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�ãú»Ö÷Öãºþ /ÃÖÓ¤êü¿Ö/2021-2022/04    ×¤ü−ÖÖÓ�ú 4 ‹×¯ÖÏ»Ö 2022 

 

:: ÃÖÓ¤êü¿Ö :: 

¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ×¤ü−ÖÖÓ�ú 28 ´ÖÖ“ÖÔ 2022 ¸üÖê•Öß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüüŸµÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß 

¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ µÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ/ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖßµÖ †ÖÓŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¿ÖÖ�ÖßµÖ ¸üÖÂ™üßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö †¬µÖÖ¯Ö�ú 

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.  

¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖßµÖ †ÖÓŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¿ÖÖ�ÖßµÖ ¸üÖÂ™üßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö Û¿Ö�Ö/ÖŸÖ•–Ö, †³µÖÖÃÖ�ú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú, ¿Öî�ÖÛ/Ö�ú 

ÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¾ÖªÖ¯Ößšêü, Û¿Ö�Ö�ú, ×¾ÖªÖ£Öá, †ÖÛ/Ö ¯ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Öß ¯Ö›êü»Ö. ŸÖÃÖê“Ö “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö †£ÖÔ¯Öæ/ÖÔ “Ö“ÖìŸÖæ−Ö ˆ¤êü¿Ö 

¯Öæ/ÖÔË �ú ȩ̂ü»Ö †ÖÛ/Ö ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¯Ö×¸ü/ÖÖ´Ö ¤êü‡Ô»Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü †ÖÓŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¿ÖÖ�ÖßµÖ ¸üÖÂ™ßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖÃÖ 

´Ö−Ö:¯Öæ¾ÖÔ�ú ¿Öã³Öê“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ �úºþ−Ö µÖÖ ×−Ö×´Ö¢Ö ¯ÖÏ�úÖÛ¿ÖŸÖ ÆüÖê/ÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÝ¡Ö�êúÃÖ ÆüÖ¤üá�ú ¿Öã³Öê“”ûÖ!           

ü ü   

 

 
ˆ¬¤ü¾Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê  
     �ãú»Ö÷Öã¹ý  

          Ã¾ÖÖ´Öß  ¸üÖ´ÖÖ−ÖÓ¤ü ŸÖß£ÖÔ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, −ÖÖÓ¤êü›ü. 
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:: ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü�úßµÖ :: 

¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ´ÖÆüÖ×¾Ö¾ÖªÖ»ÖµÖ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹�ú 

×¤ü¾ÖÃÖßµÖ †ÖêŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¿ÖÖ�ÖßµÖ †³ÖÖÃÖß  ¸üÖÂ™ËßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö �ú¸ü/µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖÖê ¤üß¯Ö ‡¾ÖÓ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü 

µÖÖ ¬µÖêµÖÖ−Öê ¯ÖÏê×¸üüŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ −ÖÖÓ¤êü›ü, 1968 ¯ÖÖÃÖæ−Ö �úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖÂ™üÖ»ÖÖ 

¯ÖÏ÷ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ�ú›êü −Öê/µÖÖÃÖÖšüß ˆªÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸ü¸ü�ú ‘Ö›ü¾Ö/µÖÖÃÖÖšüß �úÖî¿Ö»µÖ¯Öæ/ÖÔ ¾Ö ×−ÖŸÖß¾ÖÖ−Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ̄ Ö®Ö 

Û¿Ö�Ö�úÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê �úÖî¿Ö»µÖ¯Öæ/ÖÔ, ×−ÖŸÖß¾ÖÖ−Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¯Ö®Ö, †³µÖÖÃÖæ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú, ×“Ö×�úŸÃÖ�ú, 

×¿Ö�Ö�ú ‘Ö›ü×¾Ö/µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÓ−Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †Ö�Öæ−Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸ü/ÖÖ“Öß  †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö/Öß  

ÃÖãµÖÖê÷µÖ×¸üŸµÖÖ �ú¸ü/µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ Æêü  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê †×¾Ö¸üŸÖ¯Ö/Öê �ú¸üŸÖ †ÖÆêü.  

†¬µÖÖ¯Ö�ú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ˆ““Ö ×¿Ö�Ö/ÖÖŸÖ �úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †−Öê�ú 

‘Ö™ü�úÖ¾Ö¸ü Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“Öê ŸÖŸ¾Ö Ø²Ö²Ö×¾Ö/µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ¾Ö Ã¡Öß ÃÖã¬¤üÖ ‹�ú ´ÖÖ−Ö¾Ö †ÖÆêü. ×ŸÖ»ÖÖ ´Ö−Ö †ÖÆêü, ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ 

†ÖÆê. †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ ºþ•Ö¾Ö/Öê †Ö•Ö �úÖôûÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö  Ã¡Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¾Ö Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü ÃÖ´Ö•Öæ−Ö 

‘ÖêŸÖÖÓ−ÖÖ ¯Öü×Æüü»µÖÖÓ¤üÖ ¯ÖãºþÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖßŸÖß»Ö  Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖ−Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê/Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. 

�úÖôûÖ−ÖãÃÖÖ¸ü •Ö÷Ö/µÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Æüß ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö †“ÖÖ−Ö�ú ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´ÖÖ÷Öê 

†−Öê�ú ‘Ö™ü�ú �úÖ¸ü/Öß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü/ÖÖ´Ö  ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ‹�æú/Ö •Öß¾Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. 

†ÖÛ/Ö µÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü‘ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ×ÆüüŸµÖ ¾Ö•ÖÖ �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖÖ×ÆüÆüŸµÖÖ“Öß −ÖÖôû ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö •ÖÖÛ/Ö¾ÖÖ¿Öß 

‘Ö™Ëü™ü ×“Ö�ú™ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¿Ö²¤üºþ¯ÖÖ−Öê, ŸÖß ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö¯Ö/Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Æü/ÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ Ã¡Öß 

†ÖÛ/Ö ¯Öã¹ýÂÖ †Öê‘ÖÖ−Öê †Ö»Öê“Ö Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖÖŸÖß»Ö −ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×−Ö�úÖê¯Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü“Ö ×−Ö¸üÖê÷Öß †¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß 

‘Ö›üß ×−Ö´ÖÖÔ/Ö ÆüÖê/ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Öß −ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß ÷Öê»ÖÖê �úß, ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Ö−ÖÖ“Öß ÷ÖãÓŸÖÖ÷ÖãÓŸÖ, †ŸÖŒµÖÔŸÖÖ, 

†¯Ö×¸üÆüÖµÖÔŸÖÖ, »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †Ö×/Ö †Ö¯Ö/Ö −ÖÖŸÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üß •ÖÖ‰ú ¿Ö�úŸÖÖê.  

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÆüÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÃÖÖ †ÖÆêü. �úÖê/ÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �éúŸÖßŸÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê“Ö ×“Ö¡Ö/Ö ÆüÖêŸÖê. †ÖÛ/Ö 

•Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Öã÷ÖÏßŸÖæ−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �éúŸÖß ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æê ×“Ö¡Ö/Ö ‹�ú™ËüµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê Æüß 

†ÃÖŸÖê Ã¡Öß ¤ãü:�ÖÖ“Öê, ²ÖÓ›üÖ“Öê, †−Öê�ú ¯Ö¤ü¸ü ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ, »ÖÖê�úÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ, ¤ü»ÖßŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ †Ö¬Öã×−Ö−Ö�ú 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ¾Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ, �ú×¾ÖŸÖêŸÖ, ×¾Ö�Öæ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ£Ö−Ö ÆüÖê/Öê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ¾Ö †Ö•Ö“Öß Ã¡Öß 

�úÖê/ÖŸµÖÖ ˆÓ²Ö¸üšüµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öß †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê/µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê µÖÖ ¸üÖÂ™üßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ 
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“Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ÃÖî¬¤üÖÓ×ŸÖ�ú ´ÖÖÓ›ü/Öß �ú¸ü/µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ›üÖò. ¬Ö−Ö¸üÖ•Ö ´ÖÖ−Öê, ˆ““Ö 

Û¿Ö�Ö/Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ü ¸üÖ•µÖ ¯Öã/Öê, ¯ÖÏÖê. ›üÖò. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ´ÖÆüÖ•Ö−Ö, ¯ÖÏÖê. ›üÖò. �êú¿Ö¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ. ×¾ÖªÖ �ãú»Ö�úü/Öá, 

†Ö¤üß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ•–Ö ´ÖÖ−µÖ¾Ö¸üÖÓ−Öß ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ/ÖÔ ³Öæ×´Ö�úÖ ×−Ö³ÖÖ¾Ö»Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖãôÓûê µÖÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ÷´Ö:µÖÖŸÖß»Ö 

¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ˆÓ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê †Öî¯Ö“ÖÖ×¸ü�ú †Ö³ÖÖ¸ü −Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ �úÖµÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Šú/ÖÖŸÖ“Ö 

¸üÖÆæü ‡Û“”ûŸÖê.  

Æêü “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö ‘Öê/µÖÖ´ÖÖ÷Öê †−Öê�úÖÓ“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ¾Ö ÃÖÆü�úÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê. ¯ÖÏÖ. ¯Öß. ×¾ÖšËü»Ö, ¯ÖÏÖ. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ‡Ó÷ÖÖê»Öê, ¾Ö 

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ÃÖÓ•Öß¾Ö−Öß ´Öãôêû  µÖÖÓ“Öê Æüß ´Ö−ÖÃ¾Öß †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖê.  

µÖÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ. �ãú»Ö÷Öãºþü ›üÖò. ˆ¬¤ü¾Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê, Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖ−ÖÓ¤ü ŸÖß£ÖÔ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößš, −ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖÖÓ−Öß ¿Öã³Öê“”ûÖ ×¤ü»µÖÖ. ŸµÖÖ²Ö¤Ëü¤»Ö ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß  ´Ö−ÖÃ¾Öß †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖê.  

µÖÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“µÖÖ †ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö¯Ö/Öê •µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏê¸ü/ÖÖ ×¤ü»Öß. †ÖÛ/Ö ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö �êú»Öê ŸÖê ´Æü/Ö•Öê 

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ ›üÖò. ˆ Ȩ̈´Öß»ÖÖ ¬ÖæŸÖ µÖÖÓ“ÖêÆüß ´Ö−ÖÃ¾Öß †Ö³ÖÖ¸ü µÖÖÛ¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ›üÖò. 

¿ÖÖ�êú¸ü, ¯ÖÏÖ. ›üÖò. ¸Ö´Ö™êü�êú, ¯ÖÏÖ. ›üÖò. ³ÖãÃÖÖ ȩ̂ü, ¾Ö ¯ÖÏÖ. ›üÖò. ‘ÖÖê−Ö¿Öê™ü¾ÖÖ›ü, †Û¬Ö�Ö�ú ÁÖß ¯ÖÖÓ›êü, ´Öã�µÖ×»Ö¯Öß�ú ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö, 

×»Ö¯Öß�ú ÁÖß´ÖŸÖß ÆüÖêôû�ú¸ü, ÁÖß ÃÖÖê−ÖÖôêû, ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ Û¿Ö�Ö�êú¢Ö¸ü �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú ×¾ÖªÖ£Öá  ¾Ö ¯ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“ÖêÆüß ÃÖÆü�úÖµÖÔ 

´ÖÖê»ÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.  

µÖÖ ¸üÖÂ™üßµÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †−Öê�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü, ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, Û¿Ö�Ö�ú, ¾Ö ×¾ÖªÖ£ÖÔËßÔ 

µÖÖÓ−Öß ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †−Öê�úÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öê ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»Öê 

ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß ´Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö³ÖÖ¸ü, µÖÖ “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ´Öã»µÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö 

�ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ×ÃÖ¬¤üß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−ÖÖ“Öê ›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ˆÓ²Ö¸ü�ú¸ü µÖÖÓ−Öß µÖÖŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÖÓ›ü/Öß ¾Ö ”û¯ÖÖ‡Ô �êú»Öß ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß 

†Ö³ÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ –ÖÖŸÖ †–ÖÖŸÖÖÓ“Öê ¯Öã−ÆüÖ ‹�ú¤üÖ †Ö³ÖÖ¸ü. µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯ÖÏ�úÖÛ¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö 

ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓ›ü/Öß Æüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ »Öê�Ö�úÖÓ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü�ú ÃÖÆü´ÖŸÖ  †ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Öê µÖ¿Ö †ÖÛ/Ö 

ˆÛ/Ö¾ÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÖÕÓ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Ö´ÖÔ÷ÖÏÖÆüß †³µÖÖÃÖ�ú µÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖ“Ö �ú¸üŸÖß»Ö µÖÖ †¯Öê�ÖêÃÖÆü £ÖÖÓ²ÖŸÖê.  

¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü  !                 

  ¯ÖÏÖê. ›üÖò. ¿Öî»ÖÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÃÖÖ Ó̧üÓ÷Ö 
ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü�ú  

 ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, −ÖÖÓ¤êü›ü  
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:: तावना :: 
    

शासक य अ यापक महािव ालय, नांदडे माफत आयोिजत एक दवसीय आंतर िव ाशाखीय 

रा ीय ऑन लाईन प रसंवाद ‘‘‘‘मराठी सािह यातील ी ितमामराठी सािह यातील ी ितमामराठी सािह यातील ी ितमामराठी सािह यातील ी ितमा’’’’ या िवषयावर दनांक २८/०३/२०२२ 

रोजी घे यात आले.  
मराठी सािह यातील ी ितमा चा अ यास करताना ाचीन काळापासून आधुिनक काळापयत 

ी िश णाचा अ यास करणे अपेि त आह े हा अ यास सदरील रा ीय ऑन लाईन प रसंवादात भाग 
घेणा या व शोध िनबंध सादर करणा या संशोधकाने करावा हा िवचार समोर ठेवून सदरील प रसंवाद 
घे यात आले. 

ी या ि म वाचा सवागीण िवकास व प रपोषण करणारे मह वाचे साधन हणजे ी िश ण. 

ी िश ण हा कोण याही समाज जीवना या समृ ीचा आिण गतीचा मापदडं आह.ेकोण याही 

समाजाची सां कृितक पातळी ही या समाजातील ीयांची प रि थती कशी आह ेयाव न ठरते. वै दक 

काळापासून आजपयत ी िश णाचा आढावा घेत यास असे दसून येते क , वै दक काळात ीयांना मान 

होता. यांना मुला या बरोबरीने आव यक असे िश ण िमळत असे व यांना उपनयनाचा अिधकार 

होता.उपनयनानंतर यां या अ ययनास सु वात होई. लोपामु ा, िव वारा, घोषा इ.िवदषुीनी ऋचा 

रच या तर हय ा या वेळी के या जाणा या तपणात सुलभा,मै ेयी, गाग  इ. िवदषुी ि यांचीही नावे 

आढळतात. पती परगावी गेला असता प ीला य कम कर याची परवानगी होती, याचा अथ ीिशवाय 

गृह थाला गृह थपणाच येत नसे. ीया आप याआप यां या े  गु   समज या जात.  

वै दक काळात सु  झालेली ी िश णाची उ  परंपरा यानंतर या रामायण, महाभारत काळात 

टकून होती. तसेच बौ -जैन-धमा या ारंभी या काळात सु ा ि यांना िश णा या े ात मानाचे 

थान होते. सू काळापयत ि यांनी ही ि थती होती. मा  यानंतर यांचा सामािजक दजा खालावला 

आिण पु षवगाला जा त मह व ा  झाले.   

मृतीकाळात (इ.स. ४०० ते १०००) मृतीिनरिनरा या काळात रच या गे याआहते. यापैक  

काही पिह या-दसु या शतकात रच या गे या यातील यांचा ीिवषयक दृ ीकोण हा केवळ भोग 
इ छापूत चे साधन- असा मया दत होता. या काळात ि यांवर अनेक िनबध आले. केवळ काही ठरािवक 

उ ू कुटंुबातील मुल नीच िश ण िमळत असे. यामुळे या काळातील रेवा, रोहा, माधवी, अनुल मी इ. 

उ लेख िमळतो. तर काही ीचा शासिनक व थािनक कायात काय करताना दसून येतात.   
म ययुगात (११ ते १७ शतक) ी िश णाची िपछेहाट झालेली दसून येते. भारतीय समाजाचे 

अधअंग िवकल झाले. या काळात ि यां या िश णाबाबत िवशेष य  झालेला नाही. मा  बाबर 
बादशहाची क या गुलबदन बेगम िहने मायुनामा हा ंथ िलहला व तो एक एितहािसक द तवेज 
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ठरला.शहाजानची मुलगी जहाभरा िहने त कालीन मुि लम साधंूची मािहती सं िहत केली. तर 

औरंगजेबची मुलगी झीबुि सा िहने मुखली  या नावाने उद ू किवता िलह या. हणजेच फ  शाही 

घरा यात या ी या सोड या तर एकूणच याकाळात ीचा िश णापासून वंिचत रािह या.  
आधुिनक काळात म ट टुअट एि फन टन (१८१९ - २७) यां या य ामुळे मंुबई व पु यात 

सं कृत पाठशाळेची थापना झाली आिण ीिश णाचा  ही  ारंभ यां याच राजवटीत झाला. या 
चळवळीतमहा मा फुले व सािव ी बाई फुले यांचे काय सं मरणीय आह.े िवसा ा शतका या आरंभी ी 
िश णात बरीच सुधारणा झाली.   एकिवसा ा शतकात वतं  भारतातील ीिश ण ांती या मो ा 

ट यावर उभे आह.े ामु याने शहरी भागापुरते मया दत असलेले ी िश ण आता ामीण, दगुम, 

आ दवासी भागापयत िव तारले आह.े डॉ. बाबासाहबे अंबेडकरांनी, १९५१ साली हदकूोड िबल 

लोकसभेत सादर केले यात यांचा ीिश ण िवषयक स मान, उदार दिृ कोन आिण ी िश ण िवषयक 

आ था दसून येते.अनेक बाबीनी ह े बील पुरोगामी िवचारसरणीत आिण ी या जीवनाला माणूसपण 
दणेारे होते. महारा  रा य ह े ी िश णा या े ातील ागितक रा य असून सािव ीबाई फुलेद क 
योजनेची अिभनव क पना महारा ात कायवाहीत आणली गेली. िवसावे शतकात ि यां या उ थापनाचे 
शतक होते तर एकिवसा ा शतकात ीया अनेक पदावर पु षां या बरोबरीने काय करताना दसून येत 
आहते. जर भारतास महास ा हो याचे व  साकार करावयाचे अस यास येक ीचे िश ण दजदार 
झाले पािहजे. 

मा. धनराज माने सर, उ  िश ण संचालक (म.रा.) यांची ेरणा व मागदशन यामुळे ह ेऑनलाईन 

रा ीय प रसंवाद यश वी होत आह.े  
या प रसंवादा या िनिम ाने लेखना या मा यमातून ५९ संशोधक सहभागी िवचारवंतांनी आपले 

शोध िनबंध सादर केले आह.े  एकूण ४११ ा यापकांनी सहभाग घेतला. 

सदरील ऑनलाईन रा ीय प रसंवाद यश वी कर यासाठी सम वयक हणून महािव ालया या 
आय. यु ए. सी. िवभागा या िवभाग मुख डॉ शैला सारंग यांनी प र म घेतले. महािव ालयाचे सव 

ा यापक डॉ. शाकेर, डॉ रामटेके, डॉ भुसारे, डॉ घोनशेटवाड व सव िश के र कमचारी यांनी दखेील 

प रसंवाद यश वी कर यात िविवध भूिमका पार पाड या. या ठकाणी मा या सव िश क व िश के र 

कमचा यांचे मी अिभनंदन करते व भावी कायास शुभे छा देते. 

ध यवाद    !!!!!!!!    
   

       डॉ. उ मला मु. धूत    
 ाचाय,,,,    

शासक य अ यापक महािव ालय, , , , नांदडे.    
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म ययगुीन सतं कवियम ययगुीन सतं कवियम ययगुीन सतं कवियम ययगुीन सतं कविय या सािह यातील आधिुनक िवचारया सािह यातील आधिुनक िवचारया सािह यातील आधिुनक िवचारया सािह यातील आधिुनक िवचार    
    

ाााा. . . . िव ा कुलकणिव ा कुलकणिव ा कुलकणिव ा कुलकण     
‘पणु ेिव ाथ  गहृाचेपणु ेिव ाथ  गहृाचेपणु ेिव ाथ  गहृाचेपणु ेिव ाथ  गहृाच’े एसएसएसएस. . . . एसएसएसएस. . . . धामणकर महािव ालयधामणकर महािव ालयधामणकर महािव ालयधामणकर महािव ालय, नािशकनािशकनािशकनािशक 

 

संतसािह य हा महारा ाचा सां कृितक, धा मक वारसा असून संत व आिण किव व यांचा अपूव संगम या 
सािह य कारात झालेला दसून येतो. समकालीन समाजा या धमजीवनाला वळण लाव यासाठी संतांनी आपली आपली 
वाणी क तन- वचनातून  केली. मराठवाडा हा संतांचा पिव  भू देश मानला जातो. संत कविय ची अभंगवाणी ही 
समाजात िचरकाळ टकणारी आह.े मानवी जीवनातील शा त स यांचा शोध घेणारी, ीचे अि त व जपत, वािभमान राखून 
पु षी वच व असणा या समाजाला िनभयपणे  िवचारणारी ी संतांची किवता संत सािह यात मह वाची ठरते. या 
किवतेला वारकरी,महानुभाव सं दायाचा वैचा रक व ताि वक वारसा लाभललेा असून सं दाया या मा यमातून म ययुगीन 
किवतेची वेल ी संतानी फुलवलेली िनदशनास येते. या काळात ि यांना आिण शु ांना कोणतेही अिधकार न हते या  
काळात ि यांना संतपदापयत पोहच यासाठी वारकरी आिण महानुभाव सं दायाने मह वाची भूिमका बजावलेली ल ात येते. 

१३ ा शतकात संत ाने रांनी वारकरी सं दायाची ताि वक मूहतमेढ रोवली आिण अठरापगड जाती या संतांना 
आिण ी संतांनाही भ  चळवळीत  समािव  क न घतेल.े तर महानुभाव सं दायाचे वतक संत च धर वाम नी ि यांची 
बाजू घेत यांना आप या मठात सं यासी व पात महानुभाव सं दायात सामील क न घतेल.े संत ाने र व संत च धर 
वामी ह े दोघ े ी मु  चळवळीसाठी संत कविय स ेरणादायी ठरले.तर आधुिनक भारतात समाजातील धा मक, 

सामािजकदृ ा दलुि त असणारा ब सं य ी व अ पृ य वगाला आप या अिधकारांची जाणीव क न दे याम ये डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांची भूिमका जशी मह वाची आह े या माणे म. फु यांचे काय व िवचारधाराही मह वाची ठरते. महा मा 
फु यांचे वैचा रक सािह य हणजे समाजाला अ ान आिण शोषण यां यािव  पेटून उठ याचे,सजगता िनमाण कर याचे 
काय करते. या- या ठकाणी अ याय होत असेल, कवा यां यावर झाला असेल या- या ठकाणी महा मा फुल े संघष 
कर यासाठी,अ यायाला वाचा फोड यासाठी पुढे सरसावललेे ल ात राहतात. म.फु यांनी ी-पु ष समानता भारतीय 
समाजात नांदावी यासाठी आयु यभर भारतीय धा मक ंथांची िच क सा केलीआिण यातील दोष दाखवून दल.े ी व 
अ पृ य यां यावर होणारा अ याय, चातुव य व थेमुळे समाजाचे झालेल े नुकसान, भेदाभेद, िशवाशीव या सवामुळे 
समाजात िनमाण झालेली अराजकता यावर भा य करत समजातील कमठ िवचारांतील दोष सुधार यासाठी ‘सावजिनक 
स यधमाची’ थापना केली होती. तर १३ ा शतकात धा मक सुधारणांसाठी ाने रांनी वारकरी सं दायाची उभारणी 
केली. 

‘सवाभूती परमे र’ हा िवचार संतानी आप या का ातून मांडला. ाने रांनी आप या पसायदानात वैि क 
सुखाची-शांततेची ाथना केली आह.े तर संत रामदासांनी मनाचे ोक, दासबोध यासार या आप या रचनांतून लोकांपयत 

वहार ान पोहचवल.े नामदवेांनी रसाळ वाणीतून जीवनाचे त व ान लोकांपयत पोहचवले.तर  एकनाथांनी भा डे आिण 
गौळणी यां या मा यमातनू लोकांपयत यां या भाषते लोक वहार पोहचवला.तुकारामांची गाथा तर सामा य माणसासाठी 
खूप ेरणादायी ठरली आह.े आ मबल कसे वाढवावे यासाठी यांचे अभंग रेणा मक ठरतात. समाजाला नवचेतना दे याचे 
काय संतांनी वारकरी पंथा या मा यमातून केले आह.ेसमाजातील अिन  प ती, ढी-परंपरा न  क न समाजात सवाना 
शांततेन ेजगता येईल असा सोपा मं  हणजे ‘परमे राचे नाम मरण आिण त ेसंसारात रा न भ या मा यमातनू सहजपण े
करता येत’े असा सुखाचा मं  जनमाणसात संत कव नी पोहचवला. संतांनी श द ांचा हार ग यात घालून सामा यांपयत 
याचा सुगंध दरवळत ठेवला; तो २१ ा शतकातही मह वाचा ठरललेा आह े ह े िनदशनास येते. म ययुगीन काळातील 

सािह य ह े आ याि मक ेरणेतनू िनमाण झाललेे असून धमाचा पगडा समाजावर अस याने हद ू धमात अनेक देवदेवतांचे 
ाब य माजल े होते. चुक या प त तून समाज रसातळाला पोहचला होता. याच काळात स चिवचारां या संतानी 

समाजाला यो य दशा दे याचे काय केल.े “ ाचीन किवते या तीन परंपरा उपल ध हो या.त विववरण व त व चतन करणारी 
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त वकिवता,दसुरी परंपरा ही अ यानका ांची आिण ितसरी शृंगार किवतेची. मराठी संतकिवता ही ामु याने त विववरण 
करणारी आह.ेवेद आिण उपिनषदे, रामायण-महाभारत या का ां या आ दबंधातील धागा घेऊन यावर ही संतांची किवता 
आधारलेली आह.े”१ आ याि मक साधनेतून ही किवता त वांचा शोध घेते. गूढवादी ताि वक िववरण करणारी या काळातील 
संतांची किवता आह.े “गुढवाद हणजे वत:ला ई राशी एका अंितम त वाशी कवा सम  िव ाला ापून राहणा या एका 
अंितम त वाशी कवा सम  िव ाला ापून राहणा या एका एकाि मक त वाशी थेट जोडणे होय.ब तेक धमात ई र हचे 
अंितम आिण एकाि मक त व आह ेअसे मानल ेजाते. हणून गुढवादाचे धमाशी अतूट नात ेआह.ेअढळ ई रिन ा, ई रमय 
हो याची तळमळ आिण शेवटी या ई राशी एक प होणे ही गढुवादाची आिण पयायान ेकिवतेची ि सू ी मानली जाते. ई र 
ह ेअंितम त व असून त ेगढु आह.े ते अ ात आिण अदृ यही आह.े हणूनच या अंितम त वाचा शोध हा या गुढवादी किवतचेा 
गाभा समजला जातो.”२ अशा या गुढवादी किवतेचा  धम आिण अ या म यां याशी जवळचा संबंध असून संतांची किवता ही 
ई रा या दशनासाठी ाकुळ झाललेी दसून येत.े “सवात जुने समजल े जाणारे ईशावा य उपिनषद ह े ाचीन गुढवादी 
किवतेचे तसेच ाचीन त वकिवतेचे उ म उदाहरण आह.ेभारतीय अ या माचे सार समज या जाणा या भगवदगीतेतील मुख 
िस ांतांचे मूळ या उपिनषदात आप याला दसते. ह ेसम त जग ई राने ापून टाकले आह.े ई र नाही असे एकही ठकाण 
या जगात नाही’ ह ेया उपिनषदातील पिहले महािवधान गीतेतील भ योगाचे मूळ आह.े”३ 
  ाचीन मराठी सािह य ह ेप ा या व पात कटले. सं कृत सािह य िममांसक भरताने िलिहले या ‘ना शा ’  या 

ंथात‘का ’ हा श द सम  वा य कारांसाठी योजललेा आह.े ाचीन किवतेची रेणा ही अ या म वणतेची दसून येते. 
अभंग, गौळण, भा डे, देवां या आर या, खंडका , कथाका  यातून ती कट झाली. महदंबा, जनाबाई, मु ाबाई, 
बिहणाबाई, वेणाबाई, सोयराबाई, िनमळा इ यादी ी संत कविय ची वैभवशाली परंपरा अि त वात आली. मु ाबाईन े

ाने र आिण चांगदेवांना उपदेश केला. संत सोयराबाईने संत गोरोबाकाकांचे च र  िलिहल.े वेणाबा नी रामदास  
वाम ब ल  िलिहल.े बिहनाबा नी  संत परंपरेची इमारतच उभी केली. ी संतांनी आ याि मक लोकशाहीला बळकटी दे याचे 

काय केलेल े आह.े ी संतांचा मोठा भाव या काळातील इतर संतांवर अस याचे दसून येते. संत कोणाला हणायचे ह े
सांगताना ताटी या अभंगात संत मु ाबाई हणतात - 

संत तोची जाणा जगी IIII    
दया मा याचे अंगी IIIIIIII    

कविय चा संत वापयतचा वास तसा तर खूपच खडतर होता. कारण एक कडे समाज तर  तर दसुरीकडे कुटंुब 
अशा दोन तरांवर यांना िव ालाची भ  करताना ी  हणून झाललेा ास यासार या अनेक गो वर यांना मात करावी 
लागली ह ेसव ुतच आह.ेतरीदखेील जनाबाई आप या किवतेत हणत े, 

ी ज म हणवुनी न हावे उदास IIII    
तर आप या मो ा भावाला संत मु ाबाई अिधकारवाणीने ताटी या अभंगात हणत,े 

संत सुखे हावे पाणी IIII    
यासार या का िवचारांतून कविय चा वास आधुिनक िवचारांकडे  समाजाला घेऊन जातो. या काळात शाळा 

महािव ालये न हती, कोण याही शाळेत औपचा रक िश ण न घेतले या या संत कविय चा आधुिनक िवचार या काळात 
लोकभाषेतून अभंग व आ यानका ा या मा यमातून तळागाळापयत पोहचला  ह े यांचे काय मह वाचे ठरते. या ी संतां या 
जीवनातील अनुभव हणजेच किवतेतील आत  साद आपण  ल ात  घेतली पािहजे.संत जनाबा चे जीवन आिण यांची 
किवता हा ी मु चा एक े  असा आिव कार आह.े या काळातही ल  न करता जनाबाई, मु ाबाई आपल ेआ याि मक 
भ चे काय करतात. महदंबा तर बालिवधवा हो या पण सं यास घेऊन महानुभाव सं दायाचे काय करतात. संत सोयराबाई 
आप या पतीसोबत राहत असताना आपल े वतं  अि त व जपत का  रचनतेून  जाती व थेवर  िवचारतात; तर 
लहानशा मु ाबाईची कूट अभंगांतील रचना वाचकांना  थ  करते. संत का होपा ा आिण संत सोयराबाई या हीन जातीत 
ज माला आ याने यांचे ी आिण जातीचा संदभ असणा या अभंगांतील वेदनेची ती ता िनदशनास येते.  या सव गो ी या 
काळात आिण आजही ी ही दबुळी नाही ह ेल ात आणून देतात. क करी कामकरी समाजाचे नेतृ व करणारी जनाबा ची 
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किवता ल ात राहत.े जात, धम, पंथ, लग या सवावर मात करत भ  करणा या या ी  संत आज या मिहलांसमोर आदश 
ठरतात. शरीराचा िवटाळ, ी-पु ष समानता, भ चे ढ ग, याती शु   भाव यासा या अनेक िवषयांवर ी संतानी आधुिनक 
िवचार म ययुगीन काळात वा णललेा  आह.े ीमु , ीवाद या संक पना मराठी सािह यात सन १९८० नंतर जू लाग या 
पण असे असल ेतरी ी-संतांचा का ातील िवचार हा त कालीन पु षी व थलेा हादरे देणारा होता. यामुळे यांचा िवचार 
आज या काळातील मिहला सबलीकरणातही िततकाच मह वाचा ठरतो.  

‘चूल आिण मूल’ या ी या पारंप रक िवचारांना छेद देत संत मु ाबाई, संत जनाबाई आयु यभर अिववािहत 
रािह या. तर संत महदंबेला  लहान वयातच वैध  आल,े तरीपण या खच या नाही. उलट िज ीन े का रचने या 
मा यमातून लोक बोधन करत रािह या. या दोन कविय या किवतांतील आधुिनक बोधन िवचार आज या काळातही 
लागू होताना दसतो. मु ाबाईची रचना सं येने कमी अ य प आह ेपण यातील त व ान आिण आ मसा ा कारा या भावाने 
प रपूण आह.े गुढ, कुटरचना ह े यां या का रचनांचे वैिश  आह.े ी संतांचा आधुिनक िवचार यां या अभंग, कुटरचना 
यात सामावलेला आह.े काळा या, समाजा या अनेक मयादांवर मात करत यांनी आप या का ातून ी वािवषयी समाजाला 

 िवचारलेल ेआहते. ही ीवादाची या काळातील सु वात होती. आंतररा ीय मिहला वष १९७५ साली साजरे झाल.े ८ 
माच हा आंतररा ीय मिहला  दवस हणनू साजरा केला जातोय. आज या काळातील ीवादी िवचारधारेस काय ाने 
बळकटी िमळाली आहचे; िशवाय आज या सार मा ममांम ये ी या वततं अि त वािवषयी आ था दाखिवली जातेय हा 
एक सकारा मक बदल आपण हणू शकतो. १९ ा शतकात समाजसुधारकांनी मिहलां या ह ांसंबंधी, यां या वतंत 
अि त वािवषयी आिण सग यात मह वाचे हणजे ित या िश णासाठी जे य  केल ेते ीवादी िवचार ज यासाठी भारतात 
पूरक ठर याचे ल ात येते. बडोदा सं थानािधपती सयाजीराव गायकवाड आिण को हापरूचे शा  महाराज यांनी मिहलां या 
िश णासंबंधी घतेले या भूिमकाही मह वा या ठरले या ल ात येतात.सवात मह वाचे हणजे तळागाळातील,वंिचत 
ि यांसाठी महा मा फु यांनी पु यात सन १८४८ म ये पिहली शाळा सु  क न ब जन समाजातील ि यांना िश णा या 

वाहात आणल;े ह े या काळातील मिहलांसाठी ांितकारक काय ठरल.े िशवाय समाजसुधारकांचे काय मिहलां या ह ांसाठी 
ेरक ठरले ह ेसव ुत आहचे. ि टीशांचे भारतातील आगमन आधुिनक िवचारांना, आधुिनकतेची नवसंजीवनी देणारे ठरले. 

समाजात जी गितमानता िनमाण झाली, इं जी िश णामुळे व पा ा य िवचावंतां या िवचारांनी भारतीय त णांम ये 
वैचा रक नवचैत य िनमाण झाले. मिहलांना कमठ  सामािजक ढी, परंपरां या तावडीतून सुटका िमळावी यासाठी 
ि टीशांनी िविवध कायदे केल;े तर याची अंमलबजावणीसाठी नीट हावी यासाठी सामािजक प रवतनासाठी  लोकांचे मत 
अनुकूल हावे यासाठी सुधारकांनी केलेले  य  ल ात यावे लागतात. १९ ा शतकातील ह ेमह वपूण बदल मिहलां या 
ह ांिवषयी जागृती कर यासाठी भोधनपर ठरलले े आहते. पण म युयुगीन काळातील मिहलांची सामािजक, धा मक, 
आ थक, कौटंुिबक प रि थती फारच ितकूल होती. समाजावर धमाचा पगडा अस याकारणाने मनु मृती, नारदसंिहता या 

ंथांत केले या वणनांनुसार ि यांना सवच े ांत डावलेल ेगेले होते. अशा या ितकूल काळात ‘ ’ देखील उ ारणे अवघड 
होते या काळात ी संतांनी आप या का ािन मतीतून व थेला  िवचारणे ही एक बंडखोरी आिण िव ोह ठरला. 

महानुभाव सं दायात आप या गुणव े या बळावर वेश िमळिवणारी महदंबा मूळ नाव ‘ पाई’ ही मराठी 
सािह यातील आ  कविय ी ठरत.े महानुभाव सं दायात वेश िमळा यानंतर ितचे का  अिधक फुलत गेल.े ’लीळाच र ’ या 
मराठीतील आ  ग  थंात ित या वभावावर काश पडललेा दसून असून ती सतत च धरांना  िवचारणारी 
वभावाची, िच क सक वृ ीची आह.े हणून च धर वामी हणत: “ हातारी िज ासक एथ िनरंतर काहीतसे पुसतिच असे”४ 

असे ितचे वणन आलले ेआह.े महदंबेची च धर िन ा ित या विडलांना या काळात आवडली नाही.कारण महदंबा ही ा हण 
वणाची यामुळे ितने सं यास यावा ह ेित या विडलांना आवडल ेनाही हणून ते हणतात, “ प ैवाया गेली”. पण वैध  पदरी 
आ यानतंर ितने न घाबरता सं यास घेऊन परमाथ ा ीचा माग महदंबा वीकारते ह े धैय या काळात समाजा या 
िवचारसरणीला अथातच मा य न हत.े या काळात ि यांना समाजा या कोण याही े ात अिधकार न हत े या काळात 
महानुभाव सं दायाने ि यांना वेश देण ेही घटना अपवादा मकच मानावी लागत.े कारण एक कडे हा पंथ ‘िच ाचीही ी न 
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पहावी’ असे मानणारा आह.े पण महदंबेने आप या बौि क साम यावर या पंथात वेश िमळिवला. महानुभाव सं दायातील 
हरपाळ देवाचे प रवतन एका ीमुळेच झाले ती हणजे महदंबा ह ेहरपाळदेव नंतर च धर झाले. च धरांचे उ रापंथ ेगमन 
झा यावर महदंबेने मठ व था बिघतली. महदंबेन’े धवळे’ आिण ‘ ि मणी वयंवर’या का ंथांचे लेखन केल.े महदंबेिवषयी 
नागदेवाचाय हणतात, “ हातारी माझी ि तीर क: धमर क:क  गा:” असे हटले होत.े असा संत सािह यातील मराठी 
भाषेतील पिहली कविय ी महदंबे या धवल ेआिण ि मणी वयंवर या रचनांतील भाषासौ व यातील सहजता सोपेपणा, 

ितमासृ ी भािषक अगंांनी अ यास याजो या असून ित याकडे हा स मान जातो, तो यथाथ वाटतो. 
ी मु ची वेगळीच धार मु ाबा या किवतेत दसून येते. या जशा प व या हो या या माणे यां या 

का ातील िवचारांमधील प ता ल ात येते. यां याब ल संत नामदेव हणतात, “लहानशी मु ाबाई जैशी सनकांडी I केल े
देशोधडी महान संत’ नावा माणेच या सवामु  हो या. मु ाई अिवट मु पथंरथ I असे  श द मु ाबा या का ात वारंवार 
येतात. यां या किवता सं येने अ य प अस या तरी त व ानाने प रपूण आहते. यांचे ताटीचे अभंग लोकि य आह.े ह ेअभंग 
त विववेचनपर आहते. ताटीचे अभंग हणजे बु ीचे असा अथ संत सािह याचे अ यासक ल. रा. पांगारकरांनी घेतला आह.े 
सं यासाची मुल े हणून मु ाबाई आिण यां या भावडांचा या काळात समाजान ेछळ केला, यांना वाळीत टाकले. अगदी 
मांडे भाज यासाठी खापर िमळाले नाही, ते हा ाने रांनी योगबळावर आप या पाठीवर मु ाबाईला मांडे भाज यास 
सांिगतले. ह ेपा न िवसोबा चाटी देखील कचरला आिण मु ाबाईने िवसोबाला ‘खेचर’ हणजे प ी असे संबोधल.ेते हापासून 
ते िवसोबा खेचर हणून ओळखले जाऊ लागल.े चौदाशे वष वय असले या यो याला यांनी ‘कोरा रािहलास त’ू ह े हण याचे 
साम य िमळिवले होते, याव न यांची अफाट  बु ी ल ात येते. या िवसोबा खेचर आिण चांगदेवांनी मु ाबा चे िश य व 
वीकारले होत.े याव न यांची यो यता ल ात येते. ताटीचे अभंग ती ाने रांची समज काढ यासाठी आिण यांना 

काय वृ  कर यासाठी, यां या मनाची सल काढ यासाठी केलेल ेआहते. यात पुढील अभंगात या हणतात, 
““““मजवरी दया करा IIII  ताटी उघडा ाने रा IIII    
संत जेण े हावे I I I I जग बोलणे सोसावे IIII    
तरीच अंगी थोरपण IIII जया नाही अिभमान IIII    
थोरपण जेथ वसे I I I I तेथ भूतदया असे IIII    
रागे भरावे कवणाशी IIIIIIII आपण ह सव देशी    
ऐसी समदृ ी करा IIII ताटी उघडा ाने रा IIIIIIII    

याला संत हायचे आह े याने अहकंार, अिभमान, अ ान राग, षे, म सर इ यादी आसूरी गुणांना टाळल ेपािहजे. 
यांची ताटी हणजे दार उघडून यांना न  केल ेपािहजे, तरच अ ान पी ह ेसव गणु नाहीसे होऊन ानाची भात झळकू 

लागलेआिण ाने रा तु ही समदृ ी हाल! याचे मन पिव  तोच योगी असून तो इतरांचे अपराध सहन करतो आिण  ‘िव  
जािलया व ही I संतमुखे हावे पाणी’ असे तु ही हावे.श द ह ेतारणारे आिण मारणारे श  आह.े यामुळे सव िव ात गोवलले े
एकमेव सू  हणजे आ मत व होय. असा उपदेश ाने रांना मु ाबाई अ ानाची ताटी उघड यासाठी  वृ  करतात. हा 
मोठा प रणामकारक बदल हणायला हवा असे मला वाटते. योगी कसा असावा ह ेसांगताना ती हणत,े 

““““योगी पावन मनाचा IIII साह ेअपराध जनाचा IIII    
िव  जािलया व ही IIII संतमुखे हावे पाणी IIII    
श दश  ेजाल े लशे I I I I संती मानावा उपदेश    
िव पट हदोरा IIII ताटी उघडा ाने रा IIII    
लिडवाळ मु ाबाई IIII बीज मु ल ठायी    
तु ही तरोिन िव तारा I I I I ताटी उघडा ाने रा ” I” I” I” I    
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ाने रांनी आप या लहान बिहणीचे बोल नीट समजून घेतल े हणूनच त े ाने री, अमृताभव, चांगदेवपास ी या 
ंथांचे लेखन कर यासाठी मनाने खंबीर होऊन मराठी सार वतात आपले ानाचे अिध य असणारे लेखन क न अढळ थान 
ा  क  शकलआेिण शेवटी पसायदाना या पाने िव क याणा या भूिमकेपयत पोहचू शकले. ही सव कृपा मु ाबा ची आह े

ह े मा य करावे लागत.े यां या ताटी या अभगांतील भूिमका आधुिनक उपदेश देणारी ठरते. संत मु ाबा या अभंगांतनू 
यांचा यौिगक अिधकार िनतळपणे जाणवत राहतो. यांचे कुट अभंग यां यातील बौि क ितभा ल ात येते. 

““““मंुगी उडाली आकाशी I I I I ितने िगिळल ेसूयाशी IIII    
थोर नवलाव झाला IIII वांझे पु  सवला IIIIIIII    
वचु पाताळासी जाय IIII शषे माथा वंदी पाय IIIIIIII    

माशी ाली घार झाली I I I I देखोन मु ाई हांसली IIIIIIII    
संत मु ाबा या अभंगांतून यांचा यौिगक अिधकार िनतळपणे जाणवत राहतो. 

  संत मु ाबा या समकालीन दसु या संत कविय ी संत जनाबाई.व तुत: मु ाबा एवढीच जनाबाई पंचमु  
हो या; जनाबाई तसे पािहले तर अनाथ हो या. संत नामदेवां या घरात यांचे संपूण आयु य काबाडक  कर यातच 
गेल.े वतःचा उ लेख या ‘नामयाची दासी’ हणून करतात. यांची  किवता हणजे ीवादी िवचारांचा ेरणा ोत आह.े ‘चूल 
आिण मूल’ या पारंप रक िवचारांना यांनी नकार दलेला ल ात येतो. िशवाय यांनी प ीक वही नाकारले. माय मेली  बाप 
मेला I आता सांभाळी िव ला I  असा संवाद ती िव लाशी करते. ‘संत वा टकेतील जाईची वेल’ असे ित याब ल अिभमानाने 
हटले जात.े संत जनाबाई क करी, मकारी वगाचे नेतृ व करणारी कविय ी आह.े काम करताना अखंड रा ं दवस ती देवाचे 

नाम मरण करते. ‘दिळता  कांिडता I तुज गाईन अनंताI’ अहोरा  क  करणारी, द;ुख, अवहलेना सहन करणारी जनाबाई या 
वेळ या पु ष धान समाज व थेतही इतर ि यांना उपदशे करत,े “ ी ज म हणवुिन न हावे उदास” हा मोलाचा 
वअनुभवातून फुरललेा संदेश ती सम  ी जातीला दतेे. कोण याही प रि थतीत न थकता, न ा उमेदीन े काम  करत 

रािहले तर दवस न  पालटतील असा आशावादी िवचार जनाबाई  करतात. िवषय सुखान ेिवनाश होतो, याब लचा 
दृ ांत दतेाना यांनी पतंग या कटकाचे उदाहरण दले आह.े या हणतात, 

“पतगं सुखावला  भारी IIII उडी घाली दीपावरी IIIIIIII    
प र  तो देहाती मुकला IIII दोही पदाथ  नािडला IIIIIIII    

  आपला िवनाश होणार ह ेमाहीत असूनही पतगं हा ेमापोटी वत:चा िवनाश ओढवून घेतो, या माणे मनु य देखील 
िवषय सुखां या मागे धावत राहतो आिण आ मनाश ओढवून घेतो असे जनाबाई हणतात.  
  १३ ा शतकात पु ष धान सं कृतीत,धमाचा पगडा अस यामुळे ि यांचे सवच बाबत त अिधकार िहसकावून 
घेतलले े होत.े घराचा उंबरठा ओलांडण े देखील  यां यासाठी मु क ल होत.े ‘ ी ही अ या म मागातील ध ड असे ितला 
समजले जात असे. संत जनाबाई हीन जातीत ज माला आ याने यांना परमे राची भ  कर याचा अिधकार नाही असे 
जे हा यांना सांग यात आल े या वेळेस या हणतात, 

“डोईचा पदर आला खां ावरी IIII भर या बाजारी जाईन मी     IIIIIIII    
जनी  हण ेदेवा मी झाल ेयेसवा IIII रघाले केशवा घर तुझे IIIIIIII    

  परमे र भ या कवा ‘अ या म मागातील ध ड’असे ि यां या बाबतीत समजल े जाणा या काळात जनाबाई 
हणतात क , मा या भ या मागात जर कोणी मला आडवल ेतर मी ठणकावून न घाबरता पु षी व थलेा न घाबरता या 

कामासाठी जाईन. मग मला अडवणूक करणा यांशी भांडावे लागले तरी चालले असे या हणतात. या कळातील यांचे ह े
ठणकावून सांगणे ही ीवादाची सु वात होती असे हणणे उिचत वाटते. या काळात समाजाला ही गो  न च आवडली 
नसणार पण जनाचा िवचार न करता परमे र भ  ह े यांचे धाडसी कृ य धाडसी ठरल.े जनाबा नी या काळात आप या 
का ातून िनतीिवचार मांडलेला ल ात येतो. पर ी ब ल मनात आदर ठेवावा ह ेसांगताना या हणतात, 

““““परधन कािमनी समूळ नाशी मना IIII    
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नाही रे वासना माया केलीIIII    
  जनाबा नी केले या रचना परमाथ, भ चे माहा य सांगणा या आहते. यािशवाय  या काळातील पु ष धान 

व थेन ेमिहलांना अनेक बंधनांत अडकवून ठेवल ेहोत,े याचा िवरोध करणा या आिण यासाठी कडक श दांत समज देणा या 
आिण मिहलांची बाजू घेणा या ी चळवळी या वतक ठरतात. यामुळे आज या काळातील  मिहलांसामोरही या  ीवादी 
हणून आदश आहते. यांचा खालील लोकि य अभंग हणजे पांडुरंगाकडे कोण याही कारचा भेदभाव नसून तो सवाना 

सोबत घेऊन जाणारा आह े हणजेच वारकरी सं दयाने सव जाती, धम, ी-पु ष भेदभाव न मानता सवाना आपलेसे  केल े
असून आजही हा िवचार या पथंात ीद मानला जातो ह े प  करणारा आह.े या आप या मधूर श दांत हणतात. 

“िवठू माझा लेकुरवाळा     
संगे गोपाळांचा मेळा IIII    
िनवृ ी हा खां ावरी      
सोपनाचा हात धरी    
पुढे चाल े ाने र     
मागे मु ाई संुदर IIIIIIII    

  जनाबाई या नामदेवां या ‘दासी’असे वत:ला समजतात तर संत बिहणाबाई या आपण तुकारामां या आपण िश या 
आहोत असे हणतात. ा ण जातीत ज माला आले या बिहणाबा या मुखी तुकोबांचे नाव शोभत नाही असे यांना 
सांग यात आल.े यांनी मा  आपला भ चा मिहमा सु  ठेवला होता. यांना तुकारामांनी व ात दशन द यानंतर यांनी 
यां याकडून गु मं  घेतला ह ेबिहणाबा या पतीस आवडल ेनाही; यामुळे याने बिहणाबा चा छळ सु  केला. अशा या 
ितकूल प रि थतीवर मात यांनी िव लाची भ  केली. तुकोबां या का ाचा यां यावर भाव दसून येतो. माणसू 

आयु यात कतीही मोठा झाला तरी या या अगंी न  भाव असला पािहजे हा यश वी हो यासाठीचा माग सांगताना या 
िलिहतात, 

“मंुगीचा तो माग सापडे न वा ा IIII    
जरी तो थोर गा जाला ब  IIIIIIII    

  कवा ा ण कोणाला हणावे ह े या काळात सांगताना हणतात, 
सवाभूती एक आ मा देिखयलाई IIII शांतीचा वोितला मू तमंत IIII    
बिहणी हणे जैसे आकाश सव  IIII तैसा तो एक  जगामाजी IIIIIIII    

जातीचा संदभ हा ा हणाला ज मजात असतो, ह ेबिहनाबा ना मा य नाही. हणून या हणतात, 
बिहणी हणे याती न ह ेिच ा ण    

ा हणाची खून वेगळीच IIII    
बिहणाबा नी ‘व सूची’ उपिनषदांचा या काळात पु ष धान सं कृतीची म े दारी बाजूला सा न अ यास केला 

होता. ‘व सूची उपिनषद’ह े ांतीकारक  उपिनषद आह.े यात ज मजात वण े वा या थचेा िवरोध आह.े ा हण व कवा 
चांडाळ व ज माने ठरत नाही ते कमान ेठरते. ह ेबु वचन या उपिनषदाला ेरक झाले आह.े लोकसािह याचे संशोधक रा. िच. 
ढेरे यांनी स माण असे क न दाखवले आह ेक , बिहणाबाईने आपले हकमपर अभंग या ‘व सूची उपिनषदा या’ आधारेच 
िलिहले आह.े यां या मते ‘व सूची’ची ा ी कदािचत यांना जयराम वाम कडून झाली असावी.”५ संत बिहणाबा चा 
वारकरी पंथां या गतीचा इितहास सांगणारा िस  अभंग खालील माण-े 

““““संतकृपा झाली इमारत फळा आली     
ानदेवे रिचयेला पाया I I I I उभा रल ेदेवालया IIIIIIII    

नामा तयाचा ककर IIII तणेे रिचले ते आवार IIII    
जनादन एकनाथ I I I I खांब दधला भागवत IIII    
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तुका झालासे कळस IIII भजन करा सावकाश IIII    
बिहणी हणे फडकती वजा I I I I िन पण केले वोजा” II” II” II” II    

भागवत धमाची परंपरा सांगणारा हा अभंग उ लेखून डॉ. शं. गो. तळुपुळे हणतात क , “एवढा एकच अभंग 
िल नही बिहणाबा ची क त  अमर हावी इतके यांचे मोल आह.े”६ बिहणाबा चे आ मबळ मोठे होते.गु ची 
छाया,पाठराखण तशी यांना फार िमळाली नाही. यांनी वतःला घडिवले. वत:चा िवकास केला हणून ती वयंिस ा आह.े 
यामुळे बिहणाबाई आजही कौतुकास पा  आह.े डॉ. ना. ग. जोशी हणतात, “ मराठी संतां या का  रचनेची फडकती वजा 
हणूनही बिहणाबा चा उ लेख मराठी सािह या या इितहासात होण े म ा च आह.े”७  

संत कविय चे  का  हणजे त कालीन अ य ि यांचे मनोबळ वाढिव यासाठी ेरक संजीवनी हणता येईल. संत 
रामदासां या सहवासाने या संत कवी या आयु याला वेगळे वळण लागल े या हणजे संत वेणाबाई. िमरज या ठकाणी या 
सं दायाचा मठ यांनी पुढे चालवून रामायण आिण महाभारत या का ांचा आधार घेत यांनी आप या रचना 
िलिह या.रामायणावर पाच कांडे यांनी रचली आहते. यांनी रचललेे ‘संुदरकांड’ ह े का  उजवे ठरले आह.े रामायणाचा 
सखोल अ यास यांनी केला होता ह े यातून ल ात येत.े वेगवेग या रसांचा, अलंकारांचा उपयोग यांनी आप या का ात 
केला. संगीताचे उ म ान यांना होते. आपले सम  जीवन यांनी रामायणाचा मिहमा सांगणा या का  रचनेवर िथत 
केला. वा तिवक संत वेणाबाई या बालिवधवा हो या तरीही न डगमगता आपल ेआयु य यांनी परमे राचे नाम मरण करत 
परमाथपर चतनात घालिवल.े 

संत का होपा ा शामा या गिणकेची मुलगी. परंपरागत गिणका या वसायाला नकार दे याचे धाडस ित यात 
भ या मा यमातून आल ेहोते. ’चूल आिण मूल’ या परंपरागत ी या वा ास आले या िवचारसरणीला का होपा ेने नकार 
दलेला ल ात येतो. परंत ु या काळातही वे ये या जीवनात ना संसाराचा आनंद ना परमे र भ  कर याचा अिधकार. अशा 
ितकूल प रि थतीत यांनी िव लाचे नाम मरण कर यास सु वात के याने यांना समाजाचा िवरोध झाला. या थीत 

मनाने हणतात, 
““““मी तो आह ेयतीहीन IIII    
न कळे काही आचरण     
याती शु  नाही भाव IIII    
दृ  आचरण वभाव IIII    

असा आ मिनषेध या  करतात. याम ये असहायता ल ात येत.े 
का होपा ा या दसायला संुदर हो या. बेदर या बादशहा या कामवासने या या ल य ठर या. पण बादशहाला 

आपला देह दे यापे ा यांनी मरण प करल ेआिण आपले स व राखले.या संत कविय ीने केललेे ह ेबलीदान मराठी किवते या 
इितहासात चटका लावून जाणारे आह.े आ याि मक साधना, भ या मागावर यांनी देहिव या पारंपा रक वसायावर 
मात केली. ह े यां यातील मतप रवतन मह वाचे वाटते. नव याचे दा य व नाका न यांनी ई राचे दा य व वीकारले हा 
यां या जीवनातील संग रेणादायी ठरतो. आप या अभंगात ‘का होपा ा तुझी दासी’ असा वतः चा उ लेख या करतात. 
ी लंपट पु षांचा यांनी िनषधे केला आह.े ह ेसांगताना या हणतात – 

““““िवषयाचे संगती IIII नाश पावले िनि ती IIII    
भगे पडल ेइं ाला I I I I भ मासूर भ म झाला IIIIIIII    
चं  लागला कलंक IIII गु प ीशी रतला देख IIII    

रावण मुकला ाणाशी I I I I का होपा ा हणे दासी II”II”II”II”    
वरील पु षांचे दाखल ेदेत िवषय सुखाचा अितरेक िवनाशाकडे कसा घऊेन जातो ह े या ल ात आणून दतेात. ी 

संतानी आप या का ातून आ याि मक िवचारांतून समाजात आधुिनक िवचार जिव याचे काय केले आह.े सोबत ि यां या 
िवकासासाठी नवीन िवचार या अभंगांतून मांडतात. जाती था समाजात या काळात घ  जललेी अस यान े िस  संत 
चोखोबा आिण यांची प ी सोयराबाई यांनी आप या किवतेतून जातीब लचे दाखले देत यातून याब लचे वैष य  केल े
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आह.े ‘संसार सुखाचा होईल िनधार I नामाचा गजर सवकाळ’ अशी यांनी संसाराला भ ची जोड दऊेन तो गोड मानून 
घेतला. ‘चो याची महारी’ असे सोयराबाई वतः चा उ लखे करत. संत चोखाबांचे संपूण कुटंुब ह े िव ला या भ ला 
आसूसलेल ेहोत.े सोयराबा चा भाऊ बंका याचे ल  चोखोबांची बिहण िनमळा यां याशी झाले होते. हीन जातीत ज माला 
आ यामुळे यांना सामािजक अपमान व अवहलेनांना यांना सामोरे जावे लागल.े ‘पंढरीचे ा हणे चो याशी छिळल’ेअशी 
दखुरी न द या आप या किवतेत करतात. देवा या पायरीजवळ आपली जागा आह,ेआप याला मं दर वेश नाही, ही खंत 
यां या मनात आह.े 

““““अवघा रंग एक झाला IIII रंगी रंगला ीरंग IIIIIIII    
िवटाळाचे होते जाळे IIII तुटल ेबळे नामा या IIII    

असा नामसाधनेचा प रणाम संत सोयराबाई  सांगतात. 
जात, धम, पंथ, लग या सवा या भती पार क न वारकरी समाजाने सवाना िव ल भ या वाहात सामील 

क न घतेल.े महारा ात आ याि मक लोकशाहीचा पाया संत ाने रांनी घातला. ी संतानी ही लोकशाही सवदरू कशी 
पोहचेल, जेल यासाठी य  केलले े ल ात येते. वारकरी सं दायाला बळकटी दे याचे काय या ी संतांनी आप या 
का ा या आधारे केले आह ेह ेिनदशनास येते. ी संत महदंबा, मु ाबाई, जनाबाई, बिहणाबाई, वेणाबाई, का होपा ा आिण 
संत सोयराबाई यां या का ांतील िवचार ी जीवनाला बळकटी देणारा, आ मभान जागृक करणारा आह.े ‘ि यांचे 
स मीकरण’ आिण ीवादी समी ेला उपयु  असा आधुिनक िवचार या ी संतानी आप या का ा या आधारे १३ ा 
शतकापासून तर १६ ा शतकापयत आप या का रचनांतनू  केलेला ल ात येतो. या संत कविय या अभंगांत 
ि यां या भावभावनांचे िच ण जसे येत;े तसेच ि यां या था, वेदना आले या दसतात. संसाराचे द:ुखमय व प संत 
पु षांना जाणवलेल ेहोत,े पण याचे व प वेगळे होते. अशा ि थतीत या ि यांनी िज ीने यावर मात क न अ या मा या 

े ात ल णीय गती केली ह ेदेखील मह वाचे ठरते.   
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    ----    बिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाई    चौधरीचौधरीचौधरीचौधरी    ----एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास    
                   मागद शका                                                    संशोधक िव ाथ     

                                         मामामामा. . . . डॉ.    धतूधतूधतूधतू    युययुुयु. . . . एमएमएमएम....                                                                                                            ीीीी    वा ळकरवा ळकरवा ळकरवा ळकर    दीपदीपदीपदीप    मरुलीधमरुलीधमरुलीधमरुलीधरररर    
              ाचाया, शासक य अ यापक                                     िश णशा  संकुल 
                   महािव ालय, नांदडे                                       वा.रा.ती.म.िव ापीठ नांदडे 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ----        
 बिहणाबाई चौधरी यांचे सािह यिवषयक योगदान मह वपूण आह ेबिहणाबाई चौधरी यांचा उ लेख खानदेश क या, 
िनसग क या हणून केला जातो  ामीण भागात एका ी या मुखावाटे बाहरे पडलेली ‘गीतमय वाणी’  हणजे ‘बिहणाबाईची 
गाणी’ होय. 
 कवी ज मावा लागातो तो घडिवला जात नाही कवी कवा कविय ीला परमे राची दैवीश , ‘ ितभा’ लभलेली 
असत े‘ ितभाश ’ ही एक परमे र द , नैस गक श  होय. या ितभाश ची िचती बिहणाबाई चौधरी आिण यां या 
का ातून दसून येते. कविय ी बिहणाबाई चौधरी याची गाणी ही जीवनानुभुतीतून िनमाण झालेली आहते. यांना आयु यात 
जे भोगल व जग या तेच यां या वाणीतून कट झाले आह.े बिहणाबाईनी घर, समाज, िनसग, परमे र भ त जे अनुभवल े
ते यां या मुखी का पात उमटल ेआह.े  बिहणाबाइरं्नी का लेखन करावे या हतेून ेका रचना के या नाहीत, तर सहज व 
उ फूत अशी ही का िन मती झाली आह े. 
 तुत शोध िनबंधात बिहणाबाई चौधरी यांचे जीवन काय, कौटंुिबक संदभ जागवणारी किवता, ामीणता: 
बिहणाबाई या किवतेचा थायीभाव, सणामुळे ामीण जीवनाला येणारे उधाण, साथी या रोगांमुळे गावावर पडणारे मृ यूचे 
सावट, चतनपरता हा बिहणाबाई या किवतेचा थायीभाव, बिहणाबाई या किवतेतील िवनोदाचे व प इ. घटकांचा 
अभयास केललेा आह.े  

तावनातावनातावनातावना    ----        
 बिहणाबाई चौधरी यांची किवता हणजे मराठी सािह य िव ातील एक चम कार आह.े ही किवता कािशत 
झा यापासून ितने अनेकांना वेड लावल ेआह.े यात समाजातील सव कारचे लोक आहते. िव द ेचा टभा िमरिवणारे लोक 
बिहणाबाई या किवतेचे रिसक आहते. याच माणे सामा य रिसकही यां या किवतेचे चाहते आहते. िपढया बदल या, रिसक 
बदलल ेतरी किवतेची मोिहनी मा  ओसरली नाही. या ामजीवनातून ही किवता फुलली ते ामजीवन बदलल,े तरीही 
बिहणाबाई या किवता आप या मनावर अचल आह.े अजूनही रिसक मनाला नवनवे यय दे याचे साम य यां या किवतेत 
आह.े एका कारे मराठीतील ह ेअ र वाड्.मय आह.े हणून मराठी सािह य जोपयत राहील, तो पयत बिहणाबाइरं्ची किवता 
रिसक मनाला मोिहनी घालीत राहील यात काही शंका नाही. 
गरजगरजगरजगरज    ----    
 मराठी सािह य अितशय समृ द आह.े मराठी सािह य समृ द कर यासाठी अनेक लेखक, लेिखका यांनी मोलाचे 
योगदान दलले े आह.े कथा, किवता, कादंबरी, च र े, आ मच र े, समी ा, पोवाडे, भा ड, ओवी, लोकगीत,े इ. या 
मा यमातून मराठी सािह य समृ द होत आह.े मराठी सािह य समृ द होत असताना पु षा बरोबर ि त्रयांचे थानही 
मह वपूण आह.े मराठी सािह यातील ी ितमा अ यास होणे गरजेचे आह.े कारण मराठी सािह य समृ द कर यापाठीमाग े

ीयांची भूिमका मह वपूण आह.े याम ये ामु यान े ल मीबाई टळक, गोदावरी प ळेकर, सुिनती देशपांडे, मधू भंडारी, 
यो ा कदम, शांताबाई कांबळे, दगुा भागवत, शांता शेळके, कांचन घाणेकर, साधना आमटे, यशोदा पाडगावकर, सरोिजनी 
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बाबर, वासंती गाडगीळ , दगुा खोटे, सीमा देव, लालन सारंग, अनतुाई वाघ, जय ी गडकर, िव ा माडगूळकर यांची 
आ मकथन े कािशत झालेली आह.े यामुळे मराठी सािह यातील ी ितमांचा अ यास करणे गरजेचे आह.े  
मह वमह वमह वमह व    ----    
 कवी ज मावा लगतो तो घडिवला जात नाही. कवीला परमे राची ितभाश  लाभललेी असते. असेच एक 

ितभाश  कविय ी हणजे बिहणाबाई चौधरी. बिहणाबाई कोण याही शाळेत गे या नाहीत. अिशि स असूनही यांनी 
का रचना केली. रोजचे जगणे हीच यांची शाळा होती.  या शाळेने यांना भरपूर ान दले. दवसभर घरात, शेतात, 
िनसगात, समाजात असताना यांनी आले या अनुभवातून यांना का  सुचल.े पहाटे या वेळी जा यावर दळण दळताना 
यां या गळयातून ओ ा बाहरे पडाय या. या ओ ा मराठी सािह यात 'बिहणाबाईची गाणी' हणून अजरामर झा या आहते. 

मराठी सािह यातील बिहणाबाई चौधरी यांची का रचना मह वपूण आह.े हणून या का रचनेचा अ यास करणे मह वाचे 
आह.े बिहणाबाई चौधरी यांनी िनमाण केलेली गाणी / का रचना ही यांची भावो  आह.े  
उ येउ येउ येउ ये----    
 १  बिहणाबाई चौधरी यां या जीवन कायाचा अ यास करणे. 
 २  बिहणाबाई चौधरी यां या का रचनेतील ामसं कृती, िनसग, त व ान व ी जीवन यांचा अ यास करण.े 
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    संकलनसंकलनसंकलनसंकलन    सािह यसािह यसािह यसािह य    ----    
 मािहती संकलनासाठी दु यम ोत ह े साधन वापरलेल े आह े याम ये बिहणाबाई चौधरी यां या का रचनेवर 
िलिहलेली पु तके वापरली आहते. 
प दतीप दतीप दतीप दती----    
 बिहणाबाई चौधरी यांचा कालखंड २४ ऑग ट १८८० त े३ िडसबर १९५१ अस यामुळे ऐितहािसक प दतीचा 
अवलंब केला आह.े  
बिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाई    चौधरीचौधरीचौधरीचौधरी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    जीवनजीवनजीवनजीवन    कायकायकायकाय----    
 बिहणाबाईचा ज म 'आसोदे' या गावी झाला  २४ ऑग ट १८८० ही यांची ज म तारीख या दवशी नागपंचमी 
होती. बिहणाबाई या विडलाचे नाव 'उखाजी' महाजन होते. आईचे नाव 'िभगाबाई' होते. यांचे घराण िस द होत. ीमंतही 
होते. गावात मानस मान होता. स लामसलतीसाठी लोकांचं यां या घरी सतत येण जाण असे. आई विडलांब ल 
बिहणाबाईना अितशय अिभमान होता. आप या ओ ांमधून माहरे, नातीगोती, यांची महती यांनी गायली आह.े  
 बिहणाबाईना तीन भाऊ होते. घनःशाम, गणपत आिण धनाजी ही यांची नावं  एकजण शेती करीत होता. एक 
धा मक कायात पुढाकार घेत होता. तर एक जण धुळयात िश ण घेत होता. सीता, तुळसा आिण अिह या अशी या बिहणीची 
नाव होती. यां या बिहणी खाऊन िपऊन सुखी घरात दले या हो या.  
 विडलांना गावात मान होता. आ थक प रि थती देखील उ म होती. सतत माणसांनी गजबजले या भर या घराचा 
बिहणाबाईना अितशय अिभमान होता. आप या अनेक ओ ांमधून बिहणाबाईनी आपल माहरे साकारले आह.े  

रात दनरात दनरात दनरात दन    गजबजगजबजगजबजगजबज        
असंअसंअसंअसं    खट याचंखट याचंखट याचंखट याचं    घरघरघरघर    
दादादादा    आबादीआबादीआबादीआबादी    आबादआबादआबादआबाद    
माझमाझमाझमाझ    असोदंअसोदंअसोदंअसोदं    माहरेमाहरेमाहरेमाहरे....    

 बिहणाबाई चौधरी या मराठी कवियि ने कोण याही शाळेत जाऊन अ रे िगरवली नाहीत. रोजचं जगण हीच यांची 
शाळा होती. या शाळेनं यांना भरपूर ान दल.ं दवसभर घरा- शेतात राबताना अनेक गो ी मनात घ  ताय या. या 
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पहाटेला जा यावर दळण दळताना गळयातून ओ ा बनून बाहरे पडाय या. या ओ ा आज मराठी सािह यात 'बिहणाबाईची 
गाणी' हणून अजरामर झा या आहते.  वया या तेरा ा वष  जळगावचे खंडेराव चौधरी यांचे पु  नथुजी चौधरी यां याशी 
बिहणाबाईचा िववाह झाला. बिहणाबाईचे सासर एक मोठे खट याचे घर होते. एक  कुटंुब प दती होती. घरातील वातावरण 
कौटंुिबक होते. घरातील ी मुख हणजे यांची सासुबाई यांची सव कुटंुबावर माया होती. बिहणाबाई यांचा सासूिवषयी 
हतात - 

खट याचंखट याचंखट याचंखट याचं    घरमधीघरमधीघरमधीघरमधी    
देखादेखादेखादेखा    माझीमाझीमाझीमाझी    स गीस गीस गीस गी    सासूसासूसासूसासू        
सदासदासदासदा    पोटामधीपोटामधीपोटामधीपोटामधी    मायामायामायामाया    
तसेतसेतसेतसे    डोयामधीडोयामधीडोयामधीडोयामधी    आसूआसूआसूआसू    
िह यािह यािह यािह या    अगंामधीअगंामधीअगंामधीअगंामधी    देवदेवदेवदेव    
सभावनंसभावनंसभावनंसभावनं    देवगायदेवगायदेवगायदेवगाय    
मालेमालेमालेमाले    सासरीसासरीसासरीसासरी    िमयालीिमयालीिमयालीिमयाली        
जशीजशीजशीजशी    ज मदातीज मदातीज मदातीज मदाती    मायमायमायमाय    

 बिहणाबाई चौधरी यां या जीवनातील अ यंत दःुखद घटना हणजे यांचे पती नथुजी यांचे अक मात िनधन. 
यानंतर संसाराची जबाबदारी बिहणाबाईवर आली. शेती बटाईने दली. शेती कसणारा जे उ प  देईल ते यायाचे  नव-यान े

क न ठेवलेल ेकज फेडता फेडता नाक नऊ येवू लागल.े सावकार यायचा आिण कजावरील ाज घेवून जायचा. मु ल मा  
तसेच असावयाचे. पती या िनधनानंतर यांची आ थक व ाप चक ओढाताण झाली. परंत ु यांनी याचा सामना खंबीरपणे 
केला.  
 बिहणाबाई जीवनातील संघष चालू असतानाच दु काळ पडला. घरातील अ धा य साठा संपला  दु काळ तांसाठी 
जळगाव जवळ मेह ण तलावाचे काम सु  झाले. तलावा या ठकाणी खडी फोड याचे काम क  लाग या यावर यांनी 
कुटंुबाची गुजराण करावी लागली.  
 बिहणबाई वया या स रीला पोहोच या. शरीर थकलले े होते. डोळयांनाही दसत न हत.े डो यांचे ऑपरेशन 
झा यावर यांनी नातवंड पािहल.े बिहणाबाई चौधरी यांचा जीवनाचा शेवट सोपानदेव चौधरी यां याच श दांत, समोरच 
बाजेवर आई होती. ित याजवळ मी बसलो आिण बोललो, "त ू औषधासारखा येते असं तू हणाली होतीस, आता तू बरी 
होशील" आई िख पण ेहसली आिण हणाली औसाद ठकनावर ! आगीन देवच ! मा या पोटात ध सं झाले. काही वेळाने 
आईन ेशेवटाचे ास घेतला.  
बिहणीबाई याच श दात 

 आलाआलाआलाआला    साससाससाससास    गलेागलेागलेागलेा    साससाससाससास    
    जीवाजीवाजीवाजीवा    तझुरेंतझुरेंतझुरेंतझुरें    ततंरततंरततंरततंर    
    अरेअरेअरेअरे    जगनंजगनंजगनंजगनं    मरनंमरनंमरनंमरनं    

एकाएकाएकाएका    सासाचंसासाचंसासाचंसासाचं    अतंरअतंरअतंरअतंर    !!!!    
 बिहणाबाई चौधरी यांचा मृ यू ३ िडसबर १९५१ रोजी झाला. बिहणाबाईना सवात कशाची जा त चीड असेल तर 
ती माणसा या थाथातनू िनमाण झाले या या या कृत पणाची ! या माणसाला संतापून हणतात. माणसा, तुला िनयत 
नाही रे. तु यापे ा त ेगोठयातल ेजनावर बरे. गाय न ् हसै चारा खाऊन दधू तरी देतात. तझेु पोट भरल,े क  तू उपकार साफ 
िवस न जातोस. कु ा आपल े शेपूट इमानीपणा या भावनेने हालवतो. तर माणसा, तू आपली मान मतलब साध यासाठी 
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डोलावतोस, केवळ लोभामुळे तू माणूस असूनही कापूस हणजे पशू झाला आहसे. एवढे सांगून झा यानंतर बिहणाबाईनी 
माणसाला तळमळून िवचारले आह.े  

मानसामानसामानसामानसा    मानसामानसामानसामानसा,,,,        
                        कधीकधीकधीकधी    हशीलहशीलहशीलहशील    मानसूमानसूमानसूमानसू    !!!!    
 मानवतेलाच जणूकाही यांनी ह े ाकुळ दयाने आवाहन केल ेआह े! वाथाचा वणवा सव जगभर आज पसरलेला 
आह.े माणसे पशू होऊन एकमेकांशी झगडत आहते. मानवता आज र बंबाळ झाली आह.े हणूनच माणसा, माणसा, कधी 
होशील माणूस? हीच आत हाक मानवते या क याणासाठी तळमळणा-या संतमहा यां या मानवजातीपुढे आज उभी आह.े 
हया सम येचा सा ा कार बिहणाबाईसार या खान देशातील एका अिशि त शेतकरी मिहलेला हावा हा ित या ितभा 
साम याचा केवढा पडताळा आह े! 
कौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबक    सदंभसदंभसदंभसदंभ    जागवणारीजागवणारीजागवणारीजागवणारी    किवताकिवताकिवताकिवता    ----    

बिहणाबा ची किवता आपल े कौटंुिबक जीवनसंदभ जागवतानाच ामीण िवभागातील कौटंुिबक जीवनाची सहज 
िच णे रेखाटू लागत.े ामीण ीमनाला आपल ेकौटंुिबक िव  लाखमोलाचे वाटते. माहरेच न ह ेतर माहरेाची वाटही, ितला 
याचे िवशेष अप प वाटते. तसेच एखादी सासुरवाशीण यां या किवतांतून अनेकदा येथ ेितथ ेडोकावताना दसते. 'आखज ' 

या किवतेतही माहरे आिण सासर यां यांत हदोळत असलले े त ण ामीण िववािहताचे िच  पहावयास िमळते. ामीण 
ीमनाला आप या माहरेची सगळीच माणसे कशी मोठी वाटतात ह े'माहरे' या किवतेत पहावयास िमळते.  

‘‘‘‘बापाजी याबापाजी याबापाजी याबापाजी या    हायलीतहायलीतहायलीतहायलीत        
यतेीयतेीयतेीयतेी    शटेशटेशटेशटे    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी        
दारीदारीदारीदारी    खटेराचीखटेराचीखटेराचीखटेराची    रासरासरासरास        
घरीघरीघरीघरी    भरलीभरलीभरलीभरली    कचरेीकचरेीकचरेीकचरेी''''  

अगदी मोज या श दांत मम  ि िच े रेखाटण ेही बिहणाबा या ितभेची सहज डा आह े.     
''''मायमायमायमाय    भीमाईभीमाईभीमाईभीमाई    माउलीमाउलीमाउलीमाउली    
जशीजशीजशीजशी    आं याचीआं याचीआं याचीआं याची    साऊलीसाऊलीसाऊलीसाऊली        
आ हाईलेआ हाईलेआ हाईलेआ हाईले    केलंकेलंकेलंकेलं    गारगारगारगार        
सोतासोतासोतासोता    उ हातउ हातउ हातउ हात    तावलीतावलीतावलीतावली''''    

''''माझीमाझीमाझीमाझी    मायमायमायमाय    सरसोतीसरसोतीसरसोतीसरसोती    ' ' ' ' ----    
ही बिहणाबा ची यां या का िन मतीचे रह य उलगडणारी एक किवता होय. तुकारामादी संतांनी आप या 

का िन मतीचे ेय जसे परमे राकडे सोपिवले आह.े तसेच बिहणाबाईही आप या किवते या मागे ई री ेरणा अस याचे 
येथ ेनमूद करतात. 'बोलिवता धनी वेगळाची' असे संत तुकारामांना वाटते. तसेच बिहणाबा नाही माता सर वती आप याला 
बोली िशकिवते असे वाटत राहते. संत किवते या मागील ई रा या आशीवादाचा फ  िनदश करतात. पण बिहणाबाई मा  

ा परमे री वरदानामुळे आप या मनातून किवतांचे िपक कसं येत ंह ेदशिव यावर अिधक भर देतात. 
ामीणताामीणताामीणताामीणता    : : : : बिहणाबा याबिहणाबा याबिहणाबा याबिहणाबा या    किवतचेाकिवतचेाकिवतचेाकिवतचेा    थाियभावथाियभावथाियभावथाियभाव    ----    

व तुत : बिहणाबा ची किवता ही अवाचीन मराठीतील पिहली ामीण किवता होय. ती या अथान ेक , ती ामीण 
जीवनातूनच मोहो न आली आह.े या किवतेतून ामीण जीवन अंतर - बा  रसरसलेल ेआह.े ही किवता ामीण जीवना या 
लहानखु या वतुळातच उगम पावत असली तरी ित या े ते या आड मा  त ेयेत नाही. उलट यामुळे या किवतेला ितचा सूर 
सापडला आह.े 'आ मा' सापडला आह े असेच हणावेसे वाटते. ामीण जनजीवनातूनच बह  शकेल अशी बिहणाबा ची 
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किवता अस यान े ितला ित या ज मकाळीच पृथगा मकता लाभललेी आह.े िवशेष हणजे ामीण का रचनेचा कोणताही 
आदश दिृ समोर नसूनही बिहणाबाईने अ यंत सहजतेने, आ मिव ासाने व अिधकारवाणीन ेही किवता िलिहली. किवते या 
या वाटचालीत ितला संतका  जसे सा कारी ठरल,े तसेच परंपरेन े चालत आले या खानदेशी - व हाडी लोकगीतांचीही 
सोबत लाभली. ही बोली सुजाण चतनशील मनातील का ा म जािणवा  कर याचे साम य संपादनू िस  झालेली 
होतीच. ितला बिहणाबा सार या तरल, संवेदनशील व चतनशील मनाची जोड लाभली. या णी व हाडी खानदेशी भाषेचे, 
का ािभ चे साम य एवढे उंचावले क , सामा य रिसकांनाच न ह ेतर चोखंदळ समी कांनाही ितन ेआपल ेका िवषयक 
िस ांत पु हा एकदा तपासून घे यास भाग पाडल.े समथ भाषेला समथ ितभावंत लाभताच नविन मतीचा जो चम कार घडून 
येतो, याची तीती बिहणाबा या किवतेत येऊ शकेल. बिहणाबाई का  करताना कुठेही अडखळत असले या, श दांसाठी 
थांबले या अशा दसत नाहीत. याचे कारण यांचे हणून जे एक अनुभविव  होते, या अनुभविव ाची हणून जी काही 
भाषा होती ती यांना पूणत:प रिचत होती, न ह े यावर यांचे भु व होते. हणूनच यां या किवते या हातात भाषा हवी 
तशी वाकते, आकार घेत ेव अथािभ  साधते. या अथानी बिहणाबाई या भाषा भूच ठरतात. 
सणामंळेुसणामंळेुसणामंळेुसणामंळेु    ामीणामीणामीणामीण    जीवनालाजीवनालाजीवनालाजीवनाला    यणेारेयणेारेयणेारेयणेारे    उधाणउधाणउधाणउधाण    ----        

ामीण जीवनात काही िविश  सणांना फार मोठे मह व ा  झालेल े असते. यातील मह वाचे सण हणजे' 
गुढीपाडवा', 'अ यततृीया' व 'पोळा' होय. यापैक  'पोळा' हा व तुत: बैलांचा सण. पण या दवशी ामीण माणसं बैलाला 
सजवून, िमरवून, यास गोडधोड खावयास घालून याचे केवढे कौतुक करतात, ह े पाह यासारखे आह.े जगा या पाठीवर 
भारतात आिण तेही महारा ातील ामीण भागात िवशेष वाने बैलासार या अव या जीवनाचा आधार असणा या पशूसाठी 
माणूस सण साजरा करतो. मराठी माणसाला िन य प रचयाची असणारी या दवशीची दृ ये बिहणाबाई केव ा सहजतेन े
िचि त करतात त ेपहा-  

''''आलाआलाआलाआला    आलाआलाआलाआला    शतेक याशतेक याशतेक याशतेक या        
पोयाचापोयाचापोयाचापोयाचा    रेरेरेरे    सनसनसनसन    मोठामोठामोठामोठा        
हातीहातीहातीहाती    घईेसनघईेसनघईेसनघईेसन    वा ावा ावा ावा ा        
आताआताआताआता    शदरूालेशदरूालेशदरूालेशदरूाले    घोटाघोटाघोटाघोटा        
आताआताआताआता    बाधंाबाधंाबाधंाबाधंा    रेरेरेरे    तोरनंतोरनंतोरनंतोरनं    

आिणआिणआिणआिण    साथ यासाथ यासाथ यासाथ या    रोगामंळेुरोगामंळेुरोगामंळेुरोगामंळेु    गावावरगावावरगावावरगावावर    पडणारेपडणारेपडणारेपडणारे    मृ यचूेमृ यचूेमृ यचूेमृ यचूे    सावटसावटसावटसावट----        
बिहणाबा ची किवता ही पूणाधाने ामीण आह.े इतक  अ सल ामीण किवता कोण याही अवाचीन मराठी 

कवी या लेखनात आढळत नाही. ामीण जीवनातील सण ामीण मनाला उधाण आणतात तर साथीचे रोग यां या मनाला 
मरगळ आणतात. हणूनच सणांइतकेच बिहणाबाईला लोकजीवनाला त करणा या साथ या रोगांचे वणन करावेसे वाटते. 
हणूनच 'िपलोक' व 'खोकली माय' ह े यां या किवतेचे िवषय झालेल े दसतात.  

‘‘‘‘िपलोकिपलोकिपलोकिपलोक    िपलोकिपलोकिपलोकिपलोक        
आ याआ याआ याआ या    िपलोका यािपलोका यािपलोका यािपलोका या    गाठीगाठीगाठीगाठी    
    उजाडलंउजाडलंउजाडलंउजाडलं    गावगावगावगाव        
खयाखयाखयाखया    मयामंधीमयामंधीमयामंधीमयामंधी    भटेीभटेीभटेीभटेी    

चतनपरताचतनपरताचतनपरताचतनपरता    हाहाहाहा    बिहणाबा याबिहणाबा याबिहणाबा याबिहणाबा या    किवतचेाकिवतचेाकिवतचेाकिवतचेा    थाियभावथाियभावथाियभावथाियभाव    ----    
बिहणाबा ची कोणतीही किवता या ितचे मूळ ित या अखंड चतनाचा िनदश करताना दसते. बिहणाबाई ह ेजसे 

अखंडपण ेिनसगात रमलले ेमन आह ेतसेच त ेअखंड चतनातही हरवलले ेआह.े हणूनच यां या किवता सात याने यां या 
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चतानुभवांचा आिव कार करीत राहतात. 'कशाले काय हनू नही', 'संसार', 'मा या जीवा', 'घरटं', 'मन', 'िहरीताचं देन घेन', 
'लप ेकरमाची 'रेखा', 'आता माझा माल ेजीव', 'देव दसला देवं कुठे' इ यादी किवता बिहणाबा या सहज व अखंड चतन 

कृतीची वैिश े  करतात. 'कशाल े काय हनू नही' या किवतेत बिहणाबाई व तूंचे, चे, वृ चे, अनुभूत चे 
अशारीतीन ेचराचरातील नजरेत भरले या बाब चे यांना जाणवलले ेरह य व अथ सांगतात.'   

िबनािबनािबनािबना    कपाशीनंकपाशीनंकपाशीनंकपाशीनं    उलेउलेउलेउले        
यालायालायालायाला    ब डब डब डब ड    हनूहनूहनूहनू    नहीनहीनहीनही    

    हरीहरीहरीहरी    नामाईनानामाईनानामाईनानामाईना    बोलेबोलेबोलेबोले        
यालेयालेयालेयाले    त डत डत डत ड    हनूहनूहनूहनू    नहीनहीनहीनही....    

बिहणाबा चे नाव अजरामर करणा या यां या काही किवतांतील एक े  किवता हणजे 'संसार' होय. 
बिहणाबा नी आधी संसार केला आिण मग संसाराचे रह य या किवतेत सांिगतल.े यांचे अनुभवी मन जणू माणसाला 
संसारातील सुखाचे रह य सांगू लागत.े या संपूण किवतेतूनच संसा रक माणसाला पदोपदी, णो णी सुखद:ुखाचे जे गिहवर 
येतात ते िचि त झाल ेआहते. संसार सुखाचा हायचा असेल तर माणसाने यास कसे सामोरे जावे याचा ही किवता हणजे 
जणू व तुपाठच होय.  

''''अरेअरेअरेअरे    संसारसंसारसंसारसंसार    संसारसंसारसंसारसंसार        
जसाजसाजसाजसा    तवातवातवातवा    चु यावरचु यावरचु यावरचु यावर        
आधीआधीआधीआधी    हातालेहातालेहातालेहाताले    चटकेचटकेचटकेचटके        
त हात हात हात हा    िमयतेिमयतेिमयतेिमयते    भाकरभाकरभाकरभाकर    ............    

बिहणाबाई याबिहणाबाई याबिहणाबाई याबिहणाबाई या    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    िवनोदाचीिवनोदाचीिवनोदाचीिवनोदाची    व पव पव पव प----    
 बिहणाबा ची ‘िभवराई ' नावाची सासू गमतीचे बोलण ेबोलत असे. ती इतरांना इतक  हसवत असे क , 'हाशीसन 
आव याचं पोट गेल ंफुटीसन' अशी ित या आजूबाजूला बसले या मंडळ ची ि थती होत असे. या िभवराई या ि म वावर 

काश टाकणा या बिहणाबाईने सहजत: िवनोदाचे ममही सांगून टाकले आह.े 
''''नानानानावववव    ठेयेठेयेठेयेठेये    आव यालआव यालआव यालआव याल        
करेकरेकरेकरे    स ाचीस ाचीस ाचीस ाची    न लन लन लन ल        
हासवताहासवताहासवताहासवता    हासवताहासवताहासवताहासवता        
िशकवतेिशकवतेिशकवतेिशकवते    रेरेरेरे    अ लअ लअ लअ ल' ' ' '     

'जो माणसाला हसवता हसवता अ ल िशकिवतो तोच खरा िवनोद' ह े िवनोदाचे त व ानच बिहणाबाई िशकून 
जातात. 
बिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाई    वववव    या याया याया याया या    किवतचेेकिवतचेेकिवतचेेकिवतचेे    काहीकाहीकाहीकाही    पलैूपलैूपलैूपलैू    / / / / वैिश येवैिश येवैिश येवैिश ये    ----    

१) बिहणाबाई या लौ कक जीवनाचा समर्थ आिव कार करणारी अलो कक कविय ी हो या. 
२) बिहणाबाईचे जीवन एखा ा िनतळ तळयासारखे होते. 
३) बिहणाबाईचे ि म व कणखर असल ेतरी, त ेमोठे दाशीलही आह.े 
४) जीवनाकडे िमि कल दृ ीन ेपाहणे ह ेबिहणाबाइरं् या किवतेचे एक वैिश ये आह.े  
५)  त वदशन ह ेबिहणाबाई या किवतेचे एक मह वाचे वैिश ये आह.े 
६) बिहणाबाई या े  ितभावंतापैक  एक आहते. 
७) बिहणाबाई या किवतेतून ामीण सं कृतीचे दशन होते.  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 15 

८) बिहणाबाई आिश त असूनही अिहराणी भाषेवर याचे भु व होते. 
९) बिहणाबाईची भाषा छापील ंथाची भाषा नसून जीवन थंाची भाषा आह.े  
१०) बिहणाबाई चौधरी यांनी िनमाण केलेली का रचना / गाणी ही यांची भावो  आह.े 
११) बिहणाबाई चौधरी का रचना सहज फुत आह.े  

िन कषिन कषिन कषिन कष----    
१) बिहणाबाई यांना जीवनात जे अनुभव आल े यावर यांना का  सुचलेल ेआह.े  
२) कुटंुब, समाज, िनसग याम ये जे यांनी अनुभवल ेतेच यां या मुखी आलेल े दसून येत.े  
३)  बिहणाबाइरं्चे का  िविवधागी व िवषयानुसारी आह.े  
४) बिहणाबाई या का ातून उ र महारा ातील कृषीक ीत ामीण सं कृतीचे दशन होते. 
५) बिहणाबाईनी यां या मनातील भाव - भावना वत: या बोली भाषेतून  के या आहते.  
६) अिशि त असून यांनी का  रचना केली आह.े  
७) मानव, िनसग, भूमाता, क  यावर बिहणाबाईचे ेम आढळते.  
८) बिहणाबाई यांचेकडे सू म िनरी ण श  होती  
९)  बिहणाबाई यां या का िन मतीत उ र महारा ातील बोलीभाषेचे साम य आढळत.े  

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप----    
 बिहणाबाई यांचे सािह यिवषयक योगदान मह वपूण आह.े बिहणाबाई चौधरी यांचा उ लेख खानदेशक या, 
िनसगक या हणून केला जातो. ामीण भागातील एका ी या मुखावाटे बाहरे पडललेी गीतमय वाणी हणजेच 
'बिहणाबाईची गाणी' होय. बिहणाबाईनी आयु यात जे अनुभवले तेच यां या का ात दसून येते.  बिहणाबाई चौधरी यांचा 
जीवनात भूमाता, माती, िचखल, पाणी यांना मह वाचे थान आह े  मातीचा िचखल अंगावर उडला हणजे तो भूमातेन 
दलेला साद आह.े असं मानणा-यात या बिहणाबाई चौधरी एक हो या.  माती आिण पाणी यािशवाय िनसगाचा ज म होऊ 

शकत नाही. याबाबत बिहणाबाई चौधरी याचे ान उ पातळीवरचे आह.े 
मानसामानसामानसामानसा, , , , मानसामानसामानसामानसा    
कधीकधीकधीकधी    हशीनहशीनहशीनहशीन    मानसूमानसूमानसूमानसू    !!!!        

मानरतलेा यांनी दले या हया अमर संदशाने तर मराठी वाड्.मयात यांचे थान अढळच क न ठेवलेल ेआह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी----    

१) िचडगोपकर अ.  अवाचीन मराठी कविय ी  ( थमावृ ी) ेहवधन पि ल शग हाऊस, पुणे . पान  . २४५, २४६, २५४, 
२५६, २५७, २६१  

२) को ाप ले, ना. मराठी किवता : आकलन आिण आ वाद ( थमावृ ी) औरंगाबाद : व प काशन. पान .  १३७, १३८ 
३) मराठी युवकाभारती इय ा ११ वी (२०१९) महारा  रा य पाठयपु तक िन मती व अ यास म संशोधन मंडळ, पुणे.  पान .  

२१,२२  

४) यादव,स. ग.(२०००)िनसग क या बिहणाबाई चौधरी. को हापूर: चार काशन.पान . ५   
५) website- www. bahinabaichaudhari Wikipedia 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    किवताकिवताकिवताकिवता    सािह यासािह यासािह यासािह यातनूतनूतनूतनू    अिभअिभअिभअिभ     झाले याझाले याझाले याझाले या    ीवादीीवादीीवादीीवादी    
िवचारधारेचािवचारधारेचािवचारधारेचािवचारधारेचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    

    

ाााा. . . . शभुागंीशभुागंीशभुागंीशभुागंी    िवजयिवजयिवजयिवजय    होलेहोलेहोलेहोले    
पीएच. डी. िव ा थनी, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे 

डॉडॉडॉडॉ....    उ मलाउ मलाउ मलाउ मला    धतूधतूधतूधतू    
मागदशक, ाचाय, शासक य अ यापक महािव ालय, नांदडे 

तावनातावनातावनातावना::::    
ि यांचे वतः या वेगळेपणाची जाणीव कषाने  करणारे व व वाचा शोध घेऊ पाहणारे सािह य हणजे 

ीवादी सािह य होय. ीवादी सािह य याचा अथ केवळ ीिन मत सािह य न ह,े तर पु षक ी िवचार ूहातून मु  अशा 
दिृ कोणातून कोणीही ी वा पु षान े िनमाण केलेल े सािह य हणजे ीवादी सािह य असेही हणता येईल. वा तिवक 
सािह या या आिव कारातील कोण या सािह याला ीवादी सािह य हणता येईल, हा एक गुंतागुतंीचा  आह ेपरंत ुएवढे 
िनि त हणता येईल, क  बाई या अस याचा, हो याचा — हणजेच अि त वाचा, व वाचा व अि मतेचा — सम तेन ेवेध 
घेणारे,ित या आ मशोधाचा वास वा यीन आिव कार हणून मांडणारे लेखन ीवादी हणता येईल. ि यां या दःुखा या 
क ण कहा या पराभूत िनयितवादी दिृ कोणातून मांडणारे, यां यािवषयी केवळ दया, सहानुभूती िनमाण करणारे, तसेच 
उ ारका या भूिमकेतून केलेल ेिलखाण ह े ीवादी सािह य हणता येणार नाही.  

ीवाद ही एक समाजप रवतन घडवू पाहणारी राजक य वसामािजक जाणीव आह.े या ीवादी जािणवेचा िविवध 
दिृ कोणांतून, िभ  िभ  पात यांवरचा आिव कार ीवादी सािह यात आढळून येतो. काळा या येक ट यावर 

ीवादाची िभ  पे तर दसतातच परंत ु यां यात अनेकदा पर परिवरोधही आढळून येतो. ाचेच ित बब वेगवेग या 
काळांत िलिह या गेले या ीवादी सािह यात दसते. ा िभ  िभ  ीवादी जािणवा  करणारे सािह य हणजे 

ीवादी सािह य होय. पु षा या आधारािशवाय ी या ि म वाला प रपूणता येऊ शकत े आिण ेमाइतक च, 
माणसासारखे जग याची भूक ीलाही असत ेह ेदशिवणारे आिण ी हणून घडताना आले या िविवध अनुभवांना अिभ  
करणारे सािह य हणजे ीवादी सािह य होय. पु ष धानतलेा िवरोध करणारे आिण ीचे माणूस हणून िच ण करणारे 
सािह य, मग ते पु षाने िलिहल ेअसल ेतरी ीवादी ठरेल कारण त वतः ीवादी जाणीव ी व पु ष दोघांम येही िवकिसत 
होऊ शकत ेपरंत ुपु षी वच वाचा अनुभव बाई होऊन घेण े ीला अिधक समथपण ेकरता येते, असेही मानल ेजाते. यामुळे 
ि यांचे लेखन अिधक नेमके, धारदार व खर होते.  

ीवादी जाणीव ही ी व पु ष या दोघांत होऊ शकते. पु ष या जािणवेचा समथक होऊ शकतो परंत ुया जािणवेचा 
अनुभव मा  ीच घेत असते. ी-पु ष िवषमतेचे भान येणे,ही या जािणवेची पिहली अव था होय. ी-पु ष समते या 
त वावर आधारले या नवसमाजाची िन मती करण,े ह े ीवादाचे उ  आह.े ीवादी जािणवे या अव थांचे आिव कार 
वा येितहासा या वेगवेग या ट यांवर, वेगवेग या कालखंडांत आढळून येतात. ि यां या कथा, कादंबर्या, किवता इ. 
सािह यांतून यां या ‘ व ’ वाचा शोध यांनी कसा घेतला आह,े याची जाणीव यांना कशा कारे झाली आह,े वषानुवष 
पु षस ाक समाज व थेमुळे आपण दडपल ेगेलो आहोत, ाचे भान ि यांनी आप या किवतातून  केल ेआह.े ि यांचे 
ि यांनी केलेल ेिच ण, ि यांचे खास वेगळे अनुभव व िवषय यांचे ीवादी दिृ कोणातून दशन घडिवणारे सािह य, ीचे 
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व वाचा शोध घेऊ पाहणारे, व वा या जािणवेने केलले े आ म कटीकरण व आ मशोध ा ीवादी सािह या या 
वेगवेग या दशा आहते.   

मराठी सािह यात साधारणतः १९६० नंतर या दशकांत ीवादी सािह य जाणीवपूवक िलिहले जाऊ लागल ेआिण 
स र- शी या व नंतर या दशकांतही ीवादी सािह याचा वाह का , कथा, कादंबरी अशा कारांत जोमाने िवकिसत होऊ 
लागला. मा  त पूव ही ीक ी सािह याची िन मती अगदी ाचीन काळापासून मौिखक वा िलिखत व पात होत होती, 
असे दसून येते. ि यां या सािह याचे मूळ ाचीन काळापयत जाऊन पोहोचते. ी आप याशीच कवा आप या सार याच 
दसुरीशी चालले या संवादातून ‘बाई अस याचा’, ‘बाईपणाचा’ अथ  करीत आली आह.े मराठी लोकगीतांत हा ी वाचा 
वर सतत ऐकू येतो. अ याय, बंधने, िश ा, दंड, त ार, शोषण, पु षांकडून िमळणारी अ यायकारक व अपमाना पद 

वागणूक, सततची अवहलेना व उपे ा, अपाय, इजा, आप याकडून चूक वा अपराध घडेल का ाची ीला वाटणारी धा ती 
इ. ि यां या अन-ुभविव ा या क ेतील अशा अनेक भावना आिण त ये यांनी लोकवा यातून श दां कत केलेली दसतात. 
समाजाने दलुि त केलले ेह ेवा य ीवादी समी कांनी शोधून यावर नवा काश टाकला आह.े मराठीत तारा भवाळकर, 
कुमुद पावडे, सरोिजनी बाबर इ याद नी लोकगीतांचे संशोधन केले आह.े  

मराठीतील सु वातीची का े हणजे संतका े, भि का े आिण लोकका े होत. एकूण मराठी का ांत गाथा, 
लावणी, पोवाडे, ओ ा, आर या, भजन,े गवळणी, भा डे, भ ड याची गाणी इ याद चा समावेश होतो. मराठी भाषेत 
संतका  मो ा माणात िलिहल ेगले.े पंिडती का , छंदोब  का , चारोळी, िच पट गीते, ना  संगीत यांचा समावेश 
होतो. कवी मुकंुदराज यांना मराठीचे आ कवी हणून संबोधले जाते. यांनी िववेक सधू हा का ंथ िलिहला आह.े 
महारा ातील महदंबा,  मु ाबाई,  जनाबाई इ याद नी तसेच एकोिणसा ा शतका या उ राधात ताराबाई शद,े  पंिडता 
रमाबाई,  ल मीबाई टळक इ. लेिखकांनी लिलत व वैचा रक पातळीवर ी-पु ष िवषमतेचे, पु षस ाक समाज व थेचे, 
तसेच ि यांवरील अ याय, जुलमू, शोषण व यांतून ि यांना भोगावी लागणारी दःुखे, वेदनायांचे भावी िच ण केल.े 
सतंसतंसतंसतं    मु ाबाईमु ाबाईमु ाबाईमु ाबाई:::: 

महारा ात अनेक संत महा ये होऊन गले.े या संतांबरोबरच अनेक ी संत समािव  आहते यांनी समाजकायात 
ब मू य वाटा उचलला आह.े यांनी मायमराठी या सार वतात भ चा मळा फुलवला आिण मराठी सािह याचे दालन 
भावसंप  केले, यांना असामा य बुि मता लाभली, या अलौ कक भावंडां या वलयात वाढ या, भि योग माग यात 
पारंगत असले या ाने रांची बिहण हणजेच संत मु ाबाई. संत मु ाबा नी रचलले ेताटीचे एकूण ४२ अभंग िस  आहते. 
या अभंगांम ये यांनी आ म लेशामुळे दरवाजा बंद क न बसलेला आपला भाऊ ानदेव यांनी दरवाजाची ताटी उघडावी 
हणून िवनवणी केली आह.ेितने ाने रांना, आ दनाथांपासून गहीणीनाथांकडे आिण यां याकडून िनवृ ी, ानदेवाकडे 

आले या नाथसं दायाची आठवण क न दली. घरा या या मोठेपणाचे, योगीपणाचे मरण दले. जो जनांचे अपराध सहन 
करतो तो योगी. अवघे िव  जरी आप यावर रागावल ेतरी जलासारखे थंडपण घेऊन या ोधाि ला िवझवायचे. लोकां या 
श द पी श ाने जरी ास झाला तरी चांगला उपदेश मा य करायचा. अशा श दात समजावताना मु ा या श दांचे अभंग 
झाले तेच ताटीचे अभंग. 

योगीयोगीयोगीयोगी    पावनपावनपावनपावन    मनाचामनाचामनाचामनाचा    | | | | साहेसाहेसाहेसाहे    अपराधअपराधअपराधअपराध    जनाचंाजनाचंाजनाचंाजनाचंा        
िविविविव     रागेरागेरागेरागे    झालेझालेझालेझाले    व हीव हीव हीव ही    | | | | सतंीसतंीसतंीसतंी    सुखेसुखेसुखेसुखे    हावेहावेहावेहावे    पाणीपाणीपाणीपाणी        
श दश ेश दश ेश दश ेश दश े    झालेझालेझालेझाले    लेललेेलेशशशश    | | | | सतंीसतंीसतंीसतंी    मानावामानावामानावामानावा    उपदेशउपदेशउपदेशउपदेश        
िव पटिव पटिव पटिव पट    हदोराहदोराहदोराहदोरा    | | | | ताटीताटीताटीताटी    उघडाउघडाउघडाउघडा    ाने रााने रााने रााने रा    

सतंसतंसतंसतं    जनाबाईजनाबाईजनाबाईजनाबाई:::: 
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संत जनाबाई या संत कविय ी हणून जनमानसात लोकि य आहते. महारा ा या खे ापा ातून ि या जा यावर 
दळण दळताना, कांडताना यां या ओ ा गातात. संत नामदेवां या सहवासात जनाबा नीही िव ला या भ चा यास 
घेतला होता. ‘दिळता कांिडता तुज गाईन अनंता’ असे या हणत असत. संत नामदेव हचे यांचे पारमा थक गु  होते. ‘िवठू 
माझा लेकुरवाळा, संग ेगोपाळांचा मेळा।।’ हा िस  अभंग जनाबा चाच आह.े यांना संत नामदेवांमुळे सतत संत-संग घडला 
होता. संत ानदेवांिवषयीही यांचा भि भाव अन यसाधारण होता. ‘परलोक चे ता । हणे माझा ाने व ।’ असे यांनी 

ाने वरांिवषयी हटले आह.े गौर्या-शे या वेचतांना, घरातील इतर कामे करत असताना या सतत देवाचे नाम मरण करत 
असत. संत जनाबा या नावावर असलले े एकूण सुमारे ३५० अभंग सकल संत गाथेत मु त केले आहते. ा िशवाय 
कृ णज म, थाळीपाक, हादच र , बाल डा, ह र चं ा यान अशा आ यानरचना पण यां या नावावर आहते. संत 
जनाबा या थाळीपाक व ौपदी वयंवर या भावमधुर आ यानांनी महाकवी मु े वरांना (संत एकनाथांचे नातू) फूत  
िमळाली. संत जनाबा ची भावकिवता ही भगवंता या ेमाने ओत ेत भरलेली आह.े पूण िन काम होऊन लौ कक, ऐिहक 
भावना िवस न या िव लाला शरण गलेे या आहते. आ म ानाचा सा ा कार घड यापूव च या िन वकार झा या आहते. 
संत जनाबा या जीवनातील अनंत अनुभूती यांनी यां या रचनांतून रेखाट या आहते. संत नामदेवांवरील भि - ेमभाव, 
संत ानदेवांिवषयी असलेला उ कट भाव, संत चोखोबां या भावसाम याचे अनुसरण, तसेच िव लािवषयीचा भि भाव 
यां या का ात ओत ोत भरलेला दसून येतो. वेळ संगी दवेाशी भांडायला पण या कमी करत नाहीत. ‘वा स य, कोमल 

ऋजुता, सहनशीलता, यागी वृ ी, समपण वृ ी, ी िवषयी या भावना संत जनाबा या का ात कषान े दसून येतात, 
त कालीन संत ानदेव, संत नामदेव, संत सोपानकाका, संत गोरोबा, संत चोखा मेळा, संत सेना महाराज आदी स पु षां या 
जीवनाचा, स गुणांचा आढावा घेणारी प रचना क न संत जनाबा नी पुढील िप ांवर एक कारे उपकारच क न ठेवल े
आहते. यांची भाषा सवसामा य माणसां या दयाला जाऊन िभडते.  
महादाईसामहादाईसामहादाईसामहादाईसा    ऊफऊफऊफऊफ    महदंबामहदंबामहदंबामहदंबा    :::: 

१३ ा शतकात परमे र अवतार सव  ी च धर वाम  नी थापन केले या महानुभाव पंथातील ये  सं यािसनी 
महादाईसा एक अ ग य  होती. महदंबा यांचे जीवन िवल ण होते. बालिवधवा ते िव ान सं यािसनी, कविय ी असा 

वास ितने केला. सं यािसनीचे जीवन जगताना ी च धरां या सेवेत, यां या भ त रममाण होताना ित या 
ि म वातील उपजत का ाची ओढ जागी झाली. ितची भ  डोळस होती. बु ीची, चौकसपणाची याला जोड होती. 

महादाईसेला ीकृ णा या च र ािवषयी िवशेष ओढ होती. महदाईसा मराठी सािह यिव ातील आ  मराठी कविय ी होय. 
या कविय ीला पाईसा या नावानेही ओळखली जात असे. ती चतुर, सडेतोड वृ ीची होती. ितचे धवळे नावाचे लखेन 
महानुभाव सं दायात िस  आह.े तो वा यीन रचना कार झाला. धवळे हणजे िववाह संगी गायची वरगाणी अथात 
िववाहिवषयक गीत होय. याची िन मती ‘ ीगो वद भूच र ा’तील ‘िव हावो ि वका ’ या लीळेव न कळते. या गीतांत 
िववाहाचे आरंभापासून अखेरपयत वणन आल े आह.े ढव यातील मु य िवषय ि मणी वयंवराचा आह.े ढव या या 
उ राधात पास  कडवी आहते. ते वाचताना महदंबेचे शी किव व दसते.धवल या सं कृत श दाव न ‘धवळा’ व ‘ढवळा’ हा 
श द आललेा आह.े ते िववाह संगी भ ांकडून गायल ेजात असत. महदंबे या ढव यांची भाषा साधी, सुबोध व ता कािलक 
बोलीभाषे या पाची आह.े महदंबेने ढव यां माणेच ‘मातृक  ि मणी वयंवर’ या का ाची िन मती केली आह.े याची 
ओवीसं या एकशेनऊ आह.े या का ाचे िवशेष असे, क  यातील कड ांत अ, आ, इ, ई पासूनची अ रे आणली आहते. 
महदंबेचे ‘ित या मानिसक आिण शारी रक क डमा याचे िच  ित या कृती-उ तून ‘लीळाच र ा’त दसून येते. सं यासीपण, 
िनवृ ी, जीवनभोगापासून दरू राहण ेआिण आ याि मक पातळीवर िवचारदशन घडवण ेअशी महदंबे या आयु याची वाटचाल 
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ठरली. महदंबा ही संवेदनशील स दयदृ ी असललेी, नीटनेटकेपणा, चौकसपणा, िज ासूपणा असललेी सुगरण, गाण ेगाणारी, 
रांगोळी संुदर काढणारी द  कायकत  होती. 
सतंसतंसतंसतं    बिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाईबिहणाबाई    : : : :     

या एक वारकरी सं दायातील मराठी ी संत कविय ी आिण संत तुकारामां या िश या हो या. बिहणा आप या 
गु ं चा उ लेख पदोपदी आप या अभंगात करीत. बिहणा हणत े 'तुका स गु  सदोहर l भेटतो अपार सुख होव ll तुकारामा 
भेटला ध य िजने माझे कृ यकृ य झाले सहजािच. संत बिहणाबाईना लहानपणापासूनच परमाथाची व भ ची ओढ होती. 
कथा – क तने, पुराण- वण आिण सत्पु षांची सेवा यात संत बिहणाबाई रमली होती. ितने आपल े गु  संत तुकाराम 
महाराज व यांचीही गु परंपरा आप या अभंगांत वणन केली आह.े तुकारामां या चा र याचे अ सल दशन यां या अभंगांतनू 
घडत,े यामुळे या अभंगांना िवशेष मह व आह.े यां या अभंगांपैक  'संत कृपा झाली। इमारत फळा आली ॥' हा अ यंत िस  
अभंग आिण 'घट फुटिलयावरी। नभ नभाचे अंतरी॥' हा शेवटचा अभंग सांिगत यावर या समािध थ झा या. अभंग, ओ ा, 

ोक, आर या इ यादी िमळून ७३२ किवता यां या नावावर आहते. यां या या किवता भि भावाचा उ फूत अिव कार 
आह.े वेदा ताचे ितपादनही यात आढळत.े बिहणाबा नी आप या अभंगातनू ' ा हण कोण' हा िवषय उपि थत क न 

ा हण आिण ा हणी सनातनी वृ ीवर वतः ा हण असून या काळात सडेतोड टीका केली. यांचे अभंग १७ ा 
शतकातील, पण त े िस  झाले िवसा ा शतकात. यांची का शैली साधी सरळ आिण दय पश  आह.े  

साठो री कालखंडात, १९७०—८० या दशकांत व नंतर या काळातही का िन मती करणार्या अनेक कविय नी 
ीवादी का ाचे दालन समृ  केल ेआह.े यांतील काही मुख कविय ी- अनुराधा पाटील, रजनी प ळेकर, मिलका अमर 

शेख, भा गणोरकर, अ णा ढेरे, नीरजा, ा लोखंडे, किवता महाजन, आसावरी काकडे, इ यादी. ी वाचे, ीवादी 
जािणवेचे, ी या िविश  अनुभव-िव ाचे वेगवेग या पात यांवरचे, िभ  िभ  व पाचे िच ण यां या किवतांत 
आढळत.े ि िन  तसेच सामािजक-सां कृितक वा तवाचे थेट िच ण करणार्या या किवता ी वाचा आ मभानयु  वर 
आळवणार्या आहते. बाईचे साम य व अनेकिवध मतां या श यता सूिचत करणार्या भिव यवेधी किवता काही कविय नी 
िलिह या आहते. बाईतील अपार क णा, ितची सजनशीलता, नविन मतीची मता ही ितची बल थान ेअनेक किवतांतून  
झाली आहते. १९८०—९० या दशकांत ीवादी जािणवे या का ाचा वाह ल णीय होता. ीक ी का लेखनाचे माण 
उ रो र वाढतच गेल.े 

इ.स. १८८५ त े१९८५ एव ा दीघ कालमयादेचे अ यासा या दृ ीने चार खंडांत िवभाजन केल ेआह.े पिहला खंड -
१८८५ ते १९२०:  हा या कालमयादेचा असून केशवसुत व यांचे समकालीन यां या अवाचीन का ातील परंपराशरणता या 
िवषय ची वैिश े नमूद करणारा आह.े दसुरा खंड -१९२०-१९४५ :या काळात उदयाला आलले े रिव करण मंडळ व 
नवपूवका ातील कवी-कविय ी यां या का िवषयक जािणवांचा आढावा घेतला आह.े ितसरा खंड - १९४५-१९६०: या 
काळात कवी मढकरांसारखा नवकवी होऊन गेला. मढकरांनी आणलेली नवकिवता आिण यानंतर नवका ाचा झालेला 
िवकास ह ेया खंडाचे वैिश  आह.े चौथा खंड -१९६० ते १९८५:संयु  महारा ा या थापनेम ये राजक य नेत,े िवचारवंत, 
प कार, लेखक यां याबरोबर कवी आिण शािहरांनीही मह वाची भूिमका बजावली. किववय वसंत बापट, शाहीर शाहीर 
अमर शेख यां यासार या कव या किवता आिण पोवा ांनी संयु  महारा ा या चळवळीत जान आणली. मढकर, शरदचं  
मुि बोध, वदा करंदीकर, पुढे सदानंद रेग ेयां यासार या कव नी ख या अथान ेमराठी किवतेला नवा चेहरा दला. ना. ध . 
महानोर यांनी ामीण किवतेला दललेा मातीचा पश हा अनके कव या किवतेत आजही अनुभवायला िमळतो. 

साठो री कालखंडात िलिहणा या कव या अिभ ची त हा वेगळी होती. किवता आशय, किवता पबंध वेगळे 
होते. िनसग, ेम, द:ुख, िवरह, मानवी संबंध, मं ा रांनी भारलेल ेआयु य ह ेसव मांडणारी किवता या काळात िलिहली गेली 
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असली, तरी ती वेग या पात आप यासमोर येत होती. का पिनक जगात रम यापे ा अनुभवातला स ेपणा  करीत 
होती. ेस, चतामणी यंबक खानोलकर, वसंत सावंत यां या किवतेत तो दसतो. कुसुमा ज, मंगेश पाडगावकर, इं दरा संत, 
शांता शेळके यां यासार या आधी या िपढीतील कवी-कविय ीही वतःचा न ाने शोध घेत होते. गझल हा का कार याच 
काळात ज माला आला. सुरेश भट यांनी न ान े यात जान ओतली. सामािजक भान यातून  हायला लागल.े पण गे या 
काही वषात िलिहली गेललेी गझल मा  भट यांना ओलांडून पुढे जाऊ शकली नाही. या काळात दलीप िच े, अ ण 
कोलटकर, मनोहर ओक, भालचं  नेमाडे, सतीश काळसेकर, चं कांत पाटील, गु नाथ धुरी इ यादी कव नी थािपत का  
परंपरेला छेद दे याचा य  केला. भाषेची का ा मदृ ा केलेली मोडतोड, परंपरागत मांडणीला छेद देत श दांची केलेली 
का ा म मांडणी, बोलीभाषे या कवा जु या हण चा केलेला उपयोग, लिगक जािणवा व अनुभव यांनी भारले या ितमांचा 
केलेला वापर, िच ा मकता, न ा-जु या पा ा य व भारतीय सं कृतीतील तसेच वा यातील संदभाचा वापर ही यां या 
किवतेची वैिश े होती. याच काळात िलिहणारे नारायण सुव आिण नामदेव ढसाळ हहेी आप या अनुभवातला स ेपणा 
वेग या शैलीत मांडत होते. ह े दो ही कवी ख या अथान े वाह वतक ठरल.े याच काळात िलिहणारे नारायण सुव आिण 
नामदेव ढसाळ हहेी आप या अनुभवातला स ेपणा वेग या शैलीत मांडत होते. ह ेदो ही कवी ख या अथान े वाह वतक 
ठरल.े 

१९८५ त े२०१०: दिलत जािणवेबरोबर दिलत चळवळीतले अराजक, नेतृ व हरवले या  व थेत िपचले या 
हताश त ण िपढीची कै फयत, आज या जगात हरवत चालललेी मू य व था, जागितक करणा या रे ात माणसाला आलले े
व तू प, ीचे शोषण अशा अनेक गो चा आिव कार या काळात किवतेत दसतो. भुजंग मे ाम यां यासार या कव या 
किवतेतही आ दवासी तसेच भट या िवमु ांचा आ दम संघष  होतो. यांनी केललेा बोलीभाषेचा उपयोग पािह यावर 
मराठी किवता मािणत भाषे या क ा ओलांडून नवन ा भाषांचे अवकाश शोधत पुढे चालली आह ेह ेल ात येते. िवशेषतः 
िच े-को हटकर या यीचा भाव असललेी किवताही गे या काही वषात खूप िलिहली गेली.  

गे या काही वषात ीजािणवेची किवताही ामु याने पुढे आली. भा गणोरकर, रजनी प ळेकर यां या पावलावर 
पाऊल टाकून अनेक कविय ी िल  लाग या. ी या व पाचा शोध घेतानाच पु ष व थेत आजपयत ितला  हणून 
जग याचा नाकारलेला ह , ितचे शोषण, ितला आलले े व तू प, पु षाशी ितचा तुटलेला संवाद आिण यातून आलले े
एकाक पण व तुटलेपण कविय ी यां या किवतेतून  क  लाग या. या समाजात एक कडे ीचे उदा ीकरण करणा या 
तर दसुरीकडे ितचे उपभो य व तूत पांतर करणा या पु षा या दटु पीपणावर या कोरडे ओढू लाग या; पु षाला नकार 
देऊन वतःची वेगळी सृ ी िनमाण कर याची भाषा क  लाग या. ह ेकरताना यां या श दात बंडखोरी आली, यांची भाषा 
आ मक झाली. ामीण किवतेचे दालन १९८५ नंतर या काळात अिधक समृ  झाले आह.े आनंद यादव यां या मायलेकरं या 
दीघ किवतेनंतर इं िजत भालरेाव यां या अनेक किवतासं हांनी ही किवता खे ापा ात पोहचली. कैलास द ड, ल मण 
महािडक, जगदीश कदम यांची ामीण किवता ल  वेधून घेणारी ठरली. कैलास द ड यां या 'उसा या किवता', 'वसाण', 'भोग 
स  दे उ हाचा', 'अंधाराचा गाव माझा' या किवतासं हातील ामीण किवता ाम जीवनाचे नेमके यंतर देणारी किवता 
आह.े ामीण जीवनाचे का मय दशन तर यांतून घडतेच, पण याच बरोबर ामजीवनातील िवसंगती, यातील नवे  
अशा अनेक आयामांना िभडणारी ही किवता का गुणानेही सरस अशीच आह.े गे या ५० वषातील का वासाकडे नजर 
टाकली तर ल ात येते क , आज किवता उदंड िलिहली जातेय. तरीही आप याला असे हणता येईल क , पूव या ि यां या 
लेखनातूनही ी ब लची जाणीव, संवेदना, आ मभान, अि त वाची जाणीव तसेच यां यावर होणारे अ याय, यांना 
समाजात िमळणारी वागणूक, यांची संवेदनशीलता यांचे कट दशनमराठीसािह यातून दसून येते. 
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मराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमा    
 

ÁÖß´ÖŸÖß †Ö¿ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧üÓ÷Ö ¸üÖê›ü÷Öê 
मु या यापक, संत ाने र ाथिमक, िव ालय , अहमदपरू 

¯ÖÏÖê. ›üÖò. ¾Æüß. ›üß. ¸üÖ´Ö™êü�êú  
शासक य अ यापक महािव ालय, औरंगाबाद 

गु  फुले, , , , गु  शा !    
गु दवो आंबेडकरा...    

गु  सा ात सािव ीमाई!    
त मै ी गु वे नमः    

पशुचा पशुपती कर याचे साम य िश णात आह.े माणसांचा पशु होतो ते हा समाजाला सावरणारा कोणी तरी 
महा मा कट होतो. तो बु  असेल कवा ि त असेल, सॉ े टस असेल कवा गांधी असेल; महा मा फुले असतील कवा शा , 
आंबेडकर असतील. ी िश णाची सु वात तर ांतीसुय महा मा फुले यांनी ांती योती सािव ीबाई फुले यां या मा यमातनू 
केली. एक पु ष िशकला तर तो फ  एकटाच शहाणा होतो. परंतु एक ी िशकली तर संपणू कुटंुब शहाण,े सुिशि त होते. 
हणून महा मा फुल ेव सािव ीबाई फुले यांनी ी िश णाचा चार, सार केला. 

िव े िवना मती गलेी | 
मती िवना नीती गलेी || 
नीती िवना गती गेली | 
गती िवना िव  गेल े|| 
िव ािवना शू  खचले | 

इतके अनथ एका अिव ेने केल े|| 
भारतीय वातं याची ा ी ही भारतीयां या इितहासातील एक अ यंत मह वाची घटना आह.े दीडशे वषाची 

ि टशांची गुलामिगरी संपवून भारत राजक य दृ ीन े वतं  आिण सावभौम हणून जगा या नकाशात झळकू लागला. मराठी 
सािह य िव ात अनेक ि थ यंतरे घडून आले. १९६०नंतर ामीण सािह याबरोबर दिलत सािह याची चळवळ सु  झाली. 
सािहि यक जािणवे या मुळाशी होते. वातं यो र काळात लोकशाही आिण िश णा या सारामुळे अनेक समाज घटक जागतृ 
झाले आिण आप या ासाठी चळवळ सु  के या या उपेि त घटकांनी चळवळी सु  के या. या उपेि त घटकांनी चळवळी 
बरोबरच आपल े  आप या सािह यातून मांडल.े सािह य केवळ मनोरंजनाचे सािह य न राहता ते सामािजक ांचे 

ासपीठ बनल.े दिलत सािह यातून ि यां या ांचा उहापोह केला जाऊ लागला, हणून दिलत सािह याची पा भूमी 
समजून घेण ेमह वाचे ठरते. 

कोणतीही  ज माने े  कवा किन  नसते. ला िनणय घे याचे वातं य सव बाबतीत असावे. िश ण व 
वसायाचे वातं य असावे. असे मानणारी िवचारसरणी आ ही वीकारली पण ह ेअचानक घडले नाही गे या शंभर दीडश े

वषात आम याकडे या िनरिनरा या चळवळी झा या यांचे फिलत हणजे आजचे आमचे जीवन. यासाठी आप याकडे 
कोण- कोणते संघष झाल,े ह ेमागे वळून पाहण ेगरजेचे असून त ेदिलत सािह य समजून घे यासाठी उपयु  देखील ठरेल. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ख या अथाने दिलत सािह याचे ेरणा थान आहते. बाबासाहबेांनी १४ ऑ टोबर १९५६ 
रोजी आप या लाखो अनुयायांसह धमातर केल.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या काळातच यां या अनुयायांनाही कंठ फुटला. 
बाबासाहबेांना अिभ ेत असले या समाजाची व े याकाळातील सािहि यकांनी पािहली. बाबासाहबेांनी दिलतांना आवाहन 
केले िशका, संघ टत हा, संघष करा... बाबासाहबेांनी िश णाचे मह व ओळखले होते. िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह ेजो 

ाशन करील तो गरुगरु यािशवाय राहणार नाही. हणून बाबासाहबेांनी िश ण दिलता पयत पोहोचव याचा य  केला. 
पंिडत जवाहरलाल नेह  यां या श दात सांगायचे तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणजे हद ूसमाजा या येक जुलमािव  
पुकारले या बंडाचे तीक होय. 
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दिलत सािह याच े व पदिलत सािह याच े व पदिलत सािह याच े व पदिलत सािह याच े व प 
दिलत सािह यातून दिलत जीवन  झाल े आह.े यात दिलत ी ही कुटंुबातील मह वाचा घटक अस यामुळे 

ितलाही लेखकांनी मह वाचे थान दले आह.े परंत ुभारतीय समाजजीवनात ीला दु यम थान दल ेजाते. यातही दिलत 
ी ही तर गलुामाची ही गुलाम आह.े हणून ितला वतः या कुटंुबातील पु षां माणेच वण व थेतील उ वण य जातीतील 

पु षांकडून अ याय सहन करावा लागला. ि यांना हजरो वषापासून गुलामीत ठेव याची परंपरा दिलत समाजातही चालत 
आली होती. तुत संशोधनाचा िवषय असले या बलुत,ं आठवण चे प ी, का ावरची पोटं, िजणं आमचं, मा या ज माची 
िच रकथा, अ रमाशी आिण को हा ाचं पोर या सवच आ मकथनातून दिलत ि यांची िविवध पे  झाली आहते. 
प रवतना या चळवळीमुळे दिलतांना आ मभान ा  झाले. याचा प रणाम हणजे दिलत लेखक आप या सभोवती चे 
वा तव याहाळू लागला. या वा तवाशी आपले नातेसंबंध शोधू लागला. शोध हणजेच आ मशोध होय. इितहासातही आपल े
थान पा  लागला. दिलत सािह या या आिव काराला िनरिनराळी प े देणारा हा दिलत सािह यातील अ यंत मह वाचा 

घटक आह.े 
सवण पु ष ह े दिलत ीलाही आपल ेगलुाम व भोगदासी समजून ित याकडून बलु याची कामे क न घेत असत. 

एवढेच नाही तर ित यावर बला कार क न ित या शरीराचा भोग घेत असत. या अ याया या िव  दाद माग याची 
कोणतीही व था या काळात न हती. हणनू ह ेसव सवण पु षांकडून होणारे शारी रक, मानिसक अ याय-अ याचार ितला 
िनमूटपणे सहन करावे लागत असे. दिलत ि यांवर होणा या अ याचाराचे व प दहुरेी आह.े एक हणजे ती कुटंुबातील 
पु षाची गुलाम आह ेतर दसुरे हणजे व र  व सवण वगातील पु षांची गलुाम आह.े दिलत सािह याम ये समाजातील अनके 

कार या ि यांचे िच ण आले आह.े साव  आई, बिहण, मुलगी, ि यसी, इ यादी... ामीण जीवन अनुभवले या लेखकांनी 
दिलत सािह य िलिहललेी अस यामुळे ामीण भागातील ि यांची िविवध प े यां या लखेनातून आिव कृत झाली आहते. 
ि या वेगवेग या ना यांनी बांधले या आहते. कधी आई हणनू, कधी मुलगी हणून, कधी आजी हणून, कधी ेयसी हणून, 
तर कधी पु षांची रखेल हणनू ितला जगावे लागते. ि यांना पु षां या सुखासाठी अहोरा  क  यावे लागते. दया पवार 
यां या बलुत ंमधील दगडूची आई आप या मुलाला समाजातील इतर  मुलांपे ा अिधक िशकवायचे सुसं का रत करायचे या 
िज ीने झपाटललेी अस यामुळे आपले िवधवापण पदरात घऊेनही या िज ी या पूततेसाठी सतत झगडते. वतः काबाडक  
क न दगडूला कसलेही क  क  न देता ती िशकिव याचा य  करते.हीच आई दगडू या ल ानतंर सईशी भांडण करत.े सई 
ब ल दगडूला सांगत.े ीच ीची श ू आह.े दिलत समाजातील सासू-सुने या नातेसंबंधातील संघष येथे  झाला आह.े 
दगडू या आईची दधू बहीण असललेी जना मावशी, बो डग जवळील पालात राहणारी गऊ, िम ा या घरी अ यासाला 
गे यावर भेटणारी बान,ू दगडू या घरासमोर राहणारी िवठाबाई, ेमळ असलेली दगडू या विडलांची आई. अशा अनके 
ि यांशी दगडूचा िविवध कारणाने व नातेसंबंधाने संबंध आला व या ि यांचे क , यांचा वभाव आिण यांचे स दय 
पहावयास िमळाले. 

सु वाती या काळात लेखन करणा या ि यां या लेखनावर पु षस ाक मुल व थेचा पगडा असलेला जाणवतो. 
आपले शरीर आिण स दय ह ेपु षासाठीच आह ेअशा भावना काही लेखकांनी आप या कथा किवतातून मांडले या आहते. 
तसेच िववाह सं थेमुळे ि यांचे होणारे शोषण आिण समाजातील ीचे दु यम थान यािवषयी समाज मनात हालचाल सु  
झाली. पु षांनी ी पाचे गोडवे गाणा या या  किथत उ ात ितमा िनमाण केले या हो या. देवता, सत, पित ता, माता, 
अबला, अधागी, सौभा यवती अशा तथाकिथत पांना तडे जाऊ लागल.े जोडीदार, मै ीण, सहकारी आिण कायकत  अशा 
न ा पात जीवना या अनेक े ात ी अ ेसर होऊ लागली. ितने अधागी हो यापे ा पूणागी होणे पसंत केले.चूल आिण 
मूल ह े काय े  माग े पडल े आिण ितचे पारंपा रक पही पालटल.े ीमु  चळवळीमुळे ि यांम ये नवी चेतना िनमाण 
झाली. सामा यपणे जीवनात प रवतन झाल े क  याचे पडसाद वाङमयातही दसून येतात. दिलत सािह या या वाहान े
वतःचे िनराळेपण तर िस  केल े आहचे, िशवाय ा वाहामुळे मराठी वाङमय ही समृ  झाले आह े आिण मराठी 

वाङमया या क ा ापक झा या आहते. हणनू दिलत सािह य हा मराठी वाङमयातील एक मह वाचा वाह आह.े 
बाबुराव बागूल यां या मते "माणसां या मु चा पुर कार करणारे; माणसाला महान मानणारे वंश, वण, जाती, 

े वाला कठोर िवरोध करणारे जे सािह य त ेदिलत सािह य होय." तर केशव मे ाम यां या मत,े "हजारो वष यां यावर 
अ याय झाला अशा अ पृ यांना दिलत हटल ेव याच वगातील लेखकांनी िनमाण केलले ेसािह य हणजे दिलत सािह य असे 
सांगता येईल. "नामदेव ढसाळ यांनी दिलत सािह यात प रवतन घडवणा या किवता रच या त ेबौ - दिलत चळवळीतील 
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अ ग य नेते होत.े यां या किवतांचे िवषय महानगरीय जीवन, ी ह ेहोते. नामदेव ढसाळ यांनी यां या सािह यातून दिलत 
बांधवां या वेदना आिण था मांड या. यां यावर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारांचा भाव होता. 

'आठवणीचे प ी' या आ मकथनातून पर दसा असले या हादची मोठी बहीण हादला कोणी नस यामुळे याचे 
पालनपोषण करत.े याला आधार देत.े याब ल ितची सासू आिण नवरा यांचा ितला धाक होता. हणून यां यासमोर ती 

हादला काम सांगते व यासाठीच रागावते. ितचा नाईलाज असतो; हणूनच ती हादला अनेक कामे सांगत.े खरे तर 
अतःकरणातून ती आप या भावासाठी हळहळायची. या आ मकथनातील ही ी बिहणी या ना याने भावाशी वागते. ती 
भावा या सुखासाठी, याला िशकिव यासाठी आधार दतेे. ितला सासूरवास आह.े तरीही ितला भावाची माया सोडवत नाही. 
सालस, संयमशील, ेमळ अशी बहीण या आ मकथनातून साकार झाली आह.े 

'का ावरची पोटं' या आ मकथनातूनही उ म बंडू तुपे ह े पोट भर यासाठी पु याला येतात. ते हा यांची बहीण 
यांना आधार देत.े ितलाही आपला भार वाटू नये हणून उ म लाकडे गोळा क न आणण,े पाणी भरण,े बिहणी या मुलांना 

सांभाळणे, बक या सांभाळणे इ. कामे करतात. या बिहणीनचे यांना आधार दला होता, ित याब ल अनेक आठवणी या 
आ मकथनातून आले या आहते. उ मला पूणपणे बदलून टाकणारी आिण अ ाचा घास वाढता वाढता अतःकरण उघडून 
काहीबाही वाढणारी व उ मला माणुसक ने वागिवणारी वामनराव देशपांडेची प ी मीना, भूकेपोटी भूईमुगा या शगा 
काढ यासाठी गेले या उ मला शगा न वाटता संपूणच शगा देणारी हातारी मालक न या ना या कारणान ेउ मला सतत 
भांडणारी याची स खी मोठी बहीण, िववाहापूव  परपु षाशी संबंध ठेवणारी यांची पा ी. अशा िविवध ीची अनेक प े
या आ मकथनातनू आली आहते. आप या प ीने परपु षांशी संबंध ठेव यामुळे ितला लेखकाकडून मारझोड होते. परंत ुितचा 
यांनी कायम व पी वीकार केलेला आह.े अशा ामीण भागातील िविवध भूिमका पार पाडणा या िविवध ि यांची िविवध 
पे तुत आ मकथनातून आली आहते. वण व थे या गलुामीबरोबरच पु षानेही गलुाम केले या दिलत ीचे िच ण या 

आ मकथनातून जीवंतपण ेउभे केले आह.े 
ा. अिनल कांबळे यांनी 'साव  आई' या आ मकथनातून िश णासाठी जो संघष करावा लागला याचे अ व थ 

करणारे िच ण मांडल ेआह.े लहानपणापासून भाकरी या तकु ासाठी जो संघष करावा लागला कधी अधपोटी, तर कधी 
उपाशी राहावे लागले याचे वणन येत.े अगदी मॅ क या परी ेला जाताना सु ा उपाशीपोटी जावे लागले याचे वणन आह.े 
भाकरीने पोट भरत नाही हट यावर कुठे सधीचा गाभा खा, ड हातल ेमासे खा, वास येत असले या बोट या टाकून दे हणनू 
िम  गु जी हणत असताना गुपचूप खाऊन चदकू झुडपात फेकून दे याचा संग अ व थ करतो. साव  आई जरी छळीत 
असली तरी इतर माणसां या म ये मा  माणुसक चे दशन होते. पोराला िश ण िमळावे यास नोकरी लागावी याला कोरडे- 
ओरडे का होईना खायला िमळावे यासाठी तळमळणा  या आजी, मोठी बहीण या आ मकथनात दसत.े कॉलेजातील मदत 
करणारे ा यापक कमचारी दसतात. वतःचे शेत घणेे बाजूस सा न अिनल या नोकरीसाठी पैसे देणारी आ या दसत.ेते हा 
माणुसक चे अजूनही कुठेतरी िश लक आह ेयावर िव ास बसू लागतो. 

आप या मराठीत  सािह य देशी गाईचे मह व सांिगतल ेजात असताना साव  आई या छळवाद याचे वणन आह े
अनेक ठकाणी येते िवशेषतः दसु या आईला वतःचे मूल होत नाही तोपयत हाई आईिवना पोर या मुलांकडे बरे बघते पण 
ितला वतःची मुल ंबाळ झाल ंक  मा  वाथामुळे असो क  तसेही ितची वागणूकच बदलत ेआप या वतः या मुलांना चांगले 
चांगल ेखायला देत ेआप या साव  मुलांना कमीत कमी पोटभर भाकरतुकडा तरी िमळावा इतका माणुसक चा पाझर ह ेया 

ीला कसा फुटत नाही असा  कायमचा पडलेला आह ेपर या परी याला मदत करणारी माणसे आप याच माणसासाठी 
कशी दु पण ेवागतात याचे वणन या आ मकथनात येत ेही साव  आई वतः या मुलांना घरात चांगल ेचांगल ेखाऊ घालत े
थंडी या दवसात यांना घरात पांघ न झोप होते आिण साव  मुले मा  थडंीत कुडकुडत उपाशीपोटी बाहरे झोपललेी 
असतात तरी ितला काही वाटत नाही इतका दु पणा माणसात कुठून येतो उलट आिण जे हा भूक लागली हणून चो न काय 
खातो ते हा विडलांना कागडी क न याला मार बसत होते दा र  तर सग यांनाच आह ेआठ त डे खाणारी हट यावर काय 
पुरणार पण अिनल याची मोठी बहीण वडील सवजण रोजगार क न,शेण काढून, िशळेपाके आणत असताना आलले े
सग यांनी वाटून ावे असं या आईला का वाटत नाही? एक कडे ह ेिच  आिण एक तीळ सात जणांनी वाटून खा ला होता 
असे आप या सं कृतीचे गोडवे यातील काय खरे आिण काय खोटे हचे समजत नाही. अगोदरच ग रबी आिण यात साव  
आईचा छळवाद हणनू दु काळात तेरावा मिहनाच. साव  आई असा ास देत असतांना आजीचे आई होणे. ितला आईिवना 
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पोर या पोरांसाठी दधू फुटण,े पोरे िशकावे, याला नोकरी लागावी यासाठी ितला ितची चालललेी धडपड, मो ा बिहणीची 
तळमळ सासरी गे यावर 'घार हडे आकाशी, ितचे िच  िपलापाशी' या यायान ेती सारखी भावंडात गुतंललेी. हा मायेचा 
पाझरही या आ मकथनात दसतो. आजी आिण बहीण नसती तर अिनल या जीवनाची लढाई पणू झाली असती का? असा 

 समोर उभा राहतो. असा संग आप या श ूवरही येऊ नये असे आपण हणत असतो पण अनेकांना जीवनात अशी लढाई 
लढावी लागते यात कोणी हारतो तर कोणी जकतो. अिनल आता ा यापक होवून ि थर झाल ेआहते. घर आह.े चांगला 
पगार आह ेपण माग या अ व थ करणा या या आठवणीही आहते. या या आ मकथनातनू जा या होतात व वाचकालाही 
अ व थ करतात. डो यातून पाणी काढायला लावतात.  

ा यापक अिनल कांबळे यां या 'साव  आई' ह ेआ मकथन वाच यानंतर मनात आलले े िवचार आहते, ही यांची 
समी ा न ह.े ामीण भागाचे ह े िच ण अस यान ेितथ या जीवनाचे, ामीण जीवनातील अडचणीचे दा र ाचे वणन येत.े 
कोणताही आडपडदा न ठेवता या संगाला साजेसे उदाहरण मोकळेपणान े दले जात.े अिनल याचे िम  सहलीला जात 
असताना याने रा ीच आणले या बोट याचा वास सुटलेला होता.पोरे पोरी नाकाला कपडा लावीत होते पण पादले या 
माणसाला वतःला वास येत असला तरी तो नाकाला धरीत नाही तसे मी बोट याचे चदकू घेऊन चालत होतो असे वणन 
मनास पटते.  भाषा ही एकूणच जीवनाशी साजेशी आह.े साव  आई हणत,ेआ या उठक रं का हशीवाणी पडलायच. वडील 
साव  आईला समजवायला जातात तर ती हणत,े एवढा खटांबळाचं मला करण ंहोत नाही, उगं मीच हणून तुम या जवळ 
नांदायलेव दसुरी एखादी  असती तर तवाच माहरेला जाऊन बसली असती. अशी भाषा ामीण भागात वापरली जाते. 
यातून माणसा या वभावाचा अंदाजही आपणास येतो.उदगीर भागातील ामीण भागा या शैलीचे, बोलीचे ित बब या 

आ मकथनात सहजपण ेउमटते. 
अिनल कांबळे यांचे ह े आ मकथन यां या दिलत अस यापे ा मला वाटते यां या गरीबीशी झगड याला आिण 

साव  आई या वागणुक मुळे यां या जीवनात होत असले या ासाला जा त मह व आह.ेमहारीण असे एक करण या 
पु तकात आह ेआिण आंबेडकरां या रेणेन े दा र याशी झगडत िश ण पूण कर याचा लढाही  यात आह.े दा र ाचा  
आिण घराघरातनू दसणारी साव  आईची छळवणूक या आ मकथनाचा िनिम ाने परत एकदा समोर येत ेआिण आप याला 
अ व थ क न टाकत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं – 
१) ा. डॉ. अिनल कांबळे : १४ एि ल २०१२ ,साव  आई, मु रंग काशन, यशवंतराव च हाण संकुल, लातूर ४१३५१२ पृ. . 
२५,३४,६६ 
२) डॉ.भागवत िव ुत: ी ांची वाटचाल: प रवतना या दशेने, ितमा काशन, सदािशव पेठ, पुणे. ४११०३०पृ. मांक ३६६  

३) वातं यो र वागमयीन वाह यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ नािशक , माच २०११ 
४) डॉ. करवले कृ णा: दिलत चळवळ आिण सािह य, ितमा काशन, सदािशव पेठ, पुणे. ४११०३० पृ. मांक ३२४ 
५)मराठी युवकभारती इय ा बारावी: २०२०,महारा  रा य पा पु तक िन मती व अ यास म संशोधन मंडळ, पुणे. 
६) दवस तुझे ह ेफुलायचे: सिवता जाजू, िव ाभारती काशन, गुजराती शाळेसमोर,मेन रोड, लातूर ४१३५१२पृ. . ५९ 

 

    

    

    

    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 25 

मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातनूसािह यातनूसािह यातनूसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

ोोोो....    डॉडॉडॉडॉ....    एसएसएसएस....    बीबीबीबी....    सारंगसारंगसारंगसारंग    
शासक यशासक यशासक यशासक य    अ यापकअ यापकअ यापकअ यापक    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, नादंेडनादंेडनादंेडनादंेड....    

ीीीी....    डीडीडीडी....    एमएमएमएम....    िगरीिगरीिगरीिगरी    
((((मुममुुमु....अअअअ.).).).)    शासक यशासक यशासक यशासक य    िनवासीिनवासीिनवासीिनवासी    शाळाशाळाशाळाशाळा, हादगावहादगावहादगावहादगाव    खुखखुुखु....    ताताताता    सलेूसलेूसलेूसलेू    िजिजिजिज....    परभणीपरभणीपरभणीपरभणी    

तावनातावनातावनातावना    ----    
मराठी सािह यातील ी या बाबतीत िवचार के यास जीवन ह े असे आह े क .  ीयांचे वतः या वेगळेपणाची 

जाणीव कषाने  त करणारे व वत:चा शोध घऊे पाहणारे सािह य हणजे ीवादी सािह य होय. साहिजकच मराठी 
साही यात साधारणतः १९६० नंतर या दशकात ीवादी सािह य जाणीवपूवक िलिहले जाऊ लागले आिण स र ऐश या व 
नंतर या दशकांत ही ीवादी सािह याचा वाह का , कथा, कादंबरी अशा कारात जोमाने िवकसीत होऊ लागला. 
ि यांची दगुती अ यंत वेगवान गतीन े सु  झाली होती.  समाज ि यांना हीन हणनू लेखत होते. असे असूनही आ य 
कर याजोगा एक मु ा कषाने ल ात येतो तो हणजे या आवनती या काळात ही समाजाचा आ दश  ती वरील िव ास 
कायम असावा. कतबगारी गाजवणा-या ि यांनी ि  तगत आपदावर मात केली. श ुचा िन:पात केला अतंगत कलहाचा 
बीमोड केला श ुवर झेप यायला कसूर केला नाही. या ीया लोक रा यक या हणून नावाजले या आहते. जसे 
महारा ातील िजजाबाई सवदरू प रिचत आहते.  छोटया िशवबाला हाताशी ध न यांनी वरा याचे तोरण बांधल.े अशा 
अनेक कादंबरीतनू ख या ी ितमाचे िच ण केलले े दसून आले आह.े 
११११....२२२२    िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ----    

िवनया खडपेकर यांनी ात अ ात या पु तकात एका सामा य ीचे असामा य काय सांिगतललेे आह.े अिह याबाई 
या च ढी या गाव या पाटील माणकोजी शदे यांची मुलगी हो या १७३३म ये यांचा िववाह झाला होता अिह यादेव ना 
सासरी अितशय मानाची वागणुक िमळत होती. यांचे पती खंडेराव यांनी आणखी दोन िववाह केले होत.े तरी ही यांचा मान 
पिहला असे अिह यादेवी नव-याचा कारभार जवळुन पहात हो या व सुचनाही करत हो या खंडेरावाचा उ कष होत होता. 
यांनी अनेक लढाया जक या हो या. बादशाहा याचा करीत असतांना खंडेरावांना मरण आल े हणनु बादशहान े

अिह याबा ना वे ळ परगाणा साडीचोळी हणुन दला म हाररावांनी आप या मुला या जागी सुनेला थान दल े आिण 
आप या छ ाखाली सुनेला रा यकारभार दला म हारराव जे हा ठक ठकाणी जात होते ते हा अिह यादेवी सव काही पहात 
हो या. अिह यादेब ना मु ा आिण मालरेाव दोन मुले होती. मालेराव शार मु ा िध म होता. हणुन सवाचे ल  यां यावर 
क ीत झाले होते. परंतु अव या बावीसा ा वष  याला मृ यु आला या नंतर म हाररावही वारले घरातील ित ही पु षाचा 
मृ यु झा यानंतर  न वारसाचा उभा राहीला. तरी अिह यादेवी डगमग या नाही यांनी द:ुख बाजुला ठेवुन गतीने पावल े
टाकली यांनी आपले तनमन होळकरां या रयतेसाठी िहतासाठी वापरले. अिह याबाईचे कतृ व ड गराऐवढे होते. यांना द क 
वारस नको होता. अिह याबाई खम या हो या बाईला शरणागती यावी हणुन राघोबादादा मु ाम हवा तापवत होते.  परंत ु
जनता अिह यादेवी या बाजुन होती. 

अिह यादेवीनी बायकां या फौजा तयार के या हो या या वतःला अबला समजत न ह या यांचे काय ह े जे या 
िहताचे होते परमे रांवर यांची अपार दा होती व आपल ेकाय कर यासाठी परमे रांनी आप यावर जबाबदारी टाकली 
आह.े अिह याबाई या दरबारात अनेक छोटे मोठे करण येत असत व ते या िनकाली काढुन जमेल ती मदत करत असत.  

यां या वारसाचा  न तसाच राहीला होता. परंत ु यांना द क वारस कवा पेश ाकडे स ा दयायची न हती 
हणुन या वतः स ेवर आ ढ झा या व रा यकारभार पा  लाग या देवावरचा िव ासही यांची ताकद होती. यासव ने  

धम पाळत हो या तरी एक माता हणुन यांचा मुलांचा िवचार मनात येत असे. स ेवर आ यावर देवाला सा ी मानुन सव 
काय जेसाठी करायचे असा िनधार यांनी केललेा आह.े अिह याबाई या वाग यात जबरद त आ मिव ास होता. स य अस 
या या बाबतीत वतःचे मन जसे वाही देईल असे या वागत हो या कोणाची ही फक र करीत न ह या यामुळे यां या 

आलोट संप ीवर कोणीही आ मण क न शकत नाही. परंतु तयांचे िनणय वारंवार बदलत होते पु ाला अबािधतपणे स ेवर 
ठेवणे कवा नातावाला स ा िमळवुन देणे ह े कधी अिह यादेवीचे रा यकारभाराची ेरणा होऊच शकली नाही ह े यांचे 
समकालीन ि यांपे ा असलले े वेगळे पण होत े स ेवर येताच यांनी शपथ घेतली होती क  परमे राने या जबाबदा-या 
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मा यावर सोपव या आहते या मला पार पाडाय या आहते. या शपथशेी अखेरपयत ामािणक रािह या मा  परमे र भ  
कवा िव ताची भुिमका यांचा अितरेक क न यांची राजकारणी बु दी यांना सांगत होती.   

अिह याबा ना स ेव न हटव याचा य  यांनी अनेकदा धडुकावुन लावला. या मागे यांची स ालालसा न हती 
जे धन बाई जनक याणसाठी लावत ते धन फौजेकडे ओढुन घे यासाठी यांना या अिधकारा न हाटवले जात असे हणनु 
यासाठी ाणपणन ेझंुज याची तयारी यांनी बोलावुन दाखवली. मा  यांचा दरारा असा होता क  यां यावर ाणाची बाजी 
लाव याची वेळ आलीच नाही आप या ताकदेची ओळख होती. अिह याबाई या धाडसी वृ ीचे दशन या पु तकात केलेल े
आह.े ती स ाधारी होती पण ती सहासनावर न हती ती राजकारणी होती पण ती स े या चढाओढीत न हती ती पेश ांशी 
िन ावंत होती पण ती यां यापुढे नतम तक न हती ती त थ होती पण ती सं यासीनी न हती.  

अिह यादेवीचे सव िच ण पहाता एक ल ात येत े क  होळकर रा या या सवसवा अिह याबाई हो या या 
आधार तंभ हो या सवाचे छ  हारव यानतंर ही यांनी व थीत आपली जबाबदारी सांभाळली होती. ी कतृ वाची ह े
उ म व आदशवादी उदाहरण आह.े या. एक उ म गृहीणीदेखील हो या यांनी केललेे सामाजीक काय धाम क काय ह े
खरोखरच भारतीयांना रेणा दणेारे आह.े  
िहरकणीचिहरकणीचिहरकणीचिहरकणीच    िबिबिबिब----हाडहाडहाडहाड    ::::----    सिुनतासिुनतासिुनतासिुनता    आरळीकरआरळीकरआरळीकरआरळीकर    ---- 

या पु तकात लेिखका सुिनता आरळीकर यांनी वतःचे आ मकथन िलिहलले ेआह.े याम ये या या लहानपणापासुन 
यां या वाटयाला आले या येक ण यांनी कशा कारे घालवला यांचे वणन केललेे आह.े  सुिनता यांचे आईकडील नाव 

िशवकांता होते यांची आई लहानपणीच वारललेी असत.े यांनतर आईचे वडील ितचा सांभाळ करतात ितला साव  आई 
असते. कावेरीला एक साव  मावशी होती दोघीही सार याच वया या हो या मोठया झा यावर आजोबाने वडीलांचे नाव 
हणुन वत:चे नाव लावलले ेअसते. िशवकांताला ग रबी प रि थतीमुळे कपडे, पु तके, वहया तसेच परेुश ेखायला िमळत नसे 

ते जातीन ेचांभार होत.े याकाळी िवटाळ पाळला जात अस यामुळे िशवकांताला लहानपणी खुप ास हायचा यांचे आजोबा 
च पल िशवुन पैसे कमावत असे िशवकांता च पल जोडे लोकां या घरी नेवुन देत असे िशवकांता जशी मोठी झाली तशी लहान 
मोठी कामे क  लागली मंदीरासमोर जावुन िभक मागुन आणणे व खाणे अशी कामे करावी लागत. िशवकांता आ यासात 
शार असे यामुळे िश क यांना मदत करायचे िशवकांताला घरकाम व शाळा करतांना तारेवरची कसरत करावी लागे. 

ितला अनेक कामे करावी लागे रोजाने पाणी भरण े च पला जोडे घरी नेवुन देण े शाळा करणे िशवकांता पाचवी पास 
झा यानंतर सातवी बोडाची परी ा दे यासाठी जावु लागली या गो ीचा ितला खुप आनंद झाला. खायला पोटभर िमळत नसे 
ते हा िश क ितला खुप मदत करायचे िशवकांताला गा याची ही आवड होती. िशक याचा खच झेपत न हता हणुन 
िशवकांता मोठी झा यावर आप या वडीलांकडे व साव  आईकडे गलेी परंतु साव  आई ितला धासफुस करत होती खायला 
देत नसे व कामे क न घेत असे. ितला साव  बहीण, भाऊ होत े साव  आईने एकदा भाकरीम ये िवष घातल े होत े व 
िशवकांताला मार याचा य  केला होता. ितचे साव  बहीण भाऊ ित या वहया पु तके लपवुन ठेवु लागल ेगाई हसैीचे शणे 
काढणे.  शाळे या िविवध पधाम ये िशवकांताला पिहला नंबर िमळत असे ते हा ित या आजोबांना खुप आनंद झालां. 
िशवकांता व कावेरी सातवी बोडाची परी ा चांग या गणुांनी पास झा या ते हा दादा-बाईला खुप आनंद झाला व त ेसव 
गावांम ये सांगु लागले घर या परीि थतीमुळे िश णाचा खच झेपत न हता परंत ुसर ितला मदत करायचे िशवकांताची साव  
आई ितला नेहमी मार याचा य  करत असे नतंर कावेरी व िशवकांता लातुरला गे या तेथे एका दवाखा यात नस हणनु 
काम क  लाग या अशातच ितची आरळीकर शी भेट झाली ते ितला खुप मदत क  लागले िशवकांता व कावेरी यां यात नेहमी 
भांडण होऊ लागले िशवकांताचे आजोबा व आजी ही लातुरला आल ेपण यांना ह ेपटत न हत.े  

येक माणुस जग यात एकटा असतो न याला जग याचा आपला माग आपणच शोधावा लागतो येक माणसाचा 
हा जीवन जग याचा काश वेगळा असतो. अनुभव वेगवेगळे असतात. आज या जग यात एका माणसाच जगण दसु-या 
माणसा या जग यात अडथळा होऊ देत नाही. माणसामाणसा या जग यात अडथळा आणतात बाई हणुन जग यातला 
पिहला अडथळा जात प दती खाल या जातीची असेल तर अडथळयांचा वास सु  होतो.  

पण अशा अडथळयांचा वास करतांना एखादया बाईन आप या जग याला. एक आकार दला. एक मांडणी दली 
आिण अनतं दीघ यासानंतर जगण आप या ता यात घेतले तर गत कौटंुबीक जातीय सामाजीक राजक य आथ क 
भाविनक अशा येकच बाबतीत अडथळयावर मात करत वतः या आिण आप या कंुटुबा या आयु याची उभारणी करणा-या 
एका बाईची गो  आगदी खरीखुरी आह.े 
महषीमहषीमहषीमहषी    तेततेेते    गौरीगौरीगौरीगौरी    ––––    मगंलामगंलामगंलामगंला    आठलेआठलेआठलेआठले    मरमरमरमर    ----    

या पु तकात लेिखका मंगला आठलेकर यांनी ी जीवनाचे वा तवादी िच ण रेखाटलेल ेआह.े पु ष धान सं कृ ी 
मानणारे आय भारतात आले हयांनी बालिववाह ब प ी व िवधवांचा अमानुष छळ सतीची चाल अशा अनेक भयानक व 
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ीची िवटंबना करणा-या चाली रती सु  के या हद ुसमाजातील ीचा अिधकार काढुन टाकला आिण पु ष धान व ी 
दु यम ह े सु  समाजमनात प  जवुन टाकल ते हापासुन ते एकोिणसा ा शतकात इं जांचे रा य येईपयत ीची ि थती 
काडी मा  बदलली न हती सवत-ह े चंदा य मुकाटयान वीकारले या होत ीिनसगत दबुळी हणुन या या अंक त झाली 
नंतर ित यावर याग सेवामातृ व अशा देव वा या क पना लाद या गे या आिण ितला या श दाची गुगंी चढत गलेी. िश ण 
नाही हणुन आ थक परावलंबन आिण िनसगत शरीर दबुळ हणुन सोबतीची गरज यामुळे ितला पयायान समाजाला ही ितच 
पु षावर अवलंबुन असणे सवयीच झाल,  ीची ही पराधीनता गरै आह े कवा ित या संर णापे ा ित या छळाला अिधक 
धोका ठरला. 
 ी िश ण आिण ि यांचा उदार हचे आप या जीवनाच ेय समान ण-या महष  क ाच बालपण चार सवसामा य 
मुलासारख होत व या या पधंरा ा वष  यांचे ल  झाले परंतु वैवािहक जीवनाला सु वात झाली आिण यांची प ी मरण 
पावली ते हा यां या डो यात दसु-या ल ाचा िवचार येवु लागला ते हा िवधवेशी पुनिववाह करायचे ठरवल.े घरात बहीण व 
अंबाताईचे वैध ा त ेपहात होते िवके शा ीवर िवधवेवर पुरषांची वाकडी नजर जा यान आिण यातुन गभधारणा हो यान 
या ी या कशा िवटंबना होत असे या ल ासाठी गोदबुाई या वडीलांनी थळ सुचवल े याकाळी अनेक िवरोधी ित या 

आ या क ा या पुन ववाहावर कडाडुन टीका झाली. याकाळात बालिववाहामुळे अगदी लहान कोवळया वयात मुली िवधवा 
होत केशवपनानंतर होणार आप या मुलीच िव पु बघतांना ीवर अ याय करणा-या अशा ढी या आईबापांनी मनात या 
मनात िधकार केला असेल पण समाज ढी पुढे त ेअसहाय होते मुलीच पु हा ल  लावुन दे याचे साम य आईबडीलांम ये 
न हते. 
रािगणीरािगणीरािगणीरािगणी    तुततुुतु    जकलीसजकलीसजकलीसजकलीस    ::::----    अ णाअ णाअ णाअ णा    खडेेखडेेखडेेखडेे    ----    

या पु तकाम ये लेिखका अ णा खेडे यांनी ी जीवनाची कहाणी सांिगतली आह.े रािगणी हीर कोकणातील असत े
ितची पिहल ेल  होत ेपरंत ुनवरा दसु-या बाई या नादाला लागतो यामुळे या या आईलाही तोन कोसा होतो. व सुन ही 
नकोसी वाटते यामुळे रािगणीला फसवुन घट फोट दला जातो. नतंर काही दवसांनी रािगणीचे उमेशबरोबर ल  होते उमेश 
मंुबईत रहात असतो घरी आई आजोबा व बहीण असते. रािगणीला भाऊवडील विहणी कोणी ही रािगणीला िवचारपुस करत 
नाहीत. उमेश हा बँकेत नोकरीला असतो एकदा रािगणी व उमेश कोकणात जातात ते हा ितचा भाऊ विहणी ित या परत 
जा याची वाट पाहतात. परत जातांना उमेश पाच हजाराचा चेक ित या वडीलाजवळ दतेो ते हा यांना उमेशचा चांगलुपणा 
सवाना कळतो परंत ुरािगणीला या गो ीचे फार वाईट वाटते. आप या इत या चांग या नव-याची पारख या माणसांना नाही 
याचे दःुख ितला होत.े ितन ेआपले दखु मावशीला सांिगतले उमेशला हया गो ीचे वाईट वाटत नाही उलट तो रािगणीला 
समजावुन सांगतो एकदा ित या भावाचे प  येत ेव तो पैसे मागत असतो व आप या मुलांना सांभाळतो परंत ुितला खुप राग 
येतो. ती प  फाडुन टाकते व बाथ म-म ये जावुन रडु लागत ेरािगणीचे सासरे सासु नणंद नवरा ह ेखुप चांगले असतात परंत ु
रािगणीला इथ ेही परकेपणा जाणवतो आपले जीवन पु षां या हातात आह.े  आपण शेवटी आप या आहोत यांची जाणीव होत े
रािगणी मनाम ये कुडत असते ितकडे रािगणी या बाबाला सुन जेवायला देत नाही हणुन ते ही मंुबईला येतात रािगणीला 
माहरेचे कोणी ही नकोस वाटते परंतु रािगणी या माहरे या लोकांचे हात चालल ेहोते. ितचा भाऊही मंुबईला येऊन रहात असे 
रािगणीला उमेश येक गो  पुरवत असे ित या पासुन येक दखु लांब ठेवत असे ितला पुढे िशक याची संधी दली ती 
मिहला मंडळाची अ य  झाली होती रािगणीची चुक नसतांना ही ितला घट फोट िमळाला होता.  ित पिह या नव-याला 
िवस  शकत न हती पिहल मे िवसरण ितला श  य न हते उमेश इतका सरळ माग  सु वाभावी लाजाळु व साधा ही होता 
दोघांचे सुर जुळले रािगणीवर खुप ेम करीत होता.  सासुही ेमळ होती रािगणीवर कसलेही बंधन न हते रािगणी संसारात 
पुण रमली होती परंत ुरािगणीला माहरेचे ेम कधीही िमळाल नाही काकण चोळी भेटली नाही रािगणीचे आई लहानपणी 
वारली होती यामुळे रािगणीला आईची उणीव ित या सासुने कधीही भासु दली नाही रािगणीला पिह यावेळी क या झाली 
यावेळी ितला खुप वाईट वाटले आप या सारखे जीवन आप या मुली या वाटयाला येईल या गो ीची िभती वाटत होती.  

रािगणी आप या नंदेवर खुप ेम करायची घरातील सव कामे जी वतः करायची सासुसासरे यांचे सव वेळेवर 
करायची रािगणीला माहरे या लोकांचा खुपच ास होवु लागला परंतु उमेश सव सांभाळुन घेत असे रािगणी ास होईल असे 
कोणतेही काम करत नसे परंत ुरािगणीला िमल दची रा न रा न आठवण येत असे रािगणी देवापुढे बसुन ाथना करीत असे 
देवाचे आभार मानत असे ित या जीवनात उमेश काश पाने आला आह ेयाचे ितला आनंद वाटत असे देवाजवळ ज मोज मी 
हा नवरा भेटावायाची ाथना करीत असे परंत ु ी ज म ितला नको होता उमेशचा संसार ती चांगली सांभाळत होती उमेश 
ितला गृहल मी मानत होता ितला संपुण वातं य िमळाल ेहोते परंत ुरािगणी काटकसरी वभावाची होती ित कधी ही पसैा 
जा त खच करत न हती ितने आप या नणदंला लेखनाची आवड लावली व ित या लेखनातनु अमर झाली होती.  
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रािगणीचा दसुरा संसार सु  होतो परंतु ितची ल  पणु पिह या नव-याकडे असते ी या सहन श ची ताकद 
असते यांचे िच ण याम ये केललेे आह.े    
बाबाबाबा    क तरुबाक तरुबाक तरुबाक तरुबा    ::::    ---- 

या इय ा पाचवी या पाठय मात शांता बु दसागर यांनी हा पाठ िलिहललेा आह ेयाम ये एका कतृ ववान ीचे 
यागमय जीवन प रचय सांिगतललेा आह.े बा क तुरबा या महा मा गांधी यां या प ी हो या महा मा गांधी माणे या 

आ मात सेवा भावी पण े काम करत अ यंत साधेपणाने राहणा-या ेमळ व यागमय जीवन जगणा-या क तुरबा या 
म व होत े बाया श दांचा अथ माता असा होतो क तरुबा यांना सवजण आदरान े माता हणत महा मा गांधीजीनी 

साबरमती येथे आ म थापन केले होत.े  येथ े या रहात हो या सणाला या आ मातील लोकांना िमठाई वाटत असत सवाची 
आईसारखी काळजी घेत आिण सुतकाताई करत असत आ माम ये सवजण कामे करत असत. क तुरबा यांनीही महा मा 
गांधीसारखे एकच साडी घालत चैनी या व तुचा याग केला होता. आप या शरीराची पवा न करता देशासाठी वतं य 
मह वाचे आह े अशा ि थत यास या गृहात सहभागी झा या क तुरबा यािन यी हो या यांनी आपला आदश सवासमोर 
मांडला क तुरबा गांधी यांनी आ माम ये इं जी िशक या हो या यां या म ये सवधम समभाव हा गुण होता. 

भारताला वातं य नसतांनादखेील काही ि या अितशय िनभ डपणे खंबीरपणे कामे करत हो या यांचा आदश 
आज या ीला घे यासारखा आह.े 
ग रबाचंीग रबाचंीग रबाचंीग रबाचंी    आईआईआईआई    ::::----    

या पाठाम ये लेिखका आशा कदळे यांनी एका अितशय समजदार, ेमळ, आशा व ग रबाची तळमळ असले या ीचे 
वणन केलेल ेआह.े या ीचे नाव मदर तरेेसा आह.े या िवन  वृ ीने या जगात शांतता थािपत कर याचा मानवतेची सेवा 
हाच राजमाग असतो. ह े यांनी िस द केल ेआह े यांची िनवड िन ववाद आिण पा रतोषीकाची शान वाढवणारी ठरली कारण 
गे या काही वषात अनेक ने यांना, पुढा-यांना पुर कार िमळत असे. समाजातील गरीब, अनाथ, अपंग व णांची मानवते या 
िवशाल भावनेतुन यांनी सेवा केली. शाळा, अपगं, सं था उपचार क  अशा अनेक सं था यां या सेवा कायातुन िनमाण झा या 
मदर तरेेसा हया अ यंत सा या ेमळ व वळवळी या हो या यामुळे यां यावर लोकांचाही िव ास होता. झोपडप ीम ये 
राहणा-या णांची सेवा यांनी केली आपण या जगात ेम करायला आलो आहोत एकवेळ पोटची भुक भागवता येईल पण 

ेमाची भुक भागण फार कठीण आह.े   
या पाठातुन ेमाचा संदेश दललेा आह.े आजारी माणसांची सेवाही देवाची सेवा आह ेसवात मोठे काय व समाजसेवा 

आह े यामुळे ह ेकाय कर यासाठी सवानी हातभार लावला पािहजे. 
११११....३३३३    समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----    

आज भारतीय ी कतीही समोर गेली असली तरी ितला हवा असलेला मानस मान िमळतो का आज जरी पु षा या 
खांदयाला खांदा लावुन चालत असली तरी क येक घरांम ये ि यांना क ब या जात असुन ित यावर अ याय अ याचार केला 
जात आह.े  खर पािहल तर आप या देशम ये ी पु ष समतचेा नारा दला जातो मग पु ष आप या पु षी अहकंाराने ीयां 
समोर उपि थत होत आह.े आज या ीन ेअंतराळ या ा केली येक ेयाम ये ती पु षाशी बरोबरी करीत असली तरी ितला 
पािहजे तो मानस मान िमळत नाही. 

आज ीला र यावर चालणे कठीण झाले आह ेकारण एखादया िनजन र याव न ी एकटयाने जातांना दसली क  
आप या समाजातील काही िवकृत मनावृ ीचे पु ष ितची छेड काढत असतात यांना ह े कळत नाही को ी ही 
आप यामधीलच कुणाची तरी आईबहीण प ी असेल समाज आजही हचे समजतो क  ी ही फ  वासना तृ ीचे साधन आह.े 
पण हा चुक चा समज आह.े खर तर ी ही वा स याची मुत  आह ेती मायाळु असत ेसवाना ती आप यात सामावुन घेत असते 
आप याबरोबर सवाचे िहत जोपासणारी असत.े वेळ आ यास वत: या झोकुन घे यास ती मागेपुढे पाहत नाही पण खरच या 

ीला मान िमळतो का याचा िवचार करावा लागतो. िमळतो तो फ  अनौपचा रक मान िमळतो यापे ाही आज या 
ि थतीत समाजात मोठया माणात ु र घटना घडत आह.े अ पवयीन मुलीवर बला कार झा या या घटना आता रोजच 
घडतात. ीही आपले पोट भर यासाठी िविवध कारची कामे करते काही बदनाम व तीतील ि या तर आपले शरीर िवकुन 
पोट भरतात कारण असे धंद ेकरायला पु षच ीला परावृ  करतात. यामुळे वाईट धंद े ितला करावे लागतात आप या 
समाज व थेची रचना तशा कारची कर यात आली आह.े मग अशा समाज रचनेत ीलाच दोषी का धर यात यावे 
पुराणाम ये पिव ता िस द कर यासाठी अ ी प र ा दे याची उदाहरणे आहते परंतु आप या शीलाची पिव ा िस द 
कर यासाठी पु षान ेअशी परी ा द यान ेएखादे उदाहरण आढळत नाही. 

शेवटी ीचा ज म केवळ पु षां या वासनापुत चे साधन हणुनच झाला तरीही ीनेसु दा आप या सामािजक 
मयादांचे पालन करण े ज रीचे आह.े कारणआज या ि थतीम ये भारतीय ि यांवर प ीमा य सं कृतीचा भाव पडललेा 
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दसत आह ेकामात अनेक अडचणी येतील तरी ही वाटचाल कायम ठेवायला हवी वा-यावर िनयं ण ठेवता येत नाही हणनु 
कोणी जहाज सोडुन जात नाही. काहीही न करता यश वी हो याचा य  कर यापे ा काहीतरी कर यासाठी य शील 
रा न अयश वी होण ेअिधक चांगल ेप र थीती सुधार यास बराच काळ जावा लागतो.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचुीसचुीसचुीसचुी    :::: 

१)  िवनया खडपेकर,  ातातातात, अ ातअ ातअ ातअ ात    अिह याबाईअिह याबाईअिह याबाईअिह याबाई    होळकरहोळकरहोळकरहोळकर, राजहसं काशन पुणे 
२) सुिनता आरळीकर, िहरकणीचिहरकणीचिहरकणीचिहरकणीच    िबिबिबिब----हाडहाडहाडहाड 
३) मंगला आठलेकर, महषमहषमहषमहष     तेततेेते    गौरीगौरीगौरीगौरी,राजहसं काशन पुणे, काशन वष - १९९९ 
४) अरणा ीखंडे, रािगणीरािगणीरािगणीरािगणी    तुततुुतु    िजकलीसिजकलीसिजकलीसिजकलीस, िशतल काश को हापुर - २००९ 
५)  धडा – बाबाबाबा    क तरुबाक तरुबाक तरुबाक तरुबा, लेखक – शांता बु दसागर 
६)  घटकाचे नाव – ग रबांग रबांग रबांग रबांचीचीचीची    आईआईआईआई, लेिखका – आशा कदळे 
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मराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ञी ितमामराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ञी ितमामराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ञी ितमामराठी दिलत सािह यातनू अिभ  झाललेी ञी ितमा    
 

ÁÖß. †×³Ö•ÖßŸÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÃÖÖ Ó̧üÓ÷Ö 
ÁÖß. ‹´Ö. ‹. ¿Öê�Ö 

सहिश क, अजीम किन  महािव ालय, औसा िज. लातरू 

 
िव े िवना मती गलेी | 
मती िवना िनती गलेी || 
िनती िवना गती गेली | 
गती िवना िव  गेल े|| 
िव  िवना शु  खचल े| 

इतके अनथ एका अिव ेने केल े|| 
ज हा समाजजीवनाचा तोल ढळतो, त वांना लानी येत,े नीतीचा िवपयास होतो. आिण माणसांचा पश ूहोतो, त हा 

समाजाला सावरणारा कोणी तरी महा मा कट होतो. तो बु द असल े कवा ि त असेल, सॉ े टीस असेल कवा गांधी असेल; 
फुले असेल कवा आंबेडकर असेल हा समाजपु ष वेदनां या वाटेने चालत राहतो. अशा थोर महापु षां या िवचारान े े रत 
होऊन मराठी सािह यिव ात दिलत सािह याची भर पडली व चौफेर िलखानाला सु वात झाली. 

भारतीय वातं याची ा ी ही भारतीयां या इितहासांतील एक अ यंत मह वाची घटना आह.े दीडशे वषाची 
ि टीशांची गुलामिगरी संपनू भारत राजक य दिृ ने वतं  आिण सावभौम हणून जगा या नकाशात झळकू लागला. मराठी 
सािह य िव ात अनेक ि थ यंतरे घडून आल.े 1960 नंतर ामीण सािह याबर बर दिलत सािह यांची चळवळ सु िड ी झाली. 
सािहि यक जाणीवे या मुळाशी होते. वातं यो र काळात लोकशाही आिण िश णा या सारामुळे अनेक समाजघटक जागतृ 
झाले आिण आप या ासाठी चळवळी सु िड ी के या. ा उपेि त घटकांनी चळवळी बरोबरच आपल े  आप या 
सािह यातून मांडल.े सािह य केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता त ेसामािजक ाचे ासपीठ बनले. दिलत सािह यातनू 
ि यां या ांचा उहापोह केला जाऊ लागला, हणून दिलत सािह याची पा भूमी समजून घेणे मह वाचे ठरत.े 

आज आपण ऐिहक जीवनावरील पारलौ ककाचे िनयं ण अमा य केल ेआह.े ऐिहक जीवन हणजे माणसाचे या या 
ज मापासून मृ युपयतचे जीवन. ा जीवनाताचा हतेू मो  िमळिवणे, ज म मरणाचा फेरा चुकिवणे, इ यादी असे समजल े
जात असे. यासाठी पाप टाळावे, पु य िमळवावे असे सांिगतल ेजाई. हा अिधकार धमशा ांना होता. धमाचा आधार देव 
आह.े आिण देवाचा आधार ा आह.े देव, धम, ा ा गो ीचे आम या जीवनावर िनयं ण होते. वातं यानतंर ा गो ी 

या ि गत उपासणपेरु या पाळ याचे वातं य ि ला दे यात आल े आह.े पण आपल े ऐिहक जीवन समता, 
वातं य, याय आिण बंधतुा ा आधारे उभारल ेजात ेअसा नवा दिृ कोन आ ही वीकारला. 

कोणतीही  ज माने े  कवा किन  नसते. ि ला िनणय घे याचे वातं य सव बाबतीत असावे. िश ण व 
वसायाचे वातं य असावे; असे मानणारी नवी िवचारसरणी आ ही वीकारली पण ह ेएकाएक  घडल ेनाही. गे या शे-

दीडशे वषात आम याकडे या िनरिनरा या चळवळी झा या यांचे फिलत हणजे आजचे आमचे जीवन. यासाठी 
आप याकडे कोण-कोणते संघष झाले, ह ेमागे वळून पाहण े रंजक ठरेल आिण ते दिलत सािह य समजून घे यासाठी उपयु  
देखील ठरेल. 

ि टीश राजवटीत इं जांनी शाळा काढ या, लोकांना वसाय िमळाले. अडाणी लोकांवर रा य कर यापे ा 
थो ाब त िशकले या लोकांवर रा य करण ेअिधक सोिय कर असत.े असाही एक उ ेश ा शाळा काढ यामागे होता. शाळेत 

वेश, ल करात भरती, गोदीत अथवा रे वेत नोकरी, वसाय वांत य यामुळे चा सामािजक दजा उंचावला व 
परंपरागत भारतीय समाज व थलेा हादरा बसला. 
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इं जी राजवटीचा एकाचवेळी आ थक आिण सामािजक व थेवर प रणाम झाला. समान िश ण, वसायात 
सग यांना समान संधी ामुळे भारतीय माणूस एका बाजूला इं जिन  होऊ लागला, तर दसुया बाजूला वण व थलेा ध ा 
पोहच यामुळे इथ या वण व था आिण जाित धान समाजात फु टरतलेाही आरंभ झाला. 

थोड यात इं जी राजवटीचे प रणाम आप याला पढुील माण े दसून येतात. 
1.  गरीब माणसाला नवे वसाय उपल ध झाल.े 
2. ा वसायासाठी हवे असणारे िश ण सग यांना खुले झाल.े 
3. वतने खालसा झाली. ऐपती माणे शतेकरी जिमनीची खरेदी क िड ी लागला. नगदी पीक हणून कापसाचे 

उ पादन घऊे लागला. 
4. सामा य माणसाचा आ थक तर उंचाव याला पोषक वातावरण िनमाण झाले. 
5. न ा याय व थेमुळे वरील जातीचे िनयं ण कमी होऊ लागले. 
6. वसाय वातं यामुळे चिलत वण व थलेा हादरा बसला. 
7. धम साराची लाट थोपून धर यासाठी आिण सामािजक सुधारणांकडे लोकमत अनुकुल क ण घे यासाठी 

धम, शा , त व ान, ढी ा सग याच बाब चा न ाने अ यास सु  झाला. 
8. भारतीय माणसाचा जीवनिवषयक दृ ीकोन बदलला. ऐिहक जीवनाचे मह व याने मा य 

केले. वातं याचे त व वीकारले. वातं याला सुसंगत असणारी समतेची आिण यायाचीक पना 
याने वीकारली. 

सािह य िन मती या दृ ीने सग यात अिधक मह वाचा प रणाम शेवटचा होय. मराठी भाषेत आधुिनक वा याचा 
वाह िनमाण झाला. याची प रणती हणजेच दिलत सािह य होय. 

महा मा फुले यांनी ब जन समाजा या वातं यासाठी उ व णयांिव द संघष उभा केला. हा लढा केवळ सामािजक 
गुलामिगरी िव द न हता. स ांतर होण ेअगर न होण,े वातं य, समतेवर उभा असणारा समाज इथे िनमाण हावा हचे 
उ े होते. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर खया अथाने दिलत सािह याचे ेरणा थान आहते. डॉ. आंबेडकरांनी 14 ऑ ट बर 1956 
रोजी आप या लाखो अनुयायांसह धमातर केल.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या काळातच यां या अनुयायांनाही कंठ फुटला. 
बाबासाहबेांना अिभ ेत असणाया समाजाची व  े या काळातील कव नी पािहली. कवी वामन कडक यां या किवतेवर तो 

भाव दसून येतो. 
    हा रे सारे ड गरलाटा    
    कमठांचा िजरवा ताठा    
    हा तुफान ाण िपसाळून    
    सारा सागर काढा खणून    
पंिडत जवाहरलाल नेह ं या श दांत सांगायचे तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणजे हद ू समाजा या येक 

जुलमािव द पुकारले या बंडाचे तीक होय. एकंदरीत या वातं यला याय िमळू लागल.े 
दिलत सािह याच े व प दिलत सािह याच े व प दिलत सािह याच े व प दिलत सािह याच े व प : : : :     

प रवतना या चळवळीमुळे दिलतांना जे आ मभान ा  झाले. याचा प रणाम हणजे दिलत लेखक. आप या 
सभोवतीचं वा तव याहाळू लागला. या वा तवाशी आपल ेनातेसंबंध शोधू लागला. इितहासात आपले थान पा  लागला. 
जी सं कृती आली आह;े असे हजारोवष तो मानत आला. या सं कृतीशी असललेे आपल ेनातसंेबंध याहाळू लागला. हा शोध 
हणजे ‘आ मशोध’. ा आ मशोधाची िविवध पातळीवरील प ं आपणाला दिलत सािह यात दसून येतात. दिलत 

सािह या या िन मतीचे आ दकारण आ मभान आह,े तर दिलत सािह या या आिव काराला िनरिनराळी प ं दणेारा 
आ मशोध हा दिलत सािह यातील अ यंत मह वाचा घटक आह.े ाच आ मशोधातून नकार आिण िव ोहाची भाषा ज माला 
येते. 
शरणकुमार लबाळे हणतात – 
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‘बा तू यां या वाटेवर दवे लावलेस 
पण यानी तुझी वाट अंधारीच ठेवली रे!’  (येसू) 

तर ‘मीठ ह ैतर पीठ नाही पीठ ह ैतर मीठ नाही’ (द.ु मो. लोणे) असं द र ी जीवन जगता जगता योती लांजेवर 
ांची माय – 

‘देऊ केलेल ंउ  अ  वािभमानानं नाकारताना 
ते िशकून आंबेडकरावानी होजो बाप !’ 

असा आशावाद कट करत.े कुटंुबातल ं अठरािव  दा र  आिण ा दा र ातही वत: या साम यावर 
आंबेडकरासारखे मोठे हावे असे सं कार करणारी माय, बाप, बंधू-भिगनी आपणाला दिलत सािह यात सव  पाहावयास 
िमळतात. 

महा मा योतीराव फुले ांनी ‘गुलामिगरी’ ंथात ‘दशावतार’ कथेचे केलेल े िव ेषण कवा डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी शू  पूव  कोण होते? ा ंथात शू ांचा घेतललेा ऐितहािसक मागोवा ा आ मशोधाचीच उदाहरणे होत. जे 
वैचा रक वा यात थम कट झाले तेच नंतर या काळात मग लिलत वा यात अवतरल ेआह.े 

सु वाती या काळात लेखन करणाया ि यां या लेखनावर पु षस ाक मूल व थेचा पगडा असललेा जाणवतो. 
आपले शरीर आिण स दय ह ेपु षासाठीच आह ेअशा भावना काही लेखकांनी आप या कथा-किवतांतून मांडले या आहते. 
पु षा या ेमासाठी याची आराधना करण.े या अनुरोधान ेहोणारी आपली दैिहक तडफड आिण णभ भावना  करणे. 
अशा व पाचं रंजक धान लखेनही काही लेखकांनी केलले ेिमळते. 

िववाहसं थेमुळे ि यांचे होणारे शोषण आिण समाजातील ितचे दु यम थान ािवषयी समाजमनात हालचाल सु 
िड ी झाली. पु षांनी ी पाचे गोडवे गाणाया या किथत उदा  ितमा िनमाण केले या हो या. देवता, सती, पित ा, 
माता, अबला, अधागी, सौभा यवती अशा तथाकिथत पांना तडे जाऊ लागले. जोडीदार, मैि ण, सहकारी आिण कायकत  
अशा न ा पात जीवना या अनेक े ांत ी अ ेसर होऊ लागली. ितन ेअधागी हो यापे ा पणूागी होण ेपसंत केल.े चूल 
आिण मूल ह ेकाय े  मागे पडले आिण ितचे पारंपा रक पही पालटल.े ीमु  चळवळीमुळे ि यांम ये नवी चेतना िनमाण 
झाली. 

सामा यपणे जीवनात प रवतन झाल े क , याचे पडसाद वा यातही दसून येतात. दिलत सािह या या वाहाने 
वत:चे िनराळेपण तर िस द केले आहचे, िशवाय ा वाहामुळे मराठी वा यही समृ द झाले आह ेआिण मराठी वा या या 

क ा ापक झा या आहते. हणून दिलत सािह य हा मराठी वा यातील एक मह वाचा वाह आह.े 
बाबुराव बागुळ यां या मत,े “माणसां या मु चा पुर कार करणारे; माणसाला महान मानणारे, वंश, वण, जाती, 

े वाला कठोर िवरोध करणारे जे सािह य ते दिलत सािह य होय.” तर केशव मे ाम यां या मत,े “हजारो वष यां यावर 
अ याय झाला अशा अ पृ यांना, दिलत हटले व याच वगातील लेखकांनी िनमाण केललेे सािह य हणजे दिलत सािह य असे 
सांगता येईल.” 

नामदेव ढसाळ यांनी दिलत सािह यात प रवतन घडवणाया किवता रच या ते बौ द-दिलत चळवळीतील अ ग य 
नेते होत.े यां या किवतांचे िवषय महानगरीय जीवन, ी ह े होते. नामदेव ढसाळ ांनी यां या सािह यातनू दिलत 
बांधवां या वेदना आिण था मांड या. यां यावर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारांचा भाव होता. 

1973 साली यांचा पिहला का सं ह “गोलिपन” िस द झाला. “मूख हातायाने ड गर हलवल,े” “ि यदशनी”, 
“खेळ”, “तुही इय ा कंची”, “या स ेत जीव रमत नाही”, “मी मारले सूया या रथांचे सात घोडे”, “मी भंयकरा या दरवा यात 
उभा आह”े. िनवाणाअगोदरची पीडा ह े िस द आहते. तर “उजेडाची काळी दिुनया”, “िनगे ट ह पेस”, “हाडक  हाडवळा” ा 
कादंबया सु दा िलिह या. यांनी नाटक व ांती करणाया किवता िल न िव ोहा या मशाली पेटव या. 
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गोलिपठातनू नामदेव ढसा यांनी शोिषत, िपडीत ि यांची था जगापुढे मांडली. िजथ ेस य, हाईट कॉलरवाली 
माणसे दवसाढव या जायला धजावत नाहीत. ा जगात जुगार, दा िड ी आिण शरीराचा वसाय दवसाढव या होतो. 
ितथ या ि यां या नरक यातना, यांचे आयु य, यांचा संघष ढसाळांनी किवतेतून मांडला आह.े 

हा भाकरीचा जाहीरनामा    
हा संसारेचा रंडीखाना    

ही देश नावाची आई….….….….    
सामा य माणसाला कािहही कमत नाही आिण िव ोह के यािशवाय ती िमळणारही नाही. ह े यां या किवतेतनू 

पदोपदी जाणवत राहत.े 
बौ द ‘ ी’ सािहि यकांम ये िवशेष उ लेख असललेी कविय ी हणजेच िहरा बनसोडे. या मराठी कविय  व 

समाजसेिवका आहते. यांचे ‘पो णमा’, ‘ फयाद’, ‘ फिन स’ ह ेकिवता सं ह कािशत आहते.  
ि यां या आ मभान जागृतीसाठी ीक त का ाची िन मती िहरा बनसोडे यांनी केली. या हणतात. मा या 

किवतेने व ाळू किवतेकडून ीक त किवतेकडे कूस बदलली असे ितपादन “आरशातील ी” या किवतेतून कविय ी िहरा 
बनसोडे यांनी केल.े वातं याआधीचा माझा ज म अस यान े ीयांवरील अ याचार मी पािहले आिण ऐकल ेआह.े ीयांना 
आप या सािह यातून याय िमळवून दे यासाठी व ाळू किवतांकडून ीक त किवता अशी मा या किवतेची वाटचाल 
झाली. यांनी फयाद या का ातून ीयां या था आिण वेदना मांड या. 

फुल-ेआंबेडकरी सािह य चळवळीतील पिह या िपढी या मह वा या कविय ी, ‘अि मतीदश’, ‘िनकाल’, ‘सुगावा’, 
‘भुगवाणी’, ‘समुिचत’ इ यादी िनयतकािलकातून सात याने का लेखन केले. आप या का लेखनातून आिण का वाचनातून 
‘आंबेडकरी िवचारधारा’ महारा ा या कानाकोपयात वाही कर यात िहरा बनसोडे यांची किवता अ णी ठरली. यांचे 
‘पो णमा’, ‘ फिन स’ ह ेका सं ह िस द आहते. 

थािपत समाज व थे या िवरोधात बंड करणारी, व थेला जाब िवचा न यायह ांची, अिधकाराची भाषा 
उ ारणारी किवता यांनी मु यत: िलिहली. समतािध ीत समाजरचनेला ज म देणारी ‘दिलत ी’ही यांची नाियका आह.े 
ितचे भाविव  यां या किवते या क थानी अस यान े यांची किवता सामािजक वा तव तसेच सामािजक-सां कृितक 
प रवतनेही आप या किवतेत घतेे. ‘डॉ टस ऑफ महारा ’ या ंथात िहरा बनसोडे यांचा समावेश आह.े 

सहज आरशात पािहल ेिन डोळे भ न आले    
आरशातील ीने मला िवचारले, ‘, ‘, ‘, ‘तूच ना ग ंती!’’’’    

माझेच प याललेी, , , , तरीही मी नसललेी    
कती बदललीस ग ंतू अंतबा ….!….!….!….!    

तुला सांग ूतु या अंतरीचे संुदर पूवरंग    
ऐक हे…! …! …! …! तू कशी होतीस त!े    

1960 नंतर या मराठी किवतेतील ल णीय कवी हणजे नारायण गंगाराम सुव. ‘ऐसा गा मी !’, ‘माझे 
िव ापीठ’, ‘जाहीरनामा’, ‘न ा माणसाचे आगमन’ ह ेकिवतासं ह कािशत. ‘दिलत का दशन’, ‘किवता माची’, ‘गाणी 
चळवळीची’ इ यादी संपा दत ंथ. ‘िवचार’ या किवतेतून कामगार जीवनाशी एक न झाले या सुव यांनी ‘ ी’ चा स मान, 
ितची अि मता, ितचा सहवास व आि मयता  केलेली आह.े 

कधी िवचार असे येतात 
जसे थकून यावेत ितसया पाळीचे कामगार घरात 

कुदळ घालनू र ता खोदणारे श ू 
चब िभजून िनथळून सावलीत दमून बसतात. 

अशावेळी मला तुझे भारललेे हात हवेत. 
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 माझे िवचार व श द ज हा थकून जातात यावेळी मला तुझे (सहचरणी) ओथंबललेे हात पािहजेत. तुझी अपार माया 
मला हवी. तू मला सावरायला हवेस. 
हणूनच 

केशवसूत आप या किवतेतून हणतात – 
“ ा ण नाही, हदहूी नाही 

न मी एक पंथाचा 
तेच पतीत क  जे आखंिडती 

देश साक याचा.” 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

1. डॉ. कव वाती सुहास : जून 2000, ञी िवकासा या पाऊ लखुणा, ितमा काशन, सदािशव पेठ, पुणे. 411030. पृ. . 258. 

2. डॉ. भागवत िव ुत : ञी – ाची वाटचाल : प रवतना या दशेने, ितमा काशन, सदािशव पेठ, पुणे. 411030. पृ. . 366. 

3. वातं यो र वाङमयीन वाह, यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक, माच 2011. 
4. डॉ. करवले कृ णा : दिलत चळवळ आिण सािह य, ितमा काशन, सदािशव पेठ, पुणे. 411030. पृ. . 324. 
5. डॉ. नंदपुरे ई र : दिलत नाटक आिण रंगभूमी, पपळापुरे अँड कं. पि लशस, नागपूर 440002. पृ. . 179. 
6. मराठी युवकभारती इय ा बारावी : 2020, महारा  रा य पाठयपु तक िन मती व अ यास म संशोधन मंडळ, पुणे 4. 
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ाचीनाचीनाचीनाचीन    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    िवचारिवचारिवचारिवचार        सतंसतंसतंसतं    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    यां यायां यायां यायां या    
अभगंातनूअभगंातनूअभगंातनूअभगंातनू        होणारेहोणारेहोणारेहोणारे    आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    िवचारिवचारिवचारिवचार    एकएकएकएक    समी ासमी ासमी ासमी ा    

 

डॉडॉडॉडॉ. . . . सनुीतासनुीतासनुीतासनुीता    यादवरावयादवरावयादवरावयादवराव    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
सहा यक ा यापक िश णशा  संकुल, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड. 

तावनातावनातावनातावना    : : : :     
 कथा कादंबरी किवता इ यादी कलाकृत ना सािह य असे हणतात. सािह य श द मा यमातून साकार होणा या 

क पना धान कलाकृतीसाठी सािह य ही संक पना वापरतात. येक सािह यकृती क पना धान असली तरी याचे मूळ हे 
वा तवाम ये खोलवर जललेी असतात. सािह य ह ेवा तवातील घटना संग इ यादीची िनवड क न यांची पुनरचना कवी 
लेखक करत असतो. या वा तवातील घटना आिण संग याम ये सािह यकार वतः या ानाची अनुभवाची यात भर घालत 
असतो आिण एक वा तव समांतर अशी एक नविन मती लेखक करत असतो. या सािह य असे हणता येईल सािह य ह ेसमाज 
िहतासाठी लोकिहतासाठी असते या सािह यातून समाज बोधनाचे काय केल े जाते. सािह यातून जनजागृती केली जाते. 
बोलणेही ची अिभ  आह.े तर सािह यातून समाज अिभ  होत असतो सािह याची िन मती करणारा लेखक 
समाजा या भावभावनांना आशा आकां ांना आिण सुख दखुाना श द पी पंखांचे बळ देत असतो. लेखक समाजाचे िच  
मांडणारा मा यम आह,े जो पॉल स ा िवचारवंता या म ये वाचक आह,े हणून लेखक आह ेआिण लेखक आह े हणून वाचक 
आह ेते एकमेकांसाठी आहते. सािह याब ल असं हटलं जातं क  जे वाचलं जात नाही ते िलिहण ं हणजे मूखपणाची आह.े याही 
पुढचा िवचार असा मानला जातो क  िलिहलं जातं ते सािह य न ह,े तर वाचल ंजातं ते सािह य होय. िलिहल ंतर खूप जातं, 
परंत ुत ेसगळच वाच या जात ेअसे नाही. एक  या या अिभ ची नुसार आवडीनुसार जेवढं वाचावसं वाटतं तेवढं वाचत 
असतो, हणून लेखन आिण वाचन िह लेखक आिण वाचक यांची सहिन मती ठरत.े 
सतंसतंसतंसतं    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    यां यायां यायां यायां या    अभगंातनूअभगंातनूअभगंातनूअभगंातनू        होणारीहोणारीहोणारीहोणारी    आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    िवचारिवचारिवचारिवचार 

    1) 1) 1) 1) अभगंअभगंअभगंअभगं    1111 
िचिचिचिच     िमळेलिमळेलिमळेलिमळेल    याचायाचायाचायाचा    सगंसगंसगंसगं    ||||    
शोभिवताशोभिवताशोभिवताशोभिवता    दरूदरूदरूदरू    तोचीतोचीतोचीतोची    भलेभलेभलेभले    || || || || ११११    ||||||||    
ऐसीऐसीऐसीऐसी    परंपरापरंपरापरंपरापरंपरा    अलीसेअलीसेअलीसेअलीसे    चालतचालतचालतचालत    ||||    
भल याचीभल याचीभल याचीभल याची    नीतनीतनीतनीत    यागावरीयागावरीयागावरीयागावरी    || || || || २२२२    ||||||||    
होहोहोहो    काकाकाका    िपतािपतािपतािपता    पुपपुुपु     बधंूबधंूबधंूबधंू    कोणीकोणीकोणीकोणी    तरीतरीतरीतरी    ||||    
िवजातीिवजातीिवजातीिवजाती    सं हीसं हीसं हीसं ही    धधधध     नयेनयेनयेनये    || || || || ३३३३    ||||||||    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    स यस यस यस य    पाळावेपाळावेपाळावेपाळावे    वचनवचनवचनवचन    ||||    
अ यथाअ यथाअ यथाअ यथा    आपणआपणआपणआपण    कककक     नयेनयेनयेनये    ||||    

 संत तुकाराम महाराज यांनी आप या अभंगांम ये सामािजक वहाराचे सू मपणे िव ेषण केले आह.े तुत 
अभंगांम ये तुकाराम महाराज यांनी संगती िवषयी िवचार आप या अभंगात मांडल ेआहते ते हणतात याचं मन आप याशी 
याचीच संगत करावी अशा संगतीमुळे एकमेकांना आनंद िमळतो, समाधान िमळत.े तसे या या संगतीमुळे आप या मनात 

िनमाण होतो .आपल ं मन अशा लोकां या संगतीमुळे अ व थ होतं, अशा सोबत दरू अंतर ठेवणे चांगल े आह े .अशा 
या सहवासाचा याग करावा हीच खरी नीती होय. मग अशी  असो कवा बंधू असो कवा आणखी दसुरा कोणीही 
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असो आप या मुलांवर िवप रत प रणाम होत असतो. तर अशा चा सहवास क ं  नये .आपण स य वचनांचे माणुसक चे 
पालन करावे. यापे ा वेगळे असे वागू नये. याचाच अथ आप या सदाचाराला जी  बाधा आणतात, यां यापासून दरू 
अंतरान ेरहावे असे संत तुकाराम महाराज आप या अभंगात ारे िवचार अिभ  करतात. 

या अभंगातून मधून चांग या संगतीला मह व दले आह ेचांग या या संगती म ये चांगल ेहोत असत.े जसे 
चंदना या झाडा या जवळपास चंदनाचा सुगंध हा इतर झाडां या फां ांना सु ा येत असतो, तसे स गुणी या संगतीत 
स गुण ा  होत असतात. 
अभगंअभगंअभगंअभगं    माकंमाकंमाकंमाकं    2222    

अवघाअवघाअवघाअवघा    तोतोतोतो    शकुनशकुनशकुनशकुन    ।।।।    दयीदयीदयीदयी    देवाचेदेवाचेदेवाचेदेवाचे    चतनचतनचतनचतन    ।।।।    
यथेेयथेेयथेेयथेे    नसतोनसतोनसतोनसतो    िवयोगिवयोगिवयोगिवयोग    ।।।।    लाभालाभालाभालाभा    उणेउणेउणेउणे    कायकायकायकाय    मगमगमगमग    ।।।।    
छंदछंदछंदछंद    ह र याह र याह र याह र या    नामानामानामानामाचाचाचाचा    ।।।।    शिुचभतूशिुचभतूशिुचभतूशिुचभतू    सदासदासदासदा    वाचावाचावाचावाचा    ||||    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    हरी याहरी याहरी याहरी या    दासादासादासादासा    | | | | शभुकाळशभुकाळशभुकाळशभुकाळ    अव याअव याअव याअव या    दशादशादशादशा    ||||    

संत तुकारामां या या अभंगा नुसार ई राचे दयापासून चतन करण ेहा संकेत आह.े याखेरीज दसुरा शुभशकुन 
असत नाही. येथे देव आिण भ  याम ये कोणतेच वेगळेपण नाही. अशा या ई र भ ाची वाणी नेहमीच शुभ समज या जात े
. या ई र भ ांना ह रनाम जप याची आवड िनमाण झाली छंद िनमाण झाला. अशा ई र भ ांसाठी सदासवकाळ सव 
दशा या क याणकारक असणार आहते. आज या या आधुिनक युगात सु ा संत तुकाराम महाराज यांचे िवचार ेरक ठरतात. 

आ याि मक जीवनाला आज या काळात सु ा खूप मह व आह.े परमे राचे दयापासून चतन करण ेपरमे रावर िव ास 
ठेवणे परमे रावर ा ठेवली तर ला काहीच कमी पडणार नाही. याची गती होत राहील असे संत तुकाराम 
महाराज आप या अभंगातून हणतात. संतां या सहवासात भ  हा िवहीन होतो. या या मनात असलले े सव म थ 
िवचार चुक या समजुती दृ यात या व त ूिवषयी या इ छा दोघां या इ छा या सवापासून अिल  होतो. वरील सव गो ीचा 
या यावर काहीही प रणाम होत नाही. याचे मन परमे रावर ि थर होते िन ल त वावर ि थर होते व यामुळेच भ ाला 

देहाम ये असताना मु  िमळत ेअसे संत तुकाराम महाराज आप या अभंगातून िवचार  करतात. 
तुकारामां या येका अभंगातनू यांचा जीवन िवषयक िवचार कट झाला आह.े येक अभंगांम ये यांचे ि व 

प पणान ेउमटला आह.े 
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    होयहोयहोयहोय    मनासीमनासीमनासीमनासी    संवादसंवादसंवादसंवाद    || || || || आपलुाचीआपलुाचीआपलुाचीआपलुाची    वादवादवादवाद    सुससुुसु    संवादसंवादसंवादसंवाद    करणारेकरणारेकरणारेकरणारे    ||||||||    

तुकोबा तुकाराम महाराजां या मते, जे हा  वतःची वतःशी संवाद साधते ते हा या ला यां या 
मनाम ये असणा या ाची उ रे िमळवून जातात, ते हा याला वतः या ांची उ रं िमळत नाहीत, ते हा तो वतःच 
वतः या सं मात पडतो, असे संत तुकाराम महाराज आप या अभंगातून मत  करतात. 

अभगंअभगंअभगंअभगं    माकंमाकंमाकंमाकं    3333    
नयेनयेनयेनये    जरीजरीजरीजरी    तजुतजुतजुतजु    मधरुमधरुमधरुमधरु    उ रउ रउ रउ र    ।।।।    दधलादधलादधलादधला    सु वरसु वरसु वरसु वर    नाहनाहनाहनाह     देवदेवदेवदेव    ॥१॥॥१॥॥१॥॥१॥    
नाहनाहनाहनाह     तयािवणतयािवणतयािवणतयािवण    भकेुलाभकेुलाभकेुलाभकेुला    िव लिव लिव लिव ल    ।।।।    यइेलयइेलयइेलयइेल    तसैातसैातसैातसैा    बोलबोलबोलबोल    रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    ॥ ु॥ ु॥ ु॥ ु....॥॥॥॥    
देवापाशदेवापाशदेवापाशदेवापाश     मागमागमागमाग    आआआआवडीचीवडीचीवडीचीवडीची    भिभिभिभि     ।।।।    िव ासशिव ासशिव ासशिव ासश     ीितीितीितीित        भावबळभावबळभावबळभावबळ    ॥२॥॥२॥॥२॥॥२॥    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    मनामनामनामना    सागंतसागंतसागंतसागंत     िवचारिवचारिवचारिवचार    ।।।।    धरावाधरावाधरावाधरावा    िनधारिनधारिनधारिनधार    दस दसदस दसदस दसदस दस    ॥३॥॥३॥॥३॥॥३॥ 

देवाने भ ाला मधुर वर दला नाही कवा गोड ग यान ेगा यासाठी मधुर वर याला येत नसला तरी िव ल 
यावाचून भुकेला नाही. परंत ुजसा ई रान ेआवाज दला आह.े याच आवाजाम ये याने रामकृ ण मं  हणण ेअपेि त आह.े 

भ ाने पूण ने ेिन ने ेदेवाची आळवणी करावी. तुकाराम महाराज हणतात ई रािवषयी दढृ िव ास ठेवावा. 
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अभगंअभगंअभगंअभगं    माकंमाकंमाकंमाकं    4444    
अवगणुाचंेअवगणुाचंेअवगणुाचंेअवगणुाचंे    हातीहातीहातीहाती    ।।।।    आहेआहेआहेआहे    अवघीअवघीअवघीअवघी    फजीती॥फजीती॥फजीती॥फजीती॥    
नाहीनाहीनाहीनाही    पा ासवेपा ासवेपा ासवेपा ासवे    चाडचाडचाडचाड    ।।।।    माणमाणमाणमाण    तेततेेते    फफफफकेकेकेके    गोड॥गोड॥गोड॥गोड॥    
िवषिवषिवषिवष    तां यातां यातां यातां या    वाटीवाटीवाटीवाटी    ।।।।    भरलीभरलीभरलीभरली    लावूलावूलावूलावू    नयेनयेनयेनये    होटी॥होटी॥होटी॥होटी॥    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    भावभावभावभाव    ।।।।    शुशशुुशु     बराबराबराबरा    स गस गस गस ग    वाव॥वाव॥वाव॥वाव॥    

संत तुकाराम महाराज हणतात, अवगणुी लोकांबाबत अवगणुी, लोकांची या जगाम ये फिजती होत असते धातूचे 
भांडे चांगल े कवा वाईट ह ेपाह यापे ा, कोण या धातू या भां ातून कोणता रस ाशन करण ेयो य आह.ेतुकाराम महाराज 
हणतात, जर तां या या वाटीत वीज भरल ेतर ते िवषय असणार आह े याम ये या भां ाचा काही दोष नाही तशाच कारे 

अवगुनी ला कती चांग या ि थतीत ठेवले तरी तो अवगुणी असणार आह.े हणून तुकाराम महाराज हणतात 
अभगंअभगंअभगंअभगं    माकंमाकंमाकंमाकं    5555    

करिवतांकरिवतांकरिवतांकरिवतां    तततत    अधअधअधअध    पु यपु यपु यपु य    लाभेलाभेलाभेलाभे    ।।।।    मोडिवतांमोडिवतांमोडिवतांमोडिवतां    दोघेदोघेदोघेदोघे    नरकानरकानरकानरका    जातीजातीजातीजाती    ॥१॥॥१॥॥१॥॥१॥    
शु बिुशु बिुशु बिुशु बिु     होयहोयहोयहोय    दोघांदोघांदोघांदोघां    एकएकएकएक    मानमानमानमान    ।।।।    चोरासवचोरासवचोरासवचोरासव    कोणकोणकोणकोण    िजविजविजविजव    राखेराखेराखेराखे    ॥ ु॥ ु॥ ु॥ ु....॥॥॥॥    
आपलुआपलुआपलुआपलु    देऊनीदेऊनीदेऊनीदेऊनी    आपलुाआपलुाआपलुाआपलुा    िचिचिचिच    घातघातघातघात    ।।।।    नननन    करावाकरावाकरावाकरावा    थीतथीतथीतथीत    जाणोिनयांजाणोिनयांजाणोिनयांजाणोिनयां    ॥२॥॥२॥॥२॥॥२॥    
देऊिनयांदेऊिनयांदेऊिनयांदेऊिनयां    वेचवेचवेचवेच    धाडीधाडीधाडीधाडी    वाराणसीवाराणसीवाराणसीवाराणसी    ।।।।    नदेावनदेावनदेावनदेाव    चोरािसचोरािसचोरािसचोरािस    चं बळचं बळचं बळचं बळ    ॥३॥॥३॥॥३॥॥३॥    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    तपतपतपतप    तीथतीथतीथतीथ    तततत    यागयागयागयाग    ।।।।    भिभिभिभि     हेहहेेहे    मारगमारगमारगमारग    मोडंूमोडंूमोडंूमोडंू    नयेनयेनयेनये    ॥४॥॥४॥॥४॥॥४॥    

तुकाराम महाराज हणतात एखा ा ने दसु या ला एखादे वृ  करायला लावल ेतर ते या ला पु य 
िमळेल परंत ुजर चुकल ेतर दोघांनाही नरकाम ये जावे लागले तुकाराम महाराज आप या जवळची संपूण संप ी दसु यांना 
देऊन आपलेच हीच क न घऊे नये असे हणतात तुकाराम महाराजां या मते वृ , य याग ह ेसव भ  माग आहते ह ेभ  
माग कधीही सोडू नयेत. 
अभगंअभगंअभगंअभगं    माकंमाकंमाकंमाकं    6666 

कायकायकायकाय    कळेकळेकळेकळे    बाळाबाळाबाळाबाळा    सदैवसदैवसदैवसदैव    दबुळादबुळादबुळादबुळा    आहेआहेआहेआहे| | | | नाहीनाहीनाहीनाही    हेहहेेहे    नननन    कळेकळेकळेकळे    हातीहातीहातीहाती    कायकायकायकाय    कोणकोणकोणकोण    यावळेीयावळेीयावळेीयावळेी    देिखलेदेिखलेदेिखलेदेिखले    || || || || तेततेेते    दृ ीदृ ीदृ ीदृ ी    घालनूघालनूघालनूघालनू    िमठीिमठीिमठीिमठी    ||||तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    भावेभावेभावेभावे    
मा यामा यामा यामा या    मजमजमजमज    समजावेसमजावेसमजावेसमजावे    ||||||||    

तुकाराम महाराज हणतात, लहान मुलाला जसे आपला बाप ीमंत आह े कवा गरीब आह ेह ेसमजत नाही, आप या 
िप याकडे काय आह े कवा काय नाही ह ेसु ा या लहान बाळाला समजत नाही तशीच हणजे लहान बाळासारखी ि थती ही 
माझी आह ेमा या िव लान ेमला समजून यावे एवढीच अपे ा तुकाराम महाराज आप या िव ला या ित करतात . 
अभगंअभगंअभगंअभगं7 7 7 7     

एकएकएकएक    तट थतट थतट थतट थ    मानसीमानसीमानसीमानसी    एकसएकसएकसएकस    हसहसहसहस    जचीजचीजचीजची    आळसीआळसीआळसीआळसी    ||||दो हीदो हीदो हीदो ही    दसतीदसतीदसतीदसती    सारखीसारखीसारखीसारखी    जाणतोजाणतोजाणतोजाणतो||||    
    पारखीपारखीपारखीपारखी    यानीयानीयानीयानी    करतीकरतीकरतीकरती    जपजपजपजप    एकएकएकएक    बैसनुीबैसनुीबैसनुीबैसनुी    घतेीघतेीघतेीघतेी    झोपझोपझोपझोप|| || || ||     
एकाएकाएकाएका    सव वाचासव वाचासव वाचासव वाचा    यागयागयागयाग    एकाएकाएकाएका    पोटासाठीपोटासाठीपोटासाठीपोटासाठी    पोटासाठीपोटासाठीपोटासाठीपोटासाठी    जोगजोगजोगजोग||||    
    एकाएकाएकाएका    भभभभ     पोटासाठीपोटासाठीपोटासाठीपोटासाठी    एकाएकाएकाएका    देवादेवादेवादेवा    सगंेसगंेसगंेसगंे    गाठीगाठीगाठीगाठी    ||||||||    

तुकाराम महाराज वरील अभंगा ारे हणतात, एक  ई राची भ  करत त ेआिण दसुरी  आळसामुळे 
तट थ बसली आह.े दो ही  दसायला सारखीच बसलेली वाटत असल ेतरी परंत ु यां या मनाम ये भाव हा वेगवेगळा 
आह.े एक  सव वाचा याग क न साधू होतो तर दसुरा  पोट भर यासाठी साधू होतो. अशा कारे तुकाराम 
महाराज हणतात दो ही  शारी रकदृ ा सारखेच आचरण करत असल,े तरी यां या मनामधील मनोभाव हा खूप 
वेगळा आह.े यामुळे यां या मनोभावाने नुसार यांना फळे ही वेगवेगळी िमळणार. 
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    अभगंअभगंअभगंअभगं        8888    
बोलिवसीबोलिवसीबोलिवसीबोलिवसी    तसैतसैतसैतसै    आणआणआणआण     अनभुवाअनभुवाअनभुवाअनभुवा    ।।।।    नाहनाहनाहनाह     तरीतरीतरीतरी    देवादेवादेवादेवा    िवटंबनािवटंबनािवटंबनािवटंबना    ॥१॥॥१॥॥१॥॥१॥    
िमठिवणिमठिवणिमठिवणिमठिवण    कायकायकायकाय    करावकरावकरावकराव    िम ािम ािम ािम ा     ।।।।    शवशवशवशव    जीविवणजीविवणजीविवणजीविवण    शृगंा रलेशृगंा रलेशृगंा रलेशृगंा रले    ॥ ु॥ ु॥ ु॥ ु....॥॥॥॥    
सपंादणीिवणसपंादणीिवणसपंादणीिवणसपंादणीिवण    िवटंिबलेिवटंिबलेिवटंिबलेिवटंिबले    स गस गस गस ग    ।।।।    गणुिवणगणुिवणगणुिवणगणुिवण    चागंचागंचागंचागं    पपपप    हीनहीनहीनहीन    ॥२॥॥२॥॥२॥॥२॥    
क यापु िवणक यापु िवणक यापु िवणक यापु िवण    मगंळदायकमगंळदायकमगंळदायकमगंळदायक    ।।।।    वेिचलवेिचलवेिचलवेिचल    हहहह    फकेफकेफकेफके        ततततरीरीरीरी    ॥३॥॥३॥॥३॥॥३॥    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    तसैीतसैीतसैीतसैी    होतेहोतेहोतेहोते    मजमजमजमज    परीपरीपरीपरी    ।।।।    नननन    देखेदेखेदेखेदेखे    अतंरअतंरअतंरअतंर     मेभावमेभावमेभावमेभाव    ॥४॥॥४॥॥४॥॥४॥    

ह ेिव ला त ूमला जसे बोल यास िशकवतो अनुभव देतो तसे चांगल ेमा याकडून िलिहल ेजाऊद ेअ यथा या जगात 
माझी नामु क  होईल. भोजनाला िमठािशवाय नाही तसेच शरीरात ाण नाही. या शरीराला शृंगाराचा काही उपयोग नाही 
क या पु ा िशवाय मंगलमय काही नाही  

सव उदाहरणाव न तुकाराम महाराज हणतात या या मनात भाव नाही या ची भ  कोण याच 
कामाची नाही. 
    अभगंअभगंअभगंअभगं        9999    

हरी याहरी याहरी याहरी या    जागरणाजागरणाजागरणाजागरणा    ।।।।    जातांजातांजातांजातां    कांकांकांकां    रेरेरेरे    नयेनयेनयेनये    मनामनामनामना    ॥१॥॥१॥॥१॥॥१॥    
कोठकोठकोठकोठ    पाहासीलपाहासीलपाहासीलपाहासील    तटुीतटुीतटुीतटुी    ।।।।    आयु यआयु यआयु यआयु य    वचेेवचेेवचेेवचेे    फुकासाटफुकासाटफुकासाटफुकासाट     ॥२॥॥२॥॥२॥॥२॥    
याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    तजुतजुतजुतजु    गुतंीगुतंीगुतंीगुतंी    ।।।।    तेततेेते    तततत     मोकिलतीमोकिलतीमोकिलतीमोकिलती    अतंअतंअतंअतं     ॥२॥॥२॥॥२॥॥२॥    

तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    बराबराबराबरा    ।।।।    लाभलाभलाभलाभ    कायकायकायकाय    तोतोतोतो    िवचारािवचारािवचारािवचारा    ॥३॥॥३॥॥३॥॥३॥    
देवाचे नाम मरण देवाची भ  कर याचा िवचार तु या मनात येत नाही का? असा  केला आह ेजर असा िवचार 

तु या मनात येत नसेल, तर तझेु जीवन थ जात आह,े असे तुकाराम महाराज हणतात या यासाठी तु सव जीवन खच 
करीत आहसे ते तुला शेवट पयत साथ देणार आहते का? असा  तुकाराम महाराजांनी िवचारला आह े हणून तु या 
जीवनाचे साथक कशाम ये आह?े याचा िवचार थम तू कर असं तुकाराम महाराज आप याभ ांना हणतात .    
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ंं ंंथथथथ    सूचीसूचीसूचीसूची        
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"""" ामीणामीणामीणामीण    किवतेकिवतेकिवतेकिवतेतीलतीलतीलतील    ीीीी    िच णाचेिच णाचेिच णाचेिच णाचे    बदलतेबदलतेबदलतेबदलते    व पव पव पव प""""    
    

ाााा. . . . िव मिव मिव मिव म    उउउउ. . . . मोरेमोरेमोरेमोरे    
मराठी िवभाग, गो.से.िव ान, कला आिण वािण य महािव ालय, खामगाव, िज हा -बुलढाणा .४४४३०३.  

उ ेउ ेउ ेउ :े ामीण किवतेतील ी जीवनाचे बदलत ेसंदभाने, व प अ यासण.े 
जागितक करणजागितक करणजागितक करणजागितक करण    आिणआिणआिणआिण    ीीीी    जीवनाचेजीवनाचेजीवनाचेजीवनाचे        िच णिच णिच णिच ण    समजनूसमजनूसमजनूसमजनू    घणेेघणेेघणेेघणेे....    

तावनातावनातावनातावना::::----    
ामीण  सािह याचा वाह 1960 नंतर जोरकसपणे मराठी सािह य उदयास आला. कथा, कादंबरी, नाटक अशा 

नानािवध व पाचं ामीण सािह य िलिह या गेल.े कथा, कादंबरी यापे ा ामीण किवता तुलनेन ेखूपच कमी िलिह या गेली 
आह.े ामीण किवतेचा िवशेष हणजे ामीण "संवेदनशीलता" ामीण जीवनाचे आिण जािणवांचे व प अ यासल ेअसता, 

ामीण किवतेतील ी िविवध व पात ामीण किवतेतून िचि त झाली आह.े ती कधी कोणाची प ी आह.े आई, बहीण, 
नणंद, भावजय  सासू,या ना यागो यातील ितचे िविवध पे अनेक ामीण कव ना भावलेली ामीण ी. ामीण किवतेतून 
िचि ण होताना दसतात. ती परंपरागत मानिसकतेने जगणारी आह.े क ाळू तसेच मायाळू, हा ितचा वभाव. ामीण 
किवतेतून अनेक कव नी रेखाटला आह.े देव आिण दैववादी ामीण भागातील ी आह.े दःुखाची संकटे घेऊन जगत, घरसंसार 
ला आधार देणारी, घराला घरपण देणारी अशी ीची ितमा ामीण किवतेतून िचि त कर यात आली आह.े संसाराला 
ध न राहणारी अन ् कुटंुबाची काळजी घेणारी व घरसंसारातच रमणारी परंपरागत मानिसकतेची ी ामीण किवतेतून 
िच ीत होताना दसते. ामु याने " ामीण ी" ामीण किवतेतून िविवध पातनू िचि त झा याचे दसते. ी जीवनाचे, 
सुखदःुखाचे ' ी' हणून येणा या सम याचे िच णही ामीण किवतेत आढळत.े. िवशेषता ामीण जीवन कृिष धान आह.े 
खे ातील अभाव त जगण.े क करी शेतीआधा रत जीवन जगणा या ि यांचे जीवन अ यंत क ाचे यातनामय  आह.े पु षी 
वच वाखाली दडपल े आह.े भारतातील अ खा ीजीवन कौटंुिबक आिण सामािजक बंधनांनी बांधलेला आह.े यातही 
खे ातील ी अ यंत बंधनात जगताना दसते. खे ातील ीच जीवन ह ेनागरी जीवनातील ि यांपे ा िभ  व पाची 
आह.ेया ामीण हणून किवतेतून ि यांची िविवध प ेअिभ  होताना दसतात. क ाळू, ेमळ, धा मक वभावाची ी 
दसून येते. पती हाच परमे र मानणारी आिण कुटंुबाचा सांभाळ करणारी, देवावर िवसंबून राहणारीआिण घर संसारासाठी 

अ या जीवनाची राखरांगोळी क न घेणारी ामीण भागातील ी अ यंत सहनशील आिण सोिशक आह.े ी जीवनाचे 
िविवध कंगोरे ी हणून समाजात असललेी तीची ितमा अनेकांना हळ ा मनाची वाटते. नवर्याचा जाच सहन क न 
कुटंुबाला जीव लावणारं ीचं प अनेक किवतेतूनही, िच ण झा याची दसते. ामीण समाजा या सुखदःुखाचे, था, 
परंपरा, कुटंुब व था समाज जीवन, नैितक मू य, कृषी सं कृती यातील जगण.े एकूनच ामीण त वा या अगंान े ामीण 
किवता आिण ी जीवन जागितक करणा या भावात कशा प तीन ेिचि त कर यात आल ेआह.ेयाचा ततु शोधिनबंधात 
िवचार केला आह.े ामीण संवेदनशीलतेन ेकेलेल ेिच ण, यात ामु याने कृषी जीवनाशी िनगिडत, जीवन जािणवा अिभ  
करणारं सािह य हणजे " ामीण सािह य" असे हटल ेजाते. ामीण सािह याची िवपुल व पात िन मती होताना दसते. 
परंत ु  ामीण किवता ही थो ा माणात िलिहललेी  आह.े ामीण संवेदनशीलतेची किवता थूलमानान े ' ामीण किवता' 
हटले पािहजे. वातं यपूव कालखंडात ामीण किवता िलिहणारे अनेक कवी होते. यापैक  उ लेखनीय कवी यशवंत, िगरीश, 

ग. ल. ठोकळ, ग .ह .पाटील, के. नारखेडे वा. .गो मायदेव, भा रा तांबे, अशा अनेक कव नी मराठी ामीण किवतेत 
ीजीवनाचे परंपरागत मानिसकतेतून िच ण आलले े आह.े ि यांची िविवध पे अधोरेिखत केले आह.े परंपरागत जीवन 

जगणारी ी, िविवध नातेगोत ेसांभाळत राहणारी ी, देवावर िवसंबून असणारी ी, शेतात राबणारी ी ही ामु यान े
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उपरो  कव या किवतेतून िचि त झाली आह.े ामीण किवतेचे वातं पूव कालखंडातील दालन वैिश पूणच आह.े असा 
उ लेख  करावा लागेल. योतीबा फुल ेयां या अखंड म येही ीचे क करी, कुळंबीन ी जीवनाचे िच ण आढळून येत.े भटा 
बामणां या ी आिण कुळंबीन ी यां या जग याची प ती िभ ता याम ये िचि त झाली आह.े ीजीवनकडे पाह याचा 
महा मा फुल े यांचा दृ ीकोण वेगळा आह.े ीला मानव हणून ी हणून स मान िमळावा. ितचा दजा वाढावा. तीही 
समाजातील अ यंत मह वाचा, पु षा इतकाच मह वाचा घटक आह े असे मानावे. अथातच ी-पु ष समानतेचा दिृ कोन 
महा माफुल यांनी  केला. वातं यपूव काळातील ि या िशकले या न ह या कब ना यां यावर बंदी होती हणून ी 
किवय ी आढळून येत नाही. असे असल ेतरी अनेक कव नी ामीण भागातील खेडूत जीवन जगणा या ीची िविवध प े
आप या किवतेतून रेखाटली आहते. याम ये उ लेखनीय नाव बिहणाबाई चौधरी यांचे आह.े ामीण किवतेतील अ सल लणेी 
हणजे बिहणाबा ची गाणी ह े आह.े ि यांना िश णाची बंदी अस यामुळे ामु याने ी हणून या भावना आहते या 
ामीण किवतेतून फारशा अिभ  झा या नाहीत. याला इथली ढी त समाज व था जबाबदार आह.े हणूनच 
वातं यपूव कालखंडात फार या ी किवय ी दसत नाहीत.आज िश ण गाव खे ापयत व ती वा ापयत पोहोचले आह.े 

आ मभानाची लढाई लढ याची भाषा आजची ी करताना दसते. िश ण, वातं य, आधुिनक करण यामुळे ि यां या 
जग याचे संदभ बदलल.े बदल या जाणीवे या दिृ कोनातून अलीकड या काळातील नाव घे यासारखे काही मोजके कवी 
ि यांचे जीवन किवतेतुन िचि त करतात. याम ये आनंद यादव यांचा 'िहरवे जग' नावाचा किवतासं ह राजा महाजन यांचा 
'डहाळी' किवतासं ह, सरोजनी बाबर यांचा 'पाळणा' किवतासं ह. सदािशव माळी यांचा 'फुल माळा' िव ल वाघ यांची 
'ितफण' शंकर बडे, राजा मुकंुद, अशा अनके कव नी ामीण ीची िविवध प ेिच ीत केली आहते. अलीकड या काळातील 

ीची ितमा आिण ीकडे बघ याचा दिृ कोण जागितक करणा या भावाने बदलून गेला आह.े ना यातील बदल या 
वा तवाचे िच ण आिण ीकडे उपभोगाची व तू हणून भोगवादी सं कृतीचा िवकिसत झालेला दृ ीकोण. आज या कव नी 
रेखाटला आह े याम ये अ ण काळे, क पना दधुाळ, उ म कांबळे, वसंत आबाजी डहाके, मीना ी पाटील, असावरी काकडे, 

ा लोखंडे, मिलका अमर शेख, किव ी नीरजा, अशा अनके ी कविय नी - ी हणून जीवन जग याचे संदर्भ बदल या 
काळातील समाज जीवन, कुटंुब व था, राजक य दिृ कोन, कायदे, महागाई, आ थक जीवन, नोकरी, घर, ापार, िसनेमा, 
माकट, यातील ी जीवन संमकाळातील ी कव नी अितशय संवेदनशीलतने ेिचि त के याचे दसून येते. आज भांडवलवादी 
दिृ कोनातून उपभोगाची व तू हणूनच ी कडे पािह याचे आढळत.े िश ण आिण वातं य यामुळे ी परंपरागत रािहली 
नाही असे, जरी वाटत असल,े तरी; ि यांचे िविवध तरीय शोषण थांबले नाही याचे उ लखे अनेक कव या किवतेत येतात. 
मानिसक, लिगक, भाविनक, आ थक, काप रेट जगातील ि यांचे जगण,े ह  आिण अिधकारासाठी िनमाण झालेली जाणीव. 
िविवध तरीय शोषण. भांडवलशाही आिण वच ववादी समाज व थेत ि यांचे  शोषण चंड व पात होताना दसते. 
काळा या बदल या समकालीन ी जीवनाचे िच ण या कव या किवतेतून आल ेआह.े खे ातील ीच संल  असलले ंकृषी 
जीवन, खे ातील माणसाची सुखदःुख, दा र , ढी-परंपरा, सं कृती, प रसर, एकंदर ामीण संवेदनशीलतेची अनुभूती 
आिण अिभ  ामीण किवतेतून होताना दसते. ामजीवन ह े अभाव त जीवन आह े .खे ातील ामीण 
समाजजीवनातील ि या यांचे जगण ेदहुरेी क ाचे आह.े एकंदर ीकडे पाह याचा ामीण समाजाचा दिृ कोन, भारतीय 
समाजा या प र े ात ीला दु यम समजले आह.े ितचे समाजजीवनातील िविवध व पाचे जगण,े याचे समकालीन 
काळातील , आधुिनक काळाचा ित याकडे पाह याचा दिृ कोन किवतेतून कसे अधोरेिखत झाल े यािवषयीचा िवचार 

तुत शोधिनबंधात केला आह.े ीचे परंपरागत जगण ेित या जीवनातील भोग ित या वा ाला आलले ेदःुख आिण सतत 
क  करणारी ी हीच ामु याने ी ितमा ामीण किवतेत अधोरेिखत झालेली आह.े ततु शोधिनबंधाम ये मराठी 

ामीण किवतेतील ी िच ण आिण याचे व प या िवषया या अनुषगंान ेमांडणी केली आह.े 
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ामीणामीणामीणामीण        किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    ीीीी    िच णिच णिच णिच ण::::---- 
ामीण संवेदनशीलता असलेली किवता " ामीण किवता" आह ेया किवतेतून ि यांची िविवध पे िचि त झाली 

आहते. जसे आई, प ी, बहीण, भावजय, ननद, सासू यांचे नाते संबंध यािवषयी मु यान े ामीण जीवन जगणारी ी ितचे 
सुखदःुख याचे उ लेख अनेक ामीण किवतेत येतात. बिहणाबा नी ि यांचे नातेसंबंध प  करताना, आई आिण सासू याम ये 
कसं अंतर असते यािवषयी बिहणाबाई हणतात. 

""""मायमायमायमाय    हणताहणताहणताहणता    हणताहणताहणताहणता    
ओठओठओठओठ    होटालेहोटालेहोटालेहोटाले    िभडेिभडेिभडेिभडे    

आ याआ याआ याआ या    हणताहणताहणताहणता    हणताहणताहणताहणता    
केवढंकेवढंकेवढंकेवढं    अतंरअतंरअतंरअतंर    पडलेपडलेपडलेपडले""""    

सासुरवाशीन या किवतेत सासूचा जाच कसा असतो सासूचे एक वेगळे प बिहणाबाई सांगतात. 
उठउठउठउठ    सासरुवाशीनसासरुवाशीनसासरुवाशीनसासरुवाशीन    बाईबाईबाईबाई    

सुससुुसु     झालीझालीझालीझाली    वटवटवटवटवटवटवटवट    
कातवलीकातवलीकातवलीकातवली    सासूसासूसासूसासू,,,,    

बाईबाईबाईबाई    पसुपसुपसुपसु, , , , डो यामंधलेडो यामंधलेडो यामंधलेडो यामंधले    आसूआसूआसूआसू....    
असं परंपरागत ीचे िच  ामीण किवतेतून येते. 
परंपरागत जीवन जगणारी ी नव याचा कती आदर करते याचे िच ण 'शेतावर जा यापूव ' या किवतेत ग. ल. 

ठोकळ करताना हणतात. 
""""पाणीपाणीपाणीपाणी    गरमगरमगरमगरम    काढलंकाढलंकाढलंकाढलं    दलदलदलदल    भ नभ नभ नभ न    गगंाळगगंाळगगंाळगगंाळ    

धोडीधोडीधोडीधोडी    धोतराचीधोतराचीधोतराचीधोतराची    देतेदेतेदेतेदेते    धनीधनीधनीधनी    करावीकरावीकरावीकरावी    अघंोळअघंोळअघंोळअघंोळ    
तवातवातवातवा    तापलातापलातापलातापला    तापलातापलातापलातापला, , , , धनीधनीधनीधनी    बसाबसाबसाबसा    िप ावरिप ावरिप ावरिप ावर""""    

पारंपा रक ी या किवतेतून दसते. पतीला परमे र समजून तो मेला तरी या या नावानं कंुकू लावणा या आिण 
मुला-बाळांना पोसणारी ीचं वेगळं प, बिहणाबा नी िचि त केलेल े ी मनाला िवशेष भावते. 

""""कंुकूकंुकूकंुकूकंुकू    पुसलंपुसलंपुसलंपुसलं    पुसलंपुसलंपुसलंपुसलं    
आताआताआताआता    उरलंउरलंउरलंउरलं    ग धनग धनग धनग धन    

तचेतचेतचेतचे    देईनदेईनदेईनदेईन    देईनदेईनदेईनदेईन    
नशीबनशीबनशीबनशीब    अवतनअवतनअवतनअवतन""""    

निशबाला दोष देऊन कंुकवाची इ त राखणारी परंपरागत ीचे ह े प वेगळेच आह.े ीचं मन हळवं असत,ं ल  
होणे अ यंत मह वाची गो  असते ते ीसुलभ भावना ही अिभ  होतात. मैि णी, मैि णी कशा िचडवतात याचं वणन 
"िब लोरी" या किवतेत कवीिव ल वाघ करतात. ीच लाजणं हे मोहक असत ंअसी वेग या व पाची किवता. ीचे वेगळे 

प दशिवते. ी या लाजाळू पणाचे वणन करत.े 
""""अशीअशीअशीअशी    लाजूलाजूलाजूलाजू    नकोनकोनकोनको    बाईबाईबाईबाई    धधधध     पदरातपदरातपदरातपदरात    हातहातहातहात    

कतीकतीकतीकती    लिपसलिपसलिपसलिपस    सरमसरमसरमसरम    आप याआप याआप याआप या    पदरातपदरातपदरातपदरात    
काढकाढकाढकाढ    डोईचाडोईचाडोईचाडोईचा    पदरपदरपदरपदर, , , , करकरकरकर    नजरनजरनजरनजर    वरतीवरतीवरतीवरती    

नकोनकोनकोनको    मममम     मममम     जाऊजाऊजाऊजाऊ, , , , पा नपा नपा नपा न    खालतीखालतीखालतीखालती".".".".    
शेतकरी जीवन जगणा या गरीब ीचं िच ण ामीण किवतेतून िचि त कर यात आल ेआह.े 
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क करी ीचे ही वेगळे प कवी िव ल वाघ रेखाटतात. 
""""फुलव यफुलव यफुलव यफुलव य    कापसालेकापसालेकापसालेकापसाले, , , , चंचचंंचं     चो नचो नचो नचो न    चो नचो नचो नचो न    पाहेपाहेपाहेपाहे    
तरीतरीतरीतरी    मायमायमायमाय    मावलीमावलीमावलीमावली    चीचीचीची    माडंीमाडंीमाडंीमाडंी, , , , उघडीचउघडीचउघडीचउघडीच    राहेराहेराहेराहे".".".".    

क करी ीची अशी क  राबूनही मांडी उघडीच राहत े खे ातील अभाव त जगण ेसाधं अंगावर कपडे िमळत 
नाही. फाटके कपडे, मोडक घरात जगणारी ी, ह ेिवदारक स य कवी सांगतात. शेतक यां या गरीब ीचे िच ण केले आह.े 

ामीण किवतेतून िचि त होणारी ीची परंपरागत प अनके कव नी िचि त केली आह ेअशी ामीण किवतेतील ि यांची 
परंपरागत जीवन िचि त करणारी ामीण किवता आह.े आता मा  ी जीवनावर भाव टाकणा या बदल या काळात 
िवषय, आशया या पान ी जीवनाचे जागितक करणातील भािवत झालेल े जीवन बदलून गे याचे दसून येत.े तुत 
िवषया या अनुषगंान ेया काळातील ी िच ण िवशेष ल ात घे यासारखे आह.े 
जागितक करणजागितक करणजागितक करणजागितक करण    आिणआिणआिणआिण    ीीीी    जीवनाचेजीवनाचेजीवनाचेजीवनाचे    िच णिच णिच णिच ण::::---- 

१९९० नंतर जागितक करणाची सु वात झाली. भांडवलशाहीने संपूण समाजाला भािवत केल ेयाम ये ी जीवन 
सु ा भािवत झाले .ि यांकडे पाह याचा समाजाचा व तू गत दृ ीकोण, ि यांना व तू हणून पाहण,े ि यां या स दयाचा 
बाजार भरवणे अशा काही िवकार बु ी या क पना अलीकड या काळात िवकिसत झा या. हा जागितक करणाचा प रपाक 
हणावा लागले. अंग दशनातनू कंप यांनी पैसा कमावला. परंत;ु ि यांची इ त धुळीस िमळवली. ि यांना आ मभान आल.े 

िश ण नोकरी काप रेट े ात ि या माना या पदावरी आहते ि यां या अि मतेची लढाई लढणा या अनेक ीवादी लेिखका 
ि यांची माणूस हणून भूिमका प  करतात. भोगवादी सं कृतीने चंगळवादा या नावाखाली ि यांचे माणूस पण कसे 
नाकारल े ितला जाहीरतीतून ित या स दयाचा बाजार भरवला आिण पैसा कमवाला.कसे पे ट केले. जागितक करणा या 

भावाने ि यांकडे पाह याचा परंपरागत दृ ीकोण व त ूबाजाराकडे गेला याचे वणन करताना अि नी ध गडे " ी सू " 
म ये िलिहतात. 

""""इथेइथेइथेइथे    फॅशनफॅशनफॅशनफॅशन    शोशोशोशो    होहोहोहोताततातताततात    
मॉडेलमॉडेलमॉडेलमॉडेल    सा ा ीसा ा ीसा ा ीसा ा ी    चेचचेेचे    मकुुटमकुुटमकुुटमकुुट    
मीमीमीमी    वर यावर यावर यावर या    जािहरातीतनूजािहरातीतनूजािहरातीतनूजािहरातीतनू    

स दयास दयास दयास दया    बरोबरबरोबरबरोबरबरोबर    मालमालमालमाल    खपवतातखपवतातखपवतातखपवतात    
स दयस दयस दयस दय    साधनेसाधनेसाधनेसाधने    वापरावीतवापरावीतवापरावीतवापरावीत    हणनूहणनूहणनूहणनू,,,,    

ी वी वी वी व    सु ासु ासु ासु ा    िव लािव लािव लािव ला    ठेवतातठेवतातठेवतातठेवतात".".".".    
अशा श दात किव ी ी वाचे कसे वाभाडे काढल े यावर टीका केली आह.े परंपरागत नाती जपणारी कुटंुबाला 

आपला जीव क  ाण मांनणारी ी व त ूवादाकडे नेली गलेी. ी वा या अि त वावरच घाला घातला. पैशा वा यांनी ितला 
सरोगसी मदर बनवल ंयात गरीब बायांची िपळवणूक आह.े बारबाला अ या कप ातील न  ि या माकट क न देतात अशा 

कारची  मानिसकता भांडवलवादने िवकिसत केली. आिण ि या या गो ीला अदाकारी कला समजून  कळसवाणे िच ण 
ामु यानं िसनेमा े ात ह ेमांडल ंजातंआह.े या िसनेमातील ीचे िच ण दृ ीआड करता येणार नाही. कारण िसनेमातही 

सािह य असत.ं आजपरंपरे या जोखडातून ती काही अंशी बाहेर पडली, पण; जागितक करणा या कैचीत सापडली असे अनके 
किवतेतून ल या येते. याचे करण जागितक करण. ह ेहोय. 

ी जीवनाचे संदभ जागितक करणान ेकसे बदलून टाकले यािवषयी वसंत आबाजी डहाके 'िच िलपी' म ये हणतात. 
या बोलताना दसत नाहीत 

पण बोलत आहते 
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एकमेक शी अंधा न आले या आभाळा िवषयी 
आपला हात दाबले या त धतिेवषयी. 
शेतकरी जीवन जगणा या ीची था कवी सांगतात परंत ु व थेत यािवषयी बोलता येत नाही. अशी त धता या 

काळाने ि यां या वा ाला आणली आह.े हा जागितक करणाचा ी जीवनावर झालेला दरूगामी प रणाम आह.े ही समाज 
मानिसकता ी जीवनाचे अनरुोधाने कवी िचि त करतात. 

जागितक करण आिण ी जीवनातील नातेसंबंध कसे बदलून गेल ेना यात कसा कोरडेपणा आिण नुसतेच पण आला. 
नुसतं दस या या पधा वाढ या, संुदर दस याची पधा वाढू लागली. यामुळे ी या वा ाला असे भयंकर जीवन आल े
याचे िच ण अ ण काळे एका किवतेत करतात. 

"आज िव संुदरी ही रडू लाग या आहते, 
खे ापा ात या मुलीही, ब ीस िमळा यावरही पड ावर दसणार नाही, 
काय कमी होते आम यात.नसेल कोमलता. 
रखरखललेी वचा कोण या साबणाने 
िनतळ होईल सांगाल काय? 
शा पू लावू केस लांब होतील, कदािचत. 
का, आ हालाच लांबवतील इकडे ितकडे. 

वासना िवकाराला बळी पडललेी आजची ी हतबल झाली आह.े िसनेमा तर रोल िमळव या या भानगडीत काय 
काय करावं लागत ंह े कती भयानक आह.े कतीही आयटीचे दकुान लावल ेतरी ि यांचे शोषण कमी होत नाही. अ ण काळे 
िलिहतात 

"काय ग बाय, काय हाय हणती, कशी दली आह?े 
कंचबीकंचबीकंचबीकंचबी, , , , कोणतहीकोणतहीकोणतहीकोणतही    े िडटे िडटे िडटे िडट    काडकाडकाडकाड    चालतंचालतंचालतंचालतं,,,,    

कायकायकायकाय    भावभावभावभाव    आहेआहेआहेआहे    ितचाितचाितचाितचा,,,,    
आ हीआ हीआ हीआ ही    इं ा याइं ा याइं ा याइं ा या    बार याबार याबार याबार या    वारागंनावारागंनावारागंनावारागंना,,,,    

सहजीवना यासहजीवना यासहजीवना यासहजीवना या    वगेवगे यावगेवगे यावगेवगे यावगेवगे या    जो ाजो ाजो ाजो ा    पाहतोयपाहतोयपाहतोयपाहतोय....    
आ हीआ हीआ हीआ ही    आयआयआयआय    आयआयआयआय    टीटीटीटी    यायायाया    गोलिपठागोलिपठागोलिपठागोलिपठा    राहतोयराहतोयराहतोयराहतोय....    

आिणआिणआिणआिण    मथरेुचामथरेुचामथरेुचामथरेुचा    झालाझालाझालाझाला    शॉ पगशॉ पगशॉ पगशॉ पग    मॉलमॉलमॉलमॉल....    
आयआयटीचा गोलिपठा झाले आह.े हा, कवीला ी देहाचा बाजार वाटतो. अशा कारची जागितक करणातील ी 

ितमा सम काळातील बदलत े ीजीवन जाणीवा चे संदभ जागितक करणा या भावाने आज या किवतेत िचि त झाली 
आह.े जीवन-मरणा या ाम ये ि यांची होणारी ससेहोलपट भांडवलशाहीन ेआणखीनच वाढवली. सार मा यमांनी ितचे 
भडक िच ण केल.े ितला शारी रक आिण मानिसक दृ ा छळल,े गरीब क करी, शेतकरी, कामगार मिहला, भांडे घासणारी 
मोलकरीण मिहला, नोकरी करणारी ि याचे शोषण यां यािवषयी असणारी वासनांध नजर, एकंदर ि यां या शोषणाचा 
बाजार आज या काळात िवकिसत झाला ह े िवदारक स य आजची किवता माडते. ि यां या जीवनातील बदलत े , ती 
कोण याही जातीधमातील असो ितचे शोषण कषाने वाढले आह.े असे प  होते. जागितक करणा या सपा ात ी जीवन 
अ यंत दयनीय झा याचे दसते. मुठभर ि यांचे जीवन ही सुधारली असेल परंत;ु ब सं य उपेि त वंिचत समाजजीवनातील 

ी अजूनही उपेि त आह.े प षी दडपशाहीला राहणारी आिण भोगवादचा बळी ठरललेी आह.े अडाणी अिशि त अस याने 
तीचं शोषण होते. एवढे मा  खरे ीवादी यांनी कतीही ीमु चा दडोरा िपटला, तरी ती वतं  माणूस हणून ित याकडे 
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पािहले जात नाही. ि यांचे शोषण कमी होईल. पण, थांबणार नाही ह ेस य आह.े मराठी ामीण किवता जागितक करणा या 
संदभात ी जीवनाचे बदलत ेसंदभाने येत आह.े समकाळा या दृ ीने आजची किवता िवषय व आशय दृ ीन ेमह वाची आह.े 
वा तवा या पातळीवर जागितक करणा या भावाने आलले ंबदलत े ी जीवन रेखाटणारी ि यांची किवता िवशेष आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::----        

1. डा.अिनता काळे, ामीण सािह यातील ी दशन, िननाद काशन.पुणे,२०१४, पु  मांक २९२,९४,३०३. 
2. डॉ. वसुदवे वाले, जागितक करणाचा मराठी भाषा व सािह य वरील भाव, संपा. शांत पि लकेशन, जळगाव, २०१४. पु  

मांक २५६,५०१,२. 

3. डॉ.नागनाथ को ाप ले, मराठी किवता आकलन आिण आ वाद, व प काशन, औरंगाबाद, २००५, पु  मांक-७१,१३७. 
4. डॉ. जय थ जाधव, १९८० नंतर चे मराठी सािह य व प आिण समी ा,संपा, अ णा काशन लातूर,२००५.पु .६१.६२,६५. 
5. उ म कांबळे, जागितक करणात मराठी किवता, संपा. परचुरे काशन मं दर, २००९. पु तक मांक १०-१७, 
6. डॉ. रामकली पावसकर, मराठी किवता : वृ ी आिण वाह., व प काशन औरंगाबाद, २०१५, पु तक मांक ७७, ७८,९०. 
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1990    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    ामीणामीणामीणामीण    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
 

ाााा. . . . कदमकदमकदमकदम    सखारामसखारामसखारामसखाराम    बाबारावबाबारावबाबारावबाबाराव    
संशोधक िव ाथ , मराठी िवभाग, कै. रमेश वरपूडकर कला, वािण य व िव ान महािव ालय सोनपेठ िज. परभणी  

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शदेशदेशदेशदे    द ाद ाद ाद ा    तमुरावतमुरावतमुरावतमुराव    
संशोधक मागदशक व मराठी िवभाग मुख, संत तुकाराम कला व वािण य महािव ालय, परभणी  

ितमाितमाितमाितमा    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय::::----    
मराठी का ातील ितमे या व पाब ल िवचार करताना आपणास मानसशा ीय ितमेपासून ते आज या 

का ांतगत तीमेपयत सवाचा िवचार आपणास करावा लागले. ितमेसंबंधी मराठी का ात िजतका िवचार झाला यापे ा 
अिधक िवचार पाश्चा यांनी के याचे दसून येत.े ितभावंत नेहमी ितमां या भाषेतच बोलत असतो. अशा ितमांचा वापर 

ाचीन काळापासून मराठी किवतेत झा याचे दसून येते. कवी या अंतःकरणातील उ कट भावनािव कार ितमे या 
मा यमातून का ात येत असतो. कवी या मनातील िनराकार भावना ितमे या पातून साकार होत असत.े ितमेसाठी 
इं जीत Image हा श द वापरला जातो. यासाठी मराठीत ितमा, क पनािच , अनुभविच , उपमान इ यादी पयायी श द 
वापरल ेजातात. काही अ यासक ितमे साठी ‘ ित बब’, ‘न ल’ कवा ‘मूत ’ असे पयायी श द सुचवतात. ितमेचा अथच 
मूळ चे सादृ य दाखवणारी ितकृती असा होतो. कवी बा सी मढकर मा  ितमेसाठी ितमाछाया हा श द सुचवतात व 
का  ज य संवेदना ा य  संवेदना नसून या केवळ ितमाछाया असतात असे मत मांडतात.  

पा ा य िवचारवंतांनी ितमेलाच अलंकार मानल.े सं कृत मराठी सािह यकार यांनी मा  ितमा िन मतीचे साधन 
हणजे अलंकार असा िवचार मांडला. ितमा कधी दृ य असते तर कधी एखा ा संवेदनेची अनुकृती हणून येते. ‘श दांनी 

रेखाटलेल ेिच  हणजेच ितमा’ होय. संवेदना हा ितमांचा मूलभूत गुण आह.े श द पश प रस गंध या पाच संवेदनातनू 
ितमा िमळतात. सी. डी. लेवीस ितमेची ा या करताना हणतात, “कमी अिधक माणात संवेदना गुणांनी यु  असणारे, 

काही िविश  मयादेपयत पका मक असणारे, व संदभात एक कारचा मानवी भावनावेग अंतभूत असणारे,तसेच एका 
वैिश पूण का ा मक भावनेने, वासनेने यु  असून, क का ा मक भावना व वासना वाचकांम ये संपा दत करणारे िच  
हणजे ितमा”. होय.  

मराठीमराठीमराठीमराठी    ामीणामीणामीणामीण    किवतेकिवतेकिवतेकिवतेचेचचेेचे    व पव पव पव प    ::::----    
ामीण किवता हणजे ामजीवनातील संवेदनशीलतेन े यु , ामीण भाषाशैलीन े अिव कृत अशा अनुभवांनी 

प रपूण किवता होय.  अनेक वेगवेग या वैिश ांनी ितची जडणघडण झालेली आह.े खे ापा ातील जीवनाशी ितचे 
अिवभा य नाते आह.े कुठ याही झाडा या वाढीसाठी जसे िविश  हवा पाणी आव यक असते याच माणे ामीण किवता 
कृषी सं कृतीशी िनगिडत असते. भूमी या ठकाणी असले या द ा म सजनशीलतेमुळे बा याव थेतील मानव अचंिबत 
झाला. जंगलात रा न िशकार कर याची अव था संप यानंतर तो पशुपालना कडे वळला असताना ि यांनी बी-िबयाण े
जिमनीत टोचून कृिषसं कृतीचा ीगणशेा क न हळूहळू कृषी सं कृतीची पायाभरणी केली. पुढे कृषी व था हाच भारतीय 
जीवनाचा मूलाधार बनला. ी आिण सृ ी यां यातील ह ेनाते कोणतेही एका पोकळीत िनमाण झालेले नाही. या ना यामाग े
या काळात या उपयु  जीवन ेरणा आहते. भवतालाशी हणजेच सृ ीशी एक प तर हो याची भूिमका आह.े ी आिण 

िनसग या दो ही या िनमाण श मुळे थ  झाले या आ दम मनाला यां यािवषयी वाटणारी कृत ता ही आह.े जिमनीतील 
कंदमुळे, ित यातून उगवणा या वन पती, धा य यामुळे भूक भागत ेव म कर यासाठी ताकद िमळते ह ेल ात आ या पासून 
आ दम समूहांनी पृ वीला आ दमाते या व पात पािहले. ित या सुफलन श िवषयी यां या मनात आकषण होते, काहीसे 
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भय होते आिण यामागचा कायकारणभाव मािहती नस यामुळे कुतूहलही होते. ी मुळे होणारी अप य ा ी ही यांना 
मायावी घटना वाटली. भूमी आिण ी या दोघांम ये असले या या श ला जागून ई  ा ी क न घे यासाठी सामूिहक 
आराधना आिण सामूिहक िवधीचा याने आधार घेतला. यातूनच अनेक िवधी व िवधीगीत ेज मास आली. 
न वदो रन वदो रन वदो रन वदो र    मराठीमराठीमराठीमराठी    ामीणामीणामीणामीण    किवतचेीकिवतचेीकिवतचेीकिवतचेी    पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी::::----    

मराठी का  समी ेत समकालीन किवता न वदो र किवता हणून संबोधली जात आह.े ’साठो र किवता’ या 
संक पन े माणेच ‘न वदो र किवता’ ही संक पनाही आपणाला िविश  कालदशक अथाने जशी िवचारात यावी लागत े
तशीच ती िविश  मू य ू हदशक अथानेही िवचारात यावी लागत.े 1990 त े 2010 या दोन दशकां या काळातजागितक 
तरावरील ापार, अथकारण, राजकारण आिण दहशतवाद या सार या घटकांशी ामीण माणसाचे जगण,े मरण,े िवचार 

करण े वा ग प राहण,े ित या देण े वा काहीच न करता िनि य होणे असा या कालखंडाचा भाव जीवना या सवच 
े ावर पडललेा जाणवतो.  

ामीण भागात एक कडे पावसाचे माण कमी होत असताना ाचारामुळे नागरी सुिवधांचाही बोजवारा उडाललेा 
दसतो. अ धा य, दधू, फळे, भाजीपाला जरी ामीण भागात िपकत असला तरी उ पादकांना तो आव यक तेवढा िमळत 

नस याचे िवपरीत वा तव नजरेत भर याचे दसते. रा यकारभार करणारी मंडळी ाचाराने वेढली गेली, शासक य 
अिधकारी कमचारी यांची नीितम ा ढासळली आिण यामुळे शेतक याचे अिधकच पतन झाले. एक कडे अ धा याची 
साठेबाजी, रासायिनक खतांचे व बी िबयाणे यांचे वाढत जाणारे भाव, यांची अनुपल धता यामुळे हवाल दल शेतक यांनी 
अनेक बँका व सोसायटी यांकडून तसेच खाजगी सावकाराकडून कज घेतल.े यातच िनसगाची अवकृपा व सतत नािपक , कधी 
ओला दु काळ तर कधी कोरडा दु काळ, कधी गारपीट या सव कारणाने शेतीवरच यांचे जगण ेअवलंबून आह ेतो शेतकरी 
पुरता खंगला.एकही आशादायक िच  नस यामुळे िनराशे या खोल गतत अडकला. शेतकर्यां या घरातील मो ांची दखुणी, 
उपवर होत चालले या लेक बाळी, ं ाची वाईट व जीवघेणी पधा यामुळे शेतक याची पार कंबरडे मोडल.े ‘मरण सोपे पण 
जगण ेअवघड बनल’े.  

या सग या पा भूमीवर या वीस वषा या कालखंडातील कवी या का ातील ी ितमा शोधण ेह ेसोपे काम नाही. 
याचे कारण ‘ ी ितमा’ हणजे कवीने िचतारले या ी ि रेखा न हते. कवा ीिवषयक किवतांचे सम  िच ही न ह.े 

येक कवी काही वेळा ी मनाने अनुभव घेऊन किवता िलहीत असतो. काही वेळा वतः या वैयि क जीवनाचा पश 
असले या ना यांचे िच ण करणा या किवता िलिहत असतो; तर कधी ी वाचा सनातन अथ शोध याचा सवसाधारण 

य ही करीत असतो. अशा वेगवेग या कार या अनेक किवता आपणास न वद नंतर या मराठी ामीण किवतेतून 
सापडतील. डॉ. नीिलमा गुंडी यांनी बोरकरां या किवतेतील ी ितमा शोधतांना मांडलेल े मत येथे मुळातून िवचारात 
घे यासारखे आह.े या हणतात,” ी ितमा याचा अथ कवी या मनात केवळ जािणवेतच न ह े तर नेिणवेतही ठसलले े

ी प; असा यायला हवा. या ितमे या काशात याचे ीिवषयक संवेदन आकार घेत असते.” (१) 
काश कनगावकर यां या ‘गावा या आकाभोवती’ या किवतासं हात ‘आजीची गो ’ सांगताना माय व आजीची 

गो  एकच अस याचे िनरी ण कवी न दवतो. शेतक यां या जीवनात पा ांची नाव बदलतात मा  जीवन संघषा मक ना  
एकच राहत.े आजी या गो ीत आजोबां या वा ाला येणारे वावर तनाळ िनघते, बाप पीक कोळपून कोळपून थकून जातो, 
आजीची बोटं न दनू नदनू दखुरी बनतात, बापाची टाळू तणकटाचे भारे वा न दबून जाते, खांदे झुकतात, सनांनी घर 
खचते, तरी ही िनसगान े दान दल ं नाही अशी अनेक कारणं कवीला दसत राहतात. याच किवतेत मायीने सांिगतलेली 
‘लाकूडतो ाची गो ’ मुलाला पटायची. पण नातवांना ती पटत नाही. माय गो  मा  बदलत नाही पु हा पु हा तीच सांगते 
यातून शेतक यां या जीवनातील क ाचे चक्र तसेच आवत होताना दसते. 
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‘गावा या आकाभोवती’ या सं हातील ‘वडांग’ ा किवतेतील ितमा ी िच णाचा अनोखा नमुना ठरत.े कृषी 
जीवनातील संदभही तीका मक रीतीन ेमांडणारी ‘वडांग’ हणजे शेताभोवती चे काटेरी कंुपण.  

आताआताआताआता    वाटावाटावाटावाटा    दाबनूदाबनूदाबनूदाबनू    दाबनूदाबनूदाबनूदाबनू    थकूनथकूनथकूनथकून    गलेागलेागलेागलेा    बापबापबापबाप    
अनअनअनअन    वडागंवडागंवडागंवडागं    हीहीहीही    िवरतिवरतिवरतिवरत    गलेीगलेीगलेीगलेी    दवस दवसदवस दवसदवस दवसदवस दवस    

माय यामाय यामाय यामाय या    लगु ासारखीलगु ासारखीलगु ासारखीलगु ासारखी. (. (. (. (२२२२))))    
शेता भोवती या काटेरी कंुपणासाठी वापरललेी आई या लुग ाची ितमा ही ितचे शेतातील राबत असण,े 

शेतातील िपकाची डो यात तेल घालनू राखण करण,े तरीही वतः मा  दलुि त होऊन िझजून िझजून संपणे हा सारा आशय 
समोर घऊेन येत.े हणजेच शेतक या या प रि थतीचे तीक प ह ेवडांग ठरत.े थकलेला बाप आिण िवरले या लगु ाची 
माय यांची दरुाव था मा  थोपवता येत नाही हा आशय ही किवता सांगत.े  
याच सं हातील ‘कुण या या घरात’ या किवतेत बाप, माय, पोरगा, पोरगी ह े सारेच अभाव त प रि थतीन े होरपळून 
िनघतात. शेतीला व पीकपा याला दैवत मानणारा बाप कुटंुबातील या सुखाला मह व देत नाही पण.. 

बायको याबायको याबायको याबायको या    अगंावरअगंावरअगंावरअगंावर    
मांसमांसमांसमांस    नसलनसलनसलनसल    तरीतरीतरीतरी    चाललेचाललेचाललेचालले    

पणपणपणपण    वावरातवावरातवावरातवावरात    तीनतीनतीनतीन    जो ाचंजो ाचंजो ाचंजो ाचं    
औतऔतऔतऔत    लावनूलावनूलावनूलावनू    मातीचामातीचामातीचामातीचा    गागरगागरगागरगागर    

चागंलाचागंलाचागंलाचागंला    हातभरहातभरहातभरहातभर    पडलापडलापडलापडला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    ((((३३३३))))    
 ही येथील शेतकरी बापाची मानिसकता असत.े पोरी या हातची लेखणी िहसकावून ित या हाती चूल पेटव याची 
फंुकणी दली जाते. शेत िशवारात राब राब राबणा या माय माऊल्ंयांची शारी रक हळेसांड व याकडे बघ याचा कुण याचा 
दिृ कोन एकाच वेळी ितमेतून सहजपणे नजरेस येतो. 
कैलास द ड यां या ‘भोग स  दे उ हाचा’ या किवता सं हातनू आले या सव किवतेतून शेती मातीत या माणसां या था-
वेदना छंदासह मु छंदात कवी कट करतो. सुगी ने केललेा मिनरास  करताना 

मा यामा यामा यामा या    सगुीचेसगुीचेसगुीचेसगुीचे    जगणेजगणेजगणेजगणे    लकेलकेलकेलके    सासरीसासरीसासरीसासरी    नादंणेनादंणेनादंणेनादंणे    
बाजारातबाजारातबाजारातबाजारात    गायगायगायगाय    मायमायमायमाय    कसाबानेकसाबानेकसाबानेकसाबाने    ओढूओढूओढूओढू    नणेेनणेेनणेेनणेे    ((((४४४४))))    

येथील कसाबा या गाईची ितमा ही मुलीला सासरी होणारा जाच पा न किव मनाला होणा या दःुख वेदनांचे 
तीक ठरत.े ितची पाठवणी करताना माय-बापाला मन घ  करावे लागत.े ितला घेऊन जाणारा हणजे ितचा ‘तो’ आपोआप 

‘कसाब’ ठरतो. 
जागितक करणा या वीकारानंतर गाव बदला या येला सु वात झाली. याचा यय  दीप पाटील यां या 

‘आ मसंवाद’ सं हातील पुढील किवतेत या ितमेतून येत.े  
ि यानंाि यानंाि यानंाि यानंा    दवसाढव यादवसाढव यादवसाढव यादवसाढव या    चौकातचौकातचौकातचौकात    खचेलेखचेलेखचेलेखचेले    जातेजातेजातेजाते    
बघतातबघतातबघतातबघतात    फफफफ     डो यानंीडो यानंीडो यानंीडो यानंी    पु षाचंीपु षाचंीपु षाचंीपु षाचंी    इथ याइथ याइथ याइथ या    तेेतेेतेेतेे    

दभुा यचदभुा यचदभुा यचदभुा यच    हेहहेेहे    देशाचेदेशाचेदेशाचेदेशाचे    वालीवालीवालीवाली    हीहीहीही        असावाअसावाअसावाअसावा    
आिणआिणआिणआिण    कौश यकौश यकौश यकौश य    यायायाया    पोपोपोपोटीटीटीटी    रामालारामालारामालारामाला    ज मज मज मज म    असावाअसावाअसावाअसावा    ((((५५५५))))    

येथील वाली, राम, कौश या ही िमथके िवल ण अथ चतना मक रीतीने कवी कट करतो. ि यां या अ ूची 
होणारी हळेसांड, मुदाड बनलले ेपु षी मन, रा यकत व शासन दरबारातील उदासीनता, काय ाचा वचक नस यामुळे उ म  
होत जाणारी गुडंिगरी ही ‘कौश ये या पोटी रामाला ज म नसावा’ या ितमेतून आतापयत ीकडे सनातन सजनाचे क  
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हणून पाहणे व स दय आिण सजनशीलता ीकडेच वास करतात ह ेगृहीतक धाडकन कोसळून पडतात. येथ ेलेकराचा ज म 
नाकारणारी माय उभी राहत ेव िवरोधाभासा मक श दिच  ितमा अिधक अथवाही ठरत.े 

दीप पाटील यां या ‘अंतरीचा भेद’ ा का सं हातील गृिहणीची आप या घरािवषयीची आ था कट करताना 
कवी पाणी जसे उतारा या दशेन ेवाहत जातं तशी ती सारं िनमूट वीकारते, आप या मनातील थांग लाग ून देता ती मूक 
सोिशक बनते. ही आई रानात या घरात या सवाशी बांधलेली आह.े घर आिण शेत एवढीच ितची वारी आह.े ती ध र ीशी 
नाते सांगणारी आह.े 

मातीमातीमातीमाती    जशीजशीजशीजशी    सोसेसोसेसोसेसोसे            नागंराचानागंराचानागंराचानागंराचा    फाळफाळफाळफाळ    
तसेतसेतसेतसे    ितलाितलाितलाितला    बळबळबळबळ                िझजतानािझजतानािझजतानािझजताना    
झीजवनूझीजवनूझीजवनूझीजवनू    देहदेहदेहदेह                फुलवतेफुलवतेफुलवतेफुलवते    मळामळामळामळा    

च याचंाच याचंाच याचंाच याचंा    सोहळासोहळासोहळासोहळा            अगंावरअगंावरअगंावरअगंावर    ((((६६६६))))    
येथ े नांगराचा फाळ सहन करणारी माती, देह िझजवुन मळा फुलव यातील ितचे कृताथ समाधान, जगाला व  

पुरवणा या माय माऊली ने वतः अधन  कवा उघडे राहणे ह े च यांचा सोहळा या ितमेतून वाचकासमोर येते. येथील 
तीनही ितमा अथवाही बनतात व ी या सूचक थांना मुख रत करतात. दःुख सोस यािशवाय टपता येत नाही ह े
लेखनातील वा तव आह.े येथील ी शेतात आिण घरात पंढरपूर पाहणारी असली तरी भोवताल या वा तवात होरपळणारी 
आह.े सोसणे हा ितचा ास आह.े असे जगण ेमहाग /करणारा आला काळ/ तरी नाही दभंुगल/े ितचे धरणीचे बळ..ही जाणीवच 
ित या अंगी मुरललेी अस यामुळे माहरेी येणारी लेक आप या आईला सासू, नणंद व जावेने मारले या टोम यांचे वणन क न 
सांगते तरी ही आई आप या लके ची समजूत काढताना.. 

मायमायमायमाय    हणालीहणालीहणालीहणाली    लके लालके लालके लालके ला, , , , तलुातलुातलुातलुा    कसंकसंकसंकसं    हेहहेेहे    कळावंकळावंकळावंकळावं    
चलुीमधलंचलुीमधलंचलुीमधलंचलुीमधलं    लाकूडलाकूडलाकूडलाकूड    चलुीम यचेंचलुीम यचेंचलुीम यचेंचलुीम यचें    जळावंजळावंजळावंजळावं    

असंअसंअसंअसं    बाई याबाई याबाई याबाई या    जातीनंजातीनंजातीनंजातीनं    ज मभरज मभरज मभरज मभर    सोसायचंसोसायचंसोसायचंसोसायचं    
जशीजशीजशीजशी    पोसतेपोसतेपोसतेपोसते    धरणीधरणीधरणीधरणी    तसंतसंतसंतसं    घघघघरररर    पोसायचंपोसायचंपोसायचंपोसायचं    ((((७७७७))))    

येथील चुलीमधल ंलाकूड चुलीम ये जळाव ही ितमा एकूण ीजीवना या भोगव ाची था व ितचा व तुपाठ 
वतः या आई कडून पुढ या िपढीकडे ह तांतरीत होत असताना दसतो. या सं हातीलतापले या दधुावरची साय अशी 
ितमा, ‘रान रांडमंुड बघवेना’ अशा ितमा मूळ किवतेत या अथवाही पणाला अिधक उठाव देतात व ामीण ीचे जगणे, 

भोगण ेव सहनशीलपण ेप रि थतीला त ड देणे आप यासमोर आणतात. 
कवी जयराम खेडेकर यां या मेघवृ ी सं हातील आजीचे श दिच  ह ेआजीची आठवण किव मनात आजही ल ख 

अस याचे िनदशक ितमा िच  आह.े लेक चं ल  होऊन दहा वष गभ राहत नाही ते हा ितला पाठीपोटी चाचपून पाहणारी व 
दवस गे याचे कळताच गूळ कानो या या िशदोरीत क ा चचेचे आकडे बांधून देणारी ही आजी नातवां या टाळू माख याचे 

मनोमन सुख अनुभवताना दसते. ते हा कवी 
आजीआजीआजीआजी    िनतळिनतळिनतळिनतळ    िनमळिनमळिनमळिनमळ        जशीजशीजशीजशी    परेणीचीपरेणीचीपरेणीचीपरेणीची    ओलओलओलओल    

ितचीितचीितचीितची    दहीदहीदहीदही----दधूदधूदधूदधू    मायामायामायामाया        जाईजाईजाईजाई    काळजातकाळजातकाळजातकाळजात    खोलखोलखोलखोल........    
........घरादारातघरादारातघरादारातघरादारात    एकटीएकटीएकटीएकटी        गणगोतगणगोतगणगोतगणगोत    ितचेितचेितचेितचे    जातेजातेजातेजाते    

बाईबाईबाईबाई    अभागीअभागीअभागीअभागी    कपाळकपाळकपाळकपाळ        सागंेसागंेसागंेसागंे    तळुशीचेतळुशीचेतळुशीचेतळुशीचे    नातेनातेनातेनाते    ((((८८८८))))    
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येथील पेरणीची ओल, दही-दधू माया, अभागी कपाळ व तुळशीचे नात े या सा या ितमा अथवाही ी- ितमा 
िच णाला उठाव देणा या असून अभागी कपाळ ितमेतून ददुव, तुळशीचे पािव य, पेरणीची ओल ितमेतून मुलांसोबतच 
नातवंडांना, पतवंडांना भरवणारी आजी ही अ य ऊजचा ोत ठरते.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: 

शोध िनबंधा या िव तारभया तव वरील ाितिनिधक किवते ित र  सश  मराठी ामीण ी ितमा 
रेखाटणार्या 1990 त े 2010 या दोन दशका या कालखंडातील मराठी ामीण किवतेत एकनाथ पाटील यां या ‘खंु ावर 
टांगललेी दःुख’, संतोष प ाकर पवार यां या ‘िपढीपे तर यादेमात’, अजय कांडर यां या ‘आवानओल’, काश होळकर 
यां या ‘कोरडे न ’, शिशकांत शदे यां या ‘शरणागताचे तो ’, सदानंद देशमुख यां या ‘गावकळा’, रमेश िच ल ेयां या 
‘नांग न पडलेल ंशतक’, उ म कोळगावकर यां या ‘जंगलझडी’ व ‘तळपाणी’, लिलत अधाने यां या ‘कुणबी बाप’, नारायण 
सुमंत यां या ‘सातबारा’, ीराम गो वद ग हाण े यां या ‘होऊ दे रे आबादानी’, केशव ख टग यां या ‘सालोसाल’ आदी 
किवतासं हांचा उ लेख करण ेअप रहाय ठरत.े परंत ुहा िवषय शोधिनबंधाचा नसून एका मो ा संशोधनाचा आवाका कवेत 
घेणारा ठरतो.  
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

1990 नंतर या मराठी ामीण किवतेतील ी ितमा हणजे कवी या जािणवेतूनच न ह े तर नेिणवेतही ठसलले े
ी प मानावे. ी ितमा हणजे कवीने िचतारले या ी ि रेखा न हते कवा ी िवषयक किवतांचे सम  िच ही न ह.े 

या ामीण ी ितमा शेती मातीशी, गाव खे ासी एक प होतानाच ी जीवनातील था वेदनांचे क पनािच  
आप यासमोर उ या करतात. या ी ितमेतून येणारा गावगाडा, लोकसमज, जु या था परंपरा यांचा पगडा मनावर 
बाळगणारी ही ी ितमा तरीही उ ा या मांग याचे व  पाहणारी आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सूचीसूचीसूचीसूची::::----    

1)गंुडी, नीिलमा: किवतारती, किववय बोरकर िवशेषांक, दवाळी 2010, पृ  १०४. 
2) कनगावकर, काश : गावा या आकाभोवती, पॉ युलर काशन, मुंबई, थमावृ ी 2006 पृ  11. 
3)ऊ.िन. पृ  14. 
4)द ड, कैलास: ‘भोग स  द ेउ हाचा’, श दालय काशन, नगर, थमावृ ी, मे 2007, पृ  36. 
5)पाटील, दीप: ‘आ मसंवाद’, सं कृती काशन, पुणे, थमावृ ी पृ  52. 
6)पाटील, दीप: ‘अंतरीचा भेद’, अिभधानंतर काशन, मुंबई, थमावृ ी 2002 पृ  13. 

7)ऊ.िन. पृ  23. 
8)खेडेकर, जयराम: ‘मेघवृ ी’, श दालय काशन, ीरामपूर, पिहली आवृ ी 2005, पृ  27. 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सतंसतंसतंसतं    सािह यातनूसािह यातनूसािह यातनूसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

ाााा. . . . िहरािहरािहरािहरा    वाघवाघवाघवाघ    
संशोधक िव ाथ  के. टी. एच. एम. महािव ालय,नािशक 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
 महारा ाला संतपरंपरेची मोठी देणगी लाभललेी आह े व या परंपरेम ये पु ष संतांचे िजतके थान व मोलाची 
सािहि यकदृ ा भर आह ेितत या माणात नसली तरी ब यापैक  मोलाची अशी भर ी संतांनी सािह यात अभंग, ओ ा, 
गौळणी या मा यमातून घातली आह.े मराठी संत सािह यातून अिभ  होणा या ी ितमा ा िवषया या अनुषगंान े
िवचार केला असता आप याला ी ितमां या मा यमातून मराठी ी या अि मतेचा, ित या वशोधाचा तसेच या या 
कालखंडात ितने दले या ल ाचा, ितने मु साठी केले या धडपडीचा शोध ित य सािह या या मा यमातून या ठकाणी 
घेतला जाणार आह.े येक ला वत:ची अशी काही मते असतात, वतं:ला  हो यासाठीची एक प त असत.े या 
शोधिनबंधातून संत परीवारातील त कालीन समाजाला अिभ ेत असणारी ी ितमा कशा व पाची होती ह ेदेखील समजून 
घेतल ेजाणार आह.े 
 येक ला समाजात जगताना  होता येणे ही खूप मोठी गो  आह े आिण त े  हो यासाठी आपला 
आ मिव कार घडवून आण यासाठी सािह य ह े एक भावी मा यम आह.े ची मूळ उपजत आ मजाणीव ित या 
भोवताल या परीसर प रि थतीचे ित यावरचे सं कार, ित यासमोर परंपरेन ेठेव यात आललेी मू ये व आदश आिण ित या 

य  जीवनातील सम या व अनुभव या सा यांतून ितचे मनोिव  व ितची अि मता घडत असत ेव ती ित या सािह यातून 
नकळत  होत असते. 
 ी संत सािह या या मा यमातून ी ितभेचा आ मिव कार कशा कारे झाला याचा शोध घेतला असता आप या 
असे ल ात येते क  सािह य िन मती या सु वातीला महानुभव पंथातील महादाइसा आप या डोळयासमोर येत.े ित यानंतर 
याच पंथातील बाईसा, आऊसा, िहराइसा इ. अनेक िव यात ीयांनी ा पंथात लेखन केल.े पण ी िलखान सािह याला 

महादाईसा यां या धव यांनी झाली ह े ा ठकाणी मह वाचे आह.े यानंतर वारकरी सं दायाची सु वात झाली यात 
ामु याने संत मु ाबाई, संत जनाबाई, सोयरा, िनमळा, भाग,ू संत का होपा ा यांची नावे डो यासमोर येतातच. पण पुढे 

जाऊन संत बिहणाबाई, वेणाबाई, सखुबाई, ेमाबाई ा ी संतांचाही मोलाचा वाटा आह.े सदर शोध िनबंधात काही 
िनवडक ी ितमांचा वेध घेत िलखान केल ेआह.े 
सतंसतंसतंसतं    महादाईसामहादाईसामहादाईसामहादाईसा    ::::    
 मराठी सािह यातील आ  कविय ी हणून जीची ओळख आह े अशा महादाईसा ा संतकविय ी पिह या ी 
लेिखका होय. धवळे क या हणून या नावा पाला आ या. 
 महादाईसा कवा महदंबा उफ पाइसा नावाने महानुभाव पंथात ा ओळख या जातात. यां या आयु याचा माग 
हा अितशय खडतर अशा व पाचा होता. यात यांनी िनवडलेला महानुभव पंत, िनवडलले ेगु  च धर वामी व यां याशी 
असलले ेनात ेतसेच वैिव यपूण असे यांचे ि म व ामुळे या पंथातील आग या वेग या ठर या. 
 महादाईसा यांनी मराठी ी सािह याची मु त मेढ रोवून त ेदालन जणू ीयांसाठी खुले क न दले. च र  लेखन 
करणा या च र कार व धव यां या मा यमातून का  लेखन करणा या कविय ी ा दोन पान े या समोर येतात व ा 
दो ह म ये यांचे ि म व हे वेगवेग या व पाचे असलले ेआप याला आढळत.े धव यांचे लेखन करताना या आ मम  
मु या वाटतात तर च र  लेखन करताना यां या वैिव य पूण ि म वाची छटा उमटताना दसते. 
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 13 ा शतकात महारा ात ी. च धर वामी व यां या अनुयायांनी जे धा मक सामािजक प रवतनाची चळवळ 
सु  केली होती याम ये महादाईसा यांचा मोलाचा वाटा आह.े तसेच त कालीन समाजातील ीयां या सम या, था, 
वेदना, बाल िवधवांचे माण जा त होते व यांना सोसा ा लागणा या यातना यां या सािह यातून  होतात.  
 वायोनायक व कामाइसा यांची मुलगी महादाईसा होय व माधवाचाय हा वायोनायक यांचा भाऊ व माधवाचाय 
यां या प ी आबाईसा यांना चार मुल े असतात. माधवाचाय वार यानंतर आबाईसा आप या मुलांना घेऊन वायोनायक 
यां या घरी येऊन राहतात. यानंतर आबा सां या मुलांची ल  होतात. वायोनायक यांची मुलगी महाईसा व आबाईसा यांची 
मुलगी उमाईसा या दोघ चे ल  होऊन या संसाराला लागतात पण खूप कमी वेळात या दोघ चेही बालवयात ल  झा यान े
बालिवधवा हो याची वेळ यां यावर येते. यानंतर उमाइसा व महादाईसा व उमाइसाचा भाऊ नागदेव हे ितघेही महानुभव 
पंथात येतात व िस ीस पावतात. नागदेवांचेही ल  होते मुल ं होतात पण यांचे संसारत मन रमत नाही. वेगवेग या 

सनां या अधीन तो जातो. यानंतर रामदेव वडनेरकर उफ दादोस ा च धर वाम या िश यांशी यांची ओळख होते व 
यानंतर महादाइसा व नागदेवाचाय दोघेही महानुभव पंथाचे अनुयायी बणून काम करतात व यां या माफत यांना 

मो मागाची िस ी लाभत.े महादाईसा या पुढ या आयु याची वाटचाल च धरां या आयु यातून जाते. 
 महानुभावां या िलळाच र , ी भुच र  व मृित थळ या थंातून आप याला महादाइसा भेटते. िलळा च र ातली 
पूवा मीची व नंतर च धराची िश या, मग ी भुच र  अशा वेगवेग या ठकाणी वैिव यपूण बदलत गेले या अि मतचेी 
िच े यां या बाबतीत आप याला पहावयास िमळतात.”1 
 दादोस ह े महादाईसा यांचे थम गु  होते यांनी ितला िव ादान केले. परमाथा या ओढीने यांनी ि वकारलले े
गु पद फळाला येते व यां या सािन यामुळे च धर वाम शी यांची ओळख होते. परमाथाची आवड अस यान े तवैक य, 
देवपुजा, तीथया ा या सव गो ी या करतात. एकंदरीत धा मक सं कार दादोस यां या समवेत असतानाच ित यावर होतात. 
तसेच महादाइसाकडे उपजत का  ितभा होती व या ितभेला च धर वाम या सहवासाने आणखीनच पालवी फुटली. 
हणजेच थोड यात संसारीक जीवनाचा अनुभव घेऊन पारमा थक मागावर आ यावर ितने आप या ि म वाला वेगळी 

कलाटणी दली. पण ितने आपल ेलौ कक आयु याचे भोग ह ेभोगलले े दसतात व यानंतर ती पारमा थक मागाला लागत.े 
च धर वाम या भेटीनंतर ित या आयु याला खरा माग िमळतो व ती मो मागापयतचा वास हा ती यां या बरोबर करत े
असे हणता येईल. 
सतंसतंसतंसतं    जनाबाईजनाबाईजनाबाईजनाबाई    ::::    
 संत भावळीतील ‘जाईची वेल’ हणून यांचा नामो लेख केला जातो अशा संत जनाबाई. संत जनाबाई यांचे संत 
परंपरेतील थान अ यंत मह वाचे अशा व पाचे आह.े ‘नामयाची दासी जनी’ असे वत:चा नामो लेख करणा या जनाबाई 

ा अ यंत सोशीक अशा व पा या हो या. 
 दमा आिण कु ं ड ा शु  दा प यां या पोटी िव ला या कृपा-आिशवादान ेज मास आ या. पोटी खुप दवस मूल 
नाही हणून िव लाला साकडे घालणा या दमा या पोटी ‘तुला क या होईल’ असा आिशवाद लाभून जनाबाई चा ज म होतो. 
नंतर ितला पंढरपुरला दामाशेट या घरी नेऊन सोड अशी ही आ ा पांडुरंगाकडून होते व यानंतर 4 ते 5 वषा या जनाबाई 
झा यानंतर यांचे आईवडील यांना दामाशे ी या घरी सोडतात व तेही देवाची आ ा हणून ितचे संगोपन करतात. यानंतर 
नामदेवांचा ज म झा यावर जनाबाई नामदेवांना सांभाळतात असे यां या च र  वाचनातून पुढे येते. 
 स वशील वागण ेतसेच िविवध अभंगाचे लेखन आिण वारकरी सं दायातील मानाचे थान व ा सं दाया या जडण-
घडणात मोलाचे योगदान यामुळे जनाबा ना संत हणून मा यता िमळाली. याचबरोबर जनाबा नी यांना आपली दासी 
हणून संबोधल ेअशा संत नामदेवां या कायातही यांचा मोलाचा वाटा आह.े संत नामदेव तीथ या ेसाठी उ र व दि ण 
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भारतात गेलले ेअसताना वारकरी सं दायाची धूरा स मपणे सांभाळ याचे काम जनाबा नी केले. संत कविय ी हणून या 
जनमाणसात िस  आह.े यांनी िविवध िवषया या अनुषगंान ेिवपुल माणात अभंगरचना केली आह.े 
 वयाने लहान असणा या संत नामदेवांना यां या िव लभ या भावामुळे या गु  मानतात व यांनी उभारले या 
वारकरी भ  चळवळीत सहभागी होतात. संत ाने र, संत नामदेव यां या समकालीन सवच संतां या बरोबर राहत 
असतांनाच यां यातील का ितभेला सुर सापडतो व या अभंग रचना करतात. संत ाने र व संत नामदेव यां या 
का ितभेचा भाव जनाबाईवर सतत रािहला व यामुळेच या संत पदापयत पोहचू शक या असे हटले तर त ेवावगे ठ  
शकणार नाही. 
 संत जनाबई या 350 अभंगातनू यांचे वैिव यपूण ि म व खुलताना आप याला दसते. तसेच यां या नावावर 
ह र ं ा यान, हाद च र , कृ णज म, बाळ डा, थालीपाक, ौपदी वयंवर इ. फुट का ंथही आहते. संत जनाबा चे 
अभंग वाचतांना यांचे िव ला ती असणारे अपार ेम, ा पहावयास िमळते. ओत ोत मेाने भरललेी अशी भावकिवता 
पूण िन काम होऊन लौ कक, दिेहक भावना िवस न या िव लाला शरण जातात. आ म ानाचा सा ा कार यांना होतो. संत 
नामदेव, संत ाने र व यांची भांवडे यािवषयीचा उ कट भाव यां या का ातून  होतो. तसे संत चोखामेळा व यांचे 
कुटंुब यािवषयी असणा या भावना तसेच त कालीन सव संत मंडळ िवषयी वाटणारे ेम यांनी अभंगातून गट केल.े 
िव लािवषयी असणारे, वाटणारे ेम यांनी िविवध अभंग व गवळण या मा यमातून  केल ेआह.े वा स य, सहनिशलता, 
यागीवृ ी, समपणवृ ी, ीिवषयी या भावना यां या का ातून  होतात. ि यां या जीवनिवषयक भावना  

करताना- 
““““ ीीीी    ज मज मज मज म    हणवनुीहणवनुीहणवनुीहणवनुी    नननन    हावेहावेहावेहावे    उदासउदासउदासउदास    llll    

साधसुतंासाधसुतंासाधसुतंासाधसुतंा    ऐसेऐसेऐसेऐसे    केलेकेलेकेलेकेले    मजमजमजमज    l l”2l l”2l l”2l l”2    
 ीचा ज म लाभल हणून उदास न होता आपण या जीवनाचा स मान करावा व आपल ेजीवन भ त सम पत 
करावे. आपण कुठ या कुळात कुठ या जातीत ज माला आलो याचा िवचार न करता आप या मनी असणा या भ वर िव ास 
ठेवून आनंदी आयु य जगावे. 
 जनाबा नी आपल ेलौ कक आयु य जगताना अनेक यातना मानहानी सहन के या. िहन जातीत ज माला आ यास 
सल यां या मनात होतीच. समाजाने यांना यां या जातीमुळे खूप छळल.े िव ला या मंदीरात वेश करता येत न हता. 
जनाबाई यां या घरात राहायची यां या घरातील सव सद यांना मंदीरात वेश होता पण यांना तो न हता. याची खंत 
यांना वाटते व या हणतात- 

““““राजाईराजाईराजाईराजाई    गोनाईगोनाईगोनाईगोनाई    l l l l अखडंीतअखडंीतअखडंीतअखडंीत    तझुेतझुेतझुेतझुे    पायीपायीपायीपायी    llll    
मजमजमजमज    ठेिवठेिवठेिवठेिवयलेयलेयलेयले    ारीारीारीारी    l l l l नीचनीचनीचनीच    हणोिनहणोिनहणोिनहणोिन    बाहरेीबाहरेीबाहरेीबाहरेी    

नारानारानारानारा    ग दाग दाग दाग दा    l l l l महादामहादामहादामहादा    िवठािवठािवठािवठा    l l l l ठेिवयलेठेिवयलेठेिवयलेठेिवयले    अ भागीअ भागीअ भागीअ भागी    
देवादेवादेवादेवा    के हाके हाके हाके हा    मममम    देसीदेसीदेसीदेसी    l l l l आपलुीआपलुीआपलुीआपलुी    हणोिनहणोिनहणोिनहणोिन    जनीजनीजनीजनी    दासीदासीदासीदासी    l l”3l l”3l l”3l l”3    

 अशा कारे घरातील सव ना तु या पायाचे दशन िन य घेता येत ेफ  मीच नीच जातीत ज माला आ यान े
मला त ेिमळत नाही. देवा कधी मा यावर कृपा करशील? मला कधी आपल ंमानशील अशी खंत या  करताना दसतात 
आिण ा अशा भर या घरात मला मग एकटे-एकटे वाटते. हणून कमान त ुतरी मला जवळ कर असे यांना वाटते आिण या 
हणतात- 

““““मायमायमायमाय    मलेीमलेीमलेीमलेी    बापबापबापबाप    मलेामलेामलेामलेा    l l l l आताआताआताआता    सांभाळीसांभाळीसांभाळीसांभाळी    िव लािव लािव लािव ला    l ll ll ll l    
मीमीमीमी    तझुेतझुेतझुेतझुे    गागागागा    लकेलकेलकेलके     l l l l नकोनकोनकोनको    मजशीमजशीमजशीमजशी    अ हेअ हेअ हेअ हे     l l”l l”l l”l l”४४४४    
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जातीयतेची झळ यां या मनाला कशी बसते ह े ही या अ य र या  करतात. तसेच वत: या आई-
बापािशवाय जगण ेकसे अवघड असत ेव ह ेवा तव ही समाजाला दाखवून देतात. अितशय अथपूण अशा अभंगाची रचना 
जनाबा नी केली आह.े 
 वारकरी सं दाया या चळवळीत स य मोलाची कामगीरी यांची आह.े त कालीन समाजजीवन, धा मक, राजक य, 
कौटंुिबक इ. सवच बाब वर ल  यांनी द याचे यां या अभंगातनू जाणवते. याचबरोबर त कालीन सवच संतां या 
जीवनाचा आढावा घेणा या अभंगाची िन मती यांनी केली. 
 जनाबा  आप या अभंगाची रचना करतात. सवसामा यांना समजेल अशा भाषेत यां या भावना यांनी  के या 
आहते. उपदेश, भावका , च र , आ यान, भा ड, ओवी, पाळणा, आरती अशा अनेक का कारात यांनी लेखन के याचे 
आढळत.े 
 अशा मराठी संत सािह यात मोलाची भर घाल याचे काय केल े व वारकरी सं दायात मोलाचे उ तम थान 
पटकावले. “कविय ी ी संत जनाबाई ा ी े  पंढरपूर येथे महा दारी आषाढ कृ ण योदशी शके १२७२ रोजी 
िव लचरणी समाधी त झा या”5 
सतंसतंसतंसतं    सोयराबाईसोयराबाईसोयराबाईसोयराबाई    ::::    
 १३ ा शतका या सरतेशेवटी संत ाने र व संत नामदेव यांनी सां कृतीक चळवळ उभी केली. या समाजात हीन, 
पतीत, ीया यांना मानाचे थान समाजाने नाकारल े होते अशा समाजातील ा लोकांना मानाचे थान िमळवून 
दे यासाठीचा लढा ा संतांनी दला. समाजात या सव तरातील लोकांना एका झ ाखाली जमा कर याचे काम यांनी केले. 
ही समता समाजात तािपत करताना संगी यांना धममातडां या छळालाही सामोरे जावे लागल.े तरीही यांनी सग यांची 
पवा न करता ही समतेची मु त मेढ पंढरपरुला चं भागे या तीरी रोवली व अ याि मक लोकशाहीची थापना केली पण 
तरीही ा सग या घडामोडीत िविवध संतां या मां दयाळीत चोखोबा व यांचे कुटंुब ह े वेगळे रािहले. चोखोबा व यांचे 
कुटंुब तसेच यांची बिहण िनमळा, मे णा बंका व मुलगा कममेळा गावकुसाबाहरेच ि थरावली. ह ेअ खं कुटंुब जाती व थेला 

 िवचारणार, पददिलतांचे जगण ं वेशीला टांगणारं पिहलं कुटंुब ठरल.े सग यांसोबत रा न सग यांपासून वेगळे ठरल े
आिण याचीच फल ुती आजही माऊलीची पालखी पंढरीकडे थान करताना चोखोबांची पालखीही यां या सोबत िमरवली 
जाते. 
 सोयरा आधीच महार जातीत ज माला आललेी व यात बाईपण आिण हणजे आणखीन एक पायरी खालची 
नव याबरोबर मेलेली ढोरं ओढायची, िमळालेल ं उ , खरखटं खायचं आिण आपल ंजीवन जगायचे ह ेअसे जीवन जगताना 
यांनी िव ल भ त वत:ला झोकून दल ेव जीवनाचे त व ान मांडल.े 

““““अवघाअवघाअवघाअवघा    रंगरंगरंगरंग    एकएकएकएक    झालाझालाझालाझाला    l l l l रंगीरंगीरंगीरंगी    रंगलारंगलारंगलारंगला    ीरंगीरंगीरंगीरंग    
मीमीमीमी    तूततूूतू    पणपणपणपण    गलेेगलेेगलेेगलेे    वायावायावायावाया    l l l l पाहतापाहतापाहतापाहता    पढंरीपढंरीपढंरीपढंरी    रारारारायायायाया    l”6l”6l”6l”6    

अशा कारचे जीवनाचे मम सांगणारा संुदर अभंग िलिहणा या सोयराबा चे थान त कालीन संतापे ा कमी नाही हे 
ही िततकेच खरे. वत:ला ‘चोिखयाची महारी’ हणत यांनी 92 अभंग िलिहल.े यांनी चोखोबांनाच गु  मानलेल ेअसत.े 
यां या अभंगातून यांनी वत:चे वेगळेपण िस  केल ेआह.े साधी सोपी सरळ भाषा, अितशय रसाळ असे यांचे अभंग यांचे 

वाचावयास िमळतात. यांचे अभंग आधी वत:साठी आिण मग जनांसाठी हणजेच थम आ मशु ी ते परमा मा असा वास 
करत िलखानाची शैली अस याचे दसते. त कालीन समाजात एक शु  ी ानाची आस बाळगुणी वत:चा शोध घेत होत.े 
समाजाशी झगडून, देवाशी झगडून वाद घालून त व ान मांडते व भागवत धमातील वारकरी सं दाया या संतां या 
मां दयाळीत मानाचे थान पटकवते. सोव या ओव यां या दसतात व जग यातल ेवा तव या मांडतात. 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::    
 13 ा शतकात व या या सरतेशेवटी अनेक ी संतांची मह ी आप यापुढे येते. पण ा ठकाणी काही िनवडक 

ी संतां या ितमांचा िवचार आपण केला. यातून त कालीन ी जीवनाचा मागोवा आप याला घेतला आला. महादाइसाचे 
जीवन कसे गेल ेव यानंतर जातीयते या िवळ यात अडकले या संत जनाबाई व संत सोयराबाई यांचे जीवन कसे गेल ेयाचा 
मागोवा यातून घेत यांची वैिश पूण अिभ ि  जाणता आली. शेवटी कालखंड कोणताही असो ीकडे बघ याचा 
समाजाचा दृ ीकोन कसा आह ेह े ही या ठकाणी ल ात घणेे मह वाचे आह.े ा तीघ या ही जीवन च र ाचा आढावा 
घेतला तर आप या ल ात येईल क  यांना समाजात कशा कारचे दु यम थान होते त े ीला आजही आह.े यांनी िविश  
अभंगरचना के या हणून या िभ  दसतात पण लौ कक पातळीवरील जीवन यांचे काही वेगळे न हत ेह ेही समजते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    

1) इंदमुती शेवडे, संत कविय ी, पॉ युलर काशन, . आ., पृ. . 19 
2)  संपा. ह.े िव. इनामदार, भ गंगे या वाटेवर, संजय काशन पुणे, .  आ. 1988, पृ. . 71  
3) त ैव, पृ. . 59 
4) त ैव, पृ. . 58 
5) इंदमुती शेवडे, संत कविय ी, पॉ युलर काशन, . आ., पृ. . 107 
6) त ैव, पृ. . 108 
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""""का फुलेतनू अिभ  झाललेी ी ितमा""""    
अंगद ीपती भुरे    

दयानंद कला महािव ालय,लातूर 
आधुिनक भारता या युगणाईका हणून ांती योती सािव ीबाई फुल े यांचे काय उ लखेनीय आह.े भारतीय 

इितहासात िश णाची योत ख या अथान ेसािव ीबाईने पेटवली आिण ी जीवनातील अ ान पी बं द त जीवनाचा अधंार 
दरू केला, हणूनच भारतातील ीमु या आ  ी णे या, पिह या ी िशि का अशी सािव ीबाई फुल ेयांची ओळख 
आज जगभर आह.े आज या आधुिनक काळात आजची ी ही पु षा या खांदय्ाला खांदा लावून येक े ात काय करत 
आह.े ी िश णान ेआजची ी सामािजक, राजक य, आ थक, धा मक, सां कृितक, शै िणक अशा सव े ांम ये कायरत 
अस याचे दसून येत आह.े 

'चूल आिण मूल' एव ा मया दत चार भती या आत बं द त जीवन जगणारी ी, केवळ जण ूएक शोभेची व तू 
होती. िपतृस ाक पु ष धान सं कृती या आधीन रा न गुलामाचे जीवन जगणारी, 'अबला'समजली जाणारी, ' ी' ही आज 

ांती योती सािव ीबाई फुले यां या ी िश णा या ेरणेतनूच 'सबला' झाली असे हणण ेचुक चे ठरणार नाही. आजची ी 
याचचार भती या आत रा नकधी आई, कधी बहीण, कधी मुलगी, कधी प ी, कधी मै ीण, कधी िशि का, कधी डॉ टर, 

कधी सेिवका  तर कधी उ म गृिहणी हणून अशा िविवध ी ितमामधून ती काय करत असलेली दसून येत आह.े आज या 
बदल या िवकासा या दशेने झेप घेणा या ी ितमांचा िवचार करता िवकासाला मागदशक व ेरणादायी आधार हा 

ांती योती सािव ीबाई योितराव फुले यां यामुळे िमळाला ह ेमा  िनि त सांगता येईल. 
भारतातील पिह या ी िशि का, पिह या ी मु  चळवळी या ने या, शोिषत, पीिडत, पददिलतां या कैवारी 

आिण ौढ िश णा या पुर क या हणून सािव ीबाई फुले यांचे नाव सव थम यावे लागते. एका अिशि त ीन े िश ण 
घेऊन िशि का बनावे आिण अनेक वषानुवष अ ाना या अंधकारात हरवले या, चाचपडणा या ी-शू ांना ान पी काश 
सािव ीबाई फुले यांनी दाखवला. ही गो  भारता या इितहासात अपूव अशी आह.े अिशि त असललेी सािव ीबाई फुले ही 
िनभ डपण ेिश ण घेऊन िश णा या े ातून, सामािजक े ात, सामािजक े ातून, आ थक, राजक य अशा िविवध े ात 
पदापण करत ेआिण ीमु साठी, शोिषत वगासाठी, पती महा मा फुल ेयां या सोबत सतत कायरत राहते, यातून यांची ी 

ितमा कती महान आह ेहे ल ात येते. वतःचा िवचार न करता दु काळात या अ ासाठी तडफडणा या हजारो जीवां या 
मुखात यांनी घास भरवला. शेतकरी, कामगारवग तसेच सामािजक सुधारणांसाठी वा याचे साधन हाती घेऊन कविय ी व 
लेिखका या ितमेतून समाज बोधन यांनी केलेल े दसून येते. जनावरां माणे जीवन जगणा या ी- शू ांना यांना 
माणसात आण याचे काय केल.े वतःपासून सु वात क न सव समाज, सवगाव सुिशि त हावा, सुसं कृत हावा यासाठी 
अनेक सनातनी लोकां या िवरोधाला सामोरे जाऊन सािव ीबा नी िश णाची योत तेवत ठेवली. यातून सािव ीबाई फुल े
यां या ी ितमेची िविवध पंल ात येतात. 

ान योती, ांती योती, ीमु या पिह या िशि का असणा या सािव ीबाई फुल े यांचा ज म पुरातन कमठ 
िवचारधाराने िचकटून बसले या समाजात, सातारा िज ातील, खंडाळा तालु यातील 'नायगाव' या एका िचमुक या 
खे ात ३ जानेवारी १८३१ रोजी झाला. आं या या वनात वसलेले, कददाटझाडीत असलेल े आिण िविहरी या पा यान े
तुडंुब भरललेे 'नायगाव' ह े सुपीक, सुसंप  असेगाव होत.े अशा या नायगाव या खंडोजी नवेसे पाटील आिण ल मीबाई या 
दा प याची मुलगी हणजे सािव ीबाई. सािव ीबाई ा खंडोजी नेवसे पाटील यां या ये  क या हो या. सािव ी, िसदजुी, 
सखाराम आिण ीपती अशी चार अप ये खंडोजी नेवसे पाटील यांना होती. नेवसे पाटील ह ेनायगाव प रसरातील गोरगरीब 
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अड यानड यांचे ा थान होते. यां या घरा याला पाटीलक आिण इनामदारीचाही मान होता. विडलांचा करारीपणा, 
परोपकाराची वृ ी आिण आई ल मीबाईचे स दय  ह ेसािव ीम ये दसून येत.े बालपणी सािव ी आईविडलांना शेतात मदत 
करीत असे, घरकामातही आईला मदत करीत असे.वडीलाकडे पाटीलक  व इनामदारक  अस यान ेगोरग रबां या ांची, 
सम यांची जाणीव, विडलांची िनरपे  वहारवृ ी, समतादृ ी, क ाळू नीती, ामािणकपणा, स यिन ा आिण आईकडून 
सोिशकपणाची वृ ी, सेवावृ ी, गोरग रबांना, गरजंूना अ दान करण ेह ेगुण सािव ीबाईम ये अवतरल ेहोते. सािव ीबाईची 
बालपणापासूनची िनरी णश , सामािजकसमज, वतःची िज ासू वृ ी, करारीपणा, सोिशक वभाव, सेवाभाव, दया, 

मा, क णा या गुणांमुळेच पुढील आयु यात यांची ी ितमा सव ीच न ह ेतर पु ष समाजाला ही ेरणादायी ठरललेी 
दसून येत.े 

सािव ीबाई चा िववाह इ. स. १८४० रोजी योितरावांशी झाला. ते हा सािव ीचेवय केवळ दहा वष तर 
योितरावांचे वय तेरा वष असे होते. बालिववाह झा यापासूनच हणजेच १८४० पासून शेवट या णापयत सतत 
योितरावांना सावली माणे साथ देणारी, दीनांची माऊली सािव ीबाई आदश वैवािहक जीवनाचे े तम तीक ठरली. 

िश णाची आवड असणा या योितबाशी सािव ीचा िववाह झाला होता. िश ण हाच मानवी क याणाचा व गतीचा पाया 
आह,े िवकासाचा माग आह,े ह े ओळखून असले या योितरावांनी थम सािव ीबा ना िश णाचे अमृत दल े पािहजे ह े
मनोमन ओळखल ेहोते व यातूनच यांनी सािव ीला िश ण दे याचा संक प केला. आिण सािव ीबाई ला िश णासाठी े रत 
केल.े सािव ीबाई या काळातील ि यांचे ितिनिध व करणारी एक साधी, भोळी अशी एक अिशि त ी होती, 
याचबरोबर ती पती, सासर घर मानणारी एक सु िहनीही होती. अशा ीची मनोवृ ी िश ण घे यासाठी अनुकूल बनवण े

खरंच एक मोठे आ हान होते. कारण तो काळ ी िश ण दे यासाठी पुढाकार घेणारा नसून िवरोध करणारा होता. अशा 
ि थतीम येही सािव ीबा नी आप या पतीला सोबत दली. योितरावांचे उदा  िवचार आिण भावना समजून घेत या आिण 
या िश णासाठी तयार झा या. अनेक ांना सामोरे जाऊन समाजातील लोकां या िवरोधाचा िवचार न करता 

सािव ीबा नी िश णाची कास सोडली नाही. यांनी वतः िश ण घेऊन नंतर समाजात या ीमु साठी, ि यांना 
िशकव यासाठी घरा या उंबर ाबाहरे टाकलेल ेपिहले पाऊल हचे आधुिनक भारतीय ी या सावजिनक जीवनाची सु वात 
होती. ी ही वषानुवष पु षी गुलामिगरीत अडकललेी होती, 'चूल आिण मूल' हचे ीचे िव  होते. सािव ीबाईनी उंबरठा 
ओलांडून सम त ीजातीला एक सुटकेचा ास आिण एक ानाचा तेजोमय पी गतीचा काश िमळवून दला. 

ी-मु  चळवळी या णे या, ांती योती सािव ीबाई फुले यांनी ि यां या ह ाबाबत जाग कता िनमाण 
कर यासाठी मिहला सेवा मंडळाची थापना केली. मिहलांसाठी िनवास थान उघडल,े बालिववाह िव  मोहीम चालवली, 
िवधवा-पुन ववाहाचे समथन केल.े अशा िविवध समाज बोधना या व ीमु या कायासाठी यांनी सवश िनशी 
सनात यांचा िवरोध केला. सािव ीबाईनी जोतीरावां या ेरणेन े िश ण घेऊन 'का फुले', 'बावनकशी' नावाचे का सं ह 
िलखाण केल.े याचबरोबर सािव ीबाईची गाणी, जोितबाची भाषणे, प े अशा सािह य रचना िनमाण यांनी के या. याव न 
सािव ीबाई फुले या एक लेिखका व कविय ी सु ा हो या ह ेल ात येत.े 'का  फुल'े हा १८५४ म ये कािशत झालेला 
सािव ीबा चा का सं ह हणजे यांची पिहलीच सािहि यक रचना. 'का  फुले' या सं हात एकूण ४१ किवता समािव  
आहते. याम ये िनसगिवषयक, सामािजक, ाथनापर, आ मपर, का िवषयक, बोधपर, इितहासिवषयक आिण फुट किवता 
अशा किवतांचे वणन आलेल े आह.े 'का  फुल'े मधील येक किवतेतून सािव ीबाई फुल े यांची एक आदश ीमु ची 
उदगाती, पती ेम, शू ादीचा िवकास, सहकाय, कु थांना िवरोध, सेवाभाव अशी िविवधांगी ी ितमा िच ीत झालेली 
दसून येत.े 
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'िपवळा चाफा', 'जाईचे फूल', 'जाईची कळी', 'गुलाबाचे फुल', 'फुलपाख  आिण फुलाची कळी', 'मानव सृ ी', 
'मातीची ओवी', या िनसग किवतेतून सािव ीबाई फुले यांचे िनसग ेम आिण यां याशीझालेली समर ता प  होते. 
िनसगात या फुल,े पानां या ितमातून यांनी मानव समाजात एका मतेची भावना िनमाण हावी हणून लेखन केलेल े दसून 
येते. 

""""मानव ाणीमानव ाणीमानव ाणीमानव ाणी    िनसगसृ ीिनसगसृ ीिनसगसृ ीिनसगसृ ी    l    
धळेुधळेुधळेुधळेु    िश यांचे    नाणेनाणेनाणेनाणेll    

एकएकएकएक    असेअसेअसेअसे    तेततेेते    हहहहणूनीनीनीनी    सृ ीलासृ ीलासृ ीलासृ ीला    l    
शोशोशोशोभवूमानवमानवमानवमानव    लेललेेलणेll"""" 

'िशकणेसाठी जाग े हा', 'मणू हण'े, ' वंती' शेती', 'शू ांचे दखुण'े, 'इं जी माऊली', 'शु  श दाचा अथ', 
'बळी तो ', 'शू ांचे परावलंबन', 'तयास मानव हणावेका?', 'अ ान', 'सािव ी व योितबा संवाद' या सामािजक किवतेतून 
शू  अितशू  समाजा या जागृतीसाठी चे िवचार सािव ीबा नी मांडलले े आहते. 'िशकणेसाठी जागे हा, या किवतेत या 
हणतात-  

""""उठाउठाउठाउठा    बधंुनंोबधंुनंोबधंुनंोबधंुनंो    अितशूअितशूअितशूअितशू ानो,,,,    
जागेजागेजागेजागे    होऊहोऊहोऊहोऊिन    उठाउठाउठाउठा,,,,    

परंपरेचीपरंपरेचीपरंपरेचीपरंपरेची    गलुामिगरीगलुामिगरीगलुामिगरीगलुामिगरी    हीहीहीही    
तोडतोडतोडतोडणेसाठी    उठाउठाउठाउठा,,,,    

बंबबंंबंधूनोिशकणसेाठीिशकणसेाठीिशकणसेाठीिशकणसेाठी    उठाउठाउठाउठाll"""" 
तर 'तयास मानव हणावे का?', या किवतेत या हणतात-  

"""" ानानानान    नाहीनाहीनाहीनाही    िव ािव ािव ािव ा    नाहीनाहीनाहीनाही    
तेततेेते    घेणेिच    गोडीगोडीगोडीगोडी    नाहीनाहीनाहीनाही,,,,    

बु ीबु ीबु ीबु ी    अअअअसुिन    चालतचालतचालतचालत    नाहीनाहीनाहीनाही,,,,    
तयासतयासतयासतयास    मानवमानवमानवमानव    हणावेहणावेहणावेहणावे    काकाकाका?"?"?"?"    

असे िविवध  उभे क न माणसाला माणसाची ओळख क न दे यासाठीचा उपदेश यांनी किवतेतून केला आह.े 
'सािव ी व जोितबा संवाद', या किवतेत शेवटपयत सािव ीने आप या पती या कायाचे मह व िचि त केल े आह,े या 
हणतात - 

""""काळराकाळराकाळराकाळरा     गलेीगलेीगलेीगलेी    अ ानअ ानअ ानअ ान    पळालेपळालेपळालेपळालेl    सवसवसवसव    जागेजागेजागेजागे    केलेकेलेकेलेकेले    सूयानेसूयानेसूयानेसूयाने    यायायाया    l    
शूशशूूशू     यायायाया    ि ितजीजोितितितितबा    हाहाहाहा    सयूसयूसयूसयू    l    तजे वीतजे वीतजे वीतजे वी    अपवूअपवूअपवूअपवू    उगवलाउगवलाउगवलाउगवला    ll    

जाऊजाऊजाऊजाऊ    चलाचलाचलाचला    गाठू    मानवतामानवतामानवतामानवता    कककक     l    ' ' ' ' मनु य वमनु य वमनु य वमनु य व    ' ' ' ' इंइंइंइं     पदीपदीपदीपदी    जाऊजाऊजाऊजाऊ    ll""""    
याव न सािव ीबा चे ेमभाव, सहकाय, येयधारणा आिण यातील ापकता प  होते. 
सािव ीबाई फुले यां या 'का  फुल'े या का सं हातील किवतांचे वाचन करता ह ेल ात येते क , सािव ीबाईची 

ी ितमा ही िविवधांगाने, िविवध िवषयाला अनुस न िच ीत झालेली आह.े यांनी 'का फुले' मधून समाजात या 
शू ादीशू ांना जाग ेकर यासाठी, याचे अ ान दरू कर याचे िवचार मांडल ेआहते. तर काही किवतांमधून जोतीरावांची महती 
गाियलेली आह.े यां याब लचा आदरभाव वणन केला आह.े याच बरोबर थोरां या िवचारांची थोरवी गाियललेी आह.े 
'का फुल'ेमध या िविवध किवतांतून समाजात या पु ष वृ ीचा, ि यां या अ ानाचा, शू ादीशू ांचा िवचार िश णातून 
िवकासा या मागाकडे ने याचे िवचार  केलेल ेआहते. यां या किवतेतून सामािजक जािणवा, लोकािभमुखता, शै िणक 
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िवकास, गरीब ी शू ादीशू ांची कणव प  होते. यां या किवतेतून आधुिनक व ाचीन अशा दो ही सािह याची 
पायाभरणी झा याचे प  दसून येते. 
सारांश : ांती योती सािव ीबाई फुले यांचा 'का  फुले' हा का सं ह हणजे माणसाला माणसाची ओळख क न देणारा 
का सं ह आह.े एक ी हणून समाजात जीवन जगताना माणसाला माणूस हणून जग याचे वातं य आह,े असे यांनी 

ीिश णा या मा यमातून सांिगतल.े आिण मानवाचे वा तव जीवनानुभव 'का  फुला'तून मांडल ेआहते. अ ान, जु या ढी 
परंपरा, चालीरीती न  कर यासाठी िश ण ह े मह वाचे आह,े ह े ओळखून यांनी ीमु  चळवळीची िन मती केली. 
सामािजक, शै िणक, धा मक, आ थक, सां कृितक अशा िविवध े ांम ये आिण एक ी हणून, प ी हणून, गृिहणी हणून, 
िशि का हणून, समाजसुधारक हणून, समाजसेिवका हणून, ी िश णा या णे या हणून, सजीव सृ ीतील ेम बंधनाचे 
भावबंधन हणून यांची ी ितमा वंदनीय आह.े 

"""" ी    िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    पायापायापायापाया    रचलारचलारचलारचला    
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    िनिनिनिन    सािव ीने,,,,    
एका मताएका मताएका मताएका मता    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    करावीकरावीकरावीकरावी    

देशात यादेशात यादेशात यादेशात या    सवसवसवसव    ीीीी    पु षानेपु षानेपु षानेपु षाने."."."."    
संदभसूची    ::::    

१) डॉ.मा.गो.माळी (संपा.), सािव ीबाई फुले सम  वां मय, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई. 

२) ा.सौ.िवजया मधुकर इंगोले, ान योितमाईसािव ी फुले, आयु य काशक, आंबेजोगाई. 

४) डॉ.अिनल कठारे, भारतीय ी चळवळीचा इितहास, ए युकेशनल पि लशस अँड िडि युटस, औरंगाबाद. 

५) डॉ.मा.गो.माळी व इतर ( संपा.), सािव ीबाई फुले (काल आिण कतृ व ) महारा  रा य सािह य आिण सं कृतीमंडळ , मुंबई. 

६) सािव ीबाई फुले  - िव कपीिडया. 
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ी वी वी वी व, , , , ीवादीवादीवादीवाद, , , , ीमुीमुीमुीमु     आिणआिणआिणआिण    मराठीमराठीमराठीमराठी    किवताकिवताकिवताकिवता 
ÁÖß´ÖŸÖß †×−ÖŸÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö µÖ»Ö´Ö™ê 

»ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ˆ¤ü÷Öß¸ िज.ü लातरू -413517 

डॉडॉडॉडॉ. . . . िवलासिवलासिवलासिवलास    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
ोफेसर, संशोधन मागदशक आिण मराठी िवभाग मुख, ानोपासक महािव ालय , जतूर - 431509 िज परभणी 

 

ी व आिण ीवादी समी ा या संदभात वा यीन सं ा-संक पना कोशकार हणतात, “ वतः या वेगळेपणाची 
‘ वः वाची' जाणीव ही आज या काळात या सामािजक व सां कृितक जीवनातली मह वाची व क य संक पना आह.े ही 
व वाची जाणीव दहुरेी असत.े वतःचे इतरांशी असणारे सारखेपण आिण इतरां न असणारे वेगळेपण या दो ह चाही तीत 

समावेश होतो. ि यांना ही ' व' वाची जाणीव फारशी नसत े कवा जी असते ती गमाव यासाठीच असत.े कब ना, कॅरोिलन 
जी. िहल ान हणते, या माणे प ी वासाठी वचा याग ही कमत ावी लागत.े जे हा ि या िलखाणातून वतःचे ह े
' व' व शोध याचा य  करतात ते हा यांचे सािह य पु षां या सािह यातून वेगळे ठरते. ि यां या सािह यातील हा 
वेगळेपणा शोधून याची िच क सा कर याचे काय गे या काही वषात ी-समी कांनी केल ेआह.े ि यां या कादंब यातून, 
कथांतून किवतांतून यां या ' व' वाचा शोध यांनी कसा घेतला आह.े याची जाणीव यांना कशी झाली आह.े वषानुवष 
आपण दडपल े गेलो अस याचे भान यांनी कसे  केले आह े याचा शोध घेणारी समी ा हणजे ीवादी समी ा असे 
हणता येईल."१ 

ीवाद ही एक साचेबंद िवचार णाली नसून ीमु या संदभातील खु या िवचारांचा संच आह.े यात मा सवादी 
ीवाद, कृ णवण य ीवाद, पयावरणवादी ीवाद, उदारमतवादी ीवाद, अि त ववादी ीवाद, जहाल ीवाद, मवाळ 
ीवाद, अमे रकन ीवाद, च ीवाद, भारतीय ीवाद; अशी वैचा रक आिण देशकालानुसार िवचारांची वगवारी आह.े 
ीचा आ मशोध आिण ी वाची अि मता तसेच ीक ी समी ा यासंदभात डॉ.मंगला वरखेडे हणतात, " ीवादी 

सािह यािवचारातील या पंथोपंथातून ी या आ मशोधाचा आिण ी वा या अि मता थापनेचा वास प  होतो. हा 
समी ा िवचार ी वा या सजकतेचा िवचार करणारा आह.े ही समी ा प े ीचे किन व नाकारतात. ी क ी वाचन 
करत असावे आिण संिहतेतील िच ह व थेत ी वाचक अथर पट करणे; या िवचारातूनच अथ िवशदी करणाची एक प ती 
हणून ी क ीसमी ा आकार घेऊ लागली.''2 

भारत वतं  होवून ६४ वष झाली. ि यांना मतदानाचा ह  िमळाला तरीही पु ष धान मानिसकता आिण 
सरंजामीवृ ी, हातात हात घालून वावरताना दसून येत आह.े आज ही भारतीय ' ी' सु वातीला विडलां या, नंतर पती या 
आिण शेवटी मुला या ता यात राहते. महानगरातली ी नोकरी करत असली तरी,  घरी जावून ितला पु हा घरकाम करावे 
लागत.े अशाच कारे ामीण भागातील ीला, शेतात काम क नही ितला पु हा घरकाम चुकत नाही.  

ी मु  चा लढा हा पु ष धान मानिसकता आिण िवषम म िवभागणी या िवरोधात आह.े  ीमु चा अथ 
िवशद करताना डॉ. गले ऑम हटे हणतात, लगभेदावर आधारललेी म िवभागणी पूणपणे न  करण,े हा ीमु चा अथ 
आह.े या ा या दोन बाजू आहते. पिहली हणजे, उ पादन व राजक य जीवन या े ात ीचा संपूण वेश: क युिन ट 
चळवळीने अगदी सु वातीपासून, आिण यो य असा; ा मु ावर भर दला आह.े पण ह े श य हो यासाठी हणजे 
घराबाहरेील कायात ीची मु पण ेव संपूण भागीदारी हो यासाठी दसु या ही बाजूवर भर दला पािहजे. ती बाजू हणजे, 
गृहकृ य व िशशुसंगोपन यां या ओ यापासून ि यांची मु ता झाली पािहजे. याचा अथ असा क  (कमीअिधक माणात) 
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गृहकृ याचे सामाजीकरण केल ेपािहजे. पाळणा घरे, िशशुसंगोपन क े, अ गृह,े संघ टत झाली पािहजेत. िविवध कार या 
घरकामांचे यांि क  करण झाले पािहजे. आिण घरग ां या कामात पु षांनी भाग घेतला पािहजे."3  

डॉ. गेल ीमु चा भारतीय देशी ी वा या अंगान ेआपल ेिवचार मांडतात; आिण ते इथ ेमह वाचे आह.े भारतात 
सरंजामदारी आिण राजेशाही तसेच सं थािनकांचे रा य होते. इं जामुळे भारतात सावि क िश ण आिण आधुिनक 
िश ाणाचा पाया रचला गलेा. यामुळेच च रा य ांतीतून उदयाला आले या वातं य, समता आिण बंधुता या त वांचा 
प रचय झाला. यातून भारतीय ीदा याचा  च चला जाऊ लागला. राजा राममोहन रॉय आिण महा मा जोितबा फुले 
यांनी ी वा या, ी मु या अंगान ेकाय केले. यामुळे देशी ी वाला चालना िमळाली आिण देशी ी वातं याला पोषक 
वातावरण िनमाण झाले. ीवाद हणजे काय? याब ल आपल े मत  करताना माया पंिडत हणतात, “कोण याही 
समाजाम ये काही िविश  संरचना- संक पनांमुळे, काही िविश  क पना णाली- वहारांमुळे अ याय होत असतो, आिण ा 
अ यायािव  झगड याची भूिमका घेऊन उभं राहण ं हणजे ीवाद. मग ती वेगवेग या िस ांता- णालीमधनू आललेी 
असली तरी समान भूिमका, गृिहतके सवा याजवळ आहते असं मला वाटतं. ि यांवर अ याय होतो; तो मग लिगक असेल, 
आ थक असेल, सामािजक असेल, सां कृितक असेल; तो मा य क न, हणजे तो आह;े ह ेमा य क न, यािव  झगडण,े जग 
बदलण ेअिधक िनरोगी कर यासाठी धडपडण,े समानतेवर आधा रत समाज रचनेचा आ ह धरण े हणजेच ीवाद".४ अशी 
आपली भूिमका, माया पंिडत ी वादासबंधी मांडतात तर ी वाद चळवळीसंबंधी आपल ेमत सांगून; ी आिण पु षांमधील 

ी त व आिण पु ष त वासबंधी सहमती आिण समानता आव यक आह ेअसे मत मांडताना शारदा साठे हणतात, ी वादी 
चळवळ हणजे ि यांनी ि यांसाठी चालिवललेी चळवळ न ह,े ती मानवमु  चळवळीतील एक वाह आह;े पण तो बाजूला 
करता येत नाही. शरीरात जसे र , तशी “ ीवादी चळवळ. ि यांम ये वावलंबनाची ताकद िनमाण झाली क  ि यां या 
हणून वेग या- वाय  संघटनांची गरज भासणार नाही. स यि थतीत ि यां या संघटना असण े म ा  आह;े पण तो 

सवतासुभा न ह.े आिण या संघटनांनाही ीवादी िवचार मानणा या पु षांचे पाठबळ असतचे, पण ते केवळ पाठबळ न राहता 
पु षांनी ही ीवादी दिृ कोन वीकारला पािहजे; आिण पु ष धान रचनेिव या ल ात सामील झाले पािहजे. पु ष 

धानतेचे आजचे व छेदक ल ण हणजे, लग भेदावर आधा रत म िवभागणी. ि या मो ा माणात सावजिनक 
उ पादन े ात काम करीत अस या तरी चूल आिण मूलही यां या माथी मारललेी कामे आहते. मुलाला ज म देणे आिण 
अंगावर दधू पाजणे या ित र  सव कामे ि यां माणेच पु षही क  शकतात, न ह े करतात. हॉटेल, धुलाई, दळण, 
िशवणकाम इ. वसायात पु ष असतातच. खरे हणजे अधनारी नटे रा माण े येक पु षात ी त व, आिण येक ीत 
पु षत व असते. ते हा दोघांनी पर परपूरक प तीने सहकारी हणून जगल े पािहजे. पु षांचा चळवळीतील सहभाग, 
यादृ ीने फार मह वाचा आह.े तो सवपात यांवर जसा वाढेल, तशी चळवळीची गरज कमी होत जाईल. आिण समानता हा 

मानवी जीवनाचा सहज संुदर व वाभािवक घटक बनेल."५ 
ी मु  तसेच ी वातं याचा हा लढा ीपु ष समानता येईपयत लढवला जाणार आह.े याचाच अथ; स ा जी 

िवषमता आह ेती न  हायला हवी. यासाठी हा लढा देशी ी व कसीत करत लढत राहणे आव यक आह.े महानगरातील 
ीमु  आज ी वातं या या चळवळी, ामीण भागातील सव जाती धमातील ि यां या सहभागाने समृ  होत जातील. 

तसेच ब जन समाजातील ि यांचा सहभाग जसा वाढेल तशी सव देशी ीवादाला बळकटी येईल. भारतीय समाजात ल  
आिण कुटंुब व था तसेच मातृ वाला मह व आह.े या सवालाच नकार द यास अराजकता माजेल. मातृ वाला नकार 
द यास पुन पादन थांबेल. यापे ा यातील दोष न  क न ी-पु षांनी सहमतीने आनदंी-जीवन जगत राहण ेआव यक 

आह.े ि यांनी आप या जीवनात घर, ल  आिण आईपणाबरोबरच वतः या क रअरला मह व ावे , ह े सांगत ी 
चळवळी या संदभात आपली भूिमका मांडताना कविय ी अि नी ध गडे हणतात, "केवळ चूल आिण मूल एवढेच ी चे 
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काय े  नाही. घर, ल , आईपण बायको या भूिमकां इतकेच वतःचे क रअर मह वाचे आह;े आिण घर सांभाळूनही त ेकरता 
येते. समाजाने ीकडे दलेली दु यम भूिमका अ यायी आह.े ी-पु ष ह ेदोघे समान पातळीवर आहते. िन मती हा ी या 
आयु याचा एक भाग सोडला तर; ी आिण पु ष ह ेसार याच काय मतेचेआहते. शारी रक दबुळेपणा, स दय इ यादी गो ी 
लगाबरोबर येणा या नसून या केवळ सं कृतीने आरोपीत केले या; हणून वरवर या आहते. वतः या शारी रक व बौि क 
मतांचा वापर कर याची कुवत पु षांइतक च ीम ये आह.े शारी रक गरजांपलीकडे माणसा या हणून या काही भूका 

असतात, या ीलाही आहते. वािभमान, आ मगौरव, यशाची इ छा नैपु य िमळिव याची मह वाकां ा, आ मिव ास, 
वातं य, वावलंबन; या ी या ही नैस गक ेरणा आहते. आिण या मागाने जा यात जे अडथळे येतील; त ेदरू करणे हा ी 

चळवळीचाच एक भाग आह.े"६ 
पु षांनी ि यांकडे एक व तू हणून न पाहता, एक  हणून यांना आदरान े वागवणे आव यक आह.े येक 

पु षान ेआप यातील ी वात वतःला िवलीन करण ेआिण ि यांमधील पु ष त वाला ो सािहत – िवकिसत करण ेआिण 
वतः बरोबरच ि यांना ही समाधान िमळवून देण ेआव यक आह.े ि यांची एक वेगळी सं कृती आिण भाषा असत.े यां या 
वीकारामुळे देशी ी व- ी वादाला बळकटी येईल. या संदभात वा यीन सं ा संक पना कोशकार हणतात, “ ीची एक 

िविश  सं कृती असत ेव येक काळासह येणा या काही सामािजक संदभात वतःचे शरीर, मन व भाषा यां या सहजगत 
असताना; ितची ही सं कृती कट होतअसत.े ि यां या लेखना-िवषयातून, या वीकारीत असले या वा यबंधातून, 
अनुभवातून, शैली व भाषेतून; ती सं कृती  होत असत.े ीवादी समी ा ि यां या सािह याचा जी शा ीय, भािषक 
मानसशा ीय व सां कृितक अशा दिृ कोनातून िवचार करत;े व या लेखनातील वेगळेपणाचा शोध घेत.े ि यां या लेखनाला 
‘गायनोस क' फेिमिन ट टिसझम' असे नाव दले आह.े व समी कालाती 'गायनो टक' असे संबोधते.''७ 

भारतीय दशनांपैक  कोण कोणती दशन े ि यां या बाजूने होती? तसेच कोणकोण या मराठी कवी कविय या 
का ात ीवादा या अंगान े िच ण कर यात आल ेआह े? यासंदभात आप या लेखात अ णा दभुाषी हणतात, “भारतीय 
दशनांपैक  शा दशन आिण तं  मागात ी ही धान मानली गलेी आह.े िशवाला श चे प मानल ेगले ेआह.े गौतमबु ान े
ि यांना दी ेचा आिण िभ ूवृ ीचा अिधकार दला आह.े थेरीगाथेम ये ि यांनी िलिहलेल ेवा य समािव  केलेआह.े आिण 
मृती थंांनी जरी ीवर कडक िनबध लादल े असल,े तरी या िव  िवचार मांडणा या तांि क, चावाक, वराह िमिहर, 

वा यायन या काही िवचार परंपरा भारतात आढळतात." ८ 
नंतर या काळात महानुभाव, वारकरी, लगायत इ. पंथांनी ीला थान दले आह.े ाने रां या अनुभवामृतात 

िशव आिण श  दो ही समान थानी आहते. वारकरी आिण महानुभाव पंथात अनेक ि या सहभागी होऊन अिधकार पदाला 
पोहचले या दसतात. अितशय ितकूल प रि थतीत भारतीय ि यांनी आप या अि त वाला अथ दे याचा य  केला आह.े 
म ययुगीन काळात महारा ात महदंबा, िहराइसा, बाइसाया महानुभाव; तर मु ाबाई, जनाबाई, सोयराबाई, िनमळा, 
का होपा ा, बिहणाबाई आिण वेणाबाई अशा संतकविय ी वारकरी पंथात आढळतात. या ि यांनी या या पंथात आपल े
थान िनमाण केलेल े दसते. तसेच यांनी वा य परंपरेत अमू य भरही टाकली आह.े या ि यांपैक  (संत) बिहणाबाईन े

ि यांवरील अ यायाला वाचा फोडली आह.े आपण ी अस याचे भान िवशेष वाने  केल ेआह.े बिहणाबाई या का ात 
कषाने येणारे ह े भान इतर कविय या का ात अ य पण े येते. बिहणाबाई, वेणाबाई यांना त कालीन समाजा या 
नदेला त ड ावे लागल ेआह.े या समथ ि यांनी ीवादी िवचार सरणीची छोटीशी पाऊलवाट िनमाण केलेली दसते. देशी 
ीवादात भाषेला खूप मह व आह.े ि या या मराठी किवते या जननी आहते – असे हट यास वावगे ठ  नये. कारण 
मप रहारासाठी ि यांनी जा यावरील ओवीला ज म दला. अथात ि या या लोकगीता या िनमा या आहते असे हटले तर 

चालेल. ाने रां या ाने रीवर ओवी गीतांचा भाव आह.े एवढी एकमेव गो  बरेच काही सांगून जाते. नंतर ओवी या 
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अ रांबाबत अप ंश होवून, अभंग हा का कार (संत सािह यात) मराठीत लोकि य झाला. ि यांची एक खास भाषा 
असत.े या भाषेतील हणी, वा चार, िविवध लोकगीत,े सं कृती, नैितक दिृ कोन या बाब ची न द घेण;े देशी ी वादाला 
आव यक वाटते. बौ  त व ानातील क णा आिण अ हसा या बाब चा ी-पु ष या दोघांनी ही िवसर पडू देता कामा नये. 
महदंबा आिण बिहणाबाई चौधरी यांची किवता देशी ीवादा या अंगान े भाषेस िहत प रपूण वाटते. तर ग लेखनात 
ल मीबाई टळक यां या ' मृितिच े' चा उ लेख तुत िनबंधकारास मह वाचा वाटतो. वातं यो र काळात १९८० नंतर 
मराठी किवतेत अ ण कोलटकर (िभजक  वही), ीधर ितळवे ( ी वािहनी) आिण सुिच हा भागवत ( टोपणनाव ) यां या 
किवता ीवादा या अंगान ेजाणा या आहते. तर रेखाआठ ये, मिलका अमर शेख, ा दया पवार, अनुराधा पाटील, रजनी 
प ळेकर, किवता मु मकर, नीरजा, रेषा अकोटकर, किवता महाजन, डॉ.उ मला चाकूरकर, रंजन कंधारकर, आिण तृ ी 
अंधारे यां या किवता देशी ीवादाचा आिव कार करणा या आहते. सां य, चावाक,  जैन, बौ िस , नाथ, लगायत, 
महानुभाव, वारकरी आिण सुफ  त व ान, म. फुले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा गांधी आिण सव दयी त व ान यां या 
शीना ते सांगत देशी ी व जो माने सश  होत जईल. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    :::: 
१) वसंत आबाजी डहाके (संपा ) ,'वा यीन सं ा-संक पना कोश', २००१,जी.आर.भटकळ फाऊंडेशन, मुंबई , पृ. ४११ 
२)  (संपा-) डॉ.मनोहर जाधव ‘समी ेतील न ा संक पना', २००१, व प काशन , औरंगाबाद ,  पृ. १३६ 
३)  (संपा) सुमती लांडे/ ुती तांबे , २००७ ‘ ीवाद' श दालय काशन, ीरामपूर , पृ. २३ 
४)  माया पंिडत यांची मुलाखत, त ैव , पृ. ८३ 
५)  त ैव- (शारदा साठे, पृ -े५२, ५३०)  

६)  (संपा-) सुमती लांडे ‘वा यीन चळवळी आिण दिृ कोन ', २००८ , श दालय काशन, ीरामपूर ,पृ ९े५,९६ 
७)  (संपा) वसंत आबाजी डहाके  ‘वा यीन सं ा-संक पना कोश २००१, त ैव , पृ. ४१३ 

८)  (संपा ) डॉ.मनोहर जाधव-‘समी ेतील न ा संक पना ' , त ैव , पृ. १५० 
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साहबेसाहबेसाहबेसाहबे    खदंारेखदंारेखदंारेखदंारे    यां यायां यायां यायां या    एकां ककातंीलएकां ककातंीलएकां ककातंीलएकां ककातंील    अिभअिभअिभअिभ     ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
 

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    कातंकातंकातंकातं    वसतंराववसतंराववसतंराववसतंराव    जाधवजाधवजाधवजाधव    
मराठी िवभाग मुख, पंिडत दीनदयाल उपा याय महािव ालय, देवणी िज.लातूर 

तावनातावनातावनातावना::::    
आंतरिव ाशाखीय संशोधनाची भारतीय पातळीवर मांडणी करणारा एक संशोधक तसेच भारतीय लोकसािह याचा 

अ यासक हणून साहबे खंदारे यांची ओळख िनमाण झाली आह.े साहबे खंदारे एक कवी, योगशील नाटककार, ासंगी 
अ यासक, संशोधक, उ म व ा, दरूदश  समाज चतक हणून गे या तीन-चार दशकांपासून मराठी सािह या या ांतात 
संशोधना मक मौिलक लेखन करीत आहते. यांचे एकूणच लेखन मराठी सािह यात मोलाची भर घालणारे आह.े 'आता 
उजाडेल चार एकां कका' हा यांचा एकां कका सं ह आह.े 'कथा अंधारात या अंधाराची', 'सू धार', 'आता उजाडेल' आिण 
' ेनकॅ सर' या चार एकां कका या सं हात आहते. हा सं ह 2003 म ये कािशत झाला; असला तरी यात 1980 या काळातील 
सामािजक, सां कृितक, राजक य, आ थक, ऐितहािसक आिण ीिवषयक वा तवाचे दशन ा एकां कका घडवतातआिण 
'समकालीन वाचे मू य' या वहन करतात हणूनच आजही यांची ासंिगकता कायम आह.े यातही डॉ.साहबे खंदारे यांची 
सामािजक बांिधलक , वैचा रक दिृ कोन आिण सां कृितक पड दडलेला आह.े समकालीन वा तवाची िचरफाड करीत समाज 
मनाला जागृत कर याचा य  यां या एकां ककातून जाणवतो. डॉ.साहबे खंदारे यांची भूिमका, वैचा रक बैठक, ना  
मा यमातून  करताना ना  मा यमावरची पकड ते शेवटपयत सुटू देत नाहीत ही या एकां ककेची जमेची बाजू आह.े 
अ यासाचेअ यासाचेअ यासाचेअ यासाचे    मह वमह वमह वमह व::::    

डॉ. साहबे खंदारे यां या एकां ककाम ये ीवादी सािह या या संदभाने िव ेषण आलेल ेआह.े याचा अ यास करता 
येणे श य आह.े 'आता उजाडेल चार एकां कका' मधून ी ितमा या दिृ कोनातून अ यास करताना ि यांची सामािजक 
ि थती आिण ित या अि त वावर पडललेा भाव, ी वातं य, ी िश ण, राजस ा आिण धम ंथांनी ीला दलले े थान 
याब ल अ यास होणे मह वाचे वाटते. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::    

'डॉ. साहबे खंदारे यां या एका एकां ककातील अिभ  ी ितमा' या संशोधन िवषयासाठी सै ांितक संशोधन 
प ती, अ वयाथक संशोधन प ती, संदभा वयी संशोधन प ती, च र ा मक संशोधन प ती आिण वणना मक संशोधन 
प ती अशा िविवध संशोधन प त चा अवलंब केला गलेा आह.े 

डॉ. साहबे खंदारे यां या चारही एकां ककांमधून ि यां या ावर मह वपूण भा य केलेल ेआह.े ' ेनकॅ सर' आिण 
'कथा अंधारात या अंधाराची' या दोन एकां ककांम ये ीिवषयक जािणवांचे िच ण जसे आल ेआह ेतसेच वतमान व थेन े
ि यांना दु यम लेखून यांना एखा ा व तूसारखे समजले अस याचे साि वक स य मांडल े आह.े ‘समाज व थेतील 
पु ष धान िवचार वाह’ या एकां ककांमधून ीवादी चळवळी या अंगान े उपहासाने मांडला आह.े तसेच 'आता उजाडेल' 
आिण 'सू धार' या एकां ककांमधून ीवादी चळवळी या जािणवेतून िलिहले या ीवादी एकां कका आहते. 'आता उजाडेल' 
या एकां ककेत ि यां या अनके ांना हात घातललेा असून 'सू धार' म ये ी-पु ष समानतेचा आ दम वाह समजून 
सांगणारी भारतीय ीवादाची िवचारसरणी मांडललेी आह.े या चारही एकां ककांमधून येणा या ि यां या ांचे व प 
प  करताना सौ.रेखा बैजल हणतात, " ी या बाबतीत या नैितक मू यांची घसरण ी िश णाची अना था ह ेआज अगदी 

ऐरणीवर आलेल ेआिण आप या जीवनाशी िनगिडत असलले ेिवषय डॉ. साहबे खंदारे यांनी आप या प रणामकारक लेखणीचा, 
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भावनां या पंदनाचा िवषय बनिवलेल ेआहते. जे समाजात घडतंय ते वाचकाला मािहती असत,ं पण तो िवषय वाचताना 
आपणच आप यार आसूड मा न घेणा या भु यासारखी वाचकांची अव था होते. या िवषयांची कचराप ी आप या मनात 
असली, तर मनात ओशाळून जातो. तर या िवषयांना आपणही कोण या ना कोण या प तीने यो य त हने ंहाताळलं आह ेह े
जाणवून मन समाधान होतं. तरीही समाजात ही क ड वाढते आह े ह ेजाणवून मन सु ही होतं. असे सवसमावेशक िवषय 
डॉ.साहबे खंदारे यां या एकां ककांम ये आलले ेआहते."1 याहीपुढे जाऊन ि यां या सामािजक आिण सां कृितक जीवनाचा 
वेध घेताना एकां ककेतील ी िच णासंबंधाने रेखा बैजल हणतात, "या वतं  देशातच ीची अशी बोली लागत,े ितला 
िजवंत जाळलं जातं, सामूिहक बला कारासार या घटनांना सामोरं जावं लागत,ं सती जावं लागत.ं"2 भारताला वातं य 
िमळून 70 वषापे ा अिधक काळ लोटला तरीही या देशात ी-पु ष िवषमता दरू झालेली नाही. या कारणांचा शोधही या 
एकां ककांमधून घेतललेा आह.े 

ी उ तीचे य  करणारी परंपरा वातं यपूव काळात महा मा जोतीराव फु यांपासून सु  झालेली आह.े ि यांना 
िश ण िमळाले पािहजे जेणेक न यांची सवागीण उ ती होईल या अपे ेन े महा मा फुल े आिण सािव ीबाई फुल े या 
दा प याने आयु यभर काय केल.े प रणामी ी िश णाची सु वात झाली. तरीही ि यांना पु षां या बरोबरीने हक्क िमळाल े
नाहीत. िशकले या ि यांनी आंदोलन उभे केल ेनाही. उलट ी अिधकच गतत सापडली. अशा ि यां या मनोव थेचे दाहक 
िच ण डॉ. साहबे खंदारे यां या एकां ककांमधून आलले ेआह.े या एकां ककांमधील ीवादी भूिमकेवर भा य करताना डॉ. 
वीणा नाखल े हणतात, "जोतीराव फु यांनी ि यांना िश णाचा ह  िमळवून दला. ‘मुली िशक या पािहजेत’ हणून 
सािव ीबा नी वत: अन यसाधारण योगदान दले. िशकली तरच ी सव े ात लीलया संचार क  लागले हणून अनके 
समाजसुधारकांनी ी िश णाचा मूलमं  समाज व थेत जवला."3 असे असल ेतरी वातं यानंतर ि या िशकून नोकरी 
क  लाग या अस या तरी िश णाला आलेल ेबाजारीकरणाचे व प ि यां या शोषणासाठी कारणीभूत ठ  लागल.े 

शारी रक, मानिसक, गलुामिगरीत अडकले या ि यांना वातं यो र काळात राबवलेल े ी आर ण ही एक 
मह वाची योजना होती. तरीही राजस ेचे पाठबळ िमळाले या पु ष धान मानिसकतेने ि यां या शोषणाचा माग काढला. 
अशा पु ष धान सं कृतीतील अ यंत वाईट काराचे िच ण ीवादी भूिमकेतून आलले ेआह.े यासंदभाने डॉ. वीणा नाखल े
हणतात, " वातं यो र काळात िश ण े ाचा अगदी बाजारच झाला; आिण काही म तवाल लोकां या हातात ह े े  गेल.े 

यामुळे स े या क थानी असले या पु ष धानतलेा आणखीनच बळ िमळाले. ‘ ी ही केवळ उपभोगाची व तू आह’े अशीच 
यांची पारंप रक धारणा होती यांनी ि यां या शारी रक शोषाणसाठी स े या जोरावर येक े ात धुमाकूळ घातला. 

िश ण े  तरी याला अपवाद कसे ठरणार? राजक य स ेचे पाठबळ असललेी काही करकोळ आिण असं कृत माणसं सु ा 
जे हा िश णसं था काढून, दकुानदारी क  लागली. ते हा ानदानाचे पिव  काय करणारे हे े  डागाळल े गेल.े िश क 
पदासाठी आललेी त ण ी अशा सं था चालकांना भोगव त ू दसू लागली. नोकरीचे आिमष दाखवून ितचे शारी रक शोषण 
अनेकदा श य अस यान े ही मंडळी या मागान े जाऊ लागली. या बीभ स आिण कळसवा या काराचे िच ण क न डॉ. 
साहबे खंदारे यांनी वतमान व थेची ल रे वेशीवर टांगली आहते."4  भारतीय ीवाद हा मुळातच ी-पु ष समानतेवर 
आधारलेला असून याचे िच ण एकां ककांमधून आल ेआह.े भारतीय सं कृती, ी जीवन आिण सात याने ीचा िललाव क  
पाहणारी पु ष धानता यांचा संघष ही डॉ. साहबे खंदारे यांनी िचि त केललेा आह.े  

या प रवतना या वाहात स ाधीश ीला दु यम बनवत गले े आिण धम थंांनीही ित या गुलामिगरीचा पाढा 
िल न ठेवला आह.े ीची समृ  सं कृती कालबा  होऊन ित या सं कृतीचे अवशेष ितलाच गु हगेार िस  कर याचे साधन 
हणून धम ंथां ारे पुढे आणल ेआह.े सं कृती आिण धम थं यांना पु षी राजस ेचे पाठबळ िमळा यामुळे ि यां या व वावर 
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आिण अि मतेवर घाला घाल याचा कुटील डाव ही व था िनमाण क  शकली. या ऐितहािसक स याला उजागर करताना 
डॉ. साहबे खंदारे यांनी एकां ककेत अ यंत मह वाचे दृ य िचतारल ेआह.े ते असे- 
"राजा : धानजी ! 

धान : जी महाराज ! 
राजा : ती बाई का रडत होती आम या दरबारात? 

धान : ती बाई ना... पण महाराज तु ही कुठं परदेशाला गेल ेहोते का हो? 
राजा : हो! पण ते तु हाला कसं कळलं? 

धान : हचे त ्आमचं आपल ंखाल या लोकां चं लॉिजक ह.ै आता बरेच  
दवसात आप या मंि मंडळात फारसा बदला झाला नाही; ते हा आ ही ओळखल ंक  महाराज कुठं तरी 

बाहरे देशाला गेल ेअसतील. 
राजा : यात तु ही त ड खुपसू नका. सांगा ती बाई का रडत होती? 

धान : ती बाई हय. अवो ितला सती जावं लागतयं महाराज. 
राजा : कुणी स  केली ित यावर? याला देहांताची सजा ा. 

धान : आप या सं कृतीनचं तसा आदशे दलाय महाराज. 
राजा : मग बोलवा बरं सं कृती आिण िश ाचार मं यांना. 

धान : कशाला? अहो, तेही ितथच होते क , यांनीच सांिगतल ं'आप या  
धम थंात तसं िलहलंय' हणून. 

राजा : मग काढून टाका त ेकलम धम थंातून. 
धान : काढून टाका? (सहजतेने) महाराज ! रड स इन हदइुझम एवढं सोपं  

वाटलं का ते अहो इथल ेसगळे हद ूजर आप या िवरोधात गेल ेतर या हदु थानचं हायचं कसं? 
पुतळा-1 : हदु तान या सं कृतीलाच ेन कॅ सर झालाय."5 

या वरील संवादातून हद ूधम ंथ आिण हद ूसं कृतीतील ीिवषयक धारणा आिण जािणवा कती भयावह आहते. 
याचे अ यंत मा मक आिण वा तव िच ण क न सं कृतीलाच ' ेनकॅ सर' झालाय असे डॉ. साहबे खंदारे यांनी अधोरेिखत केल े
आह.े भारतीय ि यां या संदभाने सं कृती आिण धम थंांचा धांडोळा घेऊन सामािजक ि थतीचे िच ण करणारा ीवाद 
एकां ककातून मांडला आह ेआिण भारतीय ी ितमा िचि त केली आह.े 
 'आता उजाडेल' ह ेएकां ककेचे नावच न ा जीवना या सु वातीचे दशक आह.े भारतीय ी सतत संघषशील असून 
वत:पे ाही अिधक मह व ती आप या कुटंुबाला आिण समाजाला देत े यामुळे सव सामािजक संदभ ह े ित याशीच जाऊन 

िमळतात. सव ांना ितच सामोरे जाते आिण तशातही जीवनाला उ त कर याचा य  करत.े कारण ती पु हा आप या 
पारंप रक जीवनधारणा मजबूत क  इि छत े आह.े या आशावादातून एकां ककेब ल डॉ.वीणा नाखल े िलिहतात, "न ा 
सूयाला घेऊन येणारी नवी पहाट उजाड याचे व  पाहत असताना दररोज सव अंगाला होरपळणा या ठण या राखेखाली 
गाडून टाकायची तयारी केवळ ि याच दाखवू शकतात. या वा तवाला उजागर करताना ि यां या सामािजक व थेतील 
जीवनाची कहाणी डॉ.साहबे खंदारे यांनी िचतारली आह.े"6 

ीला समाज व थेत आिण कुटंुबात कतीही दु यम थान असल े तरी वतमानात घडणा या ब यावाईट अशा 
सग याच गो ीची झळ आधी ीला बसते. मग ती बेरोजगारी, ाचार, महागाई, न ा िपढी या सुखव तू असो क  भेसळ 
यािशवाय मुलीचे  वेगळे आहते, मोलमजुरी करणा या ीचे  वेगळे आहते, ीमंत ि यांचे  वेगळे आहते, नोकरदार 
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ि यांचे  वेगळे आहते, एकूणच ी ही असं य ांनी घेरललेी आह;े आिण ित या वा ाला आलेला पु षी अहकंार हा 
देखील सव  सारखाच. या सवच प रि थतीवर भा य करणारे दृ य या एकां ककेतून आलले ेआह.े 

जागितक पातळीवर ीवादाची सु वातही ि यांना मतदानाचा राजक य अिधकार िमळावा या मागणीतनू झालेला 
आह.े तर भारतीय ीवादाची भूिमका ही ी-पु षां या समान अिधकारा या सु ावर आधा रत आह.े याचाच ऊहापोह 
लेखकाने 'आता उजाडेल' या एकां कके या आरंभीच केला आह.े ते असे- 
"एक : उपि थत बंधु भिगन नो, आपण इथे एक  का जमलो ह ेजाणताहातच.  

तु हाला ह ेही मािहत आह ेक , आपला लढा कशासाठी आह;े आिण आपणास काय िमळवायचे आह?े 
दोन : हा, हा, आ ही ि यांसाठी सव िनवडणुक त तीस ट े  जागा राखीव  

िमळा ात. हणजे िनवडणूक ामपंचायतीची असो, सोसायटीची असो, पतसं थेची असो क  लोकसभेची 
असो... 

तीन : अन ्हो बायकांना टी. ही. वर बरोबर अधा वेळ िमळायला पािहजे हो ऽऽ 
चार : आता माय! तु हाले एवढंबी ठावं नाय क , म हा नवरा मु सीपालटीत  

पा या या टॅ करावर डरावर हाय, मनून मला रोज टॅ कर आ यावर पिह यांदा पाणी िमळाय पा जे."7 
या कारे ि यां या चळवळीची मागणी राजक य आिण सामािजक ह ाची असली तरी ती पु षां या बरोबरीची 

आह,े ह ेल ात घेतल ेपािहजे. कारण ीला जोपयत पु षां या बरोबरीचे ह  िमळत नाहीत तोपयत ित या छळाची क ण 
कहाणी सु च राहणार आह.े 

ीमु  चळवळीला ीवाद समजला न हता तोपयत ही चळवळ चुक या कायाने कायरत होती. ीमु  हणजे 
पु षी स ेपासून कवा पु षांपासून वेगळे होणे या पु ष हणून यांना िवरोध करण ेह ेबरोबर नाही. यासंदभाने डॉ. साहेब 
खंदारे यांनी िलिहले आह ेक , 'आता उजाडेल' ही एकां कका 1990 म ये िलिहली. तोपयत, शेतकरी ि यांपयत, खे ापयत 

ीमु चे लोण पोहचल ेन हते. भारत हा खे ांचा देश आह.े खे ातील ि यांचे , यां या सम या जाणून घे यासाठी 
आिण या सोडिव यासाठीचे य  कर याचे काम ीमु  चळवळीचे मह वाचे काम आह.े असा अ यंत मह वाचा  
एकां ककेत उपि थत केला आह.े 'आता उजाडेल' ही एकां कका पूणत: ि यां या ावर आधा रत असून चळवळी ारे ि या 
पु हा एकदा आपल े व व िस  क  शकतील. या आशावादातून लेखकान ेनवी मांडणी केली आह.े जे  स ाधारी, शासन 
यां यापयत या मा यमातून जावयास पािहजेत त ेगेल ेनाही तर रंगभूमी या मा यमातून लोकमानसात पोहचिव याचे काम 
रंगभूमी ारे केले जात असत,े तेच काम डॉ.साहबे खंदारे यांनी आप या एकां कका ारे केल ेआह.े 

थोड यात, ि यां या अनेक ांना या एकां ककांतून वाचा फोड यात आली आह.े या ांचे िच ण लेखकांनी केल े
आह ेते केवळ ांचे िव ेषण कर या या उ ेशान ेनाही तर ामुळे हतबल होणा या चळवळ ना ऊजा दे यासाठी या ांचे 
सामािजक भान या एकां ककांनी िचि त केले आह.े नाटका या मा यमातून समाज बोधनाची चळवळ ीवादी भूिमकेला 
गती देऊ शकते हचे या एकां ककांतून िस  होते. डॉ.साहबे खंदारे यांनी भारतीय ीमु  चळवळी या मा यमातून भारतीय 
ि यांची ितमा या संदभाने अ यंत मह वपूण मांडणी केली आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

� साहबे खंदारे यांनी समाज व थेतील पु ष धान िवचार वाह ीवादी चळवळी या अंगाने मांडला आह.े 
� ि यां या सामािजक आिण सां कृितक जीवनाचा वेध एकां ककातील िविवध दृ यांतून घेतला आह.े 
� िश णातील बाजारीकरणाचे व प ि यां या शोषणासाठी कारणीभूत ठरत आह.े 
� हदधूम ंथ आिण सं कृतीतील ी िवषयक धारणांचे वा तव िच ण एकां ककांतून आल ेआह.े 
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� भारतीय ीवादाची भूिमका ही ी-पु ष समानतेवर आधारलेली आह.े 
� नाटका या मा यमातून समाज बोधनाची चळवळ ीवादी भूिमकेला गती देऊ शकते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    टीपाटीपाटीपाटीपा::::    
1) सौ.रेखा बैजल, लोकिव ा पि का, 'एकां कका िवशेषांक', जुलै-ऑग ट-स टबर 2011, पृ. .16 

2) रेखा बैजल, उ.िन., पृ.17 
3) वीणा नाखले, दोन एकां कका, लोकिव ा पि का, एि ल-म-ेजून 1999, पृ.21 
4) वीणा नाखले, उ.िन., पृ.22 
5) डॉ.साहबे खंदारे, ‘आता उजाडेल चार एकां कका’, लोकिव ा काशन, थमावृ ी 2003, पृ.36 
6) वीणा नाखले, डॉ.कांत जाधव, डॉ.नवनाथ गोरे (संपा.), 'डॉ.साहबे खंदारे सािह य, समी ा आिण संशोधन' या ंथातील ‘दोन 

ीवादी एकां कका’ 

7) डॉ.साहबे खंदारे, ‘आता उजाडेल चार एकां कका’, लोकिव ा काशन, थमावृ ी 2003, पृ.39 
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eeeejkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k L=h izfrekjkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k L=h izfrekjkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k L=h izfrekjkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k L=h izfrek    
    

lkbZizlkn e/kqdj iafMrlkbZizlkn e/kqdj iafMrlkbZizlkn e/kqdj iafMrlkbZizlkn e/kqdj iafMr    
la’kks/la’kks/la’kks/la’kks/kd fo|kFkhZ] kd fo|kFkhZ] kd fo|kFkhZ] kd fo|kFkhZ] eqeqeqeq----iksiksiksiks----mLekukckn rkmLekukckn rkmLekukckn rkmLekukckn rk----ftftftft----mLekukcknmLekukcknmLekukcknmLekukckn----    fiu&413501fiu&413501fiu&413501fiu&413501    

lkjka’k %lkjka’k %lkjka’k %lkjka’k %    
    ejkBh e/;s xhrkP;k ek/;ekrwu th L=h izfrek vki.kkl igko;kl feGrs rh tkLr izek.kkr rj xzkeh.k 
thoukyk vfHkO;Dr dj.kkjh v’khp gh L=h izfrek vkgs- ;k vfHkO;Drh g;k vusd fofo/k izdkjP;k HkjxPp Hkkoukapk 
vkfo”dkj dj.kkÚ;k vkgsr- xhrke/kwu O;Dr >kysyh L=h izfrek gh L=hP;k thoukr ;s.kkÚ;k vusd iSywoj vk/kkfjr 
vkgs frP;k tUekiklwu tUekph dkgh lkax.kkÚ;k izfrek] tUekps Lokxr dls gksrs ;kiklwu ;k izfrek igko;kl feGrkr] 
;k L=hP;k vk;q”;kr ;s.kkjs vusd vkOgkua frP;k tUekiklwup lq# gksrkr Eg.kts ikpfoyk iwtysyhp vlrkr- L=h 
tUekps gksukjs ukjkthps Lokxr ;k xhrkP;k ek/;ekrwu vkiukl vuqHkork ;srkr- frP;k vLrhrokph gh dgkuh 
tUekiklwu lq# gksrs rj R;k L=hps ckyiu] laxksiu] oG.k] f’kLr] nq̧ ;e LFkku] pqy vkf.k ewy ;kyk /k:u 
pky.;kph f’kdou] :<h] Lo;aikd] iq:”k iz/kku laLÑrhpk eku ;klkj[;k vusd Hkkoukapk /kkaMksGk ;k xhrkP;k 
ek/;ekrwu ?ksryk vkgs- nSuafnu thoukrhy dkes] laLdkj] ozr oSdY;s] LoHkko oSf’k”Vs] lkljokl] ekgsjph vks<] 
Hkkokojps izse] ekgsjph vkiqydh v’kk vusd iSywapk Hkkouk vkfo”dkjp ;k xhrkP;k ek/;ekrwu vH;klrk vkyk- dqVwac 
O;oLFksr L=hps LFkku] jkc.kkjh vkf.k lrr dkekr vlysyh rh L=h thP;kfouk loZ dkes vMrhy i.k R;kp L=hps 
nq̧ ;e LFkku ;kph izfprh ;srs- fuewVi.ks lgu dj.kkjh rh L=h ;krwu L=hph lgu’kDrh vuqHkork ;srs- vusd izdkjph 
ukrh rh d’kh izsek.ks fuHkkors d/kh rh vkbZ rj d/kh iRuh] d/kh lwu rj d/kh eqyxh] cghu] eko’kh] vkR;k] vkth] 
ekeh] tkÅ vkf.k x`gy{eh gh rhp vlrs- 
 L=h gksukjk NG] gky] vis”Vk] vogsyuk vkf.k Dys’k ;k loZp xks”Vhaph vfHkO;Drh gh ;k xhrkP;k 
ek/;ekrwu igko;kl feGkyh- ;k ‘kks/kfuca/kkP;k ek/;ekrwu ejkBh xhrkrwu vkysY;k fofo/k L=h izfrek vH;klrk 
vkY;k gs ;k ‘kks/kfuca/kkph mi;qDrrk vkgs- ejkBh xhrkP;k ek/;ekrwu T;k L=h vfHkO;Drh] L=h izfrek vki.kkl 
igko;kl feGrkr R;kapk vH;kl djrk ;srks] R;k tk.kqu ?ksrk ;srkr ;klkBh gk ‘kks/kfuca/k egRRokpk okVrks- egkjk”Vªkr 
vusd izdkjP;k lkekftd vkf.k ekSf[kd ijaijsus izpfyr vlysY;k xhrkrwu ;k L=hps o.kZu vkysys vki.kkl igko;kl 
feGrs ;k izfrek vkfr’k; O;kid v’kk Lo:ikP;k vkgsr- L=h thoukps fofo/k iSyw ;krwu vki.kkl vH;klrk ;srkr 
;kplkBh gk /kkaMksGk egRRoiq.kZ okVrks- 
izeq[k ‘kCn %izeq[k ‘kCn %izeq[k ‘kCn %izeq[k ‘kCn %    
    ejkBh] L=h] xhr] vfHkO;Drh] izfrek- 
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
    L=h&xhrs Eg.kts L=h thoukpk ‘kks/k] L=h thoukph xkFkk gks;- ;k xhrkapk vH;kl Eg.kts xzkeh.k L=hus 
vfHkO;Dr dsysY;k rhP;k Hkko&Hkkouk gks;- ;kp Hkkouk] ;kruk ;kapk loZ ys[kktks[kk ;kP;k ek/;ekrwu 
vH;klko;kl feGkyh- ;k L=h izfrek Eg.ktsp L=hph ifjfLFkrh] vfLrRo] vkReHkku] tx.;kph ftn~n ;kapk lk{kkRdkj 
gks;- iq:”k iz/kku laLÑrhr txr vlrkuk dsysY;k d”V ‘kCnkr vuqHkork ;srs- ;k loZ xhrkrwu L=hph izfrek fpf=r 
>kysyh vkgs- 
 Ikjaijk vkf.k lektO;oLFkk ;kaP;k tkR;kr HkjMyh tk.kkjh L=h vkiys nq%[k xhrkarwu ekaMrs- frps vLrhRo rh 
;k xhrkrwu lkaxrs- ;k loZ xhrkrwu rh vkbZ oMhykafo”k;hph ÑrKrk] vkuan] nq%[k] [ksn loZ dkgh O;Dr djrs- ;k 
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‘kks/kfuca/kklkBh dkgh fuoMd xhrkrhy fuoMd iaDrhapk lanHkZ ?ksryk vkgs ghp ;k ‘kks/k fuca/kkp O;kIrh vkf.k e;kZnk 
vkgs- ;k xhrkarwu izfrr gks.kkÚ;k fofo/k L=h vfHkO;Drhapk ‘kks/k ?ks.ks gkp ;k ‘kks/kfuca/kkpk izew[k mn~ns’k vkgs- ;k 
ejkBh xhrkP;k ek/;ekrwu vfHkO;Dr >kysY;k L=h izfrek letwu ?ks.ks o vH;klus gk ;k ‘kks/kfuca/kkpk mn~ns’k vkgs- 
ejkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k izfrek %ejkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k izfrek %ejkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k izfrek %ejkBh L=h xhrkarwu vfHkO;Dr >kysY;k izfrek %    
    egkjk”Vªkr xzkeh.k Hkkxkr jkg.kkÚ;k ekrk&ekÅyh g;k vkiys Hkkouk fo’o ;k xhrkP;k ek/;ekrwu Qqyforkuk 
fnlrkr- Ñ”kh&iz/kku laLÑrh vlysY;k ;k Hkkxkr tkR;kojP;k vksO;k vusd izdkjph xhrs gh ;k HkkxrY;k L=h;k 
fofo/k dkes djrkuk xq.kxq.kr vlrkr- gh ekSf[kd xhrkaph eksBh ijaijkp bFks ykHkysyh vkgs- tUekiklwu rs izR;sd 
dk;Zdze] dkes] ?kjph dkes] f’krhph dkes] yXu lekjaHk] ekgsjokl] lkljokl v’kk vusd fo”k;koj gh L=h xhr xkrs- 
 ;k L=hps vfLrRop bFks dls vkgs] ygku vkgs vls Eg.krk&Eg.krk ijD;k ?kjh tkos ykxrs tls >kMkpk ikyk 
vkt vksyk rj mn~;k okGyk okÚ;kP;k >qGwdh lkscr okÚ;kcjkscj tk.kkjk vlk ;k L=hyk rhpk tUe okVrks- 

^^ysdhpk tUe] tlk ckHkGhpk ikyk A^^ysdhpk tUe] tlk ckHkGhpk ikyk A^^ysdhpk tUe] tlk ckHkGhpk ikyk A^^ysdhpk tUe] tlk ckHkGhpk ikyk A    
okÚ;k okoVGhu xsyk] /kuh dks.k dq.kkpk >kkyk AA**okÚ;k okoVGhu xsyk] /kuh dks.k dq.kkpk >kkyk AA**okÚ;k okoVGhu xsyk] /kuh dks.k dq.kkpk >kkyk AA**okÚ;k okoVGhu xsyk] /kuh dks.k dq.kkpk >kkyk AA**    

    ;kpeqGs eqyhyk rhP;k tUekiklwup ijds letys tkrs] nqlÚ;kph vuker ekuys tkrs- vkt bFks rj mn~;k 
nqljh dMs] dsk.kkph rjh vuker vlk fopkj O;Dr dsyk vkgs- vls vlys rjh eqyhojgh tho yko.kkÚ;k vusd 
ek;-cghuh vkgsr] cki vkgsr dh ts vkiY;k ysdhyk thokikM tirkr] izse djrkr R;kaP;klkBh R;kaph ysdgh loZ 
ysdjk izek.ksp fiz; vlrs gh izsj.kk lq[kn okV.kkjh vkgs- gsp rj R;k ekgsj oklhuhyk feG.kkjs izse vkgs- 

^^tksa/kG;k ijkl ok<fors rwjh A^^tksa/kG;k ijkl ok<fors rwjh A^^tksa/kG;k ijkl ok<fors rwjh A^^tksa/kG;k ijkl ok<fors rwjh A    
Y;sdk ijkl] eyk Y;sd I;kjhAA**Y;sdk ijkl] eyk Y;sd I;kjhAA**Y;sdk ijkl] eyk Y;sd I;kjhAA**Y;sdk ijkl] eyk Y;sd I;kjhAA**    

    gh ekgsjoklhu ysd lkljh tkrs] veki d”V rh milrs- lrr d”VkP;k ?kkekr rh fHktrs- R;krgh rhyk eku 
lUeku fnykp tkrks vls ukgh- rh loZ dkgh fLodkjrs] vkuankus lalkj djrs- rh L=h lrr dkekr O;Lr vlrs- 
R;krwugh rh lrr ekgsjph vkBo.k dk<r vlrs- ekgsjph xksMh xhrkrwu xkr vlrs] vkbZph ek;k xhrkrwu O;Dr djr 
vlrs- dkekyk [kpr ulrs- lxGs dkgh f/kjkus djr vlrs- ;kps ckGdMw rh L=h vkbZdMwup ?ksowu vkysyh vlrs- 

^^tkra oMwoMw ek>;k ckg~;k ^^tkra oMwoMw ek>;k ckg~;k ^^tkra oMwoMw ek>;k ckg~;k ^^tkra oMwoMw ek>;k ckg~;k yks[kaMkP;k Ayks[kaMkP;k Ayks[kaMkP;k Ayks[kaMkP;k A    
vkbZua fnY;k xqVh tkbZQG ;s[kaMkP;k AA**vkbZua fnY;k xqVh tkbZQG ;s[kaMkP;k AA**vkbZua fnY;k xqVh tkbZQG ;s[kaMkP;k AA**vkbZua fnY;k xqVh tkbZQG ;s[kaMkP;k AA**    

    ekgsjps laLdkj vkf.k vkiY;k vkbZ ofMykaph eku ;k L=hyk vfr’k; fiz; vkgs- lxGs d”V eh djhu] lxG 
eh lgu djsu i.k rqeps uko eh tkow ns.kkj ukgh] rqeps laLdkaj folj.kkj ukgh v’kh ÑrKrk rh L=h xk.;krwu O;Dr 
djrs- 

^^panuklkj[kh nsg eh f>tohu A^^panuklkj[kh nsg eh f>tohu A^^panuklkj[kh nsg eh f>tohu A^^panuklkj[kh nsg eh f>tohu A    
Yksd rqeph Eg.kohu ckIikth gks AA**Yksd rqeph Eg.kohu ckIikth gks AA**Yksd rqeph Eg.kohu ckIikth gks AA**Yksd rqeph Eg.kohu ckIikth gks AA**    

    Ikjaijk lekt O;oLFkk] ;k loZp xks”Vhaph ca/kus lkaHkkGr] dljr djr gh L=h txr vlrs- ygkukph eksBh 
gksrs- lkljh tkrs- ufou ukrh] ufou i/nrh ;k lokZauk lkekowu ?ksrs lklw&lkljs] fnj&tkÅ] Hkkot;] irh lokZapk eku 
jk[krs- ;kr gh rh dkekP;k vksÖ;kr loZp Hkwfedk fuHkkors i.k ekgsjph vks< dkgh lqVrkuk fnlr ukgh- izR;sd dkekr 
rh Lor%yk >ksdwu nsrs ek= ekgsjph ek.kla frP;k dk;e Lej.kkr vlrkr- ekgsjP;k vkBouh rh dker O;Lr 
vlrkukgh xq.kxq.krs- lokZauk ;k xhrkarwu ekgsjps dkSrwd lkaxrs- ;k xhrkarwu rh L=h frP;k fofo/k izfrekp vki.kkl 
izd”kkZus tk.kowu nsrs- ekgsjkph vks<] /kkMysyk fujksi vkf.k Hkkouk ;kaph xqaQ.k rh ;k xhrkr djrs- 

^^:.k >q.kR;k ik[kjk js^^:.k >q.kR;k ik[kjk js^^:.k >q.kR;k ik[kjk js^^:.k >q.kR;k ik[kjk js    
Tkk ekÖ;k ekgsjkTkk ekÖ;k ekgsjkTkk ekÖ;k ekgsjkTkk ekÖ;k ekgsjk    
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dekuh njoktk jsdekuh njoktk jsdekuh njoktk jsdekuh njoktk js    
R;kojh cSl R;kojh cSl R;kojh cSl R;kojh cSl tktktktk    
?kjP;k vkbZyk js?kjP;k vkbZyk js?kjP;k vkbZyk js?kjP;k vkbZyk js    
Lkkaxkok lkax tkLkkaxkok lkax tkLkkaxkok lkax tkLkkaxkok lkax tk    
nknkyk lkax tk jsnknkyk lkax tk jsnknkyk lkax tk jsnknkyk lkax tk js    
us eyk ekgsjkyk**us eyk ekgsjkyk**us eyk ekgsjkyk**us eyk ekgsjkyk**    

    ,so<a lxG lgu djr L=h lalkj djrp jkgrs- ek.klkyk gs vkysya d”V dl cj ljkoa ;kpk fopkjkp djr 
jkgrs- ‘kkjhfjd vkf.k ekufld Dys’k fryk NGr jkgrkr rjh rh L=h Mxexr ukgh- i.k ;k ijhfLFkrhrgh rh dkghp 
d: ‘kdr ukgh- lxG dkgh fuewVi.ks lgu djrs- L=h frP;k Hkkouspk myxMk djrkuk] =Lr eukus txrkuk xhrkrwu 
frps nq%[k O;Dr djrs- 

^^nqcG~;kiukph ykt okVrh eyk A^^nqcG~;kiukph ykt okVrh eyk A^^nqcG~;kiukph ykt okVrh eyk A^^nqcG~;kiukph ykt okVrh eyk A    
Ukjh tYekP;k dk; djko u’khckyk AA**Ukjh tYekP;k dk; djko u’khckyk AA**Ukjh tYekP;k dk; djko u’khckyk AA**Ukjh tYekP;k dk; djko u’khckyk AA**    

    v’kh gh O;Fkk rh v’kk ‘kCnkrwu ekaMr vlrs- vls d”Vizn thou txr vlrkukgh rh L=h vkiY;k irh’kh 
vfr’k; ,dfUk”B vlrs] rh irhP;k fn?kZ vkf.k lq[kh vk;q”;klkBh izkFkZuk djr vlrs- irhP;kp vkuankr rh Lor%pk 
vkuan vkf.k lq[k ikgrs- ;krwu L=hph lefiZo`Rrh fnlrs- frph gh izfrek vfr’k; vykSdhd okVrs- 

^^ukjk;.k cki] ekf^^ukjk;.k cki] ekf^^ukjk;.k cki] ekf^^ukjk;.k cki] ekfxrya eyk n;koa Axrya eyk n;koa Axrya eyk n;koa Axrya eyk n;koa A    
pksGh pwMk dqadw] ekÖ;k tYekyk tkoa AA**pksGh pwMk dqadw] ekÖ;k tYekyk tkoa AA**pksGh pwMk dqadw] ekÖ;k tYekyk tkoa AA**pksGh pwMk dqadw] ekÖ;k tYekyk tkoa AA**    

lq;Zukjk;u nsoktoG irhP;k vk;q”;kpa] lq[kh vk;q”;kp ojnku gh L=h ekxrs] ;k L=hpk rso<kp tho rhP;k 
ysdjkojgh vlysyk fnlrks- nqljhdMs fdrhgh nq%[k vlys rjh rh ysdjklkBh glqup jkgrs- R;kP;k vkuankpk BkbZ&BkbZ 
fopkj djrs- R;k ysdjkrp fo’o rh c?krs- rhph ek;k ;k izfresr vkslkaMwu okgrkuk fnlrs- 

^^fnz”V >kyh Eg.kwu] feP;kZ mrjhrs ckjk A^^fnz”V >kyh Eg.kwu] feP;kZ mrjhrs ckjk A^^fnz”V >kyh Eg.kwu] feP;kZ mrjhrs ckjk A^^fnz”V >kyh Eg.kwu] feP;kZ mrjhrs ckjk A    
Ekktk x ckGjktk] gkbZ n`”Vh tksxk fgjk AA**Ekktk x ckGjktk] gkbZ n`”Vh tksxk fgjk AA**Ekktk x ckGjktk] gkbZ n`”Vh tksxk fgjk AA**Ekktk x ckGjktk] gkbZ n`”Vh tksxk fgjk AA**    

L=h xhrkrwu O;Dr >kysY;k izfrek gh izkew[;kus xzkehu thouklh tkLr fuxMhr vlysY;k fnlY;k- ?kjkps] 
ekgsjkps] lkljps] vkbZ&ckckps] ysdjkps vkf.k irhps vls vusd osxosxGs Hkkofo’o ;krwu myxMrkr fnlys- ;k 
‘kks/kfuca/kkrwu vusd L=h izfrek vH;klrk vkY;k- 
fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %    
    L=h thoukrhy vusd izfrek ;k ‘kks/kfuca/kkP;k ek/;ekrwu vH;klY;k- ;k ‘kks/k fuca/kkrwu L=h thoukp;k 
Hkkouk vkf.k izsj.kk ;kapk ‘kks/k ?ksrk vkyk- L=h thoukps okLro ;k xhrkaP;k ek/;ekrwu vH;klrkys- gh L=h fdrh gky 
mis”Vk lgu djrs gs ;k xhrkaP;k ek/;ekrwu letys- xzkeh.k L=hps thou  fdrh d”Vkauh Hkjysys vls vkgs ;kph 
izfprh ?ksrk vkyh- R;kp cjkscj ejkBh L=h xhrkrhy vusd izdkjP;k vfHkO;Dr >kysY;k L=h izfrek iz[kji.ks 
tk.koY;k- L=h;kaps thou gs fdrh osxosxG;k Hkwfedk ikj ikMrs gs L=h izfresrwu fnlys- okLro lektkps o.kZu ;k L=h 
izfrekrwu leksj vkys- L=h ;kaps lektkr vlysys LFkku;krwu fnlwu vkys- v’kk izdkjs L=h izfrek vH;klrk vkY;k- 
lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %    
    1½ L=h&xhrkrhy L=h izfrek & fon~;k ‘kjn O;ogkjs 
 2½ ladfyr L=h&xhr 
 3½ tk-ekÖ;k ekgsjk & MkW-ckcj ljksftuh 
 4½ L=h xhr & fofdihfM;k 
 5½ ejkBh L=h xhrs & fofdihfM;k 
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मराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलमराठीतील    िनवडकिनवडकिनवडकिनवडक    ीवादीीवादीीवादीीवादी    कविय याकविय याकविय याकविय या    का ातीलका ातीलका ातीलका ातील        
ितमािवितमािवितमािवितमािव     ::::एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास    

संशोधक 

सौसौसौसौ    सागरसागरसागरसागर    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    पाचंाळपाचंाळपाचंाळपाचंाळ    
महा मा फुले हाय कूल, बाबानगर, नांदेड 

तुत शोधिनबंधा या अनुषंगाने िवचार करत असताना मराठी सािह यिव ात अनेक कारची ि थ यंतर झाली. 
याला म ययुगीन मराठी सािह य सु ा अपवाद नाही. म ययुगीन मराठी का  वाहाम ये ीवादाची बीजं संत 

जनाबाई या अभंगांम ये पाहायला िमळतात. खर िव ोही वर जनाबाईने त कालीन कालखंडात आप या अभंगा ारे 
ती तेने  केलेला दसून येतो. हीच ती ता का होपा ा, सोयराबाई यां या अभंगातही ययाला येत.े यानंतर आधुिनक 
काळात म. फुल ेआिण सािव ीबाई फुले यां या ांितकायाने आधुिनक ीमु  चळवळीची मु तमेढ रोवली आिण समतेची 
चळवळ गितमान केली. आधुिनक प रवतनवादी का  आिण सािह य िन मतीची सु वात िन ववादपणे महा मा फुले आिण 
सािव ीबाई फुले यांनी केली. यां या भावातून िलिहणा या मु ा साळवे आिण ताराबाई शदे यां या लेखनात याचे भावी 

ित बब उमटलले े पाहावयास िमळते .त तच तळागाळात या सवसामा य ी जीवनातील ीवादी चळवळीचा ारंभ 
येथूनच झालेला पाहावयास िमळतो . ीवादा या ारंभासंदभाने वंदना महाजन हणतात, ' हद ूसमाजाची श  ेपु ष धान 
असून ती ी िवरोधी आहते अशी प  मांडणी ताराबा नी केलेली आह.े हीच ख या अथान े भारतीय ीवादाची आिण 

ीवादी समी ाची सु वात आह.े'१ खरोखरच ीवादी भूिमका असलले ेताराबाई शदे यांचा ी-पु ष तुलनासारखा थं 
ख या अथान े ीवादाचा पाया हटले तरी वावगे ठरणार नाही.   

मराठी सािह यातील ीवादाची ही पा भूमी ल ात घेता मराठी सािह यातील काही िनवडक कविय या 
का ातील ितमांचा शोध घते असताना मराठीतील काही िनवडक कविय या किवतेचा आढावा पुढील माण ेघेता येईल 
.मराठी का  ांतातील इं दरा संत यांचा रंगबावरी व बा या, अ णा ढेरे यांचा मं ा र तर असावरी काकडे यांचा आरसा 
तसेच माधवी देसाई यांचे घर माणसाचे, अनुराधा पाटील यांचा दवस दवस, अि नी घ गडे यांचा अ वय, सुमती लांडे यांचा 
काचकमळे, ा लोखंडे यांचा अंत थ, रजनी प ळेकर यांचा काही दीघ किवता व वीकार तसेच नीरजा यांचा वेणा, 
सुहािसनी इलकर यांचा गाथा, मि लका अमर शेख यांचा महानगर, िसिसिलया का हालो यांचा दारात या रांगोळीचे रंग, 

ा दया पवार यांचा मी िभडवू पाहतेय सम ासी डोळा व आरपार लयीत ाणांितक, उषा करण आ ाम यांचा लेखणी या 
तलवारी, सं या रंगारी यांचा वाताहितची कै फयत आदी कविय या किवतेचा उ लेख करता येईल. 

तुत शोधा अ यासा या अनषुंगान ेमराठीतील काही िनवडक कविय या का ातील ितमांचा शोध घे याचा 
य  केलेला आह.े ितमे या संदभातील डॉ. िशवसांब कापसे यां या मराठी किवता आिण ितमा या ंथातील तावनते 
ितमासंदभातील डॉ.भारत कचरे यांचे िववेचन असे  ' ितमा ही संथ सागरातील पा यावर िनमाण होणा या तरंगा माण े

असत,े श दाला गिहर व ा  क न देणारी, वनी तरंगाची सूचकता विनत कर याचे साम य या ितमेत असत.ेमूळ पाला 
क पने या मा यमातून मन:च ू समोर आण याची मता ितमा या सं म ये आह'े२ किवतेम ये आले या ितमा ा मूळ 
आशयाला अिधक गिहर व ा  क न देतात यामुळे किवतेम ये आले या ितमा मह वा या ठरतात. ितमे या संदभातील 
मराठीतील िस  समी क िनिशकांत िमरजकर यांचे ितमा संदभातील िववेचनही मह वाचे वाटते ते हणतात, ' ितमा 
हणजे कवी या मनातील मूळ का ानुभूितचे भािषक साधनां या सा ाने घडिवलले े ितदशन असत'े३ कवी या मनातील 
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मूळ आशयाचे ितमां या मा यमातून ितदशन घडिव याची ही कला मकता असते.मराठी सािह यातील समी क 
अ.वा.कुलकण  ितमे या संदभात हणतात, ' ितमा हा भाषा आिण सािह य यातील एक अ यंत मह वाचा घटक आह.े 
कवी या अनुभूतीला फुटलेली एक सहज वाभािवक व नैस गक आकार कवा लाभलेल े गोचर प हणजे ितमा होय'४ 
खरोखरच कवी हा घेतले या अनुभवांना कला मक पातळीव न मांडत असताना ितमांचा आधार घेऊन या अनुभवांना 
अिधक कला मक बनव याचा य  करत असतो. मराठी सािहि यक व अ यासकांनी ितमे या अनेकिवध ा या केले या 
दसतात; परंत ु तुत अ यासा या अनुषगंान े काही िनवडक ा या येथ े तुत केले या आहते. तुत शोधिनबंधा या 

अनुषगंान ेकाही िनवडक कविय या का ातून आले या  ितमािव ाचा अ यास पुढील माणे कर याचा य  केलेला 
आह.े 

मराठी का ांतातील  इं दरा संतांनी मराठी भावकिवतेचे दालन समृ  केल.े यां या किवतेत आले या ितमा ा 
वेगवेग या पात येताना दसतात उदा. मेहदंी, वृ , ह, ि ितज, वाला, तंभ, फुलपाखरे, चं , चांदणे, ढग, रा  अशा 
कतीतरी ितमा कविय ी या किवतेत आले या दसतात. यासंदभात यांची किवता मह वाची वाटते ती अशी  

'मी कधीच िमटून गेली आह ेरा ी या कृ णकमळात / िमटतािमटता मा या डो यातून ओघळले या चं ा या थबा /  
ितमा मा या हातातील सोन कांकण या यावर चढली आह'े५. 

कविय ी इं दरा संत यांनी तुत किवतेमधून जीवनातील हळुवार णांचा आिव कार घडवताना  'रा ी या 
कृ णकमळात' आिण 'हातातील सोनकांकण' या ितमां या सा ाने या अनुभवांना अिधक गिहर व ा  क न देतात. 

इं दरा संतानंतर मराठी किवते या ांतात कविय ी अनरुाधा पाटील यांनी एक वेगळी छाप िनमाण केली आह.े यांचे 
अजून तरीही आिण दगंत किवतासं ह िस  आहते. यां या किवतेतून येणा या ितमा ा वेगवेग या पातळीवर या दसून 
येतात. यात दःुखा या पशातील छाया, सां सं या, ाकूळ सांज, ाणात पहाट फुटली,अंधारबनाची जाग, दचकनारी पानं, 
डो यां या ओ या क ा, रडून कोरडे डो यांचे दवस, वाळूवर सांडणा या पा यासारखं आयु य अशा अनेकिवध ितमा 
अनुराधा पाटलां या किवतेत येतात. तसेच यां या का सं हातून  या ितमा ीला - ी वाला व साम याचा पडलेला 
िवसर आिण िनमाण झाले या पराधीन व अगितक आ मा आिण समूह ितमेवर कविय ी या ितमे या मा यमातून भा य 
करताना दसतात. कविय ी हणतात  

'मी देईन / आप या लसलस या इ छांचे /अंकुर उगवणारी भूमी / उरले या दवसांना  
आिण चालेल या धूळभर या र यावर / पु हा एकदा / भरक या ढगां या साव या शोधत'६  
िवनाशकारी पु ष धान मानिसकते या िवरोधात कविय ी ी वातील सजनशीलता या ल ासाठी शा  हणून 

कविय ी याचा वीकार करताना दसते. 
मराठीतील जे  कविय ी अ णा ढेरे यां या का ातून ञी वातील व ची जाणीव क न देणा या ितमां या 

मा यमातून आिव कृत होताना या चं भागा, लालजद कंुकू, टाळ, अंधार, सूय, वाळवंट अशा अनेकिवध ितमा मूळ 
अशयाला अिधक उ कट रंग ा  क न देतात. कविय ी अ णा ढेरे यां या किवतेतून ी जीवनातील दःुखाला  करत 
असताना यां या किवतेत पौरािणक संदभा या मा यमातून या ितमेचा आधार घेऊन या ी वाचे दःुख पौरािणक 

ितमां या मा यमातून मांडताना या हणतात. 
'सीतेला का दःुख दल ेरावणाने / या नही  मोठी आग दली रामान े /बायो ितला धर ीचा ठाव तरी होता / काय 

सांगू तुला साता ज माची ही कथा '७ 
कविय ी अ णा ढेरे यांनी पौरािणक संदभा या मा यमातून वतमानकालीन ी जीवनाचे दःुख पौरािणक ितमां या 

मा यमातून  केलेल े दसते. 
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मराठी का ांतातील ितमा इंगोल ेया कविय ी या का ातून ी जीवनासह ि यां या मनातील आशा-आकां ा 
याबरोबरच पौरािणक कथां या मा यमातून ी जीवनाचे िच  या रेखाटताना दसतात . यां या किवतेतून अनके 

पौरािणक संदभ येताना दसतात. यां या किवतेत येणा या ितमा अगदी बोल या आहते .यमा या दारात, चं कोरी, 
भगरीवानी, कजाचा ड गर, सो यासार या जीवाचं, कार याचे वेल, हाताचा पायना, मनाचा आईना, दःुखाचे ड गर, दधू 

िपकाच मुख, अशा कतीतरी ितमा येताना दसतात.कविय ी ितमा इंगोल ेसािव ीबाई फुल ेयांचा याग आिण सीतेचा 
याग कब ना सीतेपे ाही सािव ीचा याग हा े  आह ेअसे सांगताना या हणतात. 

'सािव ी हटल ं/ करावं तुझंही कौतुक थोडंसं / 
तु ही िसते माणे नेस या व ािनशी /पतीमागोमाग घरातून पडलीस'८ 

कविय ी ितमा इंगोल े यांनी सािव ी आिण सीता या ितमांतून याग आिण सचोटी यांची मूत ितमे या 
मा यमातून उभी केलेली आह.े कविय ी या का ातून येणा या ितमा ा ब िवध व पात पाहायला िमळतात परंत ु ततु 
अ यासा या सोयीसाठीकाही िनवडक किव ी या का ातून आले या ितमांचा अ यास कर याचा य  केलेला 
आह.ेकविय ी या का ातून येणा या ितमा वैिश पूण आिण नािव यपूण अशा आहते. काही ितमांचा उ लेख 
पुढील माण ेकरता येईल, पाऊलवाट,चांदणी, अंधार, चं , मेहदंी, माती, वृ , तारा, ि तीज, अंधार बनाची जाग, ाकुळ, 
जातं, संसार, धुतले या कप ांसारखी, रंगीत खेळण,े ाकूळ सांज, ाणात पहाट फुटली अशा अनेकिवध ितमा 
कविय ी या का ांमधून ीसुलभभाव तसेच यां या जग यातील सोिशकता यांचे ित बब या ितमां या मा यमातून 
कविय ीने रेखाटलले े दसतात. बदल या काळानुसार का ाची भाषा िन यातून येणार्या ितमांचे पही बदललेल े दसत.े 

ी जीवनातील दःुख जसे  होते तसेच ेम, शृंगार या जािणवाही  होताना दसतात. 
मराठी सािह यातील िनवडक ीवादी कविय या का ातील ितमािव ाचा अ यास करत असताना हाती 

आलले ेकाही िन कष खालील माणे 
िन कषिन कषिन कषिन कष    : : : :         

१)))) मराठी सािह यातील िनवडक कविय या का ाचा अ यास करत असताना यां या किवतेतून आलले े िविवध 
तीकं आिण ितमा ी जीवनातील ितमा ीिव ाचा उलगडा करतात....    

२)))) मराठी सािह यातील ीवादी कविय ी या का ातून आले या ितमा वैिश पूण आिण नावी यपूण दसतात.    
३)))) मराठी कविय ी यां या किवतेचा अ यास करत असताना इं दरा संतांची किवता ही भावकिवता आह.े यांची किवता 

जीवनातील णांना अितशय हळुवारपण े ितमां या मा यमातून आिव कृत करते.    
४)))) कविय ी अनुराधा पाटील यांची किवता हात न भान तर कट करतेच परंत ु यां या किवतेतून येणा या वेदनामय 

ाकूळ ितमा सहज ल वेधताना दसतात.    
५)))) मराठी सािह यातील ीवादी कविय या का ातून  पौरािणक संदभ ितमां या सा ाने या भावीपण े

मांडताना दसतात.    
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::    

१) डॉ नागनाथ को ाप ले व ा द ा भगत -  जागितक करणानंतरचे मराठी  सािह य - सायन पि लकेशन पुण े- पृ  -३६५ 
२) डॉ. िशवसांब कापसे -  मराठी किवता आिण ितमा इसाप काशन, नांदडे -पृ - ५ व ६ 
३) त ैव           उनी -पृ - १२ त ैव           उनी - पृ  - १३ 
५) मोकाशी द बा -माझे समी ालेखन - पृ  -९६ 
६) अनुराधा पाटील - दवस दवस -   पृ  - ६५ 
७) कुलकण  त ुशं - (संपा) वातं यो र मराठी किवता सािह य अकादमी पृ  -७६ 
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एकोिणएकोिणएकोिणएकोिणसा ा शतकात ीयां यासा ा शतकात ीयां यासा ा शतकात ीयां यासा ा शतकात ीयां या    उ तीसाठी महारा ाम य ेउ तीसाठी महारा ाम य ेउ तीसाठी महारा ाम य ेउ तीसाठी महारा ाम य े
झाले या कायाचा आढावाझाले या कायाचा आढावाझाले या कायाचा आढावाझाले या कायाचा आढावा----    एक अ यासएक अ यासएक अ यासएक अ यास    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . गोपाळ रामराव पवारगोपाळ रामराव पवारगोपाळ रामराव पवारगोपाळ रामराव पवार    
ााााचायचायचायचाय वामी िववेकानंद अ यापक, महािव ालय,उदगीर िज. लातूर. 

भगवानभगवानभगवानभगवान    रामकृ ण रामकृ ण रामकृ ण रामकृ ण क ेक ेक ेक े    
संशोधक िव ाथ , िश णशा  संकुल, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    
ी वाचून मानवी जीवन ह े अधुरे आह.े ी आिण पु ष ह े एकाच संसार पी गाडीची दोन चाके आहते. जर 

मानवाची गती हावी असे आप याला वाटत असेल तर ही दो ही चाके समान गतीने व समान क ेत चालली तरच समाज 
गती क  शकतो अ यथा नाही. सं येने 50% असणारा हा ी वग जर िवकासापासून वंिचत रािहला तर समाज गती क  

शकणार नाही. यासाठी ि यांना िश णाची दारे खुली क न यांना िशि त करण;े समाजातील अिन  चालीरीती, ढी-
परंपरा, अंध ा, इ या द जोखडातून यांना मु  केल ेपािहजे. अगदी ाचीन, म युगीन काळातील साधुसंतांनी ि यां या 
बाबतीत सुधारणा कर याचे अनेक य  केललेे आप याला यां या सािह यातून दसून येते. याच बरोबर इितहासा या 
आधुिनक कालखंडात बंगालम येआ  समाज सुधारक राजा राममोहन राय तसेच महारा ात महा मा योितराव फुले यांचे ही 
योगदान मह वपणू आह.े 

एकोिणसा ा शतका या पूवाधात ी िश णा या बाबतीत देशा या अनेक भागात य  सु  झाल.े अनेक समाज 
सुधारक, बोधनकारांनी यासाठी य  केललेे आप याला दसून येतात. तशाच कारचे मह व पूण काय महारा ातील 
समाजसुधारकांनीही केलेले आह ेयाचा इथ ेआपण आढावा घणेार आहोत. 
जग ाथजग ाथजग ाथजग ाथ    शकंरशकंरशकंरशकंर    शठेशठेशठेशठे::::    

मंुबईचे िश पकार हणनू ओळखले जाणारे जग ाथ शंकर शेठ (नाना) ह े सवागीण सुधारणेचे वतक हणनूही 
ओळखल ेजातात.  नानांनी ीिश ण, सती था बंदी साठी काय केल.े याचबरोबर ी उ ारासाठी काय करणा या समाज 
सुधारकांना ो साहन देऊन यांना मदत केली. मुल ना िश ण द यास ित या नव याचे आयु य कमी होते हा लोकां या 
मनात असललेे गैरसमज दरू कर यासाठी यांनी वतः या मुलीला िश ण दल.े समाजाकडून होणा या िवरोधाला न 
जुमानता नानांनी ह े ी िश णाचे आपले काय चालू ठेवल.े 
बाळशा ीबाळशा ीबाळशा ीबाळशा ी    जाभंकेरजाभंकेरजाभंकेरजाभंकेर        : : : :     
 मराठी वृ प ाचे जनक हणून ओळखले जाणारे बाळशा ी जांभेकर ह े यां या दपण व द दशन या 
िनयतकािलकातमुळे आप या नेहमी मरणात राहतात. ान सार आिण समाज बोधना या बाबतीत यांनी बंगालमधील 
समाज सुधारकांचा आदश आप या डो यासमोर ठेवून ी सुधारणेचे मह वाचे काय केल ेआह.े ी िश णाबरोबरच िवधवा 
िववाह, पुन ववाह या बाबतीत ही यांनी आ हाची भूिमका घेतली आह.े िवधवा िववाहाला आधार शोधनू काढ याची 
कामिगरी यांनी गगंाधर शा ी फडके यां याकडून थं िल न घेऊन पणू केली होती. 
गोपाळगोपाळगोपाळगोपाळ    हरीहरीहरीहरी    दशेमखुदशेमखुदशेमखुदशेमखु    ((((लोकिहतवादीलोकिहतवादीलोकिहतवादीलोकिहतवादी)  :                         )  :                         )  :                         )  :                          

एकोिणसा ा शतकात मुल या िश णाला समाज मा यता िमळालेली न हती. अशावेळी इं जांचा ी िश णाचा 
िवचार लोकिहतवादी गोपाळ हरी देशमुख यांना चांगलाच आवडला. िश णामुळे ि यां या मनाम ये जागृती िनमाण होईल 
असे यांचे मत होत.े यामुळे यांना ी िश णाचे खंद ेपरु कत हणनू ओळखल ेजाते. आप या तीस मांका या प ांम ये 
ि यांची ि थती िलिहताना ते हणतात, “सां त काळी हद ू लोकां या ि यांची अव था व ददुशा फार आह.े ि या 
पु षां यावर अंमल करत असतात व यां या वभावा माण े ब त लोकांस वागावे लागत.े यांचे गुण लहान मुलांना ा  
होतात. यामुळे ि या शहा या असण े ज रीचे आह.े लहान मुले आप या आयु यातील जा तीत जा त वेळ आई या 
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सािन यात घालवतात. यामुळे येकाची आई िशि त असणे समाजा या दृ ीने िहताचे असते. शतप ां या मा यमातून 
यांनी महारा ातील ी िश णाची पायाभरणी कर याचा य  केला.   

डॉडॉडॉडॉ.  .  .  .  भाऊ दाजी लाडभाऊ दाजी लाडभाऊ दाजी लाडभाऊ दाजी लाड    : : : :     
 डॉ. भाऊ दाजी लाड ह े वतः एक िन णात डॉ टर होते.  यामुळे बाल िववाह के यास िनमाण होणा या सम या, 
बाल वयात आललेे वैध  यामुळे िनमाण होणा  या सम यांवर िवधवा िववाहास मा यता िमळावी यासाठी यांनी 
समाजजागृती केली. ी सुधारणे या बाबतीतही ते आ ही होते. त कालीन समाजात ल मंुजीसारखा समारंभात 
कलावंतीणीचा नाच कर याची था होती. यावर यांनी सडकून टीका केली. आप या वतः या मुला या मंुजीत ती प त 
यांनी बंद केली.  

िव णशूा ी पिंडतिव णशूा ी पिंडतिव णशूा ी पिंडतिव णशूा ी पिंडत    : : : :     
 ाचीन काळी ि यांना समाज मानाचे थान दते असे. मा  कालओघाम ये समाजाने यांना दु यम व हीन थान 

देऊन यांची अवहलेना चालवली. ि यांचा सामािजक आिण कौटंुिबक दजा सुधार यासाठी यांनी समाज बोधन केल.े इ. स. 
1864 पासून यांनी िवधवा-पुन ववाहाचे काय हाती घेतले. समाजा या िवरोधाला न जुमानता यावर लेख िलिहणे, 

ा यान देण,े वादिववाद करणे, इ यादी कामे चालू ठेवली. समाजातील काही लोकां या सहकायाने यांनी ‘पुन ववाहो ेजक 
मंडळाची’ 1965 म ये  थापना केली. यातून यांनी बालिववाहाचे दु प रणाम समाजाला दाखवून दले. 
िवधवािववाहो ेजक मंडळाला िवरोध क न लोकांनी यां या कायात अडथळे िनमाण कर याचा य  केला.   

यां या पिह या प ीचे िनधन झा यानंतर यांनी 1874 म ये ‘कुसाबाई’ या िवधवेशी िववाह क न समाजापुढे एक 
आदश घालून दला होता. ‘इंदू काश’ या वृ प ाचे उपसंपादक बन यास यांनी यामाफत ी जातीचा उ ार, यां यावरील 
होणारे अ याय, बालिववाह, पनु ववाह, केशवपन, जरठकुमारी िववाह, ौढिववाह यासार या समाजातील वलतं ावर 
आपले िनभ ड िवचार मांडले आहते.  
महा मा योितराव फुल ेमहा मा योितराव फुल ेमहा मा योितराव फुल ेमहा मा योितराव फुल े::::    

समाजातील ीदा य, अ ान, जातीभेद, यासार या अिन  थां या गलुामिगरीतून ि यांना मु  कर याचे पिव  
काय योितरावांनी केले आह.े ीने िश ण घेण े हणजे ाचार करणे असे यावेळी मानले  जाई.  हणनू समता व 
िश णापासून वंिचत असले या ि यां या उ ारासाठी काय करण े ह े यांचे ीद होते. ि यांनी िश ण घेतल े तर यांना 
अकाली वैध  येईल. ि यांनी चपला व छ ी वाप  नये.घराबाहरे पडू नये. याचबरोबर बालिववाह, जरठ-कुमारी िववाह 
यामुळे समाजात ि यांची अव था अितशय दयनीय बनली होती. ि यांना धा मक िवधी व उ सव यापासून दरू ठेवणे, 
एखा ा िवधवे या हातून कुकम घडल े तर ितला कठोर शासन करण,े अशी अ यायाची व प पाती वागणूक या काळी 
ि यांना दली जात असे. अशा प रि थतीत ि यां या उ ाराचे पिव  काय महा मा योितराव फुल े यांनी हाती घेतल.े 
ि यांचे िश ण, िवधवािववाह, बालह या, ि यां या बाबतीत केला जाणारा भेदभाव, इ यादी मह वा या िवषयावर 
योितरावांनी काय केले.  

सािव ीबाई फुल ेसािव ीबाई फुल ेसािव ीबाई फुल ेसािव ीबाई फुल े::::    
महा मा योितराव फुले यां या खां ाला खांदा लावून सािव ीबा नी आयु यभर यांना िश णा या पिव  

कायाम ये साथ दली. ि यां या िश ण हणजे सािव ीबाई फुल ेह ेसमीकरणच या काळी ढ झाल ेहोते. आप या दशेात 
ख या अथाने िश णाची सु वात इ. स. 1848 साली  पु यातील िभडे वा ात मुल साठी पिहली शाळा चालू क न 
सािव ीबाई फुले यांनी महा मा  फुल े यां या सहकायाने केली. हणूनच यांना देशातील आ  िशि का व पिह या 
मु या यािपका हणून ओळखल ेजाते. एखा ा चांग या कायाची सु वात ही माणसान े वतःपासून केली पािहजे. या माणे 
सव थम योतीबांनी सािव ीबाई यां या िश णाला सु वात केली. यासाठी यांनी यशवंतराव परांजपे व केशवराव 
भवाळकर यांची नेमणूक केली होती. यानंतर सािव ीबाईनी अहमदनगर येथ ेनॉमल कूलम ये अ यापनाचे िश णही घेतल े
होते. यानंतर यांनी ि यांना व अ पृ यां या िश णाला सु वात केली. याकाळी ि यांना िश ण दणेे ह ेसमाजाला मा य 
न हते. यामुळे सािव ीबा ना समाजा या रोषाला सामोरे जावे लागल.े यां यावर िचखलफेकणे, दगड मारण,े िश ा देणे, 
इ यादी य  झाले. पण याला न जुमानता सािव ीबा नी आपला घेतललेा वसा चालूच ठेवला. सािव ीबाईची िज , 
समपण वृ ी, व कायिन ा यामुळे यां या शाळेतील मुल ची सं या वाढत गेली. अशा रीतीने सािव ीबा नी महारा ाम ये 

ी िश णाचे अनमोल काय केले. 
ताराबाई शदेताराबाई शदेताराबाई शदेताराबाई शदे    :::: 
 ताराबाईचे ल  ह े यांना न आवडणा या मुलाशी यां या विडलांनी लावून दले. लवकरच या िवधवा झा या. या 
काळी िवधवांना पुन ववाह कर यास मनाई होती. यामुळे ताराबा ना पुन ववाह क  दला नाही. यामुळे वैध ाचे जीवन 
यां या निशबी आल.े ताराबा नी इ. स. 1882 साली ‘ ी-पु ष तलुना’ हा थं िल न समाजातील ि यांवर होणा  या 
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अ याय, अ याचाराला वाचा फोड याचा य  केला. यांचे ह े काय समाजाला न पच यामुळे यांची ही पुि तका दडपनू 
टाक याचा य  झाला. ताराबा नी या पु तकांम ये ि यांना होणा या अ यायाला वाचा फोडली तसेच पु षी वच वामुळे व 
ि यांम ये असले या अ ानामुळे या कशा दलुि त रािह या ह ेसांिगतल ेआह.े यां या मत ेजोपयत िवधवे या पुन ववाहास 
मा यता िमळणार नाही तोपयत समाज सुधारणार नाही. ि यांनाही वैध ाची भयंकर िश ा भोगावी लागत.े अितशय 
दःुखाम ये या  आपल े जीवन जगत असतात. यातून यांची मु ता  झा यािशवाय समाजाची गती होणार नाही. 
समाजाम ये जसा पु षांना ब प ी वाचा ह  आह ेतसा ि यांना पुन ववाहाचा ह  िमळाला पािहजे यासाठी यांनी जोरदार 

य  केल.े  
महष  ध डो केशव कव महष  ध डो केशव कव महष  ध डो केशव कव महष  ध डो केशव कव : : : :     

महष  ध डो केशव कव यांनी ी िश ण व सामािजक सुधारणेसाठी आपलेजीवन सम पत केल े होत.े यां या 
िवचारांवर आगरकर यां या िवचारांचा भाव दसून येतो. यामुळे यांनी ि यां या सुधारणेचे काय हाती घेतले.  ि यांना 
समाजात ित ा िमळा यािशवाय समाजाची गती होऊ शकत नाही. यासाठी ि यांना िश ण दल े पािहजे, ितला 
सुिशि त केले पािहजे. जर एक पु ष िशकला तर तो एकटा िशकतो मा  एक ी िशकली तर पणू कुटंुब िशकते हा िवचार 
यां या मनाला पट यामुळे ि यांना िश ण दणेे या िवचारान े े रत होऊन यांनी ी िश णासाठी य  केले. समाजातील 

ि यांवर होणारा अ याय, अ याचार, बालिववाह, िवधवा पुन ववाह, यासार या वलंत ावर यांनी काय केल.े जर 
ि यांना िश ण दऊेन वावलबंी केल ेतर यांचीही दःुखे दरू होतीलअसा यांना िव ास होता. िवधवा िववाहास चालना 
िमळावी हणून सन 1893 साली  िवधवा ‘िववाहो ेजक मंडळाची’ थापना केली. एवढेच क न त े थांबल े नाहीत तर 
वतःची पिहली प  नी वार यानंतर ‘गोदावरी’ या िवधवेशी िववाह क न समाजापुढे एक आदश घालून दला.  

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    : : : :     
 अशा रीतीने एकोिणसा ा शतकाम ये ि यां या बाबतीत खूप मोठे काय झा याचे आप याला दसून येते. जरी 
इं जांनी आप या देशात ी िश णाला सु वात केली असली तरी यामागे आप या धमाचा चार व सार करण,े तसेच 

ापार करण,े हा यांचा मु य उ ेश होता. अशातच समाजातील ि यांवर होणारे अ याय, अ याचार कमी क न यांना 
यो य याय िमळवून ायचा असेल तर यांना िश ण दले पािहजे. याचबरोबर समाजाम ये असले या काही वाईट 
चाली रती, ढी परंपरा बंद झा या पािहजेत यासाठी य  झाले.  बालिववाह, सती था, केशवपन, मुल चे िश ण, 
मुल साठी वतं  शाळा, ब प ी व, ि यांचे समाजातील किन  थान, ीदा य, अ ान, अंध ा, जातीभेद, इ यादी 
सम यांना वाचा फोड याचे पिव  काय वरील समाजसुधारकांनी केल ेत ेअितशय उ लेखनीय आह.े  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ :  :  :  :      

1) https://hi.wikipedia.org/wiki/जग�नाथ_शकंरशेठ_मुरकुटे 

2) https://mr.wikipedia.org/wiki/बाळ_शा�ी_जांभेकर 

3) https://hi.wikipedia.org/wiki/गोपाळ_ह�र_देशमखु 

4) https://gom.wikipedia.org/wiki/भाऊ_दाजी_लाड 

5) https://mr.phondia.com/vishnushastri-pandit-information-in-marathi/ 

6) https://hi.wikipedia.org/wiki/#योितराव_गो(वंदराव_फुले 

7) https://hi.wikipedia.org/wiki/ताराबाई_िशंदे 

8) https://hi.wikipedia.org/wiki/ध,डो_केशव_कव- 
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सतंम मथसतंम मथसतंम मथसतंम मथ    वामीवामीवामीवामी    यां यायां यायां यायां या    अभगंातीलअभगंातीलअभगंातीलअभगंातील    ीिवषयकीिवषयकीिवषयकीिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

डॉडॉडॉडॉ....    िवजयकुमारिवजयकुमारिवजयकुमारिवजयकुमार    िशवदासिशवदासिशवदासिशवदास    ढोलेढोलेढोलेढोले    
मराठी िवभाग मुख, संजीवनी महािव ालय, चापोली 

तावनातावनातावनातावना:-              
महारा  ही संतांची वीराची भूमी आह.े भारतीय संतांनी समाजाला घडिव याचे मह वपणू काम केले. या काळात 

देशातील जनता अिन ढी-परंपरा व अंध दा याम ये गरुफटलेली होती, यावेळी या समाजाला लोकजागृती क न एकसंघ 
भारत िनमाण कर यासाठी संतांनी खूप मह वपूण काय केले आह.े म ययुगीन महारा ात भि मागाचे अनेक सं दाय िनमाण 
झाले. सवच सं दायाने धम सार, लोकजागृती, भ  व लोकांना सं काराची िशकवण दली. महारा ात वारकरी सं दाय, 
महानुभाव सं दाय, नाथसं दाय. द सं दाय, सूफ सं दाय, समथ सं दाय व वीरशैव लगायत सं दाय ह ेमो ा माणाम ये 
लोकजागृती व धमजागृतीचे काम करत होते. लगायत सं दायाम ये संत शांती लग वामी, संतम मथ वामी, संत िशवदास 
माऊली, संत महादेव भू, संत लगे र, संत ल मण महाराज, संत जीवन महाराज व संत बसव लग इ यादी संतानी अभंग व 

ंथरचना केली आह.े लगायत सं दायाम ये संत म मथ वामी यांचे काय खूप मह वपूण आह.े यांची थंरचना व अभंग 
रचना पािहली तर सु वाती या काळाम ये लगायत सं दायाला िवकासा या मागावर आण याचे मह वपणू काय संत 
म मथ वामी यां या क तन- वचनाने व िलखाणाने केलेले आह.े लगायत सं दायातील सवच संतांनी क तन व वचना या 
मा यमातून समाजाला जागतृ केले. समाजाला सं काराचे धडे दले. भ , ान, वैरा य आिण नीतीसं कार यांची िशकवण 

वचन व क तना या मा यमातून देऊन वीरशै व लगायत सं दायातील सवच संतांनी ी-पु ष समानतलेा ही खूप मह व 
दल ेआह.े या ठकाणी आपण वीरशैव लगायत सं दायातील मह वपूण संतम मथ वामी यां या अभंगातील ी िवषयक 

िवचार पाहणार आहोत. 
संत म मथ वामी यांचा ज म इ.स.१५६० साली बीड िज ातील नेकनरू येथ ेझाललेा आह.े  संत म मथ वामी 

यांचे गु  नागे र ह े होत.े संत म मथ वामी यांनी मुठभर थािपत लोकांची सं कृत भाषेला डावलून मराठी या ब जन 
समाजातील लोकभाषेत भाषेम ये अभंग व थंरचना केली आह.े यामुळे ब जन समाजाला अ या म व सं काराचे ान िमळू 
लागले. ब जन समाज शहाणा होऊ लागला. अंध तेून तो केडे वळला व चांग या प तीने जीवन जग ूलागला. संत 
म मथ वामी यांनी गु  गीता, वंय काश, अनुभवानंद, ानबोध, िवभूती व परमरह य इ यादी ंथ रचना केली आह.े या 
सोबतच यांनी िवपूल अशी अभंगरचना ही केलेली आह.े यांची अभंगरचना अनेक वैिश ांनी संप  आह.े यां या 

ंथरचनेवर व अभंग रचनेवर महा मा बसवे र, वारकरी सं दायातील संत ाने र व संत एकनाथ यां या िवचारांचा भाव 
पाहायला िमळतो. संत मनमत वामी यांनी आप या लेखनातून ि यांना खूप मह व दललेा आह.े म ययुगीन काळाम ये 
ि यांना दु यम थान होते. तरी सु ा संत म मथ वामी यांनी ि यांचा स मान केला व आप या सािह यातून यांनी ीला 
पु षां या बरोबरीचे थान दलेल ेआह.े  

ाचीन काळापासून भारतीय सं कृतीत ीला खूप मानाचे थान होत.े यावेळी भारतीय समाज व था मातृस ाक 
होती. कुटंुबातील ीला मुख थान होते. वै दक काळातील ि यांची ि थती चांगली होती पण सू  व मृती काळात 
ि यांना दु यम थान दले गलेे. मन ुसं कृतीन ेही ीला खालचा दजा दला महा मा गौतमबु  व जैनमुनी यांनीही ीला 
पु षा या बरोबरीन े दजा दला. ऐितहािसक काळात ि यांची अव था खूपच दयनीय झाली. बारा ा शतकात महा मा 
बसवे रांनी ि यांना िश ण व पु षां या बरोबरीचे अिधकार दल.े वे यांची ल  लावून दली. यांना संसारात रमिवल.े 
आंतरजातीय िववाह लावून दले. ी-पु ष समानतेचे रा य आण याचा य  महा मा बसवे रांनी बारा ा शतकाम ये 
केला. 

महारा ात ही सव सं दायातील संतांनी ि यांना खूप मानाचे आिण पु षां या बरोबरीचे थान दले. छ पती 
िशवाजी महाराजानीही ि यांना खूप मानाचे व पु षां या बरोबरीचे थान दल.े संत म मथ वामी ीला पु षाबरोबर 
समानता दे या या संदभात असे हणतात क , "यारे मोठे लहान थोर । भलते याती नारी नर।" यातून आपणाला ीकडे 
पाह याची समानतेची दृ ी दसून येत.े परमरह य या ंथाम ये म मथ वामी ीब ल असे हणतात क , "नारी नरा 
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सकिळका। येथे समान अिधकार असे देखा।" या व न आपणास ि यांना समान अिधकार दला पािहजे ही यांची भूिमका 
दसून येते. 

भारतीय सं कृतीम ये कुटंुबाला व संसाराला खूप मह व आह.े संसार क न परमाथ करावा असे संत म मथ वामी 
वामी सांगतात. कुटंुबा या िवकासात व धन साठव याम ये पु षाबरोबर ि यांचे काय खूप मह वपूण आह.े हा संसार ी व 

पु ष या िशवाय चालत नाही. ी व पु ष ह े संसार पी ना या या दोन मह व पणू बाजू आहते. हणून संत म मथ वामी 
आप या अभंगांम ये हणतात क , 

""""जोडोिनयाजोडोिनयाजोडोिनयाजोडोिनया    हातहातहातहात    क रतोक रतोक रतोक रतो    िवनतंीिवनतंीिवनतंीिवनतंी    ।।।।    वळेोवळेीवळेोवळेीवळेोवळेीवळेोवळेी    गीतीगीतीगीतीगीती    गायीगायीगायीगायी    नाम।।नाम।।नाम।।नाम।।    
सखुेसखुेसखुेसखुे    हाहाहाहा    संसारसंसारसंसारसंसार    कराकराकराकरा    ीसगंतीीसगंतीीसगंतीीसगंती    ।।।।    वळेोवळेीवळेोवळेीवळेोवळेीवळेोवळेी    गीतीगीतीगीतीगीती    गायीगायीगायीगायी    नाम।।नाम।।नाम।।नाम।।    

कवडीकवडीकवडीकवडी    कवडीकवडीकवडीकवडी        जोडाजोडाजोडाजोडा    ल शतील शतील शतील शती    ।।।।    वळेोवळेोवळेोवळेो    वळेीवळेीवळेीवळेी    गीतीगीतीगीतीगीती    गायीगायीगायीगायी    नाम।।नाम।।नाम।।नाम।।    
कराकराकराकरा    शा पाठशा पाठशा पाठशा पाठ    पहापहापहापहा    धमनीतीधमनीतीधमनीतीधमनीती    ।।।।    वळेोवळेीवळेोवळेीवळेोवळेीवळेोवळेी    गीतीगीतीगीतीगीती    गायीगायीगायीगायी    नाम।।नाम।।नाम।।नाम।।""""1111    

संसार सुखाचा करायचा असेल तर ी संगतीची हणजेच प ीची साथ असणे गरजेचे आह.े ीला यामुळे खूप 
मह व आह.े संसारात जगताना दोघानी ही इमानदारीने क ान ेकमिवले पािहजे. धमनीती व सदाचाराने वागल ेपािहजे. ीचे 
मह व सांगताना ी ही कुटंुबाचा आधार तंभ असत.े तीच कुटंुबात सवाना ेम देऊ शकत.े तीच दःुखाम ये सवाना साव  
शकते व आधार दतेे. कुटंुबा या िवकासात मह वपूण भूिमका बजावते. कुटंुबा या िवकासासाठी रा ं दवस ती धडपड करत े
हणून ी संगतीने हणजे आप या प ी या सोबत सुखाचा संसार क न सुखी झाले पािहजे असे संत म मथ वामी या 
ठकाणी सांगतात. ी िशवाय पु षां या संसाराचा गाडा चालत नाही तरी पण आजही ीला खूप छळल ेजात,े ित यावर 

अ याय केला जातो. ित या कडे वाईट नजरेन ेपािहल,े बला कार केला जातो. ही मा  चतचेी व चतनाची गो  आह.े सव 
समाज सुधारक महापु षांनी संत-महतंांनी यांनी ि यांना आ मस मानाचे थान दले पण आजही ीला वातं य िमळत 
नाही. आजही ती िततक  सुरि त नाही, यामुळे आज आपण सवानी ीला समानतेन े वागिवले पािहजे. स मान दला 
पािहजे. हचे संत म मथ वामी अभंगातून सांगतात.  

आप या प ी सोबत सुखाचा संसार केला पािहजे पण पर धन व पर ी कडे वाईट नजरेने बघू नये. याकडे दलु  
करावे. यामुळे जगातील कोण याही ीवर अ याय व अ याचार होणार नाहीत ह ेन  आह.े याब ल मनमत वामी असे 
हणतात क , 

""""साधनसाधनसाधनसाधन    तेततेेते    हचेीहचेीहचेीहचेी    दो हीदो हीदो हीदो ही    ।।।।    साधासाधासाधासाधा    तरीतरीतरीतरी    भ जनीभ जनीभ जनीभ जनी    ।।।।।।।।    
परपरपरपर     परनारीपरनारीपरनारीपरनारी    ।।।।    याचायाचायाचायाचा    िवटाळिवटाळिवटाळिवटाळ    तूततूूतू    धरी।।धरी।।धरी।।धरी।।""""2222    

या ठकाणी पर ी व परधनापासून माणसाने दरू असावे. माणसांची दृ ी द  व िववेक  असावी. सव लोकांनी 
एकप ीचा वीकार क न सुखाचा संसार करावा. दसु या ीकडे वाईट नजरेन ेपा  नये. असे संत म मथ वामी सांगतात. 
'संत म मथदशन" या ंथाम ये लेखक रव  ब बरे याब ल असे हणतात क ," अ य कोण या साधना नाही झा या तरी 
पर  आिण परनारी या मोहापासून कटा ाने लांब राहण े हणजे एक द  साधनाच आह.े येक साधकाने ही साधना 
केलीच पािहजे, अशी म मथ वाम ची आ ही भूिमका आह"े3 तरच ी सुरि त व स मानाने रािहल असे यांचे मत आह.े 

आज िव ान आिण तं ाना या युगात ही ीयांवर अनेक बला कार होतात. द ली व हदैराबाद येथील घटना आज 
ताजी आह.े भारताची ी आजही सुरि त आह े का नाही याचे उ र िमळत नाही. ि यांना सुरि त करायचे असेल तर 
माणसाने सदाचारी व िववेकाने वागल ेपािहजे व कामवासनेवर िवजय िमळवला पािहजे नाही तर संसाराची व या माणसाची 
राखरांगोळी झा यािशवाय राहत नाही.  या ब ल संत म मथ वामी पुढील अभंगात सांगतात क ,  

""""कामेकामेकामेकामे    हाहाहाहा    चवेिवलाचवेिवलाचवेिवलाचवेिवला    ।।।।    क यपेोटीक यपेोटीक यपेोटीक यपेोटी    तोतोतोतो    लागलालागलालागलालागला    ।।।।।।।।    
कामकामकामकाम    ऐसाऐसाऐसाऐसा    आनीवारआनीवारआनीवारआनीवार    ।।।।    नागिवलेनागिवलेनागिवलेनागिवले    ऋषी रऋषी रऋषी रऋषी र    ।।।।।।।।""""4444    

कामवासना अनीवार झा याने ऋषी सु ा बरबाद झाले आहते. येक न ेपर ीिवषयीची कामवासना सोडून 
दली पािहजे. पर ीला मातसेमान मानले पािहजे. कामवासनेने ाकुळ झाललेा ा क येपाठी लागला यामुळे याचे 

जीवन उ व त झाल.े नीितसं काराने व धमसं कारान ेसदाचारी वागून कामावासने वर िवजय िमळवला पािहजे. शु  मुनी, 
जनक व भी माने कामवासनेवर िवजय िमळवला हणुन त ेलौ ककास पा  झाल ेआहते. ीचा स मान केला पािहजे. प ी 
सोडून इतर ि यां या नादी लागू नये. याब ल म मथ वामी हणतात क , 
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""""कामकामकामकाम    जकलाजकलाजकलाजकला    ककककवणेवणेवणेवणे    ।।।।    ऐकाऐकाऐकाऐका    याचीयाचीयाचीयाची    मिहमान।े।मिहमान।े।मिहमान।े।मिहमान।े।    
रंभारंभारंभारंभा    आलीआलीआलीआली    शकुापासीशकुापासीशकुापासीशकुापासी    ।।।।    मायमायमायमाय    हणनूीहणनूीहणनूीहणनूी    वदंीवदंीवदंीवदंी    ितशीितशीितशीितशी    ।।।।।।।।    
कामकामकामकाम    षणमखुेषणमखुेषणमखुेषणमखुे    ािसलाािसलाािसलाािसला    ।।।।    जनकजनकजनकजनक    िवदेहीिवदेहीिवदेहीिवदेही    तोतोतोतो    झालाझालाझालाझाला    ।।।।।।।।    
कामकामकामकाम    ािसािसािसािस    लालालाला    भी मानेभी मानेभी मानेभी माने    ।।।।    म मथम मथम मथम मथ    हणवेरहणवेरहणवेरहणवेर    दानेदानेदानेदाने    ।।।।।।।।""""5555    

येक न ेशु  मुनी, भी म व जनक राजा माण ेकामवासनेवर िवजय िमळवला पािहजे. ीला स मान दला 
पािहजे. येकाने जर ीला स मान दला तर ी सुरि त राहील आिण स मानाने जगले. हा भाव या अभंगांम ये संत 
म मथ वामी यांनी  केला आह.े कामवासना माणसाला आंधळी बनवत,े यापासून सावध रा न माणसान ेसदाचारी, एक 
वचनी व एकप ी बनल ेपािहजे. मुलगी, बिहण, प ी, माता व परि यांचा स मान केला पािहजे. भारतीय सं कृतीत ि यांचा 
खूप स मान केला जातो.  तेच संतांनी आप या वाणीतनू  केल ेआह.े संतवचनाचे आचरण येक भारतीय पु षांनी केल े
तर भारतीय सं कृती जगात सव े  राहील. भारतीय ी ही खूप शोषक व ेमळ आह.े सदाचारी व कुटंुबाचा उ ार करणारी 
आह.े भारतीय ी ही पती, मूल या कुटंुबातील सवावर ेम करत,े सवाना मायेने वागिवते. मुलाने आपराध केला तरी याला 
पोटात घेत.े म मथ माऊली एका अभंगात हणतात क , 

""""लाडलाडलाडलाड    केलेकेलेकेलेकेले    कककक     करीकरीकरीकरी    अपराधअपराधअपराधअपराध    ।।।।    
मातामातामातामाता    याचायाचायाचायाचा    खदेखदेखदेखदे    कायकायकायकाय    मानीमानीमानीमानी    ।।।।।।।।""""6666    

या माणे माता आप या लेकराचा अपराध पोटात घते,े ेम देत,े मुलाची चूक सुधारत े या माणे येक माणसान े
चुका सुधा न सदाचारी! िववेक  व सं काराने जगले पािहजे तरच या जगातील व देशातील ी वावलंबी बनेल व सुरि त 
रािहल. 

आज आपण िव ान व तं ाना या युगात जगत आहोत. वातं यानंतर घटननेे ीला पु षा या बरोबरीचे समान 
अिधकार दल.े महा मा फुले यांनी आधुिनक ी ही िश ण घेऊन येक े ात पु षां या बरोबरीने कायरत राहावे हणनू 
मुल ची पिहली शाळा पु यात काढली. सवच े ात आज ीला समान अिधकार आहते.  ह ेसव महापु षां या वसंतां या 
कायामुळे सफल झाल े आह.े आज या ीब ल कंुदा दाभोळकर असे हणतात क ,  "एकवेळ दा यात िखतपत असललेी, 
अ ान, अंधकारात चाचपडणारी, घर हचे एक काय े  मानणारी ी आज ब िवध भूिमका घे यास पुढे आलेली आह.े 
ि यांचे  ि यांच हाताळत आहते. ि या कोण याही े ात कमी नाहीत. ह ेसंधी िमळताच यांनी दाखवून दल.े"7 

या व न असे दसते क , समाजाचा, देशाचा िवकास हायचा असेल तर आज ि यांचा उ ार होणे अ यंत गरजेचे 
आह.े आजची ी सबलापयत येऊन पोहोचली पण ित यावर अ याय व अ याचार अजूनही कमी झालेल ेनाहीत. ह ेदेशावरचे 
न ह ेतर जगावरचे खूप मोठे संकट आह.े सव संतांनी ीला समान स मान दला, माय हणून वंदन केल.े ि ला समानतेची 
वागणूक व सुरि तता िमळ यासाठी अहोरा  य  केले. आपण ही संतां या वाणी या िवचार क न ीला स मान 
दे यासाठी समानतेचे आचरण केले पािहजे. भारत व महारा  ही संतांची व यो याची भूमी आह.े संतांनी व यो यांनी भारतीय 

ीला खूप स मान दला. या प तीचे आचरण आज या आधुिनक पु षान ेकेल ेतर िनि तच ि यां या सम यांचा िवचार 
होऊ शकतो आिण ी सबला होऊ शकत.े हचे संत म मथ वामी यांनी आप या अभंगा या ारे प  केले आह.े  

संत म मथ वामी यांनी ि यांना स मान दला. ितला माय हणून वंदन केले. कामवासनवेर िवजय िमळवला. 
शेवटी संत म मथ माऊली ई राकडे एक मागणे मागतात ते मागणे आपण सव आज या आधुिनक पु षाने मािगतले तर 
न च आजची भारतीय ी सुरि त रा  शकेल असा िव ास आह.े संत म मथ वामी ई राला खालील मागण ेमागतात क , 

""""तजुलागीतजुलागीतजुलागीतजुलागी    हचीहचीहचीहची    मागोमागोमागोमागो    ।।।।    तझुेतझुेतझुेतझुे    नामेनामेनामेनामे    छंदछंदछंदछंद    लागोलागोलागोलागो    ।।।।।।।।    
सखुीसखुीसखुीसखुी    ससंाराशीससंाराशीससंाराशीससंाराशी    घालीघालीघालीघाली    ।।।।    देईदेईदेईदेई    आवडीआवडीआवडीआवडी    पाऊलीपाऊलीपाऊलीपाऊली    ।।।।।।।।    
नकोनकोनकोनको    िनचाचंािनचाचंािनचाचंािनचाचंा    सहवाससहवाससहवाससहवास    ।।।।    नकोनकोनकोनको    सासासासाधजूनीधजूनीधजूनीधजूनी    ासासासास    ।।।।।।।।    
मोहमोहमोहमोह    पुपपुुपु     कल ाचाकल ाचाकल ाचाकल ाचा    ।।।।    नकोनकोनकोनको    लोभलोभलोभलोभ    शरीराचाशरीराचाशरीराचाशरीराचा    ।।।।।।।।    

नकोनकोनकोनको    एकातंीएकातंीएकातंीएकातंी    लोकातंीलोकातंीलोकातंीलोकातंी    ।।।।    नकोनकोनकोनको    परनारीपरनारीपरनारीपरनारी    सगंतीसगंतीसगंतीसगंती    ।।।।।।।।    
हणेहणेहणेहणे    म मथम मथम मथम मथ    िशव लगिशव लगिशव लगिशव लग    ।।।।    देईदेईदेईदेई    चरणापाशीचरणापाशीचरणापाशीचरणापाशी    जागाजागाजागाजागा    ।।।।।।।।""""8888    
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माणसांचा ख या अथाने उ ार हायचा असेल तर हा अभंग जीवना या येक पावलावर मह व पूण आह.े  याचा 
अंगीकार येक माणसाने केला पािहजे. या ठकाणी परनारीची संगती नको, दु ांचा सहवास नको, साधू व स न माणसाला 

ास नको, शरीराचा मोह नको असे म मथ वामी या अभंगांम ये सांगतात. ह ेत व येक माणसांनी अंगीकारावे. माणसांची 
गती हायची असेल कवा माणसाला येयाची ा ी हायची असेल तर वरील गो ीचा िवचार येक माणसान े केला 

पािहजे. असे संत म मथ वामी यांनी या ठकाणी प  केल ेआह.े 
सारांश:    

संत म मथ वामी यांनी आप या अभंगातून ीजीवनाचा ापक व वैचा रक आढावा घेऊन ि यांना समतेचा 
अिधकार िमळावायासाठी अनेक अभंगातून खूप य  केले आहते. परनारीची संगती पु षांनी क  नये, असे सांगून 

ीजातीचा उ ारच संत म मथ वामी यांनी केललेा आह.े ीला पिव  मानून ितची पूजा करावी असे ही यांनी आप या 
अभंगातून सांिगतलेल ेआह.े ी ह े ेमाचे, समानतेचे व सहनशीलतेचे तीक आह.े  देशातील ी सुरि त व वतं  राहील 
तरच या देशाचा िवकास होऊ शकतो. जी ी नऊ मिहन ेपोटात बाळाला बाळगत,े  नाना कार या कळा सहन करत,े या 

ीला जर स मान िमळत नसेल व ित यावर बला कार व अ याय होत असेल तर या देशाचा िवकास होऊ शकत नाही. हणनू 
संत म मथ वामी यांनी सांिगतलले'े परनारी व पर  यापासून माणसाने दरू राहावे'  ह ेसू  येक माणसाने अगंीकारल े
पािहजे, ते हाच ते हाच सव ि यांचा स मान व संर ण होईल व देशाची सं कृतीही टकेल तसेच या देशा या सं कृतीचा 
िवकास होईल. असे म मथ वामी यांनी सांिगतल े आह.े डॉ. रव  बे बरे सर संत म मथ वामी ब ल असे हणतात क , 
"म मथ वामी ह े सोळा ा शतकातील मह वपूण संतकवी आहते. महारा ातल े बसवे र हणनू संत सािह या या 
अ यासकांनी यांचा गौरव केला."9 अशा या महान संतांनी शके१५३५म ये किपलधार येथे संजीवन समाधी घेतली. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    

१) संत म मथ वामी यांनी मातापासून प ीपयत सव भारतीय ि यांचा स मान करावा असे सांिगतल ेआह.े 
२) संत म मथ वामी यांनी आप या अभंगातून ि यांना पु षां या बरोबरीने समानतेचा अिधकार दे याचे मह वपूण 

चतन मांडललेे आह.े 
३) परनारी व पर  यां या मोहापासून येक पु षाने दरू रा न ि यांना स मान दे याचे संत म मथ वामी यांनी 

आप या अभंगातून सुचिवले आह.े 
४) ि यां या संगतीने सुखाचा संसार करावा. ी ही येक पु षां या िवकासाम ये मह वपूण भूिमका बजावते. 

कुटंुबाचा िवकास करते. ही भूिमका यां या अभंगातनू पाहायला िमळत.े 
५) ि यांचा स मान हा देशाचा व सं कृतीचा िवकास आह,े हीच भूिमका यांनी आप या अभंगातून मांडललेी आह.े 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    ::::    ----    
१) ी संत िशरोमणी म मथ वामी ि रेखा आिण ंथ संपदा- डा◌ॅ. िशव लग िशवाचाय महाराज – सं कृती काशन राजूर- 

थमावृ ी – शके 1909 - पृ 166 
२) ी संत िशरोमणी म मथ वामी : ी सां दाियक स र  गाथा- संपादक डॉ. िशव लग िशवाचाय महाराज- सं कृती काशन राजूर- 

अभंग  - 35 
३) संतम मथ दशन - डॉ.रव  ब बरे- महारा  बसव प रषद िहरे मठसं थान भालक  – थमावृ ी 22 जानेवारी 2019 - पृ -95 
४) ी संत िशरोमणी म मथ वामी: ी सां दाियक स र  गाथा- संपादक डॉ. िशव लग िशवाचाय महाराज- सं कृती काशन राजूर- 

अभंग -100 – पृ  - 29 
५) त ैव – अभंग मांक – 99 –पृ  -28 
६) त ैव – अभंग मांक - 99-पृ -28 
७) भारतीय ी:िश ण, िवकास आिण वाटचाल- कंुदा दाभोळकर-जोशी आिण लोखंडे काशन पुणे - थमावृ ी-26 जानेवारी 19 73 – 

पृ  -114 \ 
८) संत म मथ दशन - डॉ.रव  ब बरे- महारा  बसव प रषद िहरे मठ सं थान भालक  – थमावृ ी 22 जानेवारी 2019- पृ -104 
९) त ैव- पृ  - मनोगत 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    '''' ीवादीीवादीीवादीीवादी' ' ' ' कादबंरीतनूकादबंरीतनूकादबंरीतनूकादबंरीतनू        झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    '''' ीीीी' ' ' ' ितमाितमाितमाितमा    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . क पनाक पनाक पनाक पना    गावडेगावडेगावडेगावडे    
स.भू.बा उफ आ पासाहबे जेधे महािव ालय पुण े2 

    

ीवादी कादंब यांचा वाह हा १९७० नंतर या कालखंडातच िनमाण झालेला वाह आह.े भारताम ये 
सवसामा यपणे प रिचत असले या ीवादी समी ेचे वाह ि टश व अमे रकेन आहते. तर ि या या लेखनपरंपरेचा न ान े
शोध घे याची क पना एकोिणसा ा शतका या उ राधात उदयाला आली असून ती ामु याने अमे रकन आह.े अशा त हचेी 
क पना िनमाण हो याचे कारण हणजे आज वर या ब तांश सािह यात िचि त केलेली ी ितमा ही साचेबंद प तीची 
अस याची झालेली जाणीव. यामुळे ि यांनी िलिहले या वांड़मयात तरी काही वेगळी ितमा दसते का ह े जाणून या 
िवषयी वाटू लागल.े वाचकि य वाड्:मय जािहराती, मुलांसाठी िलहील ेगेलले ेवांड्:मय यातून दसणारी ीची ितमा ही 
ित या ी अस यावर आधारललेी ितमा होती. माणूस अस यावर न ह.े ेमळ आई, का ट साव  आई, नव या या 
सुखासाठी जीवन वेचणारी सुशील प ी कवा याला जीवन नकोसे क न सोडणारी कजाग प ी याचबरोबर विहनी, बहीण, 
नंदा, सासू-सून अशा कार या पान मधूनच ती पुढे येत गेली. पु षांना मोहात पाडणारी, यांचा िव ासघात क न आयु य 
उ व त करणारी हणून ितचे नकारा मक िच ण केले गेल ेतर कधी कलाकाराची फू तदेवता हणून उदा ीकरण केल ेगेल.े 
मेरी फ युसनसार या टीकाकारां या मते या कृतक ितमा हो या. ितला असे वाटते क  ीयां या लेखनातनू यां या 
िव ासाचे यां या ख या अनभुवाचे दशन घडेल व सुरवाती या ीवादी समी ेचा हाच पाया होता. ि यां या लेखनाचे 
पुनमू यांकन कर यामाग ेआणखी एक हते ूहोता. तो हणजे तोपयत या ी सािह याचे रस हण करणारी समी ा प ती ही 
देखील पु ष धान सं कृतीमधील समी े या िनकषांवर आधारललेी होती. मेरी एलमन िहने Phallic criticism लग िविश  
समी ा असे समपक वणन केल ेआह.े या समी ाप तीने ि यांचे लेखक हणून, वाचक हणून असणारे  व सािह यातून 
ितचे केल ेजाणारे िच ण यावर पुरेसा काश टाकला न हता. वा तिवक पाहता या प रि थतीत ही सािह यिन मती होत 
होती व या प रि थतीतील वाचक याचा आ वाद घेत होती याचा िवचार ि यांचे समज या या दृ ीन ेआव यक होत.े 
परंत ु या याकडे या समी ाप तीने दलु  केले होते. या जािणवेतून िनमाण झालेली ीवादी समी ा प ती स र ते शी 
या दशका या उ राधात दढृमूल झाली. अशा कार या लगभेदावर वेग या सािह य परंपरेची उभारणी करण ेकाही अंशी 
कृि म आह ेयाचीही जाणीव होती. पण त ूअसे कर याची तीन कारण ेएरन मुरसंन दली आहते. 
१) आप या नकळत अशा तर्हचेा िनकष आपण वापरत असतो.उदा. िलिहणारी ी आह ेयाचा िवचार करता-----(जनाबाई, 
ताराबाई शद ेइ यादी) 
२) या दिृ कोनातून ी सािह यावर पडणारा काश नवीन दृ ी देतो. 
३) या प तीने ि यांचे सािह य व ते या यातून िनमाण होते ते यांचे जीवन अिधक चांग या कारे समजू शकत.े 

भारतीय संदभात िवचार के यानंतर असे दसून येत ेक  स र ते शी या दशका या सु वातीला ी चळवळीने जोर 
धरला. हा काळ एक वेग या कारे रा ा या पुनबाधणीचा काळ होता. राजकारण धमकारण, शासन, वृ प , 
जािहरातील, दरूदशन यासारखी सारमा यमे िच पट व सािहि यक या सग याचाच हातभार याला लागला होता. 

ीसािहि यकांचा या नविन मती म ये मह वाचा हातभार होता. याच काळात अनेक ी संघटनांची थापना 
झाली. मंुबई येथील Forum against the opression of women, बंगलोर येथील िवमोचाना, हदैराबादमधील 
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' ीश संघटना', व द लीची 'सहलेी' यात मुख हो या.१९७४ म ये Towards equality या शीषकाचा Committee on 
the status of women India चा अहवाल िस  झाला व 'मानुषी' ह े ीवादी िनयतकािलके िनघ ूलागली. 

पु ष धान सं कृती असले या समाजाम ये कोण याही काळात ीचे असलले े थान या या काळातील समाजा या 
सामािजक, आ थक रचनेवर अवलंबून असते. याचेच ित बब सािह यातही पडत.े भारतातील अिभजात सािह यात िचि त 
केली गेललेी ी ितमा व काळानुसार यात होत गेलले े बदल यातून याचेच यंतर येते. यातील िविवध ि यां या 

ि रेखा पािह या तर पती-प ी ना यातील ीची भूिमका यावर िवशेष भर दलेला दसतो. यामुळे भारतीय संदभात 
"चांगली ी"हा श द "चांगली प ी"या अथानेच वापरला जाई. सािव ी, दमयंती सीता,इ यादी याचीच उदाहरण ेआहते. 
वाि मक  रामायणात ीही यागमुत , स गुगणु, इमान व पािव य याची मूत  असावी असा आदेश िनमाण केला गला. 
मह वाकां ा असणे कवा ेमसंबंधात ीन ेपुढाकार घेण ेह ेितचे अवगणु आहते व याचे प रणाम ितला भोगावे लागतात ह े 
कैकयी, शुपनखा यां या िच  नाव न दाखवली गले.े ही ितमा आय समाजातील आदशाना अनुसरणारी होती. याच 
काळातील रा स कवा वानर समाजातील ि या मा  वेगळे दसतात. त े समाज आ थक सं कृती या दृ ीन े आयाइतके  
पुढारलले े नसल े तरी यातील ि या मा  वतं  चे ितिनिध व करतात. आर्य ी माणे पािव या या क पनांचे 
दडपण यां यावर व पु षांवर ही नाही ह ेअंिजनी, वाि मक  प ी तारा यां या उदाहरणांव न दसून येते. रामाने सीतेला 
अि द  करायला लाव याची घटना ही तर ि यां या पािव या ब ल या अिधकािधक कठोर जाचक होणा या बंधनाची 
िनदशकच आह.े हणजे आ थक गती या माणात ि यांचे समाजातील थान मा  कमीच होत जाते. ल मणरेषेची क पना 
सु वाती या रामायणात नाही. ती  म ययुगाम ये अि त वात आली. सोळा ा शतकात या संघषाला हद ूसमाज सामोरा 
जात होता यादृ ीन ेलेखकाला ती आव यक वाटली असावी. सीतेचा भुमी वेश इतर अितशय बोलक  घटना आह.े ीवरील 
अ याय, ितची अवहलेना ितला अस  झाली तर ितने स मानाचे मरण प करावे, स मानाचे जीवन िमळ याचा मा  च 
उ वत नाही. 

महाभारतातील ि यां या िच णातही िववाह ह ेि  या जीवनाचे अंितम येय आह ेहचे ठरवल ेजाते. कुपीगगा या 
मुलीन ेमो ा ीसाठी कठोर तप केले ते हा ितला िववाह के यािशवाय ीला मो  िमळत नाही असे सांिगतल ेगेल.े हणून 
अखेर ितन ेिववाह क न देह ठेवला. भी म व युधीि र यां या त डी ही ि यांिवषयी अनुदार उ गार आहते. तपोभंग 
कर यासाठी पाठिव यात आले या ि यांमधून पु षाला मोहन पाडून या या येयापासून िवचिलत करणारी असे िच  आह.े 
तर ीचा एखा ा िनज व गो ी माण े िविनमय केला जाऊ शकतो याला ययाती क या माधवीची कथा सा  आह.े 
सु वाती या काळात अप य ा ी ब ल ि यांना वातं य होते कारण ती समाजाची गरज होती. नंतर या काळात मा  
िववाहाचे आठ कार व मुलांचे बारा कार (िनयोग, औरस,किनन,  इ यादी) यांना असललेी मा यता जाऊन ि यां वरची 
बंधने अिधक वाढव यात आली. महाका ांम ये ी साठी वापरल ेगलेेल ेभाया रमणी, कािमनी, शांता, जया इ यादी श दही 

ी ची प ी व माता ही भूिमका प  करतात. 
आधुिनक काळातील ि यांनी िश णाचा फायदा िमळा यानंतर लेखनाला सु वात केली तरी यां या समोर असलेल े

आदश ह े पु ष धान सं कृतीत िनमाण झाले या सािह यातच होते. यामुळे ब तांश ि यां या लेखनातून येणा या 
ीिच णातही फारसा फरक पडला नाही. संुदर, बांधेसूद, कमिनया पु षाला जीचा मोह पडावा अशी होती. आप या 

पु षासाठी वाटेल तो या कर याची सव व पणाला लाव याची ितची तयारी होती. न ह े यातच ित या जीवनाचे साफ य 
होते. घर, संसार, नवरा मुले, बाळे सासू-सासरे हचे ितचे िव  होते. परपु षािवषयी आकषण वाटणे ह े महापाप होते व 
ित या पती या क ेत कोणी ी आली तर या सम येवर याला न दखुवता कशी मात करावी यात ितचे बुि चातुय पणाला 
लागत होते. बदल या काळानुसार ित या पुढील सम या बदलत हो या. ितची मनोभूिमका मा  तीच कायम होती. या 
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ठकाणी या सािह या या वाचक वगाचाही िवचार करावा लागले. आ थक सुब ा, कुटंुब िनयोजनामुळे मुलांची मोजक  
सं या, अनेक यं ा या सा ाने  हलके झालेले घरकामाचे म यामुळे यां या वा ाला मोकळा वेळ आला होता अशा ि या 
हा या सािह या या वाचक वगाचा फार मोठा भाग होता, आिण यांची जडणघडण याच सं कृतीत झालेली अस यामुळे अशा 

कार या कादंब यांना िमळणारा यांचा ितसाद फार मोठा होता. यामुळे या कादंब या लोकि यही झा या. यापे ा वेगळे 
िच ण काही ि यां या लेखनातून आढळतेही परंत ु यां या मू यमापनासाठी आव यक ती समी ा प ती उपल ध 
नस यामुळे यांचे रा त मू यमापन झालेल ेनाही. 

या गो ीची जाणीव होत गेली तसतसा असंतोष वाढीला लागला व या िवचारमंथनातूनच जाणीवपूवक केले या 
ीवादी लेखनाचा, ीवादी समी ेचा ज म झाला. ी या बदलणा या, अिधकािधक ािम , गुंतागुंती या मनो रचनांचा 

वेध घे यास समकालीन समी ा पुरेशी नाही याब लचे असमाधान या लेखना या मुळाशी होते. गौरी देशपांडे कमल देसाई व 
सािनया या लेिखकां या कादंब या या वाहातील मुखत: ल ात घे यासार या कादंब या आहते. यापैक  गौरी देशपांडे व 
कमल देसाई यां या लेखनाचा मी िवशेष िवचार केला आह.े रिजया पटेल सार या काही लेिखकांनी ीवादी लेखन केले असल े
तरी ते कादंबरी या सदरात येत नस यामुळे याचा िवचार केललेा नाही. तीच गो  आ मकथनाची आह.े 

ीवादी कादंब यांम ये िनवेदन बरेचदा थमपु षी असते, ह े यांचे चटकन ल ात येणारे वैिश  आह.े कारण 
आ मच र , दैनं दनी, किवता इ यादी आ मिन  व पाचे लेखन आप या अनुभवां या अिभ साठी ितला आजवर 
जवळचे वाटले आह.े अशा तर्हे या थमपु षी िनवेदनातून  होणारे नाियकेचे अनुभव लेिखकेचे वतःचे असतील कवा 
नसतील परंत ु ते ब सं य ि यांचे ितिनिध व करणारे असतात. ी पु ष शारी रक संबंधाचा येणारा अनुभव व यातून 
होणा या मानिसक ित या, काही वेळा यातील अ यायामुळे येणारी  द:ु सह यता हा ह जिनया वू फ या अशा कारची 
आ मकथना मक प तीही लेिखका, नाियका व वाचक यां यातील तादा य साध यास मदत करत.े गौरी देशपांडे यांनी 
कारावासातून प े, "एकेक पान गळावया', "ते ओ", "िनरगाठी", "थांग', "मु ाम" इ यादी अनेक कादंब यांमधून तर कमल 
देसाई यांनी "काळा सूय" या कादंबरीतून या शैलीचा उपयोग केला आह.े 

ी या पारंप रक ितमे या अनेक पैलूंपैक  पु षाला आप या देहस दयाने आकषून घेणारी या पैललूा फार मह व 
दल ेगेल.े रमणी, कािमनी इ यादी श द याचेच िनदशक आहते. नृ यातील अ नाियका सादर करणारी न तका ी असली तरी 

ित या आजूबाजूची चौकट पु ष धान होती व ित या भूिमका पु षां या संदभातच िनि त के या हो या. पु षांचे ल  वेधून 
घे याचा मनोवेधक साजसजावट करणे व आप या देहाचे मा यम बनवणे हा एकच माग ितला उपल ध होता. गौरी देशपांडे 
यां या कादंबरीतील नाियका या या िवरोधी आह.े आप या सामा य पाचे, आह े या पाला सजव या या थ तेचे उ लेख 
वारंवार नाियके या त डी येतात. यादृ ीने यांनी नाियकेचे de-glamourization क न ितची आकषक, कमनीय, पु षां या 
अपे ां या दिृ कोनातून िचि त केललेी पारंपा रक ितमा पुसून टाकली आह.े परंत ु या याबरोबर ितला वतः या 

ि म वातील साम य थळांचीही पूण जाणीव आह.े ह ेसाम य ितला ित या वैचा रक सखोलतेतून, वतं  वृ ीतून लाभल े
आह.े हणूनच "थांग" मधील का लदी िन:संकोचपणे, कुठलाही यूनगडं न बाळगता अ ितम प लाभले या आगंेिलक  शेजारी 
उभी रा  शकते. एवढेच नाही तर या साम याची जाणीव असले या दिम ी व इयनची नजर खेचून घेऊ शकत.े माणसा या 
स दयािवषयीचे ितचे िवचार ितन े फार समपकतेने  केली आहते."लोक मला दसायला चांगली हणतात. मला याचं 
आ य वाटतं. हणजे फुकट िवनय न ह ेहा. खरोखरच वाटतं कारण आरशात पािहल ंतर चेह यामोह यात स दयाचा नाहीतरी 
बरोबर संुदर बायका घेऊन जाणारेही वळून मा याकडे बघतात. कारण मा या मते एकच मा या एकंदर अिवभावात जी संपूण 
बेपवाई असत ेती लोकांना श दांचा तुटवडा हणून याला ते स दय हणतात. वा तिवक हा आह े वतं तेचा एक पैल.ू" 
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कमल देसाई यां या "काळा सूय" व "हटॅ घालणारी बाई" या कादंब यामधील नाियएकेला वणन केलेली शरीरा 
आकृतीच नाही. फार काय या या आधारान ेवाचक कदािचत ितची का पिनक आकृती उभी क  शकेल या नावाला येथ े
अि त व नाही. "हटॅ घालणारी बाई" म ये अगदी शेवटी ित या नावाचा उ लेख येतो तेवढाच. 
        आ ापयत या ब सं य कादंब यांम ये ीला पु षािवना येणारी अपूणता, ितची असहा यता, ितचे पु षा या तुलनते 
दु यम असलले े थान ह ेजण ूकाही ी वाचे आव यक पैलूच आहते, अशा प तीने यांचे िच ण केल ेगेल.े कब ना यांचे 
उदा ीकरण केले गेल.े गौरी देशपांडे व कमल देसाई यां या कादंब यांमधून याचे उदा ीकरण तर केले नाहीच. उलट यां या 
नाियका यािव  िनकराने लढताना दसतात. "कारावासातून प े"मधील नाियका हे याचे उ म उदाहरण आह.े ितचा लढा 
अवघड आह ेपण ित या हण या माण े " या या शेवटी काही एक असे सा य मा या हाती लागले क  यायो ये मला मी 
पुरेशी ठरेल". असा ितला िव ास आह.े आता एवढ तरी कळल ंक  मा या येक चढावर मला हात ायला कुणी कुणी होतच 
आिण जोपयत मी अगदी एकटी जकत नाही तोवर ही चढाई मला पुन: पु हा चढावीच लागेल. "याची ितला जाणीव आह.े 

येक ी या आयु यात पु षी एक गो  दलेली असत ेव या जुलमातून ितची धडपड आह.े आप याला सोडून दरू गेले या 
मनूला" तु या हटटान आिण प रि थतीन ं आयती चांगली तु या खु , शारी रक कैदेतून सुटले आह,े तर आता भाविनक 
परावलंबनातून सुटता यावं हणून िनकरांन मी केल ेती धडपड काय अशी पटकन पुसून टाकता येणार आह ेतुला? नावच काढू 
नकोस. जरा कुठं आकाश दसायला लागलंय तो परत आत ढकलेन हणशील तर मी तटीन लढेल समजून एस". ह ेझालो तरच 
ित या सुटके या ह ाला खरा अथ आह.े नाहीतर नुसत ेजेलर बदलल ेतु ंग तोच. 

कमल देसाई यां या कादंब यांम ये हा feminine protest चार सूर अिधक ती  आह.े "हटॅ घालणारी बाई" 
शीषकातच वयंपूण व िन मती म ी सूिचत केले आह.े हटॅ ह े ॉइड या मत ेपु ष लगाचे ितक आह ेवर या हटॅमधील 
फुल ेनविन मतीचे तीक आह.े अशा कारे हटॅ घालणा या बाई म ये ी-पु ष त वाचा संयोग सूिचत झाला आह.े नियकेला 
िच पट काढायचा आह.े िड े लँडसारखी अ त नगरी ितला िनमाण करायची आह.े कैलास शेटन े यासाठी ितला काही 
अट वर आपला टुिडओ व इतर मदत देऊ केली आह.े असे असताना तो िच पट पूण ित या मागावर असतानाच नाियका 
टुिडओला आग लावून देत.े या कृतीची संगती लावताना रा.भा. पाटणकर यांनी केलले ेिव ेषण अितशय अथपणू समपक आह े
हणून ते िव ताराने देत आह.े ते िलिहतात " क पिस यीतून ि व थापना होत असली तरी ी या ि व ा ीत 

काही खास िव े आहते असे लेिखकेचे मत आह.े पु षां माणे ी वतं  वयंपूण नाही. कसलीही िन मती ती एकटी क  
शकत नाही. पु षांची मदत घेतली नाही तर ितला िन मती मता ा  होत नाही. परंत ु पु षांची मदत यायची हणजे 
वतःचा कमीपणा मा य करायचा. क पाची िस ी नाहीतर ि म व ाि  नाही पण पु षा या मदतीिशवाय क पिस ी 

नाही. हणजे ीला ि व ा ी हायची असेल तर ितने वतःची यूनता वीकारली पािहजे. पण या अटीवर 
ि व ा ी हायची असेल तर ती न झाली तरी काय हरकत आह?े पु षा पशान ेडागाळललेी मु  सु ा ितला नको आह.े" 

काळा सूय "मधील नाियकेलाही आपण ी आहोत, वभावत:असहाय दबुळे आहोत ही जाणीव जाळत े आह.े ती ितला 
नाकारायची आह.े पु षांनाही जे जमत नाही असे काहीतरी केल ेतरच ित या अि त वाचा ठसा ती उमटू शकेल अशी ितची 
मनोमन खा ी पटली आह.े जगाचे सव उ ारकत पु ष होते. आता एका ीने ा◌ॅिमियअस  का बनवू नये यातूनच अ  
रथाचे काय पूण कर याचा िवचार ित या मनात िनमाण झाला आह.े लेिखकांनी पारंप रक ी ितमा रंग या नाहीत. 
उलटअशारीतीन े जगणा या ब ल या यां या मनातील उपहास यां या लेखनातून  होतो. "कारावासातून प े" ची 
नाियका मा रयाला नवरा सोडून ायला वृ  कर याचा िवचार करत.े ऑ फस म ये परत आ यावर ितला कळते क  मा रया 
चा नवरा ितला सोडून गेला यावर ती िलिहते "या सग या भानगडीत आमचं मया दत येय खतम. आता केस कापणं कवा 

च िशकणं असं काही करावं लागले" कमल देसा या कथेतील विहनी हणते "माणसाने तडजोड करावी, नऊवारी नेसून 
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सडा घालावा. (सुलोचना नेहमी िसनेमात घालत ेतसा) आिण सवाना चहा क न ावा. मगआपण यावा. असं के याने काय 
होतं? संसार सुखाचा होतो. लके - सुना नातवंडे पतवंडे यांनी फळतो." 

पितिन ा, पाित य हा पूवापार ीचा स गुण हणून मा य झाला. रामायणकाळाम ये भाया-भता व पित ता या 
क पनांचा उदय झाला. रामाने सीतेला करायला लावले या अि द ामध ेयाची प रसीमा दसली. ीने आप या पतीिशय 
इतर पु षांची अिभलाषा धरण,े या या सहवासात आनंद मांनण,े या याशी शारी रक संबंध ठेवणे हे सवात न य पाप ठरल.े 
आधुिनक काळातील कादंबरी वांड़:मयातील अनेक नाियका िववाहबा  संबंधाम ये गुंताना दसतात. परंत ुलेिखका यासाठी 
नवरा बदफैली  असण,े षंढ असणे, याचे नाियकेकडे दलु  होणे अशा कारची प रि थती िनमाण क न आधीच यां या 
बचावाची िस ता क न ठेवतात. गौरी देशपांडे व कमल देसाई यां या या कार या शरीर पिव कडे बघ याचा दिृ कोनच 
मुळातून वेगळा आह.े णय या हा इतर वहारांसारखाच एक वहार आह.े याला नैितकतेचे अ तर जोड याची 
आव यकता नाही. आपला हा दृ ीकोण "ते ओ"ला समजावून सांगताना याची नाियका हणत े "तो एकमेकांब लचा भाव 
इतका संपूण असतो क  मग खु  णय डाही याचा एक भाग बनत.े ती करण ंन करण ंयाला फारसे मह व उरत नाही. 
एकमेकांबरोबर यायचा आणखी एक अनुभव एकमेकांना ायचं आणखी एक सुख. अरे, तू मा याकडे टाकलेल येक कटा , 
तुझा येक ओझरता पश मला िततकाच सुखावून जातो. "ितचं जनकशी ल  झाला असूनही तोही चालवून घेतो याब ल 
ते ओ आ य  करतो. यावर ितची ित या-"जनकचा काय संबंध आह ेया याशी? ल  झालं हणून काय माझी कामुक 
भावना, अमुक अवयव, अमुक कृ य या या मालक ची झाली क  काय? अशी आह.े 

कमल देसाई यां या "हटॅ घालणारी बाई" या नाियकेला िच पट िन मतीचे येय सा य करायचे आह.े कैलास शेट 
एका अटीवर ितला टुडीओ ायला कबूल होतो. ती आठ हणजे"एक वष तू मा याकडे राहायचं, माझी रखेली हणून, जाहीर 
पण े हडवीन मी तुला". ही अट ती णभरही न थांबता कबूल करत.े राम ित या या कृतीन ेघायाळ होतो. यावर ती सरळपण े
याला हणते "असे काय बघता मा याकडे? मी कबूल झाल े नसते तर टुिडओ िमळाला नसता मग?" ितला आप या 

सूिचतेपे ा आपल े येय अिधक मह वाची वाटते. "काळा सूय" या नाियकेनेही क या गमनी ब े कडे राहायला जाऊन 
ितई रवादी ूहाची धीटपणाने िनवड केली आह.े 

आप या देहिविश  अनुभवांची धीटपण े केललेी अिभ  ह े ीवादी लेखनाचे एक व छेदक वैिश  बनून 
रािहल े आह.े मा  याचा अथ असा नाही क  केवळ यामुळे आपण आधुिनक ीवादी अस याचा दावा लेिखका करतात. 
अ ील वांड़:मयात ी या या देहिविश  अनुभवांना दल ेगेलेल े ाधा य ही ीवादी िवचारवंतां या टीकेचेच ल  ठरल े
आह.े ि यां या दिृ कोनातून देहिविश तेचे संदभ बदललले ेआहते. यातील नीती बा यता कवा घृणा यांना मह व रािहललेे 
नाही. याहीपे ा मह वाचे हणजे णय डे या  आनंदाचा मातृ वाची जोडला जाणारा संबंध अप रहार्य रािहलेला नाही. 
ि यां या रित डािवषयक दृ ीकोनाम ये ी वादाने घडवलेल ेह ेअ यंत मह वाचे प रवतन आह.े 

ज मंगल मातृ वाचे  गोडवे सािह याने युगानयुग ेगायल ेमातृ व हणजे जीवनाचे साथक मानल ेगेल ेव याचे बंधन 
ी या दृ ीन ेअनु लंधय् झाले. ीवादी सािह याला ह ेमा य नाही. "वुमन ऑन द एज ऑफ टाईम" म ये माग  िपयसीन े

मांडललेा दिृ कोन यासंदभात ल ात घे याजोगा आह.े ी या अंगी असणारी मूलभूत अन यसाधारण श  हणजे 
अप याला  ज म दे याची ित या शरीराची मता. परंत ु ही मता हणजे जीवशा ीय दृ ीन े ित या अि त वावरची 
शृंखलाच होय. जोपयत ा जीवशा ीय शृंखलेन ेती ब  आह,े तोपयत ती पु षांची बरोबरी क  शकणार नाही. पु ष हा 
पूणतः दयाळू व ेमळ हो याची श यता दरुापा त आह.े हणनू ीला माता हो या या आप या वैिश ाचा याग करावा 
लागले. यामुळे ितन ेकि पले या जगात मुलांचा ज म कृि म प तीन ेहोतो. सहािजकच या समाजा ि या व पु ष यां या 
पारंपा रक भूिमकांिनही थान उरत नाही. 
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  गौरी देशपांडे यां या कादंब यांमधून ही आई या ितमेकडे बघ याचा एक वेगळा दृ ीकोन िमळतो. यांची "िनरगाठी" ही 
कादंबरी आई व मुलांमधील ना ाची इतके िविवध पदर उलगडून दाखवते क  ती यां या वांड़: यातील एक उ कृ  कादंबरी 
ठरावी. मुल या बरोबर सतत चालले या चकमक नी रंजीस आललेी यातील आई हणत,े "वाटतं असं तरी खरंखुरं कुठे तरी 
सांगून टाकावं. आई पण ह े कती कंटाळवाणं, रिप ट ट ह, जखडून टाकणारं मन-शरीराचा फडशा पाडणारा असतो तेही 
सांगावं. नुसतीच कौतुक नकोत. क  ह े सव सवाना छान ठाऊक असतं हणूनच यावर कौतुकाचं गुणगानाचं, ेमादराचं 
पांघ ण घालतात?" मुलांचा आई-विडलांकडे बघ याचा दिृ कोण काय असतो? ज मदा या आई बापांना आपला ज म, 
रंग प या खेरीज कशा कशाब ल जबाबदार धरायचं ? आपल ेदोषदगुुण ह े"असल ेआईबाप होते हणून" असतात तर आपली 
थोरवी  "असले आई पाप होते तरीसु ा" असतो. आ मप र ण करताना ती हणत े "आईबापांना काय वाटतं मुलांब ल ?" 
हणून "क " "तरीसु ा"  ? कुणास ठाऊक "इतर" आयांना काय वाटतं? पण मला तरी "तरीसु ा" च वाटतं. हा 
ांजळपणािवशेष आह.े याच ांजळपण े मृ यूपूव  मुल ना ती प ात िलिहते, "आम या आयु यात तु ही दोघ नी िन वळ 

आनंद िनमाण केला असे जर आ ही हणालो तर तो भ दपूणा होईल. कारण ह ेखरे नाही ह ेआपण तूपण जाणतोच."कमल 
देसाई यां या "भूलावण" या कथेतील उषा ही अप य ज मानंतर आप या ीिवषयक साचेबंद आकलनाला ध ा बसेल अशी 
वागते. गौरी देशपांडे यां या "एकेक पान गळावया"या किवतेतील राधा व ितची मुल ेयां यातील संबंधही सलो याचे, ेमाचे 
नाहीत. आई व मुले  हणून एकमेकां या िव  ुवावर असू शकतात याचाच अनुभव या कथेतून येतो. 

वरील सव कादंब या मधील ि यांना वतःची क रयर आह ेव ती यां या बुि म ेशी, कतबगारीशी संबंिधत आह.े 
"एकेक पान गळावया" मधील राधा, "कारावास आतून प े"ची नाियका, "दु तर हा घाट" मधील नमू वतमानप  तंभलेखन 
करतात, यांना या े ात इतरांनी दखल यावी असा मान आह.े "काही दरूपयत" मधील जसू आिण "चं के ग" मधील सुहास 
आपाप या े ात आघाडीवर आहते."काळा सूय' ची नाियका ा◌ॅमीिथअस हो याची मह वाकां ा बाळगणारी आह ेआिण हटॅ 
घालणारी बाई या नाियकेला आ ापयत कोणीही उभारली नाही व नगरी उभार याचा यास आह.े भारतीय परंपरेतील 
भ तांश सािह यात ि यांची िच े घरा या, कुटंुबा या चौकटीत रंगवली जातात. यापे ा ह े वेगळे आह.े" फमेल मॅन म ये 
जुना रसने अगदी मोज या श दात ी-पु षां या भूिमकेतील भेद रंगवला आह.े 
                   पु ष यश वी होतात 
                   ि या ल  करतात 
                   पु ष पराभूत होतात 
                   ि या ल  करता 
                   पु ष यु  ेआरंभतात 
                  ि या ल  करतात 

यश-अपयश, वैरा य, यु , शांतता ही सगळी े े पु षांना दलेली आहते. ि यांना दलेल ेएकमेव ेत हणजे ल . 
रचने या दृ ीन े मा  इतर वाचकि य कादंब यां पे ा मूलभूत असा काही वेगळेपणा या कादंब यांम ये नाही. 

आप या सािह याची भाषा ही पु ष धान आह.े भाषेचे ह ेपु ष धान व प थमत: १९७१ म ये जमन ि अरन े मांडल.े 
भाषे या मूळ घडलणीतच पु षाला मह व वअ थान दले गेल.े यामुळे एकूणच समाजातली ीचे गौण थान भाषे या 
मा यमातून लोक माणसाम ये दढृ झाले. ितगामी समी कांनी ि यांची भाषा पु षां या भाषेपे ा वेगळी दाखवली आह.े 
यां या मत ेि यांची भाषा भावनावश, ि गत वतःला क थानी क पीनारी असते. तर पु षांची भाषा मा  बुि वादी 

गंभीर िवषय मांड यास यो य अशी असते. या कादंब यांमधून दसून येणारी भाषा अनाव यक अलंकार पासून मु  आह.े 
लांबलचक िनवेदनाचा कवा वणनाचा पसारा यात नाही. 
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या दो हीही लेिखकां या कादंब या िविवध संदभानी समृ  झा या तरी गौरी देशपांडे यां या कादंबरीतील अनेक 
संदभ पाश्चा य जीवनातील आहते."ते ओ"ि समस या दवशी नाियकेला भेटताना, "िखशात िमस टो आणायला िवसरलो". 
हणन े कवा नकुल ने नमूला दले या ेझट ची चे ा करताना वनमाळीने  "उ ा चांदी या चावीच चॉकलेट देईल तो". हणन े

ह े यापैक  काही यां या कथांचे े  ही वदेशाबरोबरच अनेक परदेशांम ये िव तारल ेआह.े कमल देसाई यां या लेखनात 
येणा या भारतीय पाि मा य पौरािणक सािह य, संत का  बायबल मराठी लोकजीवन इ याद मधील अनेकिवध संदभानी 
यांची भाषा अथ समृ  झाले आह.े 

या कादंब यांम ये काही उिणवाही आहते. गौरी देशपांडे यां या कादंब या म ये येणारी सवच पु ष अपा  अ यंत 
समजदार आ ासक वृ ीची आहते. कथानक नाियके या  अंतगत िवचारमंथनातून व ित या बा  जीवनात घडणा या 

संगांमधून घडत असली तरी या पु ष ि रेखांचा याला मह वाचा हातभार लागललेा आह.े यां या ि रेखा मा  
पुरेशा प  होत नाहीत. नाियके या  म यमवग य खरेतर किन  म यमवग य पा भूमीचे अनेक उ लेख येतात परंत ुअशा 
प रि थतीत वाढले या नाियकेचे जडणघडण इत या वतं   मह वाची कशी झाली हा  अनु रतच राहतो. कमल 
देसाई यां या कादंब यांमधून एखा ा िविश  समाजाचा िनदश होतो असे नाही, ािम  अनुभवांचे िच ण करताना यांची 
भाषा अनेक वेळा दबु ध होते. 

हलेन िस कसने हट या माणे ीवादी संिहता अबोध मनाचे, दबले. या अ य म वाचे कटीकरण करते. ह े
दबलेल े दसुरे अंतरंग श दातून कट हो याची मोकळी संधी ही ीवादी लेखनाचा पाया आह.े मराठी सािह य म ये ही 
मोकळी व संधी ा  झाली आह.े भिव यकाळात या न ाने बह  लागले या सािह य शाखेचा मनोवेधक िव तार होईल यात 
शंका नाही. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::----    
१) ' ी लिखत मराठी कादबंरी '(१९५० ते २०१०) संपादक- अ णा, ढेरे प गंधा काशन पुणे 
२) ' ी िवषयक कादबंरी' , ा. करण आगतराव जगदाळे, गोदावरी काशन अहमदनगर 
३) 'अध अवकाश' डॉ .अि नी ध गडे दिलपराज काशन. 
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सतंसतंसतंसतं    जनाबाईजनाबाईजनाबाईजनाबाईचेचचेेचे    भाविवभाविवभाविवभाविव     
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रव  बे बरेरव  बे बरेरव  बे बरेरव  बे बरे    
मुख, मराठी िवभाग, वै.धुडंा महाराज देगलूरकर महािव ालय, देगलूर 

'संत वा टकेतील जाईची वेल' हणून मराठी संत परंपरेत संतकविय ी जनाबा चा गौरव कर यात आला. म ययुगीन 
मराठी संत कविय ीम ये सवािधक लोकि यता संत जनाबाईला लाभली. संत जनाबाईचे अभंग हणजे उ कट अशा 
भावकिवताच आहते. जनाबाईचे भावजीवन इतर कोण याही संत कविय या तुलनेत अिधक उ कट आिण संप  आह.े एक 
आि त ी हणून जनाबाई या वा ाला आले या पोरकेपणाचे दःुख, दासी हणून राबत असताना करावे लागलले ेक , संत 
नामदेवां या सहवासातून िव लभ चा जडलेला छंद, िव लासोबत थािपत झाललेे िविवधांगी भावसंबंध संत 
जनाबाई या अभंगातून उ कटतेने साकारले आहते. िव ल भ पोटी थािपत परंपरेची पवा न करता पु ष धान 

व थेिव  बंड करत ी वातं याचा केलेला परु कार संत जनाबाई या अभंगातून साकारललेा आह.े एक ी हणून संत 
जनाबाई या अभंगातनू साकारले या भाविव ाचा शोध ततु शोधिनबंधात यायचा आह.े 

संत नामदेवां या घरी दासी असलेली पोरक  जनाबाई आपला पोरकेपणाचा अभाव भ न काढ यासाठी िव लास 
आप या जीवनाचे सारसव व मानते. जनाबाई या साडे तीनशे अभंगांपैक  जवळपास दीडशे अभंगात िव ल क थानी आह.े 
ितचे अवघे भावजीवन िव लानेच ाप याचे दसत.े "माय मेली बाप मेला । आता सांभाळी िव ला ।। मी तुझे गा लेक  । 
नको मजशी अ हे  ।।"०१ अशी दय पश  याचना ती करत.े माय बाप नस यामुळे आपला कैवार िव लानेच यावा अशी आत 
हाक ती देते.  तु यािशवाय इथे मला कोणीच नाही असा पोरकेपणाचा आतभाव िवल ण ाकुळतेणे कट करते. अव या 
जगाचा िपता असले या िव लाचे कृपाछ  लाभल ेतर आपल ेपोरकेपण संपायला वेळ लागणार नाही, ही ितची ा आह.े 
हणून िव लाकडे ती पु हा पु हा िवनवणी करते. वतः या पोरकेपणाचा आधार घऊेन िव लाचे ेम िमळव याचा आटोकाट 
य  करत.े जनाबाईला आठवावा असा भूतकाळ नाही, रमावे असे वतमान नाही, आ मसमपण करावे असा भिव यकाळ मा  

आह.े "देवाला आळिवताना जनाबाई या वाणीत असाधारण आतता आिण कमालीची अधीरता कट झाललेी आह.े"०२ िव ल 
हणजे ह रणी आपण ितचे पाडस असा भाव कट करत परमे र भेटीची उ कंठा जनाबाईनी  केली आह.े "मािझ ये जननी 

ह रणी । गुंतलीस कवणे वनी । मुके तुझे मी पाडस । चुकले माये पाह े यास । चुकली मािझ ये ह रणी । फरतसे रानोरानी । 
आता भेटवा जननी । िवनिवतसे दासी जनी ।।"०३ िव लाब लची ओढ  करत असताना संतजनाबाई येथे वा स य 
भावाचा आधार घेत.े "व सल रस हा भ या आिव कारास पोषक असून याचे दशन जनाबाई या किवतेत ठाईठाई 
घडत.े"०४ जनाबाईचे वा स य वंिचत जीवन ित या अनेक अभंगातून ित बिबत झाल ेआह.े उ म भावका ाला आव यक 
असललेी भावनेची उ कटता, आिव कारातील सहजता आिण भाषेतील ासा दकता ह ेिवशेष जनाबाई या अभंगात पदोपदी 
आढळतात. 

पोरक  जनाबाई िव लाम येच आपल ेमाहरे पाहते. वडील, आई, छोटा भाऊ, पोटचा मुलगा, बाल सवंगडी, ि यकर 
अशा िविवध ना यातून ती िव लाकडे पाहत.े या याशी वेगवेगळा संवाद थािपत करत.े यातून शा त ना याचा 
अखंिडतपण ेशोध घेते. िव लास मानवी पातळीवर उतर यास भाग पाडून याचे मानवीकरण के यामुळे जनाबाईचा िव ल 
लौ ककातील सामा य माणसासारखा दसतो. वा तव स याचा धागा न सोडता मानवी पातील िव ला सोबत ती संवाद 
साधते. देवाला आळिवताना जनाबाई या वाणीत कमालीची आतता आिण अधीरता कट झालेली आह.े "ये गं ये ग ंिवठाबाई 
। माझे पंढरीचे आई ।।"०५ अशी मातृ वाची हाक देत.े िव लाचे दशन घे यासाठी आपलेकाम सोडून या या मं दरात न जाता 
यालाच आप याकडे बोलावते. "दळीता कांडीता । तुज गाईन अनंता ।। मायबाप बंधुबिहणी । तू ं बा सखा च पाणी 

।।"०६असेती हणते. िव लािशवाय ितला णभरही जगण ेश य नाही. जनाबाई या यानी, मनी आिण व ी िव लाचा यास 
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आह.े िव ल हाच जनाबाई या मानाचा िवसावा आह.े" जनाबाईची का रचना अितशय आ मिन  अस यामुळे याम ये 
आपले अंतरीचे उमाळे यांनी श दां कत केले आहते."०७ जनाबाई मनाने पूणतः िव लाशी तादा य पावलेली आह.े हणून "देव 
खाते देव िपते । देवावरी मी िनजत े।।"०८ अशी कबुली ती देते. ितचेआवघे भावजीवन िव लाने ापललेे आह.े िव ल हाच 
जनाबाईचा ास आिण यास अस याचे पाहायला िमळते. 

जनाबाई या िव ला या भेटीसाठी ाकुळ होऊन वाट पाहते, अखेर तो आप या दयातच सापड याची अनुभूती 
उ कटतेने  करत.े ही अनुभूती हणजे ितचे देहपालटच आह.े या अपूव अनुभूतीन ेजनाबाईचे मन चैत यान े हावून िनघते. 
"देहाचा पालट िवठोबाचे भेटी। जळ लवणा गाठी पडोन ठेली ।।"०९जळात अखंड लवण व लवणात जळ अशी ही िव ल 
जनाबाईची ऐ याव था आह.े  दोघांनाही आता एकमेकांपासून सुटका नाही. भ ांना मोिहनी घालून आप या ेमपाशात 
गुंतवणारा देव, अशी याती असले या िव लास जनाबाई भ याबळावरआप यात गुंतवते. आप या दया या बं दखा यात 
भ ांचे दय चोरणा या िव लाला बंदी थ करत.े  "ध रला पंढरीचा चोर । गळां बांधोिनया दोर ।। दय बं दखाना केला । 
आंत िव ल क डीला ।। श द केली जवाजुडी । िव ल पाय  घातली बेडी ।। सोह ंश दाचा मारा केला । िव ल काकुळतीस आला 
।। जन  हण ेबा िव ला । जीव न सोडी मी तुला ।।"१० आप या दयात बं दस्तकेले यािव लास िजवंत बाहरे न सोड याचा 
िनधार ती बोलून दाखवते. िव ला या दयात थान िमळव यासाठी आजपयत सव संताची धडपड होती. पण जनाबाईचे 
मा  नेमके उलटे आह.े ती आप याच दयात िव लाला बं दस्त करत.े जनाई या दयात राह यात िव लासही ध यता 
वाटते. यातून जनाबाईचा पारमा थक अिधकार ल ात येतो. चतन परताव अंतमुख वृ ीमुळे यां या अभंगात आतता व 
उ कटता सहजपणे कट झाली आह.े" जनाबाई या भावसंप  ि म वाची वा यीन मूत  हणजेच यांची भाव संुदर अभंग 
वाणी होय."११ ह ेडॉ.रा. च. ढेरे यांचे िवधान जनाबाई या अभंगा संदभात अथपणू ठरत.े 

संत जनाबाई या ेमपाशात गुंतलेला िव ल ित या सोबत सावलीसारखा वावरत अस याचे ती सांगत.े दय त 
िव ल ित या जीवनाचा अिवभा य भाग बनललेाआह.े आप या दासी कामात मदतनीस हणून िव ल काम करीत अस याची 
अनुभूती ती कट करत.े "झाडलोट करी जन  । केर भरी च पाणी ।। पाटी घेऊिन डोईवरी । नेऊिनया टाक  दरुी ।।"१२ 

जनाबाई या ेमापोटी तो हलक  सुलक  कामे क  लागतो. आपला िजवाभावाचा िम  हणूनही जनाबाई िव लाकडे पाहते.  
देव हणून याचा कोणताही दरुावा कवा दडपण ित या मनावर नाही. "दळंू कांडंु खेळंू । सव पाप ताप जाळू ।। सव जीवम ये 
पा  ं । एक आ ही होऊनी रा  ं ।। जनी हणे  होऊ । ऐस सवाघटी पा  ।।"१३ असे ती िव लास हणत.े खेळता खेळता 
जगातील पाप ताप जाळू, आपण एक होऊन जगात अ ै  थािपत क , ह प होऊन हानंदा या आनंदात हाऊन िनघ,ू 
असे ती व  रंगवत.े यातून िव लासोबत या मै ीचे योजनच ती सांगते. अखंिडत सािन यातून ितला िव लाचा अंत लागला 
आह.े हणून ती िव लास भीत नाही. िव ला या अंगणात थांबून याला जनाबाई िश ाची लाखोली वाहते. मायेचा भुकेला 
असणा या िव लास माय बाप नाहीत. तो अिवनाशी अस याने याची प ीही ज म सािव ी चुडे धारण करणारी आह.े 
काळाचे तीक असणारा मृ यूही या यासमोर हतबल होऊन रडतो. हणून याला अपशकुनी ठरवूनती िश ा देते. 
जनाबाई या िश ा व तुि थतीला ध न अस याने िव ल िनमूटपण ेऎकतो. "अरे िव ा िव ा। मूळ माये या कारटया ।। 
तुझी रांड रंडक  जाली । ज मसािव ी चुडा याली ।। तुझे गेल ेमढे । तुला पा न काळ रडे ।। उभी रा नी अंगणी । िश ा देत 
असे दासी जन  ।।"१४या िश ाम ये ितर कार नसून ेम आिण िज हाळा आह.े येथ ेजनाबाई िव लाकडे अप यभावाने पाहते.  

ता यात पदापण के यानंतर जनाबाईला ी वाची चा ल लागत.े मनात ता यसुलभ ेमभाव अंकुरतात. जनाबाई 
िनसगद  भावनांना दाबून न ठेवता िव ला सोबत संवाद साधून मोकळी होते. आप या त ण मनातील णयभावा या 
पूत साठी ीकृ ण प िव लास ती ि यकरा या पात पाहते. "िवठोबा चला मं दरात । ग त हडती बाजारात।। रांगोळी 
घातली गुलालाची । शेज या केली पु पाची।।"१५ अशी आळवणी ती करत.े  या अभंगातील शृंगा रक ितमातून जनाबाई या 
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मनातील उ कट णयभाव िवल ण बेधडकपण े कटल े आहते. ी या भाविव ातील िविवध ट पे अगदी सहजपण े
जनाबाई या अभंगातनू साकारल.े जनाबाई या अभंगात ी वाची जाणीव ही ओझे बनून येत नाही, तर त ेअभंगलेण े हणून 
िमरवीत येते. ीसुलभ भावनांचा उ कट आिण र य आिव कार हणजे जनाबाईची अभंगवाणी आह.े या अभंगाचे आ मत व 
मा  िव लच आह.े 

िव ल भेटी या अधीर ते पोटी जनाबाईनी सुसं कृत पणाचे स यतेचे िश ाचाराचे सगळे संकेत धुडकावून दले आहते. 
पंढरी या बाजारात ितन ेआपली पाल मांडली आिण िनल पण ेकेशवा या घरी जायला िनघाललेी आपण एक वे या आह,े 
असे ती बेधडकपणे सांगत.े "डोईचा पदर आला खां ावरी ।भर या बाजारी जाईन मी।"१६ या अभंगातून जनाबा नी ी 
वातं याचा पिहला उ ोष केला आह.े ी या गुलामिगरीची परंपरा मोडीत काढून ी वातं या या दृ ीन े वाटचाल 

कर या या भूिमकेतून भर या बाजारात जाणार अस याचा िनधार ती  करत.े कोणालाच घाबरणार नाह2. िव लापुढे 
मला जनरीतीची पवा कवा भीती नाही. हातात टाळ घेईन, खां ावर वीणा घेईन मग मला मनाई करणार ?, ते5हा माझी 

ह2 कृती आ9ण माझे :वात;ंय #यांना सहन होत नाह2, यांनी खुशाल मनगटावर तेल घालून ब बला कवा ओरडा मला 

याची अिजबात पवा नाही, असे जनाबाई हणते. या संदभात डॉ. अ. मी पंढरी या पठेेत पाल मांडललेी दसेल, ते हा माझी 
ही कृती आिण माझे वातं य यांना सहन होत नाही, यांनी खुशाल मनगटावर तले घालनू ब बला कवा ओरडा मला याची 
अिजबात पवा नाही, असे जनाबाई हणत.े  या सदंभा=त डॉ.अ. ना. देशपांडे िलिहतात, "सवकृि मव िनरथक व पा या 
सामािजक संकेता या पलीकडे असललेी अशी जी धुंद बेभान त लीन अव था, ित या अनुभवात रंग या िशवाय ई री 
सा ा कार होणे अश य आह.े या अलौ कक अव थेचा जनाबाईला आललेा अनुभव हा ितचे ई र िवषयक ेमाचे नाण ेअ सल 
अस याचा िनदशक आह.े"१७ तेरा ा शतकात जनाबा नी आप या अभंगातून अशा रीतीने मांडलेल े चतन हणजे ी 
वातं याची वारकरी सािह यातील ही घोषणा आह.े 

ीकडे पाह याची जी सनातन मानिसकता आह,े याला जनाबाई धुडकावून लावत.े ीज माब ल खंत का करायची 
? असा  ती उपि थत करत.े " ीज म हणुनी का हावे उदास । साधुसंता ऐसे केले जनी ।।"१८ आप या वा ाला ीचा 
ज म आला हणून आपण उदास आिण िनराश होऊ नये. असेच साधुसंतांनी सांिगतले अस याचे माण जनाबाई दते.े 

ीजातीचे मनोधैय उंचावून ित या मनातला आशावाद जागव याचा य  जनाबाई करते. अशा कारे जनाबाईची 
अभंगवाणी हणजे ित या समृ भाव िव ाची िनतांत संुदर लेणीच आह.े या दृ ीने डॉ. ल.रा. निसराबादकर यांचे पुढील 
िवचार मह वाचे ठरतात. " ी मनाचा हळुवारपणा आिण भ ची उ कटता यां या सव अभंगांम ये ओथंबललेी दसत.े 
परमे र ा ीची तळमळ आिण आतता यांतनू यां या ब याचशा अभंगांचे लेखन झालेल ेआह.े यामुळे यांचे अभंग हणजे 
उ कट भावगीतांची मािलका वाटते."१९ ी मनाचा हळुवारपणा आिण भ ची उ कटता जनाबाई या अभंगांम ये ओथंबललेी 
दसते. यांचे अभंग हणजे उ कट भावगीते ठरतात. 

िन कषा मकिन कषा मकिन कषा मकिन कषा मक    समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    
संतजनाबाई या अभंगातून िनभय, धाडसी, कणखर आिण कनवाळू मनाचा सहजािव कार झाललेा आह.े िविवध 

पातळीवर ितचे िव लाशी थािपत झालले ेनात ेअभंगातून उ कटतेने  झाल.े संत जनाबाई आप या पोरकेपणाची उणीव 
भ न काढ यासाठी िव लाम ये आई-वडील पाहते. िविवध नाते ती िव लाम येच शोधत.े आपल ेदःुख ती िव लासउ ेशूनच 

 करत.ेिव ल हाच जनाबाई या जीवनाचा िवसावा आह.े आप या मनातील िव लाब ल ती  ओढ कट करत असताना 
िव लह रणअसून आपण ितचे पाडस आहोत असा भाव ती कट करत.े माहरे हा ी या भावजीवनातला िज हा याचा 
िवषय असतो पण जनाबाई पोरक  अस यामुळे ितला माहरे नाही. हणून ती िव लाम येच आपला माहरे शोधत.े िव लास 
मानवी पातळीवर आणत वडील, आई, छोटाभाऊ, मुलगा, बाल सवंगडी, ि यकर अशा िविवध ना यातून ती िव लाकडे 
पाहते. 
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 जनाबाई या यानी, मनी आिण व ी िव लच आह.े यामुळे िव ल मं दरात वेगळे जायचे ितला गरज वाटत नाही 
दळण कांडण करत असताना अिवरतपण े िव लाचे नाम मरण करत अस याचे ती सांगत.े िव ला या यानात एक प 
झा याने िव लासोबत तादा य पाव याचा भाव जनाबाई या अभंगातून कटला आह.े भ ाचे दय चोरणा या िव लासच 
जनाबाई आप या दयात जेरबंद के याची वाही देते. आप या ेमात गुंतललेा िव ल वतःचा मोठेपणा िवस न आप या 
दासी कामात पदोपदी मदत करत अस याचे जनाबाई सांगते.िव ला सोबत तादा य पाव यामुळे िव लाचे कोणतेही दडपण 
कवा दरुावा जनाबाई या मनात नाही. मनाने सदैव िव ला या िनकट अस यामुळे याचा पूण अंत 

आप यालालाग याची वाहीती देते. िव ला सोबतचे िनकट व आिण या यावरील अिधकारामुळे या या अंगणात उभी रा न 
िश ा दे याचे धाडस जनाबाई करते. ता यात पदापण केलेली जनाबाई िव ला म येच ि यकर पा न आप या मनातील 

ेमभाव याला उ ेशून सरळपणे कट करते. िव ल भेटी या अधीरते पोटी जनाबाईनी ढ पु ष धान सं कृती आिण 
िश ाचाराचे सगळे संकेत धुडकावून देत िव लापयत पोहोच याचा िनधार कट करते. िव ल भ साठी पु ष धान परंपरेस 
छेद दते ी वातं याचा पुर कार करत.े ीचा ज म िमळाला हणून उदास न होता आ मिव ासाने आपली पारमा थक 
वाटचाल केली पािहजे हा संदेश जनाबाई तमाम ी जातीला देत.े संत जनाबाई या अभंगातून ीचे सम  भाविव  
साकारले आह.े उ कंठा, उ कटता, आतता, अनुताप व तृ ी ह े उ म भावका ाचे िवशेष जनाबाई या का ात पदोपदी 
आढळतात.     
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

१) संत जनाबाई : उदधृत, संत नामदवेांची अभंगगाथा, संपादन ाचाय िनवृि नाथ रेळेकर,  ह. भ. प. ी.धो.ए.ग दकर, 
इचलकरंजी, थमावृ ी १९९९अ. .५२ पृ ७७२. 

२) अ.ना. दशेपांडे : ाचीन मराठी वा याचा इितहास भाग दसुरा, हीनस काशन, पुणे. ि तीय आवृ ी १९९६.पृ.१५०. 
३) संत जनाबाई : उदधृत, संत नामदवेांची अभंगगाथा,उनी,अ. .६५पृ.७७५. 
४) हमेंत ईनामदार : संत जनाबाई : एक भावसंप  ि म व, संत जनाबाई च र  व का , िचटणीस, संत जनाबाई िश ण सं था, 

गंगाखेड. अमोल काशन,पुणे. थमावृ ी १९७६. पृ.१४ 
५) संत जनाबाई : उदधृत, संत नामदवेांची अभंगगाथा,उनी, अ. . ३०,पृ.७६९. 
६) त ैव,   अ. २०७,पृ.८०१ 
७) हमेंत ईनामदार : संत जनाबाई : एक भावसंप  ि म व, उनी, पृ.०८. 
८) त ैव,  अ. १९३,पृ.७९९. 
९) त ैव,  अ. .१०६,पृ.७८२. 
१०) त ैव,  अ. १९६,पृ.७९९. 
११) रा. च. ढेरे  : जनाबाईची किवता , संत जनाबाई च र  व का , उनी, पृ.२१. 
१२) त ैव,  अ. . ७५,पृ.७७७. 
१३) त ैव,  अ. . .१८१,पृ.७९६. 
१४) त ैव,  अ. .१०१, पृ.७८१. 
१५) त ैव,  अ. . १५३,पृ.७९१. 
१६) त ैव,  अ. . २२७,पृ.८०४. 
१७) अ.ना. दशेपांडे : ाचीन मराठी वा याचा इितहास भाग दसुरा,उनीपृ.१५१ 
१८) संत जनाबाई : उदधृत, संत नामदवेांची अभंगगाथा,उनीअ. .१७८ पृ.७९६. 
१९) ल.रा. निसरा बादकर : ाचीन मराठी वा याचा इितहास, फडके काशन को हापूर,अकरावी आवृ ी२०१६.पृ.१०१. 
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सािनयासािनयासािनयासािनया    याचं ेकथनपर सािह य याचं ेकथनपर सािह य याचं ेकथनपर सािह य याचं ेकथनपर सािह य : : : : ी या आ मभानाचा ग भ वासी या आ मभानाचा ग भ वासी या आ मभानाचा ग भ वासी या आ मभानाचा ग भ वास    
 

डॉ. माधुरी पाथरकर 
सतीश धान ानसाधना महािव ालय, ठाणे 

१९८० नंतर या दोन दशकांम ये भारतातील समाजजीवन आमूला  बदलल.े झपा ाने पसरणारी शहरीकरणावर 
आधा रत जीवनप ती आिण माणसांचे पर परांशी आिण समाज व थेशी असणारे नात ेयातील ं  हा या बदलाचा मूलभूत 
घटक हणता येईल. या सव बदलां या पा भूमीवर भारतीय समाज व थेतील िविवध घटकांम ये थलू आिण सू म 
पातळीवर घडणा या ि थ यंतराचा वेध अनेक ी-लेखकां या सािह याम ये घेतलेला दसतो. याच काळातील मह वाची ी-
लेखक सािनया आहते. सािनया या कथा-कादंब यांम ये ि - मधील ना यांचा शोध, कुटंुबसं था, ल सं थेइतकेच 
पर पर मै -संबंध पुनरावृ  झालेल ेआहते. कब ना ह े यां या कथा-कादंब यांचे बल थान आह.े सािनया या मत,े ‘मानवी 
नाती हा तर मनु यजीवनाचा गाभा आह.े यामुळे मयादा ही जग याची नसते. िवचारांची व आकलनाची असते... मी अनके 
ना यांचा शोध घेत आले. यां या आधारेच ब याचदा ी ितमा व वाचा शोध घेतात.’ या शोधिनबंधात सािनया यां या 
िनवडक कथा आिण कादंब यां या संदभात यां या ी ितमां या सामा यातील असामा यतेचा िवचार करणार आह.े 

एकोिणसशे शीनंतर समाजात सवच पात यांवर झपा ाने बदल होत होत.े ीजीवनही बदलत होत.े ीया 
िश ण े ात, तं ान े ात तसेच जीवना या अनेक े ात उ पद े भूषिवत हो या, उ िश ण घेत हो या. वै क य, 
संशोधन े ातही या स य होत हो या. यां या सवागीण िवकासाला पोषक असे वातावरण यांना दसत होते. आप या 

मता आजमाव याची नवी ि तीजे यांना दसत होती. स र या दशकापासून ी वातं याची चळवळ महारा ात चाल ू
होती. याचे अनेक पलै ू ीमनाला कळत होत.े याचा भाव सािनया या काही ीपा ांवर दसून येतो. यां या कथा-
कादंब यांतील ीपा े ही बुि मान, सारासार िवचार करणारी, िनणय मता असललेी, उ िव ािवभूिषत आहते. यामुळे 
अनेकदा चौकटीबाहरेचे िनणय ही पा े सहज घेताना दसतात आिण इतकेच नाही तर पलेवतानाही दसतात. आमं ण 
कथेमधील स रता आप या मुलीला नवरा जयतीथकडे उ िश णासाठी जसे पाठवते, तसेच सु वातीला या यािशवाय 
एकटीने ितला सांभाळ याचाही िनणय घेत.े ह ेकरत असताना ित या मनात विडलांिवषयी कोणतीही कटुता िनमाण होणार 
नाही अशा प तीन े अितशय सहजभावाने मुलीला वाढवते. वास कथेमधील सािव ी पारंप रक सा यातील आई होणं 
िवचारपूवक नाकारते. वा तिवक ितला मूल नको असण ं हा िनणयही ती बोलून दाखवते. हणजे सवसाधारणपणे ीला 
मातृ वाम ये जी जीवनाची फल ुती दसते ती या ीपा ांना वाटत नाही. ह े परंपरागत ी ितमेला छेद देणारे आह.े 
या याउलट थलांतर कादंबरीतील िमना ीला वैवािहक जीवनात येणारा शारी रक णयसु ा गभाशयात जवायला जीव 
हवा हणून हवा असतो. ल ाचा हाच हतेू ितला दसतो. मातृ वाचा सजना या पातळीवरचा अनुभव घे यापे ा वेळ चांगला 
जाईल हणनू िमना ीला मूल हवे आह.े हा अपारंप रक िवचार िनवेदक सांगत.े परंपरागत िवचारमू यांचा दबाव, ताण या 

ी ितमा वतःवर घेत नाहीत. या आप या मनाला आिण िववेकबु ीला पटतील या िनणयांवर ठाम राहतात. तर थलांतर 
कादंबरीतील नं दता वतः सोडले या नव याचा, शतंनू या मुलाचा गभ याला न सांगता पाड याचा िनणय घेत.े आवतन  
कादंबरीतील सु ची ीरंगबरोबर ल  न करता राह याचा िनणय घेते, तो ीरंग सुचवतो हणून नाही तर ितला वतःला 
पट यावरच. पण मनात खोल िच ह ठेवून. तसेच जगदीशचा कौल घेऊन थलांतरमधील नं दता िव ंभरशी दसुरं ल  
कर याचा िनणय घतेे. आिण अवकाश कादंबरीतील जा हवीही आप या पिह या नव या या मृ यूनंतर अनेक वषानी पिह या 
नव या या मुला या-का तक या इ छेखातर सदािशवशी दसुरे ल  कर याचा िनणय घेत.े 

या सग या नाियका आज या काळातील वाटतात. या सभान आहते, िवचारी आहते, सुिशि त आहते. या 
समाज व था नाकारत नाहीत पण समाज व थे या चौकटीत रा न या आप या आयु याचे िनणय पणू िवचारांती घतेात. 
आवतनमधील सु ची ीरंगशी ल  न करता एक  राह याचा िनणय घतेे पण ित या मनात असं य ताण आहते. ती ित या 
आजीला – नीनीला याब ल काहीही कळवत नाही. कारण ित याशी असललेे र ाचे बंध ितला तोडायचे नसतात. पण 

ीरंग या अपघाती मृ यूनंतर ती परत ित याच कुशीत जात.े अवकाश मधील जा हवी राघवनबरोबर असलेल ेकोरडे वैवािहक 
जीवन िनभावतच असते. भाविनक ओलावा नसललेे वैवािहक जीवन ितने ग भतेन े वीकारलेल े असत.े वा तिवक ितचे 
सुदशनवर ेम असते व या दोघांना ल  करायचे असते. पण कौटंुिबक कारणामुळे ते श य होत नाही ते हा ती व थाशरण 
होऊन चाकोरीतला संसार कर याचा िनणय घेत.े कारण ित यासमोर दसुरा पयाय नसतो आिण सवच नाका न ितला वतं  
वाट चोखाळायची नसते. आजूबाजूला अशा ि या आप याला दसतात. या व थे या िवरोधात जाऊन चौकटीबाहरेची 
वाट िनवडत नाहीत. याचा अथ या कमकुवत असतात असे नाही. यां यात िवचार मता आिण िनणय मता असत,े पण 
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याची जाणीव यांना झालेली नसत.े एका िनणायक णी या व थे या िवरोधात िनणय घेतात, मा  यां या मनातील 
‘ व’ची ओळख ही यांना क न ावी लागते. कारण या समाजाचा, ना याचा उभा आडवा िवचार करतात. या फ  
वतःचाच िवचार करत नाहीत तर एकंदर मानवी नातेसंबंधाचाही ितत याच सखोल िवचार करतात. यामुळे ठाम 

िनणयापयत पोहोच या या यां या वासात या जा त ग भ होत जातात. सािनया या कादंब यातील ीयांचा िवकास 
एक  हणनू होतच असतो. यांचा जीवनाकडे बघ याचा दिृ कोन यां या येक कृती-उ तून वहात असतो. चार 
दवस कथेतील वसंुधरा आपली सून केतक ची मता ओळखून संपूण कुटंुबा या िवरोधात जाऊन ित या पाठीशी उभी राहत.े 
थलांतर कादंबरीमधील नं दता भाची, मुलगी हणून जशी दसते, तसाच ितचा  हणून होणारा िवकास िनवेदक 

सू मतेने दाखवते. सािव ी ही बहीण, आई या भूिमकांबरोबरच एक स म, सुजाण ी हणून दाखव यात िनवेदकाला यश 
आले आह.े तसेच आवतन कादबंरीतील सु ची तट थपणे कमला, दीप यांचा आई-वडील या भूिमकां या पिलकडे जाऊन 
िवचार कर याचा य  करत.े ोत कथेतील कशोरी ितचा नवरा आप या काय े ात म गुल आह ेह ेल ात येताच रडत न 
बसता वतःचे जग िनमाण करते. तसेच गु थानी असले या भगत सरांम ये झालेला बदल ल ात येताच यां यावरील 
एकेकाळी असले या भ चा बुि ामा यवादी िवचार कर याचे नुसतेच धाडस दाखवत नाही, तर यांना ती कटुताही 
िनदशनास आणनू देत.े ही पा े जगताना थोडे तट थपणे सभोवताल या गो चा, ना यांचा िवचार करताना दसतात. वास 
या कथेतील सािव ी आई असूनही नं दताकडे मोक या भूिमकेतून पाहते व ती मोठी, जाणती हो याची धीराने, संयमाने वाट 
पाहते. चार दवस कथेतील वसंुधरा केतक  आिण रजनी दोघ चाही वतं पण ेस यक िवचार क  शकत.े दसुरं घर कथतेील 
साधना माईचा, दादांचा आिण मु ाचा पु हा न ान ेिवचार करत उ रा या दशेन े वास सु  करते. िखड या कथेतील सुमा 
एका वेग या प तीने आप या विडलां या प नाभ या येक श दावर, सािह यावर ह  सांगते आिण जयंतीला ित यातील 
वेगळीच चमक दसत.े या सा यांतूनच चतना मकता हा सािनयां या कथा-कादंब यांचा आ मा असललेा दसतो.  

सािनयां या कथा-कादंब यांम ये नातेसंबंधाची अ-पारंप रक पे ठळकपणे दसतात. वास कथेतील सािव ी-नं दता 
यां यातील आई-मुलीचे नात ेह े थािपत समाजचौकटी या िव  आह.े यां यात टिपकल ना याऐवजी कायम वादच होत 
असतात. या मायलेक चे भावबंध कधीच जुळत नाहीत कारण सािव ीला आई या भूिमकेम ये थांबायचं नसत.ं पण शेवट 
समोर दसू लाग यावर मा  ती नं दता या जवळ जा याचा अटोकाट य  करत.े अशावेळी जगदीश या दोघ मधील ह ेअतंर 
िमटवून टाक याचा य  करतो. एक  हणून सािव ीकडे पाहण ंकसं आव यक आह ेह े नं दताला पटवून देतो. याच 
कथेचे िवकसीत प थलांतर कादंबरीत पाहायला िमळते. नं दता-सािव ी या दोघ चे नाते ारंभी िवसंवादी पण ढ नाही. 
िनवेदका या हण यानुसार, आईची सव कामे बाबाच करायचे. (प.ृ५७) आई या अिल  वाट यामुळे ारंभी आईब ल असुया 
वाटते पण नंतर मा  ती आई कळली आह े असे हणत आईशी जोडली जाते. जे नाते जगदीश-सािव ीचे असते तेच 
कादंबरी या अखेर या ट यावर नं दता-सािव ीचे िनमाण झाललेे दसत.े दसुरं घर मधील साधना माईचा आई हणनू 
िवचार करते तर माई साधनाला वतः या वैवािहक जीवनािवषयी मौन ठेवायला सांगते. कारण ितने ते वैवािहक जीवन 
वीकारलेलं असतं. अवकाश कादंबरीतही ारंभी जा हवी-अ मा या ना यात पारंप रक िवसंवादी सूर मुली या 

काळजीपोटीच असतो आिण जा हवीलाही याचा वाभािवक राग येतो. पण वतः या आयु या या उ राधात जा हवी 
आप या आईला समजणा या ‘तािमळ’ भाषेत कादंबरी िलिहते आिण सजना या पातळीवर आईची भूिमका समजून घे याचा 

य  करते. सािनयां या सािह यात ना यांचे अनेक आकृितबंध न ाने दसतात यापैक   आई-मुलगी यां यातील नात ेती 
िविवध अंगान े िचतारते. यां या कथनपर सािह यांतील स रता आिण िनशी, जा हवी-अ मा, नं दता-सािव ी अशा अनके 
जो ा आप याला तपासता येतील.  

यां या कथा-कादंब यांतील ीपा े अपारंप रक जगताना दसतात. ोत कथेतील कशोरी, ितचा नवरा काय 
करतो, कुठे जातो ह ेमाहीत अस याचं काही कारण नाही ह ेती सहजपणे भगत सरांना सांगत.े ह ेसांगताना कोणतीही कटुता 
कवा प ी हणून काही िख ता नसते. नवरा राजकारणात  अस याने ती मनापासून ह ेमा य करते क , “फ  माझं मी 

िनराळं वैभव, नवीन जग उभं करायला िशकल.े” हा बदल वतःत घडवून आणताना कदािचत ितला यास पडल ेअसतील पण 
आता ती ‘ित या’ जगात मजा घेत जगते. याची ितला नशा आललेी आह.े सािनयां या कथेतील नाियका या दृ ीन े िवशेष 
आहते. ारंभी या चाकोरीतल ंजीवन जगत असतात, पण ती चाकोरीब  वाट सोडून वतःची वाट िनमाण क न याव न 
चाल याची ग भता आिण धा र  यां या ठायी या िवकसीत करतात. हा वासच यांना वेगळं करतो. चार दवस 
कथेतील वसंुधराला जे हा आप या मुला या कुवतीपे ा सुने या बुि म ेची सा  पटते ते हा संपूण कुटंुबा या िवरोधात जाते 
आिण केतक ला, “तू पुढं जा, िमळून नाही जमल.ं तर एकटीनचं जा. माझा तलुा पा ठबा आह.े..” ह ेसुनेला सांगताना ही श  
ित यामुळंच िमळाली याचीही वसंुधरा ांजळपणे कबुली दतेे. वास मधील सािव ी, आदी ी ितमा बायको आिण आई 
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हणून ढ वास नाकारतात आिण वतःची वेगळी वाट चोखाळतात. वतं   आिण आई या दोन भूिमकांम ये या 
जगताना संघष करतात पण यां यातील मातृ व भावना पूणपणे नाकारत नाहीत. यामुळे यां या कथांतील मातृ ितमा ही 
अपारंप रक होते.  

कुटंुबसं थेतील आई-मुलगी, पती-प ी, मामा-भाची, बहीण-भाऊ, आई-वडील, सासू-सून अशा िविवध नातेसंबंधांचा 
गोफ सािनयां या कथा-कादंब यांम ये िवणललेा दसतो. कधी िवभ  कुटंुबसं था तर कधी एक ुवीय कुटंुब यां या 
सािह यात दसते. यां या कुटंुबाम ये एका मयादपेिलकडे दरू गलेले े पण भाविनक ओलावा जपलेल े पा -पा संबंधही 
दसतात. उदा. आमं ण कथतेील जयतीथ, स रता आिण िनशी. यांचे कुटंुब पारंप रक नाही. पण तरीही यां यातील ना याची 

वीण तुटललेी नाही. तसेच चार दवस कथेतील सासू-सून असले या वसंुधरा-केतक  यां यातील भावबंध दरू जाऊनही 
जपललेा आह.े सासू-सुने या ना याला दलेला मै ीचा पदर खूप िवलोभनीय आिण तरीही ल णीय आह.े ना यांना मयादा 
नसतात याचा यय सािनया या कथेत पु हा पु हा येतो. ल  आिण कुटंुबसं थतेील दृ य-अदृ य ताण िविवध पात यांवर 
सािनया टपतात. मानवी ना यांिवषयी मांडणी करताना अप रहायपणे या सं था यां या कथांचा अिवभा य भाग होतात. 
जे हा नाती िनमाण होतात ते हा यात ताणतणाव, ितढे, भाविनक गुंतागुंत यातील ािम ता असणं ह े ओघाने आलंच 
यामुळे यां या कथा-कादंब यांम ये अनेक ना यांचे गोफ िवणलेल े दसतात. यातूनच ल सं थेची िविवध प ं यां या 

सािह यात अिपरहायपणे येतात. जसे, थलांतरमधील जगदीश आिण मीना ी या दोघांचा पती-प ी हणून संवादच होऊ 
शकत नाही. ल ामुळे अपेि त आि मयता, ओढ, आ था यां या नातेसंबंधात नाही. आहते त ेफ  समाजमा य सोप कार! 
उदाहरणाथ, वाटा कथतेील िमनू आिण अिन , ोत कथेतील कशोरी आिण चा , आमं ण कथेतील जयतीथ आिण 
स रता.   

येक ना याला वतःचा एक चेहरा आिण ओळख असत.े आिण यातूनच या पा ांचाही िवकास होत असतो. 
आधुिनक जीवनात बदल या सामािजक प र े याम ये कुटंुबाची बदलती पे यां या कथांचा एक मह वाचा िवशेष आह.े 
कब ना मराठी कथेम ये यांनी केलेल ेअसे िच ण वैिश पूण आह.े पा -पा संबंध िवकसीत हो यास कुटंुबाचा अवकाश 

साहा यभूत ठरतो. पण पा ांचे वतं  ि म व अिधक ठसठशीतपणे  होते. पती-प ी ना यांतील सौहाद 
एकमेकांपासून दरू रा नही काही कथांम ये जािणवपूवक जपलेल े दसत.े आमं ण मधील स रता आिण जयतीथ वतः या 

ावसाियक िवकासासाठी सामंज याने पर परांपासून दरू जा याचा िनणय घतेात. तसेच मुलीला सु ा ित या इ छे माण े
िनणय घे याचे वातं य सहजपणे असते. आिण आयु या या एका ट यावर याच आपलेपणाने पु हा भेटतात. अशा कारे 
ना यातील ग भ प िचि त केलेल ेआह.े ह , ना यांम ये आ तळेपणा, ओरबाडण ंह ेसािनयां या कथा-कादंब यांम ये येत 
नाही. अितशय समजून-उमजून, ना यांचा मान राखून, याहीपे ा चा मान राखून नाते वाह असललेे दसतात. पती-
प ी नातेसंबंध िचतारताना एकच एक आकृितबंध वीकारललेा नाही. जग या या आिण ना यां या अनेक श यता लेिखका 
दाखवते. यामुळे एकसुरीपणा आललेा नाही.  

या नातेसंबंधाबरोबरच यां या कथां-कादंब यांम ये ‘मै भाव’ िवशेष प घेताना दसतो. हा मै भाव फ  दोन 
ि या कवा पु षांम येच असतो असं नाही. तो िविवध नातसंेबंधातून, तसेच िभ  देशांतील म येही साकार झाललेा 
दसतो आिण तो यां यातील ना याला एका वेग या उंचीवर नऊेन ठेवतो. इतकेच न ह ेतर  हणूनही यांचा ग भ 
वास झालेला दसतो. उदा. ोत, चार दवस, वास, प रमाण कथा तर थलांतर, अवकाश कादंबरी. ोत मधील कशोरी 

आिण भगत सर यां यातील, िश क-िव ा याचे नाते, वास आिण थलांतर मधील सािव ी-जगदीश, जगदीश – नं दता, 
चार दवस मधील वसंुधरा-केतक . 

यानंतर  कथेतील रािधका या पा ाचा प ी त े एक वतं   हा वास वैिश पणू आह.े कारण २०-२२ 
वषा या सहजीवनानंतर नवरा लिलत अचानक सोडून जाणार ह ेकळताच तथाकिथत सुरि त कौटंुिबक वातावरणातनू ती 
अचानक वेग या आयु यात ढकलली जाते. पण ा  प रि थतीत ती समजून उमजून अितशय संयतपण ेवाटा धुडंाळत वास 
सू  करत.े तो ितचा व वाचा शोध घणेारा वास खूप मह वाचा आह.े िविवध ना यां या पिलकडे ती नवरा हणनू लिलतला 
समजून घे याचा य  करते. या या सोड याने ितला दःुख होते पण ती आ तळेपणा करत नाही. या दःुखातून ती बाहरे 
पडत ेआिण अितशय अपारंप रक प तीने सम  िवचार क न प रि थतीला सामोरं जात.े 

जाग कथेमधील यशोदा ल ानतंर िववाहसं थेमुळे िमळाललेी सव सुखे अनुभवते. एक समाज व थे या चौकटीतील 
प ीची भूिमका अगदी मनापासून जगते. पण जे हा ितला कळते क  आप या पतीची एक येसी आह ेआिण यां यातही असेच 
सव कारचे संबंध आहते ते हा ती थम क ी, हतबल होते. पण एका िनणायक णी ती नव याला शारीर संबंध ठेव यास 
नकार देते कारण तो एकाच वेळी दोघ शीही असे संबंध ठेवतो ह े ितला पटत नाही आिण हणून प ी हणनू ती याला 
ठामपणे नकार दतेे. ह ेधा र  ती दाखवते ह ेल णीय आह.े ह ेकरताना ती कोणताही बंडाचा झडा हाती घेत नाही. पण ितन े
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दलेला नकार ितला वैिश पूण ठरवतो. तसेच आमं ण कादंबरीमधील स रता ही जयतीथ परदशेी गे यावर वतः या 
वै क य े ातील आपला वास नेटाने आिण मनापासून करते. आप या मुलीचाही सांभाळ करत.े पण याचबरोबर ित या 
मनातील िपतृ ितमा कुठेही डागाळू देत नाही. कब ना यां यातील नात े ती सहजपणे फुलवते. इथ े या ी ितमा ढ 

ितमांपे ा वेग या होतात. या नाियका सामा यातील असामा य ठरतात. या ी ितमांचा वतःचं एक जग आह ेआिण त े
अस यात यांना काहीच गैर वाटत नाही. काह चं कुटंुब हचे जग आह ेतर काह चं यांचं काय े  ह ेमह वाचं आह.े पण या 
दो ही जगातील ीपा े या जगात जगताना यांचा जो व वाचा शोध घेतात तो मह वाचा आह.े यांचा  हणून 
होणारा वास मह वाचा आह ेआिण तोच लेिखका अधोरेिखत करत.े यामुळे या ी ितमा जरी सामा य ि यांसार या 
भासत अस या तरी यांचा जग याकडे, कुटंुबाकडे, यां या नातेसंबंधांकडे पाह याचा दिृ कोन यांना जीवना या एका 
ट यावर असामा य ठरवतो. हणूनच आमं ण कथतेील भिगनीभावाने स रतासोबत असणारी मालन ित या आयु यात 
मह वाची भूिमका िनभावते. कौटंुिबक रचनेत रा नही ी या व वाचा शोध घेणारी यशोधरा ल ात राहते. कारण ती 
आ मस मान जपताना दसत.े आ मस मान ही येक माणसा या आयु यातील मूलभूत गो  आह.े आिण तीच यां या कथा-
कादंब यातील ी ितमा यां या परीने जपतात पण तो जपताना कोणताही आिवभाव नसतो. अितशय सहजपण ेते यां या 
जग यातनू येत ं यासाठी या काहीही िस  कर याची अहमहिमका नसते. या संवेदनशील असतात, आयु या या एखा ा 
ट यावर या तडजोड करतात पण सहज हार मानत नाहीत. ी वातं यापे ाही यांना वातं याचा वास जा त 
मह वाचा वाटतो. पारंप रक चौकटीत रा न या वतःचे वतं  िवचार जपतात यानुसार वागतात यासाठी या ल सं थेचा 
याग सहसा करत नाहीत.  

जग याचे, आयु याचे, िवचारांचे, मनाचे गुंतागुंतीचे धागे सािनया या कथा-कादंब यांम ये िवणलेल ेआहते. मानवी 
ना यां या समाजमा य ा या केले या नाहीत कब ना ठरीव साचे सोडून यांनी ना यां या अनेक परी कि पले या आहते. 
परंपरागत समाजमा य चौकटीत रा नही ‘ व’ला सांभाळत वतं पणे जगणारी ी आह.े या ी ितमा समाजात, कुटंुबात 
रा न वतःचा मू यभाव जपणा या, आप या परीन े िनणयाचं वातं य घेणा या, या िनणयाला संपूणपण े याय दे याचा 
िवचारपूवक य  करणा या आहते. एकोिणसश े शीनतंर या ी-लेखक सािह यिन मतीचा िवचार करताना सािनया या 
कथनपर सािह याचा आिण यां या ी ितमांचा िवचार अप रहाय ठरतो. 
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मुंबई िव ापीठ, मुंबई. 
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मराठी सािह यातनू अिभमराठी सािह यातनू अिभमराठी सािह यातनू अिभमराठी सािह यातनू अिभ     झाललेी ी ितमाझाललेी ी ितमाझाललेी ी ितमाझाललेी ी ितमा 
    

ी. . . . शद ेचं शेखर उ मराव    
संशोधक, वा. रा. ती. िव. नांदेड िश.शा  िवभाग 

मागदशक    
ाचाय डाँ. मधुकर आं. पंुडगे    

एस. एस. गा. मा. अ. महा. हगोली. 
तावनातावनातावनातावना : 

भारत वतं  झा यानंतर भारतीय समाज आिण माणसा या मनात राजक य आकां ा वाढ या येक पंचवा षक 
योजना, िनवडणूका, स ेचं िवक ीकरण, लोकक याणकारी योजना, िश णाचा सार यामुळे भारतीय जनमाणसात आमुला  
बदल झाला. लोकशाही शासन प दतीमुळे सवसामा य माणसाला ह  अिधकारांची भाषा कळू लागली तळागाळात चंड 
जागृती िनमाण झाली. वांत य ा ीमुळे आपल ेसवच  सुटतील अशी आशा प लिवत झाली होती. पण काळाबरोबर 
अनेक सम या वाढत गे या. बेकारी दा र य, वाढती लोकसं या ाचार जातीय दगंली, जातीयवादी राजकारण, 
पुन ीवनवादी श चं थमैान, दिलतांवर वाढलेल े अ याचार आिण दु काळ यामुळे माणसांचा वातं य आिण 
लोकशाहीवरील िव ास डगमळीत झाला. आप या या सोडवणूक साठी लोकां या चळवळी संघटीत होऊ लाग या. 

िश ण आिण लोकशाहीचा िवचार अनेक सामािजक घटकापयत पोहचला होता िनरिनरा या देशातील लोक खेडी, 
खेडयाबाहरेील दिलत, भटके िवमु  आिण आ दवासी िश णामुळे जागे होऊ लागल.े शेतकरी ि या आिण कामगार वगातही 
िश णाच लोण पसरल.ं िश णाचं लोकशाहीकरण सु  झाले. समता, वातं य, याय आिण वािभमान' हया मानवी मु याची 
जाण झा यामुळे रा  समाज आिण ि या जीवनात ांतीकारक बदल घडून येऊ लागला. िवषम व था आिण 
यािव दचे असमाधान हयामुळे समाजमनात वेदना आिण िव ोहाने पेट घेतला. याचेच वा यीन प हणजे 'दिलत 

सािह य' होय. 
इं जी आिण सं कृतची भुस ा संप यानंतर सामा य माणसू याची बोली, याचा प रसर आिण याचे  ह े

सािह या या क थानी येऊ लागले. अनेक समाज घटकातनू निवन लेखक उदयाला आले. हया लेखकांनी आपली भाषा, 
आपला देशआपली प रि थती आिण आपले  आप या सािह यातून मांडले. मनोरंजनासाठी सािह य वाचण वाचकाला 
हया न ा सािह याने हादरे दले. शेतकरी, दिलत, आ दवासी, भटके िवमु  आिण कामगार वगातून नवा लेखकवग उदयाला 
आला. याची भाषा, याचे अनुभवन  कर याची प दत ही ढ वा यापे ा वेगळी होती. िख ती. मुि लम धमातील 
लेखकानीही आप या अनुभवांना श दांत वाट क न दली. ि याही मो ा सं येन े िल  लाग या.आप या था, वेदना 
धीटपणे मांडू लाग या. िश णाचा सार व चार झा यामुळे नवा वाचक वग वाढला. हा वाचक वगिनरिनरा या सामािजक 
तरातला होता. याची अिभ ची िभ  व पाची होती. ढ वा यात याला याची ितमा दसतन हती. सािह यातील 

अनुभव याला वतःचे वाटत न हत.े हया सग यांचा प रणाम त कािलन वा य िन मतीवर झाला. कुठ याही वा य 
वाहाची िनकोप वाढ हो यासाठी टका ित टका मह वाची भूिमका बजावत असते वेगळे अनुभव ह ेपारंपा रक चौकटीत 

बसत नाही याची चचा व िच क सा करायची असेल तर ती वेगळीच झाली पािहजे. यामुळे वा यीन समी ेची वतुळे 
िव तारणी गेली. न ा वाहामुळे मराठी भाषेत मोलाची भर पडली. 

मराठी वा यात िनमाण झाललेे दिलत सािह य, ामीण, ीवादी सािह य आ दवासी, िख ती, मुि लम सािह य, 
जनसािह य या िविवध वाहामुळे मराठी वा य सकस आिण समृ द झाल ेआह.े न ह े तर मराठीचा वा याचा अभूतपवू 
कायापालट झाललेा आह.े ह े सािह य समृ द आिण जीवना या िविवध तरांना पश करणारे आह.े अनेक सामािजक 
तरामधून उदयाला आले या लेखकाचे ह ेसािह य आह ेआजवर या सािह यात आम या िवषयी िलिहल ेनाही जे िलिहल ेत े

िवकत आिण चुक चे होत े हणनू आ हीच आमचे सािह य िलिहत आहोत. आमचं सािह य ह ेआम या चे सािह य आह.े 
आ ही जे जगलो, भोगलो याची ही अिभ  आह.े यामुळे आमचे सािह य आ हीच िल  शकतो घऊेन ह ेलेखन केलले ेआह.े 
हया सािह याचा भाषा साहिजकच अिधक आह.े लोकशाही व था आिण यामुळे मराठी वा याने कस बदलललेी आह.े फुले, 
शा  महाराज आंबेडकर यांचा िवचारांचा भाव पडलेला आह.ेमराठी वा यावर पडले या इतर वाहांचा भाव आपण 
सिव तर पाने पा  
1) 1) 1) 1) ामीण सािह य ामीण सािह य ामीण सािह य ामीण सािह य : 
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कृिषिन  सं कृती, िनसगस मुखता, यातून िनमाण झालले े लोकमानस ह े ामीण जीवनाचे मह वाचे घटक आह.े 
यातून जग याची एक रीत साकारत जाते. या रीतीचे िच ण या सािह यात आढळते ते ामीण सािह य' होय. 

ामीण जीवनाचे य -अ य  िच ण सािह यातून झाले असे सािह य ाचीन वा यातीही पाहायला िमळते, 
'दु ांतपाठा' मधून आल ेकाही कथा शतेी, शेतकरी आिण ामीण जीवनाचे िच ण करतात याचे उदाहरण हणजे 'आधा रथे 
प रसाचा दृ ांत घेता येईल. याच माणे नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आ द संता या अभंगामधून ामीण जीवना या काही 
छटा  होतात. 

आधुिनक कालखंडात हरीभाऊ आपटे यांचा काळ तर मोठा कठीण आला' ही दु काळा या पा भूमीवर िलिहलेली 
कथा ामीण सािह यात समािव  होईल. ामीण जीवनाची खर जाणीव ही म. फुलां या वा यात पाहावयास सापडते. 
'गलुामिगरी शेतक-यांचा आसूड' तृतीय र ' ह ेनाटक शेतक यांसबंधी मूलगामी िवचार मांडणारे आहते.फु यां या अखंडामधनू 
शेतक यांची प ी कवा शेतीत राबणारी ी अप रिमत क  करते याचे यांनी रेखाटलेलेिच  प रणामकारक आह.े 
उदा.पाभरीचे माग मोधीता तुरीसा मदत पतीस पैरीताना वा याचा सोसाट भर पाऊसात करी ती मदत । पसीराय । महा मा 
फु यांनी जी जीवनदृ ी दली याचे प रणाम कृ णराव भालेराव, मह ष शद,े मुकंुदराव पाटील यां या सािह यातून आढळून 
येतात. 

जाणीवपूवक ामीण जीवन दशन घडवणा या सािह याचा सलग वाह 1920 नंतर दसतो. कारण फुल,े 
आंबेडकरां या संपकामुळे जागतृ झालेली त ण िपढी वाचू-बोलू लागली. ही त ण िपढी ब जन समाजा या तळागळातनू 
आललेी होती. या नविशि तांना कषान े जाणवल े क  अ यासा या िनिम यान े आपण जे वाचले ते आप या 
जीवनानुभवांपे ावेगळे आह.े गैरसमज पसरिवणारे आह.े मग मी माझा समाज हा सािह याचा िवजय का होऊ नये? असा 
निवन िवचार या िपढीला समावू लागला. ामीण जीवनातील िवषमता, अ ान, दा र य, अिन  ढी, परंपरािभमान इ. न  
क न यांची अि मता जागृत कर याचे य  मा सवादी मंडळी शा  महाराज, भाऊराव पाटील यांनी केल.े या ि थतंतराचा 
प रणाम सािह यावर झाला. खेडे खेडयांचा प रसर िनसग जीवनातील सम या यांचे दशन घडवणारा लेखकवग िनमाण 
झाला. 

१) 1925-1940 या काळात िनमाण झालेल ेसवक करण मंडळाचे ामीण जीवे ग.ल. ठोकळ यांचा 'सुगी' ग.ह. पाटील 
यांचा 'रानजाई' हा का सं ह 'मीठ-भाकर' हा कथासं ह इ यादी सािह य हणजे मािहतीवाजा व तपिशल 
पुरिवणारे होत.े 

२) 1940-45 या काळात के नारखेडे यां या िववार हा किवतासं ह िस द झाला परंत ू यातील किवता हया सामा य 
दजा या वाटतात. यानंतर ी. म. माटे यांनी माणूसक या ना याने दन-दिलतांची सेवा केली आिण थानुभवातून 
'माणूसक चा गिहवर' उपेि तांचे अंतरंग यासारखे कथा लेखन केल.े 

३) 1946 या आसपास एकूण मराठी सािह यात प रवतन झालेल ेआढळत.े ामीण माणसाचे मन याचे वागण ेयांचे 
िच ण सािह यात होऊ लागल.े ंकटेश माडगुळकर, शंकर पाटील, द. मा. िमरासदार रणिजत देसाई, अ णाभाऊ 
साठे इ. नी ामीण कथा िलिह या. यां या कथते ामीण जीवनाशी जुळलले ेअनेक पदर आढळतात. 

४) 1960-70 या काळात करकरी ामीण समाजातून आलले ेआनंद यादव, शंकरराव खरात, बाबा पाटील, बाबुराव 
बाबुल सखा कुलाल, चं कुमार नलगे इ. अनेक लेखक यां या कादंब यातून ामीण वा तव िचि त क  लागल.े 
'क ररा' 'धन', 'टारफला', 'माणूस' या कादंब यातून ाम व थेची एकूण रचना, ताण-तणाव, बदलले या 
अथ व थेमुळे िव कटलेल े ामीण जीवन समथपण े कट झालेल े दसते. 

५) 1970 नंतर या कालखंडात ामीण सािह यात महारा  चळवळीचे पडसाद उमटू लागल.े वातं यानंतर झालेला 
मिनरास, बेकारी इ. मुळे नवी िपढ़ी दशाहीन अव थेत फरत होती. याचे पडसाद उखडललेी झाले. 'झ बी', 

'हा या हा या ददु ु दे, गांधारचे डोळे, 'िवषवृ ा या मुळया', 'मरण कळा, अं ारमाती' इ. सािह यातून ामीण 
भागातील राजकारण, अपे ाभंगाचे दःुख, त ण ामीण मनाचा उ ेक िचि त झाला आह.े खेडयातील माणूस अखेर 
शोिषताचे जीवन जगतो अशा शोिषतांचे िच ण करणा या ामीण सािह याने मराठी वा यात मोलाची भर 
घातली. 

2) 2) 2) 2) ीवादी सािह य ीवादी सािह य ीवादी सािह य ीवादी सािह य ::::    
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ीचे थान समाजात दु यम मानले जात.े ित याकडे एक  हणून पाह यापे ा बाई हणून पािहल ेजाते. ी 
हणजे कोणाची तरी आई, बहीण, ेयसी कवा प ी हणूनच तीची समाजात ओळख असते. िसमॉन द बो हा हणते, बाई 
हणून कोणी ज माला येत नाही. नंतर ितला बाई बनवल ंजात.ं' 

इथंच सामािजक बंधनामधून वतःची सुटका क न वतःचे वतं  अि त व थािपत कर याचे य  ि या करीत 
आ या आहते. हयाचे पडसाद सािह यातून उमटत आहते. ि यांनी पु षांचे लेखन नाका न वतःच आपल े अनुभव 
सािह यातून मांडायला सु वात केली. पाि मा य देशातील ि यांचा लढा आिण यांचे सािह य यापासून ेरणा घऊेन 
ि मु ची चळवळ सु  केली. आपले  ि यांनी आप या सािह यातून मांडणे सु  केले. ीवादी सािह य ह े ी 
वातं यांचा पुर कार करते आिण पु षस ाक व थेला नाकारते. ीला ित या ह  अिधकारांची जाणीव क न देत.े आिण 

ित यावर लादले या बंधनांना झंुगा न देते. 
3) 3) 3) 3) दिलतदिलतदिलतदिलत    सािह यसािह यसािह यसािह य    ::::    

आंबेडकरी िवचारधारा आ मसात के यामुळे ा  होणा या जीवन िवषयक दिृ कोना ारे वतःला आिण वतः 
भोवती या वा तवाला जाणनू घे या या उ र इ छाश चा श द प अिव कार हणजे दिलत सािह य होय. डॉ. 
आंबेडकरां या चळवळीचा मराठी सािह या या िन मतीवर जोरकस प रणाम झाला 1960 नंतर त हापासून दिलतसािह य 
हा ठळक जसा पाय माह मराठी सािह यात वाटू लागला. यामुळे मराठी सािह यातुन वादाव या गे या.  

भारतीय रा यघटनेची िन मती आिण जास ाचा वीकार के यानंतर घटनेत अंतभूत असललेी समता जीवनातही 
अवतरेल अशी ब जन वगाची अपे ा होती. परंत ू शाळेतील अ यासक आिण सभोवतालचे टणक वा तव यातील तफावत 
याला जाणवू लागलीआंबेडकरिवचारांमुळे त णवग संवेदनशील डोऊ लागली भारतीय गुलामिगरीचा इितहास वाचू 

लागलापूव  कोण होते? या थंा या वाचनान े यां या अि मतेची सा  पटत होती. मृती थंातील गलुामिगरी भावनाआिण 
मं दर वेशा याचळवळीतपुवजांनी सोसलेले हाल याचा इितहास या या समोर होता परंतु या या उ सुकतेपुढे वा तवाची 
जाणीव याला संत  करीत होती. हा संताप तो श दातून  क  लागला 'नागनाथ ज माला आली आिण इथही नागवला 
गेला असे भेदक वा तव तो श दात मांडू लागला 

यानंी चकू केली ऐथेयानंी चकू केली ऐथेयानंी चकू केली ऐथेयानंी चकू केली ऐथे    ज म घे याचीज म घे याचीज म घे याचीज म घे याची    
यानंीचयानंीचयानंीचयानंीच    ती सधुारली पािहजेती सधुारली पािहजेती सधुारली पािहजेती सधुारली पािहजेllll    

देश सोदेश सोदेश सोदेश सोडून अनवा डून अनवा डून अनवा डून अनवा भीभीभीभीषण यु द क न ॥षण यु द क न ॥षण यु द क न ॥षण यु द क न ॥    
अशा श दात हा दिलत संघष िस  होऊ लागला वातं लयाने दलेला जीवन िवषय दिृ कोन जिव यासाठी 

रा यघटनेन ेआ ासन दल.े याचा लाभ या ब जन वगाला होणार या संवेदन म भाव वा य िन मतीवर झाला. 
4) 4) 4) 4) जनवादीजनवादीजनवादीजनवादी    सािह यसािह यसािह यसािह य    ::::    

जनवादी सािह य धारा ही मा सवादी दशना या आधारे िवकिसत झालेला एक फ़रोगामी सािह य धारा ही 
मा सवादीिवचारधारा आह े िव थािपता या जीवन जाणीवांची मा सवादी दृ ीतून सादर करणे व या ारे इ  समाज 
प रवतन घडवून आणणे हा ितचा हतेू आह.े मराठी सािह यात ितस या दशकापासून मा सवादी सािह य हणून जी 
िवचारधारा जू होत आह.े ित या ेरणावत डवळा 'जनवादी' सािह याशी थोडाफार िमळता-जुळता आह.े जे सािह यशोिषत-
िपिडत वगाशीसंबंिधत असलले े  वा तवते या पृ भूमीवर उभे क नशोषणआिण मु यामागाचे द दशनकरीलव त ेमाग 
अनुसर याची भूिमका पार पाडील त ेसािह य जनवादी सािह य होय" 

वरील भूिमकेनुसार वरेरकर गोदावरी प ळेकर, अनतं कोणकर, अ णाभाऊ साठे, शरदचं  मुि बोध ल मण मान े
यशवंत मनोहर वी. स. जोग इ यादी लेखक कवीह ेजनवादी सािह य वाहात समािव  होतात. या वाहातून तरुळकपण 
सकस असे सािह य मराठी वा या या दालनात दाखल होत आह.े या'जनवादी' सािह य वाहामुळे काही िवधायक व पाचे 
बदलही मराठी सािह यात झालेल ेआढळतात. सािह याचे वातं यापूवकालीन ारंभ र  होवून आकृितिन  सािह याऐवजी 
िजवंत उ फुत आिन  सािह य पुढे येऊ लागल े सधळ रिसक रंजनी वृ ी हळूहळू मावळत जाऊन जनअनुभववजनमानस 
तेअिभ कर याची रत तसेच या सा यामागचे सामािजक, नैितकअिध ानयां याअनुरोधाने अ सल सािह यबीज िवकिसत 
कर याचे नवे भाव 'जनवादी' वाहाने मराठी सािह यात आणले आह.े 
5) 5) 5) 5) मिु लममिु लममिु लममिु लम    सािह यसािह यसािह यसािह य    ::::    

मराठी देशत ज म घेतले या मराठी असणा या धमान इ लाम असणारा मराठी माणूस आिण मुसलमान हणनू 
जगत असतांना जे ताण-तनाव िनमाण होत आहते त े  करणारे सािह य हणजे मुि लमसािह य होय. 
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मुि लम मराठी सािह याला 14 ा शतकापासूनचा दीघ इितहास आह ेपरंतू 1990 म ये सोलापूरम ये मुि लम 
मराठी सािह य प रषदेची थापना क न पिहल े अिखल भारतीय मुि लम मराठी सािह य संमेलन घे यात आल े आिण 
मुि लममराठी सािह याची सु वातझाली.   

14 ा शतकापासून महारा ातला मुसलमान मराठीतनू िलिहत आलेला होता. मुि लम धमात अनेक 
संतकवी रयासतकार भे दक, का  करणारे लावणीकार आिण शािहर होऊन गलेे. मुि लम मराठी सािह याचा िवकास 
पुढीलपाचट पे पड़तात. 

१) 14-15 ा शतकापासून उदयास आलले ेमुि लम मराठी संतकवी सािह य याम ये 42 मुि लम संताचा समावेश केला 
जातो. या काळातील िस  संत हणजे शेख महमद 

२) संत सािह यानंतर 18 ा शतकापासून िनमाण झालेल े शािहरी आल.े लावणी सािह य याम ये मुि लम मराठी 
शहरा या लाव या भे दक लाव या, पोवाडा अभंग, कूटगीत े रयासती ई. वा यीन कारांचा समावेश आह.े 

३) ितस या ट यात 1920 से 1948-49 पयत या वातं य चळवळी या काळातील कवी लेखकाचा समावेश होतो. 
याकाळातील वा यावर वातं य लढयातील आदंोलनात भाग घेणा या ांितकारकाचाही समावेश आह.े भारता या 
फाळणीमुळे होणा या दगंली आिण नाग रकां या क ली याचा एकूण प रणाम या काळातील सािह यावर करता 
येईल.  

४) चौ या ट यात वातं यो र काळातील 1950 त े 1980 या काळातील सािह य येत.े 1970 नतंर महारा ात 
उदमूा यमातून सु  झालीडॉ अजीज नदाफ मुबारक शेख यांनी मुसलमाना या था सुखदःुखे समाजातील अडचणी 

 करणारे सािह य रचल ेआह.े 
५) पाच ा ट यात 1985-86 पासून उदयास आलले े मुि लम मराठी सािह य येत े ह ेसािह य हणजे मुसलमानां या 

सामासं कृितक इितहासातील मह वपूण योगदान आह.े या काळातील मुि लम सािह यीक ामीण आिण तालुका 
प रसरातील आहते. फाळणीमुळे भारत-पा क तान यु दाने वाढत गलेेल े दभंुलेपण िवरोधी िलखाण नाकार या 
जाणा या संधी यांची अ व थता या िपढीतील फ.म. शहिशदे अजीज नदाफ जावेद कुरेशी मुबारक शेख ऐहतोशोम 
देशमुख या लेखकांनी मोठया माणावर सािह यातूनमांडललेी आह.े 

6) 6) 6) 6) िख ती सािह यिख ती सािह यिख ती सािह यिख ती सािह य::::    
"मराठी सािह यावर ि ि त सािह याचे फार मोठे ऋणआह.े कारण आधुिनक मराठी सािह याचा उदय आिण उगम 

ि ि त सािह यातून झाला आह.े मराठी सािह या या आज दसणा या वटवृ ाचे बीजारोपण महारा ात आले या ि ती 
बांधवानीकेलेल े आह.े'' असे उ ार कवी कुसुमा जांनी 1988 साली काढल े होते. मराठी भाषेतील िख ती लेखकाचे पिहल े
पु तक मॅिथवचेशभुवतमान हकेलक ा जवळील ीरामपूर येथ े 1905 म ये कािशत झाल े आह.े यानंतर महारा ातील 
पिहल े मराठी मु ण 1817 म ये बाडवेल या िमशनरीन े केल े आह.े िमशनरीनी िख ती धमाखेरीज मराठी संता या च र  
त व ानािवषयी ंथ िन मती केललेी आह.े िव यम कॅरे, मोलसवध जे टी ह सून, जॉन िवळसने मरे िमचेल, िनकळ 
मॉ कल, ज टीन अँबटजे.एफ.एडवडसआदी धम िव ानांनीमराठी सािह याची सेवा केलेली आह.े संत भा दास, एकनाथ, 
तुकाराम आिण रामदास यांची चा र े आिण लेखन िमिशनरी इं जीत िलिहल े आह.े इतकेच तर 

ाने रतुकारामबाबाचेधमिवचार आिण तुकाराम बाबांचा सोतू असे मराठी ंथही कािशत केल ेआहते. 
ि ि त धमाचा आशय िवषय असलले े ि ि त पुराण ह े दहा हजार ोकांचे महाका  फादर टॉमस टीफ स या 

पोतुगीजमहाकवीने िलिहल े आह.े ह े पु कर ाने री इतके सरस आह े वउ  दजाचे आह.े फादर कुवा यांचे सट 
पीटरचपुरणातूनही हद ूधमाची बौि क िच क सा केलेली आह.े 
ि ि ति ि ति ि ति ि त    धमातराचीधमातराचीधमातराचीधमातराची    सािह य विैश येसािह य विैश येसािह य विैश येसािह य विैश ये::::----    

गे या शतकाम ये सु वाती या दोन दशकात मराठी मु णाची सु वात झा यानंतर मराठी भािषकां या धमातराची 
एक चंड छाट िनमाण झाली. हद ु धमातील िविवध तरातील अनेकांनी िख ती धमाचा वीकार केला. भागोबापवार, 
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कृ णाली सांगळे, बाबाप ाजी, या पडंीता रमाबाईनी, नीलकंठ शा ी गोरे, नारायण यो य ी गणपतराव नवलकर न. वा. 
टळक आ दनी ि वीकार केला. तथा िप के वळ धमातर केले नाही तर, ि ती सािह याची व मराठी सािह याची िन मती 

देखील केली मराठीतील पिहली कादंबरी 'यमुना पयटन' ही बाबा पदमनजीनी िलिहली अ णोदय ही मराठीतील पिहल े
आ मकथनही यांचे आह.े 
7) 7) 7) 7) आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    सािह यसािह यसािह यसािह य: : : :     

आ दवासी सािह य हा भारतातील मूळ िनवासी असून आया या आ मणांमुळे डोगर-द-या, नदी-नाल,े जंगल े
यांचाआ य यावा लागला महारा ात ग डवून सहयादी सातपूडा या पवतरागा या प रसरात आ दवास या व या आहते. 

आ दवासी समाज हा शहरी व ामीण समुदायापासून अंतरललेा आह.े गावाबाहरेही समाजापे ा या जमातीअव था 
फार बीकट आह.े आ दवासी समाजाची जमीनदार, ापारी ीमंत शेतक याकडून यांचे शोषण व िपळवणूक केली. तर 
लाचारवभटकंतीचे उपे ीत जीवन आ दवास या वा ाला आल ेआ दवासी समाज िनधन िनर रअसला तरी याची वतं  
आिण अथपूण सं कृती आह.े ढीवपरंपरा सण-समारंभवसािह य कला आहते. या या ल वेधकसमाजजीवनामुळे ि टीशा या 
काळात काही जागृतीचे काय सु  झाल.े 

आ दवासी समाजात िश ण, चळवळ व जागृतीचे माण अिधक वाढ यान ेमाणूस िल , वाचू, बोल ूलागला. या या 
सािहि यक जािणवा ापक बन या असून मराठी सािह याचे व चळवळीचे भान याला आले. यान े वतःचे सािह य िनमाण 
कर यासाठी 1979 पासून आ दवासी सािह य संमेलने भरिवली गलेी. ते हापासून िलिखत व पाचे मराठी सािह य िनमाण 
झाले. 'भोहोळ', 'वनवासी', 'वणसूय' इ. किवता सं ह 'आदोर', 'तृ णा', 'झेलझपाट' यासार या कादंब या िनमाण झा यात. 
आ दवासी कथा वा याची िन मती ही यां या जीवनातील घटना, संग, वृ ी यां या अनुषगंाने झा या तो एक आदश 
नवो दत कथाकारापूढे आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी: 

1. वरखेडे मंगला: ि यांची नवकथा वाटा-आिण वळणे 
2. सान ेगीता: भारतीय ीजीवन 
3. फळके भालचं : दिलत सािह याची काशया ा 
4. कुलकण  गो.म. :सािह य दिलत आिण लिलत 
5.को ाप ले नागनाथ:  ामीण सािह य : व प आिण शोध 
6. यादव आनंद: ामीण सािह य: व प आिण सम या 
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मराठी सािह यातील ामीमराठी सािह यातील ामीमराठी सािह यातील ामीमराठी सािह यातील ामीणणणण    ीीीी    
सुिनल रामराव काकड े

मु.पो.ध डराई ता.गेवराई िज.बीड- ४३११२७    
ीिवषयक सामािजक, सां कृितक जािणवा आधुिनक मराठी सािह या या आरंभापासूनच मराठी सािहि यकांना 

आिण िवचारवताना झाले या दसतात. म.फुले यां या िश णिवषयक व ीिवषयक कायातून, बाबा पदमजी यां या 
यमुनापयटन या कादंबरीतून, आगरकरां या ीिवषयक िवचारातून मराठी ीिवषयक जािणवा थम गट झा या. नंतर या 
केशवसुतांची किवता, ह रभाऊ आपटे – वा.म.जोशी यां या कादंब या, देवलांचे शारदा ह ेनाटक, यानंतर या काळात ड . 

ीधर ंकटेश केतकर यां या कादंब या, म.ध डो केशव कव यां या िश णिवषयक सं था व सामािजक काय यातून या गट 
झाले या आहते. या काळात ीयांनी िलिहलेली आ मच र े आिण मालतीबाई बेडेकर यांनी िवभावरी िश रकर या टोपण 
नावाने िलिहले या कथा-कादंब या, कुसुमावती देशपांडे यां या काही कथा यांतूनही ीिवषयक जािणवा गट झाले या 
दसून येतात. अशा रीतीने साधारणपणे १८७० ते १९४० या साठ- स र वषा या काळात आधुिनक मराठी ीची सुख-द:ुखे 

आिण ती या िवषयी या सामािजक, सां कृितक जािणवा मराठी सािह यात गट झा या आहते. 
पण ही ी म यमवग य, पांढरपेशी, शहरी जीवनातील आह.े ित या जोडीने सवसाधारणपणे ामीण ीची सुख-

द:ुखे, ित यािवषयी या सामािजक सां कृितक जािणवा गट हायला हरकत न हती. पण या गट झा या नाहीत, ही 
व तुि थती आह.े याला सामािजक, सां कृितक, पारंप रक, ढीिवषयक अनेक कारणे आहते. 

१९२५ नतंर या काळात मराठी सािह यात ामीण ी ल णीय व पात गट होऊ लागली. इं जीतील 
pyastoral poytri या ेरणेने आिण म. गाध या खे ाकडे चला या चळवळी या ेरणनेे काही कवी व कथाकार-
कादंबरीकार यांनी ितचे रेखाटन केल ेआह.े किववय चं शेखर, िगरीश, यशवंत, ग.ल.ठोकळ आिण सुगी या ग.ल. ठोकळानी 
संपा दत केले या ाितिनिधक ामीण किवता सं हातील सव कवी या का ातून, तसेच र.वा. दघ,े ग.ल.ठोकळ यां या 
१९४० या आसपास िलिह या जाऊ लागले या ामीण- ादेिशक कथा-कादंब यातून ते दसते. बा.भ.बोरकर [भावीण] कवा 
भा.िव.वरेरकर [िचमणी] यां यासारखे सािहि यक ही अधूनमधून आप या कादंब यातून ामीण ी रेखाटताना दसतात. पण 
या सव सािह यातील ामीण ी रोमां टक वृ ीची आह.े ती ि यकर कवा पती यांची आतरुतेन,े ाकुळतेन ेवाट पाहणारी, 
यां याबरोबर ेम डा करणारी, िनसगा या मांडीवर मु  वृ ीन े उमा णारी आह.े जणू ती िनसगाचे नैस गक भाव-

भावनांशी वागणारे त ण लेक  आह.े 
या सािह यातील ामीण ी अशी व छंदवादी असली तरी याच काळातील ी.म.माटे यां या कथातून कवा 

र.वा. दघ ेयां या कादंब यातून येणारी ामीण ी ही ामीण जीवना या एकदम खाल या तरातील असून, ती दिलत कवा 
आ दवासी समाजातील आह.े कुटंुबात ितचे असलेल े दु यम थान, नवरा, मुल-ेबाळे यांना मानिसकदृ ा जोपासणारी, 
वतःची सुख-द;ुखे बाजूला ठेवून, संगी उपाशी रा न कुटंुबाचे भरण-पोषण करणारी आह.े पोटासाठी दवसभर शेतावर 
कवा ीमंता या घरीदारी राबराब राबणारी, रा ी जागून आिण पहाटे लवकर उठून घर यां या साठी, वयंपाक-पाणी 

कर यासाठी सतत कामाला जंुपललेी अशी ही ी आह.े समाजात ितचे थान घर यां न दु यम कवा नग य व पाचे आह.े 
घर यां या पोटात चार घास पडावेत हणनू ढोरक  क नही ती वतः मा  उपाशी राहते आह ेआिण वतः या भावभावना, 
व े, सुखा या क पना ह ेसव घरातील केरकचरा बाजूला सारावा तसे सा न पु षासाठी हणजे पती, मुल,े वडील, भाऊ, 

दीर यां यासाठी जनावरांसारखी राबत ेआह.े ित या सुख-द;ुखाकडे, भावभावनाकडे, मानिसकतेकडे या पु ष धान सं कृतीत 
घर यांचे आिण बाहरे यांचेही ल  नाही, अशी ितची अव था आह.े अशी ी कुसुमावती देशपांडे यां या काही कथांतनू, 

ी.म.माटे यां या काही कथांतनू, र.वा. दघे यां या काही कादंब यातील ादेिशक जीवनातून भेटताना दसते. पण ितचे ह े
ामीण- ादेिशक सािह यातील दशन फारच तुरळक माणात आलले ेआह.े जाणीवपूवक त ेशोधावे लागते. 

१९५० या आसपास या काळात आणखी दोन-तीन ादेिशक कादंबरीकार सािहि यक ना याने ल  वेधनू घेतात; त े
हणजे ी.ना.पडसे, गो.नी.दांडेकर आिण अ णाभाऊ साठे होत. पण काही न काही कारणांनी या सािहि यकांनी वा तववादी 
कवा ाितिनिधक व पात आपाप या देशातील ीकडे पिहले नाही. यामुळे यथाथ ीदशन याही कादंब यात होऊ शकल े

नाही. या कादंब यातील काही ीया ल वेधी अस या तरी या आपाप या अपवादा मक - वैिश ामुळे वाचकांचे 
आप याकडे ल  वेधून घेतात. उदाहरणाथ पडशां या कादंब यातील ीया ना पणू घटनांमुळे, संघषामुळे, वभावातील 
िविश  पण देशिनरपे  गणुधमामुळे, लिगक संबंधामुळे, रोमां टक वृ ीमुळे ल वेधक ठरतात. गो.नी.दांडेकरां या ीया 
वतः दांडेकरां या मनातील आदश मु ये, परंपरािवषयीचे भावूक ेम, उदा तेची अनावर ओढ, िनसग, अ या म यांचे 
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आकषण यांमुळे ल वेधक ठर या आहते; तर अ णाभाऊ साठे यां या कादंब यातील ीया मु  ेमसंबधामुळे, यां या 
गावरान रोमां टक, धाडसी, बे फक र वृ ीमुळे आकषक वाटतात. पण जे हा आपण ीदशन असा श द योग करतो, ते हा 
आपली अपे ा अशी असत े क , सािहि यक या ामीण िवभागावर कवा देशावर सािह यिन मती करतो या ामीण 
िवभागातील अथवा देशातील ती ी वा तववादी कवा या िविश  देशातील सामािजक, सां कृितक, पारंप रक मू यांचे 

ितिनिध व करणारी अशी ी असावी. पण ददुवाने असे झाले नाही. ंकटेश माडगुळकरांनी बनगरवाडी, रणिजत देसाई 
यां या बारी आिण माझा गाव  या ामीण – ादेिशक कादबं यातही – जरी या कादंब या वा तववादी अस या तरी- या 
कादंब या माग े ामीण ीदशन घडव याची ेरणा दसत नाही. यामुळे यां या सािह यकृतीत ीया अस या तरी यांना 
वतं  आिण ल णीय ामीण कवा ादेिशक ि म वे ा  झाललेी नाहीत. या दोघा ामीण सािहि यकां या कथांतूनही 
ामीण ीया आले या आहते; पण याही आप या वैयि क वभाव वैिश ामुळे ल ात राहतात. 

१९२५ ते ६० या काळातील ामीण सािह यातील ीदशन अशा रीतीन ेकाही ना काही कारणाने असमाधानकारक 
रािहलेल ेआह.े याची कारणमीमांसा खुप खोलात जाऊन करणे आव यक असल,े तरी जागअेभावी फ  काही ठळक कारणाची 
यादी देऊन पुढे जात आह.े हा जो प तीसएक वषाचा काळ आह,े या काळावर romantisizam चा हणजे व छंदतावादाचा 

भाव मराठी सािह यावर फार मो ा माणात होता. वा तववादाचा भाव भाव १९२० नतंर हळूहळू कमी होत गेललेा 
दसतो. ना.सी. फडके यां या वाड.मयीन दृ ीचा आिण वाड.मयीन िन मतीचा फार मोठा भाव १९५० पयत मराठी 

सािह यावर होता. यामुळे व रंजन, ेम करणे, वैयि क वभाववैिश ांनी यु  अशी पा े उभी करणे, सािहि यकां या 
जीवनदृ ीचा कवा जीवनमू यांचा सािह यकृतीतील पा ांवर भाव ठेवणे, गांधीवादाचा व मा सवादाचा भाव ठेवून 
सािह यिन मती करणे, कादंबरीचे कथानक अटळपण े ेम करणान े भािवत ठेवण े इ यादी कारणांमुळे ामीण व ादेिशक 
सािह यातील ामीण ीचे दशन वा तवापासून दरू रािहले. दसुरे असे क , ंकटेश माडगुळकर यांची क णा क ही 
आ मचरी ा मक कादंबरी सोडली, तर यांनी ामीण ीची मम थळे जाणून, ितची सामािजक ि थतीगती जाणून ितचे दशन 
घडवावे अशी यांना कधी रेणा झालेली दसत नाही. रणिजत देसाई यां या बाबतीतही हचे िवधान करता ये यासारखे आह.े 

१९६० नंतर मा  ीदशना या दृ ीन े ामीण सािह यात प रवतन झाललेे दसून येते. याचे ेय शंकर पाटील 
यां या पिह या दोन कथासं हानंतर या ऊन, आभाळ यासार या कथासं हाना ावे लागत.े िवशेषत: ऊन या 
कथासं हातील ामीण ीमनाचे अनेक पापु े उकलून दाखिव यात ते यश वी झाले. ीमनाला पु षमन समजूनच कसे घेऊ 
शकत नाही, ीिशवाय पु ष कसा पोरका होऊन जीवनातील उ साहच गमावून बसतो, आई नसेल तर पु षाला हणजे 
बापाला मुल ेसांभाळणे आिण यांचे नीट पालनपोषण करण ेकसे अश य असत,े घरातील ीचे केवळ अि त वच पु षाला 
आिण संबंध कुटंुबालाच कती मोठा मानिसक आधार असत,े ल  होऊन सासरी गेललेी ी कशी दो हीही घरांना मानिसक 
दृ ा [आिण पु ष धान सं कृतीमुळे] गमावून बसत,े ल  झालेला भाऊ कसा एका प मुळे हणजे ीसहवासामुळे स या 
बिहणीलाही दरू करतो, बिहणीचे माहरेी येण े याला कसे अडचणीचे होत,े सासरी गलेे या मुलीिवषयी आईचे काळीज कसे 
तुटत राहते, ी ही फ  माची धनीणच कशी शेवटी ठरत,े याचे अ यंत मम पश  मानसशा ीय, कौटंुिबक ी- दशन शंकर 
पाटील यांनी आप या कथातनू घडिवल ेआह.े टारफुला सार या कादंबरीतील जगावेगळी ी मराठी वाचकाला अप रिचत 
वाटत असली तरी ित यातून एका ामीण ीमानिसकतेचे भावी दशन घडत,े ह ेिवसरता येत नाही. 

वा तिवक शंकर पाटील ह े कलावादी ेरणेन े भािवत झालेल े लेखक आहते. आप या परीन े यांनी आप या 
सािह यात योगशीलतेला सतत अ म दला. मानवी जीवनातील आिण मनातील ताण पकड याची धडपड यांनी सतत 
केली. यात ामीण ीमनाचे आिण जीवनाचे ताण मराठी कथेत अजून अ प च रािहल ेआहते. याच कलावादी रेणनेे यांनी 
ऊन आिण आभाळ मधील ीयांिवषयी या कथा िलिह या. यां या या धडपडीत ीदशन योगायोगान े पण अितशय 

भावीपणे घडून गलेे. 
याच काळात रणिजत देसाई यांचे अनेक ामीण कथासं ह िस  झालेल ेआहते. रणिजत दसेाई यांची लेखन कृती 

कणव, का य, सहानुभूती यांनी भािवत झाललेी आह.े यां या ामीण कथा वाचताना याचा यय येतो. त े पि म 
महारा ा या दि ण टोकाला कोवाड सार या देश- कोकण यां या सीमेवरील खे ात अनेक वष राहत होते. तेथील 
जनसामा य ामीणांचे जीवन यांनी आप या छोटेखानी कथांत रेखाटले आह.े सामा य ी या जीवनातील दा र , क , 
अ याय, सोिशकता, उपे ा इ यादी वैिश े त मयतेन,े ना ा मतेने आिण कला मकतेन े रेखाटलेली आहते. या भागातील 
सवसामा य क ाळू ीचे वा तव िच ण या कथांतनू ित बिबत झालेल े दसते. 

वातं ो र काळातील ामीण सािहि यकांची दसुरी िपढी १९६० या आसपास लेखन क  लागली. या िपढीत 
पिह या िपढी या तलुननेे ामीण लेखकांची सं या जा त होती. िशवाय सामािजक दृ ा अिधक खाल या तरातनू ह े

ामीण लेखक पुढे आललेे दसतात. यांची सामािजक जाणीव पिह या िपढी या तुलनेने अिधक दढृ व पाची, आपाप या 
ामीण समाजाला अिधक िचकटलेली, या समाजाची सुखद;ुखे मांड यात अिधक रमणारी, िवशेषतः सुखापे ा आपले क , 
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अ ान, द;ुख, उपे ा, वर या तरान ेकेलले ेअनेक जुलूम, जबरद ती, शोषण यां यावर आप या कथांतून िवशेष भर देणारी ही 
िपढी होती. या िपढीत किवता, कथा, कादंबरी, लिलतगदय इ यादी िविवध सािह य कारात लेखन करणारे अनेक सािहि यक 
होते. या सािहि यकांनी आप या या ामीण सािह यातून जे ामीण ीदशन घडिवल े आह,े त े पिह या िपढी या तलुनते 
वाचकाचे अिधक ल  वेधून घते.े याचे कारण वतः लेखकवगच या सामािजक तरातून आललेा आह.े 

ामीण ीदशन भावीपण े घडिवणा या या िपढीतील िनवडक लेखक हणून उ व शळेके, रा.र.बोराडे, आनंद 
यादव, चं कुमार नलग,े महादवे मोरे यांची नावे घेता ये यासारखी आहते. सम तेन े ामीण ीदशन घडिव यासाठी कथा, 
किवता, लिलतग  यासारखे सािह य कार अवकाश मयादेमुळे सामा यतः कमी पडतात. एखा ा ची पूण जीवनरेखा 
काढ यासाठी तुलनने े कादंबरी हा सािह य कार समथ वाटतो. यामुळे वरील पाचही ामीण लेखकांनी कादंबरी- कार 
हाताळून ामीण ीदशन भावीपणे घडिव याचे दसून येते. या लेखकांनी कादंबरीिशवाय इतरही आप या सािह य कारात 

ीदशन घडिवले आह;े नाही असे नाही. पण यां या कादंब यातील  ीदशन ह े भावी आिण सं मरणीय झालले ेआह.े शेळके 
यां या धग मधील कौितक, बोराडे यां या पाचोळा मधील पारबती कवा यादवां या झ बी- घर भती मधील तर या ी 

ि रेखा ामीण िवभागातील ीचे वा तव आिण ाितिनिधक िच ण घडवणा या ीया आहते. दा र , अ ान, क , 
उपासमार आिण पोरवडा यांनी िपचले या आिण शेवटी िनि य झाले या नव याचे संसार वतः या हातावर तोलताना या 

ीया आप या एकाक  हातांनी जीवनसंघषाला, िनयतीला, येईल या प रि थतीला सामो या जाताना दसतात. 
चं कुमार नलगे यां या कथा-कादंब यातील ी ही पारंप रक ामीण ीचे भावगभ वा तवदशन घडवणारी आह.े 

ही वाड़मय जीवनात ढीन ेचालत आलेली आदश मु ये मानणारी, सव व वेचून ी मु यांची जोपासना करणारी, कुटंुबाला 
एक  ठेव याचा य  करणारी, ितकूल प रि थतीतही घरकूल िव कटू न दणेारी आह.े नलगे यांचे सािह य ी- ि रेखा- 

धान आह.े यां या सािह यात िविवध पांत ी भेटत.े यां या आगीनफुल कादंबरीतील सािव ी याच कारणामुळे ल ात 
रा न जात.े  

महादेव मोरे यांनीही आप या अनेक कथा-कादंब यातून ामीण समाजा या अगदी खाल या तरांचे िच ण केलले े
आह.े यातूनच या समाजातील ीदशन घडत.े तंबाखू या वखारीत काम करणा या, शेतावर रोजगाराला जाणाया, 
प रि थतीचा बळी ठर याने वे या वसाय प करावा लागले या, देवदाशी, ड बारी, मंग, गा डी या समाजातील िविवध 
तरातील ीयांची िच े यांनी रेखाटलेली आहते. या दृ ीने यां या आडगार, वर आभाळ खाली धरती यासार या 

कादंब या पाह यासार या आहते.  
ामीण सािहि यकांची ितसरी िपढी १९८० या आसपास या काळापासून लेखन करत आह.े ही िपढीही 

जनसामा यां या खाल या सामािजक तरातुंनच पुढे आललेी आह.े बदल या ीजीवनाचा मागोवा घे याचा ती य  करीत 
आह.े ित यािवषयी आताच िलिहणे यो य नसल,े तरी या िपढीतील अनुराधा गुरव आिण िवदभातील ितमा इंगोले या दोन 
सािहि यक ीयांचा आवजून उ लेख केला पािहजे, इत या यो यतेचे आधुिनक ामीण ीचे दशन यांनी आप या 
सािह यातून घडिवले आह.े िवरल व पात असली तरी सािहि यक ीयांची एक परंपरा ामीण सािह याला लाभलेली आह.े 
बिहणाबाई चौधरी, सरोिजनी बाबर, अनुराधा गरुव, ितमा इंगोल े अशी ती सांगावी लागेल. बिहणाबाईनी आिण 
बाबरबाईनी आप या किवतेतनू लोक सं कृतीतील ामीण ीचा आ मा पकडललेा आह.े परंपरागत उदा  जीवनमू ये, 
कुटंुबमू ये आिण ीमू ये आ मसात केलेली ी यां या किवततेून आिण ग  सािह यातून  झाललेी दसते. गुरव- इंगोल े
यां या सवच सािह यकृतीत आधुिनकतेची जाणीव झाललेी, वतः या ी- अि त वाचे भान आलेली, पु षाला या भानाची 
प पणे जाणीव देणारी, वतःवर होणाया अ यायाला वाचा फोडणारी, ीजीवना या सामािजक दु यम थानाची 

आपआपसात चचा करणारी अशी मन वी आधुिनक ामीण ी यां या सािह यातून गट होऊ लागललेी आह.े न ा ामीण 
ीचे दशन घडिवणारे यांचे सािह य अिधक समृ  आिण सखोल हो याची गरज आह.े असे झाल,े तर उ ाची ामीण 

सुिशि त ी कोण या दशनेे वाटचाल करील या या पाऊलखुणा यां या सािह यात अिधक प पण ेउमटतील असे वाटते.  
१९२५ ते १९९५ या स र वषा या काळातील ामीण सािह यातील ामीण ीचे दशन िविवध कारचे आह.े 

ामीण समाजा या गा यातील ीची िविवध प ेपकड याचा य  अनेक लेखकांनी आपाप या परीनी केललेा आह.े ामीण 
सािह या या िन मतीमागे िविवध ेरणा अस या तरी ामीण समाज जीवनाचे वा तव दशन घडिव याची मुख ेरणा या 
सािह याने सतत जोपासली आह.े याचेच फिलत हणनू ामीण ीदशनाकडे पाहावे लागते. 
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िवभावरी िश रकर यां या िवभावरी िश रकर यां या िवभावरी िश रकर यां या िवभावरी िश रकर यां या ‘‘‘‘ हदोळयावरहदोळयावरहदोळयावरहदोळयावर’ ’ ’ ’ कादबंरीतील ी कादबंरीतील ी कादबंरीतील ी कादबंरीतील ी ितमाितमाितमाितमा    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    िवजय गणपतराव वारकडिवजय गणपतराव वारकडिवजय गणपतराव वारकडिवजय गणपतराव वारकड    
मराठी िवभाग, महा मा योितबा फुले महािव ालय, मुखेड ता. मुखेड िज. नांदेड 

 

या नावाने मराठी सािह यात चंड खळबळ माजली होती या लेिखकेचे ‘क यांचे िन: ास’ हा कथासं ह व 
‘ हदो यावर’ ही कादंबरी िस  होताच त कालीन समाजात ितकूल टकेची झोड उठली. ‘अशी गिल छ व अ ील पु तके 
िलिहणा या लेिखकेला ठार मारले पािहजे, ह े समाजिवघातक कृ ये चालू देता कामा नये’ अशी ओरड झाली. लेिखकेवर 
मृ युलेख िलिहले गलेे. एवढेच न ह ेतर या पु यनगरातितची जीवंतपणी ेतया ाही काढली. लेिखकेन ेटोपणनावाने लेखन केल े
अस याने िवभावरी िश रकर हणजे बाळुताई खरे यांना य ात याची झळ लागली नाही. 

िवभावरी िश रकर यांची ‘ हदो यावर’ ही कादंबरी महारा ीय ी या िवचार ांती या दृ ीन े ाितिनिधक आह.े 
कादंबरीची नाियका ‘अचला’चा झगडा हा दहुरेी आह.े ित यावर समाजाने एकाक  जीवन लादललेे आह.े अशा कारे नाियकेचे 
मन मुक दाखवून जरी लेिखकेने ित या दीन ि थतीचे िच ण केलले े असल ेतरी त ेआकषक झाल े असत.े पण ा ठकाणी 
नाियके या मनातील िविवध िवचार िचि त केले आहते. ती चांगलीच सुसं कृत आिण बरीच ब ुत आह.े कोणाही चांग या 
पु षाशी ितन ेअगदी एकिन ने ेसंसार केला असता,इतके ितचे भावजीवन उदा  आह.े पण अशा अ यंत सि छल, सत वृ , 
सुबु  ी या वा ाला परी य े चे जीवन आल ेआह,े ही अथातच सामािजक जीवनावर कठोर अशी टीका आह.े नाियके या 
मनात वा स य भावनांचा जो सागर उचंबळून येतो, समाजाने िचरडले या मानवी मनाचा हा आ ोश फारच प रणामकारक 
आह.े 

‘ हदो यावर’ ही कादंबरी हणजे िविश  प रि थतीतील या जीवन माचे िच  रेखाटून या प रि थतीतील 
ांचे व प य पणे वाचकां या पुढे ठेवून यांना वृ  कर या या हतेून े िलिहले या सहतेुक लिलतकृती या वगात या 

कलाकृत चा अंतभाव होतो. ी मु चा सामािजक आशय ी या मानिसक जािणवांशी जोडून दणेारी मराठीतील ही 
पिहलीच ीवादी कादंबरी ठरते. या कादंबरीची नाियका ‘अचला’ िहचा िविवध ितमे या आधारे शोध यावयाचा आह.े 
हदो यावर या कादंबरीतील हदो यावर या कादंबरीतील हदो यावर या कादंबरीतील हदो यावर या कादंबरीतील ितमाितमाितमाितमा    

कथानकाम ये घटनांना नुसता काल मच नसतो तर यांना काही िविश  अथअसतो. िनसगात घटना घडत असतात. 
यांचा अ यंत मह वाचा एक घटक हणजेमनु य ाणी आह.े या घटनांचा बरावाईट प रणाम या जीवनावर होत 

असतो. य ा य  तो घटनाम ये गुंतला जातो. याचाच अथ असा क , याजीवनात अनेक घटना घडतात. यामुळेच 
या घटनांना मू य ा  होत.े घटनेला एकवेगळे प रमाण दे यासाठी  आिण चा कवा पा ांचा वभाव 

कारणीभूतठरतो. हणूनच उ  दजाचे कादंबरीकार आप या ितभे या आधारान ेकादंबरीतीलपा ांचे अंत:करण उघडे क न 
दाखिवतात. बा  जगातील इतर गो ीला दशनापे ामानवी अंत:करणाचा तळ शोधून, यातील असं य घडामोड चे दशन 
वाचकासघडिवले जाते. हदो यावर' कादंबरीतील मु य ि रेखा ‘अचला’ आह.े ह ेपा  िवभावरी िश रकर यांनी िविवध 

ितमां या मा यमातून रेखाटले आह.े. 
कथचेी नाियकाकथचेी नाियकाकथचेी नाियकाकथचेी नाियका----अचलाअचलाअचलाअचला    

'अचला' ही कादंबरीची मु य नाियका आह े अचला प र य ा असून ितचापती सनी, दरुाचारी आिण ित या 
भावनांची कदर न करणारा. एका वे ये या खुना या भानगडीत तो गजाआड गलेलेा आह.े कालांतरान े अचला िश ण 
घेऊन वतं  होत.े िशि केची नोकरी करत.े आप या पायावर उभी राहते पण एकलेपणाची था आिण मातृ वा या अिनवार 
ओढीने ित यामनात आंदोलन े िनमाण होतात.दर यान िवराग ित या आयु यात येतो. या यावर ती अनुर  होते. सव 
वैवािहकसंबंध झुगा न देवून ती िवरागजवळ रा  लागत.े मातृ वाची चा ल लागताचसमाजाची खर नजर ितला अ व थ 
करते. ितचे मन हदो यावर हलेकावे खातराहत.े परंपरेची जाचक बंधन,ं ीचा होणारा क डमारा ितला होणारा मन: ताप 

ीजीवनाची शोकांितका हो यास कारणीभूत आह.े 
मातृ वाची अिनवार ओढमातृ वाची अिनवार ओढमातृ वाची अिनवार ओढमातृ वाची अिनवार ओढ    

ज हा मािणक छोटया कंुदलेा मांडीवर घऊेन बसते त हा मािणकचा हवेावाटतो. आप याच हाडामांसाचा, आप याच 
भावना- वृ चा तो गोळा मांडीवरघऊेन या या सुखात आप या जीवनाचा कस ओतणा या मािणकचा ितला हवेावाटण े
वाभािवक आह.े ितला वा स याची भूक लागते. ती आई हो यासाठीतळमळते. मी जगल ंपािहजे. माझं असं मनात ठेवल ं
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पािहजे. नुसती अचला जगातजगून गलेी असे नाही, अचलेची जात जगनू गलेी पािहजे. 'मा या हाडामासांची,मा या वृ ीची 
ित ापना जगात झाली पािहजे. असे ितला वाटत राहते. अचलाही अशी ' व'िन  आह.े वैराचारी, दु सनी 

िवनायकरावापासून आप यालाअप य ा ी हो याची क पना मनातून ती खूडून टाकते. इथेच अचला एखा ा ीवादी 
नाियकेसारखी आ मजािणवेने फुलून येते. हणूनच ती वावलबंी हो याचा िनधार करते. 

मायलेकरा या वा स याचा कोणताही देखावा पािहला तरी दयावर काहीदडपण पड यासारखे ितला होई. हळूवार 
अंगाईगीते ऐकून, माय लेकरांचे ेम पा नती वत:शीच िवचार करी व चो न कोणाला ऐकू जाणार नाही असा िन ासटाक  
जवळ कोणी नाही ह े पा न रडून मन मोकळे करी. हताश होई. 'मातेचा पा हायायला' फार मोठी कमत ावी लागते. 
आप याच देहा याची एवढीसी ितमाअंगाला िबलगली असता, िनमाण होणारी आि मयता, कृि मतेने जोडून उ प  
होतनाही. ती सधवा असूनही, िवधवेत आिण ित यात काही अंतर न हत.े नवरा िजवंतअसूनही पती या दृ ीन े ती कधीच 
मेलेली होती. ती मा  वत:चा प ीधम पाळतहोती. अतंरंगां या कुिवचारांनी ठक या उडवून मेलेल ं जीण ं जग यापे ा 
वत:लाओळखण ेव येयान ेत ेकबूल करणे यातच शीलाची स यता ितला दसते. िवधवा ीने दसु या पु षावर ेम करणे ही 

शील ता आह.े याचे दशन क येक वषातनाही अशा शील  माणसाला पती मान याची क पनाच फ  समाज 
मानतो. ीमनाचा मा  यात िवचार नसतो. अचला भडकत.े मना या हदो यावर रा नितची ितलाच भोवंड येते. िनसगान े
मनु य ाणी हा एकटा राह याठी िनमाण केलानाही असे ितला वाटत राहात.े या एकलेपणाची भयानकता दसु याची सोबत 
घेऊन शमिवली नाही, तर तो मनु य जगावर षेाचे फु कारच टाकेल, ह ेितला उपजते. 
सधवचे ेदःुख सहन करणारी अचलासधवचे ेदःुख सहन करणारी अचलासधवचे ेदःुख सहन करणारी अचलासधवचे ेदःुख सहन करणारी अचला    

वावलंबी हो याचा िनणय घते यावर ती नागपूरास येऊन एका शाळेतिशि केची नोकरी िमळवते. यात रममाण 
होते. शाळेतील नोकरी या मया दतिव ात अचला रममाण होते. तथेे अचलाबाई मुल चे दैवतच झाली. आप याआि त वाला 
अथपणूता दे यासाठी या िनरागस िव ात ती आपला आ मप ययशोधत होती. बाईशी बोलायला िमळावे, बाईनी आप या 
घरी यावे, आप यातखेळावे असे मुल ना वाटे. चे  मिहना, सं ांत कवा असेच ितचे सौभा य मा  िन तेज झा यान े ितला 
अशा समारंभाना जावेसे वाटत नसे. 
बडंखोर िवचाराची अचलाबडंखोर िवचाराची अचलाबडंखोर िवचाराची अचलाबडंखोर िवचाराची अचला    

ल  झाले असूनही पती या बंधनाने अचला तळमळत.े आप या वी वाचेसाथक कर यासाठी ती उ सुक असून 
समाजा या कृितम फोल संकेतािव द तीझगडत.े अचला ही 'वृ ा या आधारावर जगणारी वेल न हती' तर ती 
वत: यापायावर उभी होती. पतीने टाकले या नातेवाईकां या घरी अ व ासाठी केिवलवाणेजीणे जगणा या ि यांत ती 

बसत न हती. वत:चे पोट वत: याच बळावरभरणा या, पण मन मा न मेलले ेजीणे कंठणा या ीयांपैक ही ती न हती.' 
ीम मानवी संकेतां या अ यायािव  लपूनछपून बंड न करता तो अ याय वेशीवरटांगून उघडपणे यायासाठी वत:चे 

मोल दऊेन बंड क  पहाणारी ही नाियका होती. ी वा या पणू िवकासासाठी ितला वैवािहक आयु याची याय गरज होती, 
हणूनअनेटची कृती समोर ठेवून समाजाला न घाबरता ती पाऊल उचलत.े परंतु देहकोशातमुरललेे िप ानिपढयांचे सं कार 

ितला गुदम न टाकतात. ित या िवचारांचा हदोळाजोराने हालू लागतो, ितला कोणतीही कृती कर यात हा हदोळा अडसर 
आणतो. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं,,,,    
 मराठी वाड:मयाचा इितहासात सुिशि त ि यां या नवो दत आकां ा व भावना यांचे इतके दयंगम िच  दसु-या 
कुणीच काढल ेन हते; त ेकाढ यास एक ितभासंप  लेिखका पुढे आली. ीयांस िश ण दवूेन यांचे ि म व जागृत केल े
गेल.े यां यात नवीन येय व आकां ा िनमाण झा यात, पण यां या परीपूत ची मा  समाजाने काहीच सोय ठेवली नस यान े
यांची कोमल मन ेकशी मारली जातात. याचे दय पश  िच ण िवभावरी िश रकर यांनी आप या कादंबरीत केल ेआह.े 

एकंदरीत ‘ हदो यावर’ ही कादंबरी एका परी य े या जीवनातील सम या आप या कादंबरीचा िवषय घेवून, आपली समथ 
भाषाशैली, मनु य वभावाचं सू म िनरी ण, वा तवाचं समतोल ान यां या आधारे िलिहली असून ी जीवनातील 
घट फोटा या आव यकतेचा परु कार करणारी आह.े एवढेच न ह ेतर ी-पु ष समता, िववाह एक बंधन, ीिशलािवषयक 
धारणा या बरोबरच मानवी ह  इ यादी मू यांची परेणी हदो यावर या कादंबरीतनू झाललेी आह.े समाजातील एका वलंत 
सम यांना वाचा फोडणारी ही कादंबरी आह,े आिण तीही मो ा धाडसान!ं खंबीरपणानं!! िनभ डपणान!ं!! 
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सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं     
१) ीिलिखत कादबं या : ेरणा आिण वृ ी, िव ा दवेधर, ितमा काशन पुणे, .आ. १९९२. 
२) मराठी कादबंरी तं  आिण िवकास, बापट-गोडबोले, हीनस काशन पुणे,तृ.आ. १९७३. 
३) मराठी कादबंरी : ि यांचे योगदान, िमला िभ ड, व प काशन औरंगाबाद, .आ. २००३. 

४) ी सािह याचा मागोवा, संपा. मदंा खांडगे व इतर, सािह य ेमी भिगनी मंडळ, पुणे, . आ. २००२. 
५) ी- वातं यवादीनी, िवसा ा शतकातील प रवतन, पॉ युलर काशन, मुंबई, ि . आ. २००५. 
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म ययगुीन भारतातील ी िश णाची ि थतीम ययगुीन भारतातील ी िश णाची ि थतीम ययगुीन भारतातील ी िश णाची ि थतीम ययगुीन भारतातील ी िश णाची ि थती    
    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक 
कदम गणेश पंुडिलकराव    

िश णशा  संकुल, वा रा ती म िव ापीठ,नांदेड. 
मागदशमागदशमागदशमागदशकककक 

ा. डॉ. वैजयंता ना.पाटील 
िश णशा  संकुल, वा रा ती म िव ापीठ,नांदेड. 

साराशं साराशं साराशं साराशं :::: 
म ययुगीन भारतातील िश णावर मु यतः परक य आ मणांचा भाव होता. म ययुगीन काळात िविवध ापारी 

आिण रा यकत भारतात आल े आिण यांनी वतःची सं कृती आिण परंपरा तसेच िशक याची या आणली. भारतीय 
समाजाने ते ान आ मसात क न दशेातील लोकांम ये जवले. तथािप, या परक य िवजयांमुळे म ययुगीन काळात ि यां या 
ि थतीत घट झाली. भारतातील मिहला सा रता दर पु ष सा रता दरापे ा कमी होता. म ययुगीन भारतात ीिश णाचे 
खूप नुकसान झाले. ी या ि म वाचा सवागीण िवकास व प रपोषण करणारे मह वाचे साधन हणजे ीिश ण होय. 
मुलगी िशकली, गती झाली अ या घोषवा याने ी िश णावर काश टाक याचा य  केला जात आह ेपण िह ि थती 
वतः मानवाने त कालीन प रि ततीने आणली आह.े ीिश ण हा कोण याही समाजजीवना या समृ ीचा आिण गतीचा 

मापदंड आह.े घरातील सौ दय ह े ी मुल े खुलनू राहत,े पण यातही अभागी जीव असतात जे ी िवना घराची देखभाल 
करावी लागते. कोण याही समाजाची सां कृितक पातळी ही या समाजातील ि यांची प रि थती कशी आह,े याव न ठरते. 
यामुळे म ययुगीन काळात ि या या अबला हो या पण स ि थतीचा िवचार केला तर ती सबला बनली आह.े 

मु य सं ामु य सं ामु य सं ामु य सं ा: : : : म ययुगीन, ी िश ण, दबुल.    
तावनातावनातावनातावना: : : :     

ाचीन भारतीय थंांम ये ि यांचे वणन समाजातील दबुल घटक हणनू केल ेगेल ेआह.े मिहलांना दु यम थान 
दे यात आल ेआह.े मिहलांना पु षापे ा कमकुवत समजून ी ला काही येत नाही कवा क ाचे कामे िह ि या क  शकत 
नाही असे गणले गलेे आह.े त ेशारी रक आिण सामािजक दो ही दृ ा कमकुवत मानले जात होतेपरंतु वा तिवक प रि थती 
वेगळीच होती. यामुळे वै दक काळात ि यांना समान अिधकार दल ेगलेे असल ेतरी काळाबरोबर यांची प रि थती िबघडत 
गेलीमिहलांना िमळाललेा मानस मान हा पु हा आपोआप कमी झाला.म ययुगीन समाजांम ये असमानता होती आिण 
यां यावर अ याचारही झाल.े समाजिवघातक लोकांनी त ेकर याचा य  केला आह.ेऐितहािसकदृ ा, म ययुगीन काळ हा 

भारतातील मिहलांसाठी 'अंधारयुग' हणून ओळखला जातोकारण याच काळात मिहलांना गती कर यासाठी जा त संधी 
असताना ाचीन युगापे ा म ययुगीन काळात ी माग ेरािहली अस याचे अ यासाअंती दसून आल.े म ययुगीन भारतात, 
ि यांना 'पदा', (एक बुरखा) प तीची ओळख झाली. िशवाय समाजात अनेक दु कृ ये सु  झाली. म ययुगीन भारतात 
बालिववाह, सती, जौहर यांसार या सामािजक वाईट था याचबरोबर  ी िश णावर िनबध होत.े असे असल ेतरी दि ण 
भारतातील मिहलांची ि थती उ र भारतापे ा खूपच चांगली होती कारण या ठकाणी भारतीय लोक ी ला ल मी मनात 
असत व ितचे संगोपन करत असताना जा त माणात काळजी घेत. भारतात वेदकाळी ि यांना मान होता यांना मुलां या 
बरोबरीने आव यक असे िश ण िमळत असे व उपनयनाचा अिधकार होता. उपनयनानतंर यां या अ ययनास सु वात होई. 

वा दनी व स ो ाहा असे िव ा थन चे दोन कार होते. वा दनी मुली आज म चय पाळून वेदिव ेचा व 
िव ेचा अ यास करीत. पठणािशवाय वतं  लेखनही या करीत. यामुळे या काळात वेगवेगळी ंथ िन मती झाललेी 

आपण अ यासतो. म ययुगीन भारतातील ी िश ण दि ण भारतात दसून आल.े या वेळी अनेक िवचारवंत उदयास आल.े 
जसे: ि यकेतलादेवी, चालु य िव मा द यची राणी आिण ज अ बे इ या द. िशवाय समाजातील वाईट था व वाईट 
चालीरीती या फ  हद ूधमातच/ समाजातच हो या. इतर धम जसे क  मुि लम, जैन आिण बौ  धमाने ि यांना वातं य 
दले. यांना िश णाचे वातं य दे यात आल ेआिण यांना अिधक उदारमतवादी दिृ कोन दे यात आला. यांना हवे त ेिश ण 
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दे यात आले व पािहजे या सुिवधा उपल ध क न दे यात आ या. म ययुगात भारतीय ि यांची ददुशा खूप ती  होती. 
मुि लमां या ये यान े म ययुगीन काळात भारतातील ि यां या ासात भर पडली. मिहलांना 'झेनाना' ॅि टस करायला 
लावली. यािशवाय मुि लम मिहलांना समान िश ण िमळ यापासून रोखल े जात होत े व यां यावर वेगवेगळे िनबध 
घाल यात आले होत.े म ययुगीन भारतातील ीिश ण मुि लम ि यांम ये धमामुळे मया दत होत ेकारण मुि लम धमात 
मिहलावर जा त माणात बंधन े होती. मुि लम मिहला िनर र हो या; तथािप, ि यां या काही वगाची ि थती अिधक 
चांगली होती आिण यांना उ  तरावरील िश ण दले गलेे.मुि लम राजवटीत, म ययुगीन भारतात ी िश ण मया दत 
होते कारण मुि लम पु षांना देखील सामा यतः कमी शै िणक ा ी होती व तेदेखील जा त िशि त न हत.े याउलट 
म ययुगीन काळात अनेक मिहलांनी कला, सािह य, संगीत या े ांत ावी य िमळवल े याचबरोबर लेखन कायात भर 
घातली. म ययुगीन काळातही ि या शासक हणून कायरत हो या व यांनी वतः शासक बनून काही रा य वतं पण े
चालवले. म ययुगात द ली या त तावर रा य करणारी रिजया सुलतान ही एकमेव मिहला स ाट होती. ग ड राणी दगुावती 
िहने पंधरा वष रा य केल,े ती मुघल स ाट अकबराचा सेनापती असफ अली यां याशी लढाईत हर यापूव  ती स ाट 
अकबराला आप या रा यात स ा थािपत क  दली नाही. 

मुसलमानी अंमलात ( अकरावे ते सतरावे शतक ) हणजेच म यययुगात ी- िश णाची पीछेहाट ही भारतीय 
समाजाचे अध अगं िवकल क न गलेी व भारतीय मिहलांना मागे ठेवली.म ययुगीन काळात िश णाचा मु य उ ेश ानाचा 

सार आिण इ लामचा सार हा होता. िश णा या या युगामागील उ ेश इ लामी िश णाची त वे आिण सामािजक 
परंपरांचा सार करण ेहा होता. लोकांना धा मक वृ ीचे बनवणे हा िश ण प तीचा उ ेश होता. साधारणपण ेल ानंतर 
यांचा सां कृितक आिण शै िणक उप मांशी संपक तुटला. समाजातील खाल या तरातील मिहलांना ावहा रकदृ ा 

िश ण न हत.े तरीही असे हणता येणार नाही क  म ययुगीन काळात ी िश ण भारतात पणूपण ेअि त वात न हत.े या 
काळात ि यां या िश णाबाबतीत िवशेष य  झाल े नाहीत मा  बाबर बादशाहाची क या गुलबदन बेगम िहन े
मायूननामा हा थं िलिहला. तो एक ऐितहािसक द तऐवज ठरला. असे ंथ ही अपवादा मक सापडल.े औरंगजेबाची मुलगी 

झीबुि सा िहने ‘मुखफ ’ (दडलेली) या नावान ेउद ूकिवता के या. शाहजहानची मुलगी जहांआरा, िहने त कालीन मुि लम 
साधूंची मािहती 'मुि लम अल-्अवाह' या शीषकाथाने सं िहत केली. या शाही घरा या-तील काही उ ू ि या सोड या, तर 
एकूण या काळात ि या िश णापासून वंिचतच रािह या. या काळी मा  राजपूत मिहलांत काही िवधवा रा यांनी उ म 

कारे शासन क न मुि लम श ूबरोबर लढाया के याची उदाहरण े आढळतात. यांपैक  कुमारदेवी (मेवाड), कणवती 
(िचतोड) व जवािहराबाई या कुशल शासक असून यांनी ल करी िश ण घेतले होत े व यांनी रा य चालवल े आह.े 
मरा ां या राजघरा यांतील ि यांनीही यु कला आिण रा यकारभार यांतील रीतसर िश ण घते याचे दसून येत.े याम ये  
झांशीची राणी ल मीबाई, को हापूर या महाराणी ताराबाई, इंदरू या पु य ोक अिह याबाई होळकर यांची उदाहरण े िस  
आहते. १८१८ म ये पेशवाईचा अंत झा यावर आिण इं जांची राजवट थािपत झा यानंतर वैचा रक ांती होऊन या 
सवात बदल झाला. इितहासकालीन भारताम ये राजपूत ि यांनी यु कलेचे िश ण घेत याचे पुरावे आहते. राजेशाही प त 
याला जबाबदार मानली जाते कारण िश ण कवा इतर कार या कला जर या काळात ीयांना दली गलेे असत े तर 
बाक या मिहला देखील िशखू शकले असते. सु वाती या म ययुगीन काळात चचन े िश ण दले आिण दलु  केल.े ँ कश 
राजा शालमेन ह ेम ययुगीन युरोपमधील औपचा रक िश णाचे समथन करणारे पिहले होत.े म ययुगीन िश ण सं था तीन 

कार या हो या: 
1. ाकरण शाळा, 
2. मठ शाळा आिण  
3. िव ापीठे. 

म ययुगीन भारताने अनेक मह वा या िश ण क ांचे अि त व पािहले. याम ये द ली, आ ा, जौनपूर, लाहोर, 
िबदर, गौर, पाटणा, ढा ा, मु शदाबाद, गुलक डा, हदैराबाद, अहमदाबाद, मुलतान, का मीर, लाहोर, अजमेर आिण इतरांचा 
समावेश होता. म ययुगीन काळात द ली ह ेिश णाचे मह वाचे क  होत.े शाळा हणून याचे वणन करता येईल, याम ये 
फार कमी मुली जाऊन िश णाचा आ वाद घेऊ शक या. थोर कुटंुबातील मुल ना घरी कवा दसु  या कुलीन या घरी 
िशकवले जात असे (जसे आज Home Tuition). ीमंत घरा यातील काही मुली िश णासाठी परदेशात गे या. शेतकरी 
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मिहलांवर मुलांची काळजी घणेे, गुरांना चारा पानी करण,े अ  तयार करणे आिण पशुधन सांभाळणे यासह अनेक घरगतुी 
जबाबदा या हो या. वषातील शेतीकामातील सवात त काळात, जसे क  कापणी, पेरणी, खुरपणी, खुडणी अशावेळी ि या 
अनेकदा यां या पतीसोबत शतेात पीक शतेात राबताना दसत. या हद ूधमा या शाळांम ये सं कृत ह ेिश णाचे मा यम 
होते आिण मुि लम धमा या मकतबांची उपि थती, िजथे फारसी ह े िश णाचे मा यम होते, यामुळे उद ूया नवीन भाषचेी 
िन मती झाली.लॅ टन भाषा आिण ाकरण, व ृ व, तकशा  आिण गिणत आिण िव ाना या मूलभूत गो ी ह े सवात 
मह वाचे िवषय होते. ते योितष आिण त व ान देखील िशकले. सव धडे रोमन आिण जमिनक ोतां या आधारे तयार केल े
गेल ेतसेच परुा ा या अनुपि थतीमुळे िश ण अंध ा आिण िव ासांवर क त केल ेगेल.े कारण एखादी गो  िव ततृपण े
पटवून सांगायची असेल तर या याकडे परुावे न हत.े यांना वाचन, लेखन आिण ाथिमक अंकगिणत िशकव यात आल े
कारण यांचा फ  वहार चालला पािहजे हाच यामागचा दिृ कोण होता. यािशवाय यांना अरबी िलपी, फारसी भाषा 
आिण िलपी यांचे िश ण दे यात आल े यामुळे त ेइतर भाषेचा अ यास क न उपल ध असलेल ेसािह य वचन क  लागल.े 
पैगंबर आिण मुि लम 'फक र' या कथाही मुलांना सांिगत या. मुलांना लेखन आिण संभाषण कलेचेही ान दे यात आल.े मुली 
मातांना घरगतुी कौश ये, सा या वै क य कला िशकव या आिण जे हा ते क  शकल ेते हा ाथिमक वाचन आिण लेखन 
याची ओळख क न दे यात आली. आईची मया दत िश णाची पातळी ित या मुलीम ये टकून राहत.े शेतकरी सा र होण े
अ यंत दु मळ होत.े मनोर या काही अिधपत नी दासांना िशि त कर यावर बंदी घालणारे कायदे केल ेहोत ेकारण दास जर 
िश ण घतेले तर त ेआपली कामे करणार नािहत  या भीतीने यां यावर िववध बंधन व कायदे कार यात आल.े सहसा ीमंत 
कुटंुबातील मुलेच शाळेत जात असत व िश ण घते असत. १४ ा शतकात तीन मु य कार या शाळा हो या: ाथिमक 
गा याची शाळा, मठ शाळा आिण ाकरण शाळा.ि यांसाठी म ययुगीन िश ण सामा यत: कॉ हटशी जोडललेे होत.े 
संशोधनातून असे दसून आल ेआह ेक  अनेक सु वाती या मिहला िशि का मुल या शाळां या भारी हो या. इं लंडमधील 
म ययुगा या उ राधात, मुलीला घरात, घरगतुी सेवेत, शाही कवा कुलीन घरा यात कवा कॉ हटम ये आयोिजत केले या 
वगात िश ण िमळू शकत होत.े म ययुगीन शहरां या उ राधात अनौपचा रक ाथिमक शाळांचे काही पुरावे आहते, िजथ े
मुल ना पॅ रश धमगु  कवा कारकूनांकडून काही शालेय िश ण िमळाले होते. म ययुगा या अखेरीस, काही च आिण इं जी 
न द म ये मिहलांचा शालेय िश क हणनू उ लेख आढळतो. मुल ना दललेी सूचना सहसा त डी असायची.मुल  वतः न 
वाचू शकत नाहीत तोपयत मजकूरिश क काही वेळा मो ाने वाचतात. आ थक ि थती आिण आ थक प रि थती असलेली 
कुटंुबे मुल ना घराबाहरे िश णासाठी ननरीकडे पाठवू शकतात. तेथ,े यांना अ याि मक थं, धमशा ीय अ यास, पूवजांचे 
जीवन, इितहास आिण इतर पु तके यासह वाचन साम ीची िव तृत ेणी अभासाअंती  भेटू शकते. 

म ययुगीन काळ भारतात मुि लम आ मकां या वेशान े सु  होतो. हा काळ द ली स तनत या कालखंडापासून 
मुघल काळापयत सुमारे 500 वषाचा होता. भारतीय इितहासात, म ययुगीन काळ हा ि यांसाठी "अंधारयुग" मानला 
जातो.अनेक परक य आ मण, यामुळे ि यां या ि थतीत घट झाली. खूप कमी या काळातील ि यांची नावे आढळतात 
यांनी रा यकत बनले आिण यांचे दशन केल.े एक हणजे द ली या त तावर बसललेी रिझया सुलतान, गुलबदन बेगम, 

नूरजहाँ, जहाँ आरा, मुमताज महल इतर मिहला. गुलबदन बेगम यांनी का ा मक ितभा उ ीण केली, नूरजहाँ ही िस  
मुि लम राणी होती, शहाजहानची राणी जी स दय आिण मदचेू दु मळ उदाहरण होती, मायून-नामा, जे ितने िलिहल,े दसुरी 
मुमताज स दय आिण शौय यांचा िमलाफ होती. यां या बौि क ितभा, िविवध े ातील ितभा, स दय मू ये आिण स य 
सहभागामुळे िस  बन या.म ययुगीन भारता या इितहासात वीर कतृ व असले या काही मिहला आहते. तारणहार हणनू 
चांदबीबी, औरंगजेबा या ह याचा ितकार करणारी ताराबाई, दि ण भारताची िहरवी मृती हणून ओळखली जाणारी 
अिह याबाई होळकर या शार शासक आहते. जहाँराह सार या मुघल राजक या, रोशनारा, झेबुि सा या कविय ी हो या, 
यांनी यां या समथनासाठी स य भूिमका बजावली िह यां या शौयाची काही उदाहरणे.ब तेक राजक या कवा उ  

अिधका  यां या मुली या कला, िच कला आिण कला यांम ये िनपुण हो या, इितहास सांगतो क  राजपूत राजक यांना यो य 
ान दल ेगले.े ( शासन, कला, धनु व ा, किवता, राजकारण इ.) राणी प ावती, जोधाबाई, काही या संदभात िस  नावे 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 110 

आहते यानी वरील कला ह तगत क न वतःची धमक दाखवली. शाहजहानची क या जहाँआरा ही किवता म ये उ कृ  
होती. मुघल काळात इतरही काही ि या िस  हो या. यापैक  रा माता िजजाबाई (छ पती िशवाजी महाराजांची आई) 
एक मजबूत डो याची ी होती. यांनी आप या मुलाला तयार कर यासाठी आप या ाणांची आ ती दली.मुघल 
राजवटीिव  यो ा तयार कर याचे मह वपूण काय या मातेने केल.े वरा य िनमाण कर याचे व  पाहणा या आईसाठी 
वरा याची मु तमेढ रोऊन मातेला आप या पु ांब ल अिभमान वाटावा असे काय करणारे छ पती िशवाजी महाराज ही 

देखील त कालीन प रि थतीत आदश होते. मुघल काळात ि यां या जीवनात अनेक बदल घडवून आणल े आिण ितला 
पु षांपे ा किन  व अधीन थ बनवले. मुि लमां या आगमनाने ि यांचा दजा घसरला, समाज हा पु ष धान होता जो पु षी 
वच वाला वाय ता देतो. सती था, बालिववाह, िवधवा पुन ववाह िविवध चालीरीती इ यादी ि यांवर लाद यात आल.ेया 
काळात मिहलांना केवळ शारी रकच न ह े तर मानिसकदृ ा देखील पु षांपे ा किन  मानल े जात होते. यांना वेदांचा 
अ यास कर यास नकार दे यात आला आिण त ेउ  िश णासाठी जाऊ शकल ेनाहीत. तरी अशी काही उदाहरण ेआहते क  
दरबारातील ि या आिण राणी या दासी याबाबतीत स म हो या,खूप चांगले सं कृत आिण ाकृत ोक तयार करत 
हो या. िस  भारतीय त व ानी ‘वा यायन’ यां या मते, ीने वयंपाक करण,े सुत कातण,े दळणे यात पारंगत असावे असे 
सांिगतले. भारतीयांना यां या ि यांचे रानटी मुि लम आ मकांपासून संर ण करायचे होते. ि यांचा दजा आिण वातं य 
कमी हो याचे आणखी एक कारण त ेमूळ होत.े ेम आिण आतंरजातीय िववाहांना परवानगी न हती.आप या मुलीसाठी यो य 
वर सापडला नाही तर मग ितला ल  कर याची परवानगी दे यात आली. पती या मृ यूनंतर सती बंधनकारक होती. ि या 
पु ष सद यांवर अवलंबून हो या. जर पती सोडून गेला, पतीने जरी दोषी प ीचा याग केला,नपुंसक झाला कवा मरण 
पावला, तर ि यांना पुन ववाह कर याची परवानगी होती. काही अ यासकां या मते ि यांना संप ीचे अिधकार होत ेआिण 
मिहलेला याची मालम ा िमळ याचा अिधकार होता. िवधवा, िवशेषत: हद ू िवधवांचे जीवन फारच कठीण आिण दयनीय 
होते. िवधवांनी यां या नावाने धा मक जीवन जगायचे होत.े कोणतेही वातं य, सामािजक संपक आिण सांसा रक सुख िह 
िवधवा ी उपभोग ू शकत न हती. िवधवेवर बंधन े जा त माणात आली होती, यांची अव था अ यंत दयनीय होती. 
पुन ववाह िह संक पना हद ूधमाम ये न हती पण मुि लम धमात ती चिलत होती. हदूंम ये पुन ववाह करणारी ी पापी 
समजली जायची. मिहलां या मो ा सं येन ेसती जा याची कारणे समाजाला याब ल चांगली क पना न हती, िवधवांवरची 
ही ू रता मु य होती. िवधवांना वेगळी खोली, व , अ -पाणी ह े वेगळं दल जायचं.श ूंपासून वैभव आिण स मान 
वाचव यासाठी जौहर था पाठोपाठ सु  झाली. उ वण य ि या, िवशेषतः राजपूतांम ये राणी प ावती ह े या थाचे 
उदाहरण आहजेे मिहला आिण संपूण कुळा या पािव याचे र ण कर यासाठी स मानावर उ  पा रतोिषक ठेव यासाठी 
ओळखल े जातात. सती था ह े देखील या काळात ि यांवर झाले या अ याया या उदाहरणांपैक  एक होत.े हदूंम ये 
िवधवांची ददुशा होती, िवधवा हणून जग यापे ा सती जाण ेचांगल ेमानल ेगलेे. समाज जरी 'मेधातीती'चे मत मानत असला 
तरी बाक चे मत िभ  होते कारण समाजातील या अिन  चालीरीती व अंध ा याना कंटाळून सती जीवन जग यापे ा 
आ मह या करत असत.काही संशोधकांचे हणणे आह े क  हदूंनी यां या कप ांम ये, अ ाम ये काही बदल वीकारल.े 
मुि लमां या भावातील सवयीमुळे  काही माणात मु लीम मिहलांनी आनंद लुटला होता, सामािजक चालीरीती लोकसं या 
पदा, घट फोट इ यादी काही सामािजक वाईटांपासून मु  रािहली. ि या पनु ववाह कर यास वतं  हो या. घट फोट आिण 
पुन ववाहा या संदभात अिधक वातं य ह े यांना असू शकते. पती या िनधनानंतर प ीला या या संप ीम ये वाटा  
माग याचा अिधकार न हता. दीघ अंतरानंतर भ  चळवळी या उदारमतवादी वाहाने ि यांची दारे उघडली. संतां या 
मदतीने म ययुगीन भारतातील वातं य उपभोग यासाठी यांनी मदत केली. मिहलांना पु ष धान समाजात 
वीकार यासाठी िविवध सामािजक काय केले. कनाटक या दि णेकडील देशातील अ ा कवा महादेवी हणून ओळखल े

जाणारे अ महादेवी मीराबाई यांचे भ  होत.े गायन, भजन, वादन, क तन या मा यमातनू समाजाम ये बदल घडून आला. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप: : : :     

म ययुगीन कालखंड हा मिहलांसाठी अंधारयुग होता. जा त जुलूम, अ याय, अ याचार, अितशय वाईट जाचाला 
कंटाळून या काळातील मिहला वतः जीवन संपवत हो या. पु षा या बरोबरीचे थान मिहलांना न हते. मिहलांना या 
काळात दु यम थान दल े गले े यामुळे ी िह म ययुगात िवकास साधू शकली नाही व वतःचा दज राखू शकली नाही. 
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िश णाची ओढ व यािवषयी जाणीव न हती कब ना ती यांना होऊ दली गलेी नाही.संत वा य जसे बहरत गलेे तसे 
समाजात िविवध चांग या गो ी घडत गे या. भजन, क तन, संगीत,भि , आराधना, इ या द म ये ी गुंतनू रािहली व 
हळूहळू या या मा यमातून ती िवचार क  लागली. महारा  रा य ह े ीिश णा या े ातील ागितक रा य असून 
सािव ीबाई फुले द क योजनेची अिभनव क पना महारा ात काय-वाहीत आणली गलेी. यामुळे बारावीपयत या मुल ना 
मोफत िश ण दे याचा पायंडा महारा ात थम पाडला गेला. मुल साठी येक तालु या या गावी वसितगृह े बांध याचा 
काय म महारा  रा याने हाती घेतला आह.े शाळेतील मुलीसाठी मोफत पास दल जातो जेणेक न मुली या िश णापासून 
वंिचत रा  नयेत. पुढील काळात िश णाने  ह ेमु य काय केल ेव पुढे सव च पदावर ी िवराजमान होताना आपण पाहतो ह े
केवळ याचेच ोतक आह.े ध यवाद! 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी :::: 

1. म ययुगीन भारताचा इितहास, 

2. ी चळवळ,  

3. नारी अबला क सबला. 

4. म ययुगीन कालखंड 
5. ाचीन, म ययुगीन व अवाचीन इितहास 

6. ी िश णाची वाटचाल, मुंबई (१९६८) 
7. Women’s Education in India -Agrawal s.p.(2001) 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    लोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
ाााा. . . . बबनबबनबबनबबन    अ णासाहबेअ णासाहबेअ णासाहबेअ णासाहबे    िग ेिग ेिग ेिग े    

कै.सौ. शेषाबाई सीताराम मंुढेकला महािव ालय, गंगाखेड. िज. परभणी. िपन-४३१५१४. 
 

मराठी लोकसािह यातील ी ओवी गीत ेही सं ये या दृ ीने व वाड्.मयीन मू यां या दृ ीन ेअितशय मह वाचा असा 
भाग आह.े आपण ी ओवी गीतातील कौटंुिबक ओ ातील ितमा पाहणार आहोत. ि यांनी देवा दकांब ल, देवांची भ  
कर यासाठी अंितम सुखाची अशी ई र ा ी क न घे यासाठी अनेक ओवीगीत े िलिहली आहते. यातील ितमांचा आपण 
िवचार क .  

भारतीय सं कृतीला धमाचे अिध ान आह.े महारा ात ाने रादी संतांनी थािपत केले या भागवत धमाचा खोल 
ठसा उमटलेला आह.े सिह णुता, माणुसक , मािशल वृ ी, दसु या या द:ुखाने िव हल होणारे मन ह ेसव भागवत धमात 
दसते. अ याि मक े ात भागवत धमाने लोकशाही थािपत केली होती. कोण याही जाती या माणसाला परमे रावर 

भ  कर याचा अिधकार आह.े फ  याचे िच  शु  पािहजे. 'भाव तेथ ेदेव' हा भ मागाचा साधा सरळ उपाय संतांनी 
सांिगतला व समाजा या तळागाळापयत, सव थरांत या उपदेशाचा चार या भागवत धम य संतांनी के यामुळे संपूण 
समाजावर संतां या िशकवणीचा प रणाम झाला. यामुळे ब जन समाजाचे मन पराकोटीचे ाळू व परंपरा ि य बनल.े 
दरुाचार व सदारा या झग ात नेहमी सदाचाराचाच िवजय होतो. ह े या ाळू पापिभ  मनान े प े  यानात ठेवल.े 
िजवनातील उदा  मू ये, सदाचार वगैरेची इतक  िवल ण प ड या मराठी मनावर होती क , ओवी गीतातनू हा िवचार 
प पण े गट झाला आह.े देवा दकांिवषयी या ओ ांत प पणे दोन भाग आढळतात.  

१) देवाची अन य भ  क न संसारातून पार पाड यासाठी  केले या भावना.  
२) देवा दकांचे मानुषी करण करण े हणजे देवा दकां या िनिम ाने वत: या भावनांचे गटीकरण करण.े  

आता आपण अनु माण ेदेवदेवतांसाठी वापरले या ितमांचा िवचार क . 
‘‘‘‘उगवलाउगवलाउगवलाउगवला    नारायणनारायणनारायणनारायण’ ’ ’ ’     

ी ओवी गीतांतनू भगवती उषेला आळवून ित याकडून घर ध याला व मुलाबाळाला उदंड आयु य मािगतल ेआह.े 
सूयदेवाचा रथ आ याची चा ल लाग यामुळे क बडा बाग देतो, तुळशी बनात कृ णगोपी संगे खेळायला जातो राऊळात 
काकड आरती होते. ह रनामाचा गजर होतो, वाजं ी तुता यां या गजरात देवांची आंघोळ होते वगैरे संुदर क पना ि यां या 
ओवीगीतांत सापडतात. 

उगवलाउगवलाउगवलाउगवला    नारायणनारायणनारायणनारायण    | | | | उजडेउजडेउजडेउजडे    पडलापडलापडलापडला    धरणीधरणीधरणीधरणी    ||||    
देवा यादेवा यादेवा यादेवा या    रथालारथालारथालारथाला    | | | | कशाकशाकशाकशा    नाजकूनाजकूनाजकूनाजकू    ह रणीह रणीह रणीह रणी    ||||||||    

उवगतीचा सोनेरी काश आणणा या सूयदेवा या रथाला नाजूक ह रणी जोड या आहते. कारण सकाळची कोवळी, मुलायम 
करण ेह रणीशी सा य दाखिवता ता. जसा सूयवर चढेल तया सूया या रथाला सात घोडे जंुपल ेआहते अशी क पना केली 

जाते. पण सूय दयकाळी सूया या रथला ह रणी जोड या आहते ही ितमा सूय दयाचे सो वळ स दय  करणारी आह.े   
उगवलाउगवलाउगवलाउगवला    सयूसयूसयूसयू    | | | | उगवताउगवताउगवताउगवता    मीमीमीमी    देिखलादेिखलादेिखलादेिखला    ||||    

कंुकवाचाकंुकवाचाकंुकवाचाकंुकवाचा    पडुापडुापडुापडुा    मा यामा यामा यामा या    पदरीपदरीपदरीपदरी    फोिडफोिडफोिडफोिडलालालाला    ||||||||    
सतत संसार व परमाथ यांची सांगड घाल याचा य  मराठी माणसाने केला आह.े एक कडे ह े ाळू मन सूया या 

तेजाने दपून नतम तक झाले आह े व दसुरीकडे ह े संसारी मन अ य सौभा या या अपे ेन े सूयाची क णा भाकत आह.े 
'कंुकवाचा पुडा' यात अ य सौभा याचा भाव  झाला आह.े 
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पितिवरहाचे द:ुख सोसताना या वेदना ि यांना भोगा ा लागतात या सीतेला ही झा या असे क पुन राम 
िवरहाने सीतेसारखी नाजूक, संुदर ी सुकली आह ेअसे वणन क न सीतेचे नाजूक स दय व सुक याची या जाई या दकृ 

ितमेतून  केली आह.े लोकजीवनातील ी जीवन क , अपमान व माचे ोतक आह े हणून सीतेचे जीवन व सामा य 
ी जीवन यात पु कळ सा य अस यामुळे सीतेब ल आपुलक  वाटून अनेक ओ ा रच या गे या ओहत. भूिमक या सीता व 

सवच भूिमक या – शेतक यां या ि या-एक पच आहते. कारण या सामा य ि यांसारखे रामायणातील सीता सासू व पतीचा 
छळ मूकपण ेसहन करत.े ितला काही कळत नाही हणून न हतेर प रि थतीन ेमाणसाची पारख िशकवली आह े हणून ती 
िनमूट राहते.  ित या सहनशीलतेमुळे व सौज यामुळे ती काही बोलत नाही. हणून ि यांनी ओवी गीतांत सीते या भावनांचे 
वणन अितशय उ कटपणे केले आह.े कारण वानुभवातून आलेला तो खळाळता वाह आह ेह ेखालील उदाहरणाव न प  
होईल. 

रामासारखा आदश पती िमळूनही केवळ कैकयी या सासुरवासामुळे सीतेला पती सुख िमळाले नाही असे यांना 
वानुभवाव न वाटते. तसेच सवच ि यांना सासुरवास भोगावा लागतो ह े'वाटून दला ग ' या ितमेतून उ मपण े  केल े

आह.े 
हणून रामाचा िध ार करीत या हणतात -   

रामरामरामराम    हणनूहणनूहणनूहणनू    रामरामरामराम    | | | | नाहीनाहीनाहीनाही    सीते यासीते यासीते यासीते या    तोलाचातोलाचातोलाचातोलाचा    ||||    
िहरकनीिहरकनीिहरकनीिहरकनी    सीताबाईसीताबाईसीताबाईसीताबाई    | | | | रामरामरामराम    हल याहल याहल याहल या    दलाचादलाचादलाचादलाचा    ||||||||    

हल या कानाचा, हल या दलाचा रामसीते या तोलाचा नाही ह े या सीते या ठकाणी वत:ला क पून सांगतात.   
रामरामरामराम    ल मुणल मुणल मुणल मुण    | | | | दोघेदोघेदोघेदोघे    दि णचेेदि णचेेदि णचेेदि णचेे    दवेदवेदवेदवे    ||||    

सावळीसावळीसावळीसावळी    सीताबाईसीताबाईसीताबाईसीताबाई    | | | | उ रीउ रीउ रीउ री    वीजवीजवीजवीज    लवेलवेलवेलवे    ||||||||    
या ओवीत रामल मणान ेदि णेकडील रावणादी रा सांचा संहार क न िवजयाचे दीप विलत केले व दरुाचाराचा, 

अ यायाचा अंधार नाहीसा केला असा अथ राम ल मणाला 'दि णेचे दवे' ही ितमा वाप न  केला आह.े सीतेचे 
पाित याचे तेज लखलख या िवजे या ितमेतून दाखवल े आह.े रावणा या घरी अनेक दवस रा न,  या या कोण याही 
आिमषाला बळी न पडता सीतेन ेआमरण आपल ेपाित य टकवले हा भावाथ यातून  झाला आह.े 'दि णेचे दवे' व 
उ रेची वीजयांचा अथाअथ  काही संबंध दसत नाही.  पण राम ल मण यांचा परा म व सीतेचे उ वल पािव य ह ेगुण या 
दो ही ितमांतून फारच उ ृ  पण े  झाले आह.े  ही ओवी संुदर ितमांचे उदाहरण हणून सांगता येईल. 

जे हा रामाने सीतेचा याग केला व ितला एकटीला वनात आणून सोडल े यावेळी सीतेचा शोका वेग हणजे 
अर य दन असून ही बोरी बाभळीसार या काटेरी झाडांनासु ा पाझर फुटला व ती झाडे सीतेचे सां वन क  लागली. कारण 
अर यात वृ ािशवाय कोण सगा सोयरा असणार?  बोरी बाभळी ही ितमा वाप न सीते या द:ुखाची ती ता व णली आह.े 
तसेच जािहत द  राम हा पती कत ापासून ढळलाव  'बोरीबाभळी'पे ा काटेरी व पाषाणापे ा कठोर बनला हा भावही 
यातून  झाला आह.े 'बोरी बाभळी' ब या पण राम नको ही ि थती यातून व णली आह.े 

स ा तीचास ा तीचास ा तीचास ा तीचा    सणसणसणसण    | | | | सीताबाचासीताबाचासीताबाचासीताबाचा    झालाझालाझालाझाला    वनीवनीवनीवनी    ||||    
ितनंितनंितनंितनं    वविस यावविस यावविस यावविस या    | | | | बोरीबाभळीबोरीबाभळीबोरीबाभळीबोरीबाभळी    मायामायामायामाया    भनैीभनैीभनैीभनैी    ||||||||    

अयो येची राणी सीता स ा तीचा सण एकटीचा वनात करताना ित या आजूबाजूला असणा या बोरीबा भळ ना 
आया बिहणी समजून वाणवसा करते ही क पना हदय हलेावणारी आह.े कतीही संकटात व ितकूल प रि थतीत ि या 
अस या तरी सुवािस ननी करावयाची तवैक ये व िवधी यांना चुकिवता येत नाहीत. हणून सीतेने िनिबड वनात वाण वसा 
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केला ह े सांगून पारंप रक िवधीवरील आपली िन ा  केली आह.े पर ीचे हरण हणजे द:ुखाचे कारण असून लंकेचा 
िवनाश आह ेह ेमंदोदरी चांगल ेजाणत.े  

मदंोदरीमदंोदरीमदंोदरीमदंोदरी    हणेहणेहणेहणे    | | | | रामनवती यारामनवती यारामनवती यारामनवती या    भरातभरातभरातभरात    ||||    
आगीचीआगीचीआगीचीआगीची    पटेीपटेीपटेीपटेी    | | | | सीतासीतासीतासीता    घातलीघातलीघातलीघातली    घरातघरातघरातघरात    ||||    

सीतेचे हरण लंका दहनाला कारणीभूत होते हणून ती सीतेला आगीची पेटी असे हणत.े राम हा त ण असून 
परा मी आह े हणून आप या प ीचे हरण करणा याचा िवनाश के यािशवाय तो राहणार नाही हा भाव वरील ओवीतून  
झाला आह.े रामाबरोबर याचा दतू मा तीचे पण वणन ी ओ ातून आल ेआह.े  

वशेीम येवशेीम येवशेीम येवशेीम ये    उभाउभाउभाउभा    | | | | वशेीबाईवशेीबाईवशेीबाईवशेीबाई    तझुातझुातझुातझुा    पतीपतीपतीपती    ||||    
अशंीअशंीअशंीअशंी    शदराचीशदराचीशदराचीशदराची    उटीउटीउटीउटी    | | | | नावनावनावनाव    याचेयाचेयाचेयाचे    मारवतीमारवतीमारवतीमारवती    ||||||||    

येक गावा या वेशीवर मा तीचे संुदर मं दर असते.  या वा तवाचा आधार घऊेन वेशीवर उभा असणारा मा ती 
हणजे वेशीबाईचा पतीच होय ही क पना मोठी मजेशीर आह.े आज म चारी असणा या मा तीला वेशीबाईचा पती 
हणण ेव तुि थतीचा अितशय िवपयास करण ेहोय. वेशीचे व मा तीचे 'साि य' या एकाच सादृ याव न मा तीला वेशीचे 

पती हणण े हणजे येथे सारासार बु ी वापरली नाही ह े िस  करणे होय. 'जे सूचल ंते रचल ंअसेच ओवी गीताचे व प 
अस यामुळे अशा कारचे अनेक दोष ओवी गीतांत दसतात ह ेअमा य करता येणार नाही.  
महारा ाचेमहारा ाचेमहारा ाचेमहारा ाचे    दैवतदैवतदैवतदैवत----िवठोबािवठोबािवठोबािवठोबा    रखमुाईरखमुाईरखमुाईरखमुाई        ––––    

ही तर मराठी माणसांची ाणि य दैवत ेहोत. िवठोबा हा सवाचा वीकार करणारा, सवाना तारणारा व सल मातेचे 
ेम देणरा िवठोबा माऊली आह.े ी. रा. िच. ढेरे िव लाब ल बोलतांना हणता ता, वै दक परंपरेशी थूल संबंध राखणारा व 

अवै दक परंपराशी आपल े काही नात े नाही असे भासिवणारा संतांचा िव ल अंतरंगदृ ा बु ा या क णेन े भारला आह.े 
बु ा या हदय धमाशी जवळीक साधणारे याचे ह ेअंतरंग व सल मातृ वाशी सम प अस यामुळे तो पु ष असूनही संतांनी 
याला 'माऊली' मानले आिण ीपु ष िभ ते या पिलकडे असणारे आ द मातृ व या या ठकाणी उ कटतेने अनुभवल.े 

ी. रा.िच. ढेरेनी िवठोबाचे व प जे व णले आह े याचा देवदेवता िवषयक ओ ा वाचतांना अनेकदा यय येतो. 
दर आषाढी, का तक  एकादशीला वषानुवष भि भावाने पंढरपुरची वारी करणारी असं य माणसे महारा ात आहते. भ  
भावना व कौटंुिबक भावना यांचे मोठे मनोहर िम ण खालील ओवीत झालेल े दसते. 

मा यामा यामा यामा या    चु ाचंचु ाचंचु ाचंचु ाचं    सोनंसोनंसोनंसोनं    | | | | नाजकूनाजकूनाजकूनाजकू    ये याये याये याये या    धाराधाराधाराधारा    ||||    
पाडुंरंगा यापाडुंरंगा यापाडुंरंगा यापाडुंरंगा या    सावलीतसावलीतसावलीतसावलीत    | | | | मलामलामलामला    लागनालागनालागनालागना    ऊनवाराऊनवाराऊनवाराऊनवारा    ||||||||    

आप या पतीचे त येत 'तोळा मासा' अस याचे ती 'चु ा या सोना या धारा नाजूक आहते असे हणून वनीत करते. 
चुडा ह ेसौभा याचे तीक, ीचे सव व आह.े हणून परमे राची कृपादृ ी अस यावर कोण याही द:ुखाची झळ आप या 
पयत पोहचत नस याचे वरील ओवीतून  केल ेआह.े 

िव लाला िपताच काय पण माता, वास , लेक , सखा असे पण हटले आह.े लग, वचन, कालिवपयास इ यादी कडे 
ल  न देता जे मनापासून वाटल ेते हटल ेआह.े कधी िव लाला आपल ेआई-बाप हणायचे तर कधी आपणच िव लाचे आई-
बाप होऊन याला वास  हणायचे, असा हा िव ल, अ या म ानाने भरलेली पोथी वाचयला देतो, हणजे अंतबा  आपण 
िव लमय होतो. याचे ेय िव लाला दल ेआह.े 

पाडुंरंगा यापाडुंरंगा यापाडुंरंगा यापाडुंरंगा या    राऊळातराऊळातराऊळातराऊळात    | | | | मीमीमीमी    काकाकाका    होईनहोईनहोईनहोईन    पारपारपारपार    ईवाईवाईवाईवा    ||||    
हरी याहरी याहरी याहरी या    नामयाचानामयाचानामयाचानामयाचा    | | | | िततयंचेीिततयंचेीिततयंचेीिततयंचेी    नननन    सरसरसरसर    ईवाईवाईवाईवा    ||||||||    
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'पारईवा' वसरईवा' या दोन ितमा भ  व देव यातील िनकटचे संबंध फारच प रणाम कारकपणे दाखवतात. 
आकाशात वैर उडणारा, आकाशचा ठाव घेत दा याचा शोध घेणारा पारवा व पांडुरंगा या मं दरात सदैव ंजी घालणारे 
भ सारखेच आतूर व ुिधत आहते.  प ी धा य वेचतात व ह ेभ  ह रनाम वेचून भ ची भूक भागवतात. येथ े'सरईवा' या 

ितमेचा संदभ ल ात घे यासारखा आह.े शेतातील धा याचे खळे संप यावर खाली गळलले ेदाणे, न भरलेल ेबारीक दाणे 
वगैरे गावातील महार, मांग वगैरे लोक गोळा क न नेतात यास सरवा वेचण ेअसे हणतात. ह र या े  भ ांना कसदार 
दाने घे याचा अिधकार आह ेपण आप यासार या अितसामा य माणसाने िनदान सरवा वेच यातील आनदं िमळवावा असे 
वत:कडे कमीपणा घेऊन िवन पण े हटले आह.े 'पांडुरंगा या दशनाला पंढरीला ापंिचक अडचणीमुळे जाणे जमल ेनाही 
हणून ही ी हणते -  

आखाडीआखाडीआखाडीआखाडी    एकादशीलाएकादशीलाएकादशीलाएकादशीला    | | | | जानंजानंजानंजानं    नाहीनाहीनाहीनाही    झालंझालंझालंझालं    ||||    
देवादेवादेवादेवा    सावयानंसावयानंसावयानंसावयानं    | | | | का तकका तकका तकका तक     बोलिवलंबोलिवलंबोलिवलंबोलिवलं    ||||||||    

आषाढी एकादशीला पंढरपूरला जाणे झाले नाही याची खंत या ओवीत  झाली आह.े पण एक कारचे 
परावलंिब व, असहा यता व तडजोडीची वृ ी या ि यां या अंगी इतक  बांधली आह ेक , आप या इ छा या सहजतेन ेदाबू 
शकतात. हणून ही ी हणते क ,  आषाढी एकादशीला नाही तर का तक  एकादशीला आपण जावे अशी िवठोबाची इ छा 
आह ेअसे समजून या दैनं दन जीवन जग ूलागतात. 'आप या इ छा, आकां ा पूण होत नाहीत याची खंत करायला दैनं दन 
रामरगा ात यांना वेळही होत नाही व यां या मनाची, भावनेची, इ छेची कोणी पवा करणार नाही, दखल घेणार नाही ह े
ही या ि या चांग या जाणून आहते.  ' हणून वत:ची समजूत घाल याइत या या समजुतदार ही आहते असे हणावेसे 
वाटते.  जे हा िवठोबाने रािधकेला ेमाने जवळ घेतल े ते हा ि मणी आगीसारखी तापून रागाने लाल झाली व रागान े
िवठोबाला सोडून दसुरीकडे राहायला गेली.  हणूनच पंढरपुरात िवठोबा व ि मणीची मं दरे वेगवेगळी आहते. याच 
कारणामुळे िवठोबा या मुत जवळ ि मणीची मूत  नाही असे समजले जाते.  हीच भावना ि मणी या बाबतीत अपे नू 
ि मणीसारखे सग या देवदेवतांचे मानुषी करण केलेल े दसते. देवदेवतांचे मानुषी करण ओवी गीतांचे एक आकषक वैिश  

आह.े ही देव देवतांची केललेी सलगी मन मो न टाकते.  
''''पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग    िपतािपतािपतािपता    | | | | ि मणि मणि मणि मण    माझीमाझीमाझीमाझी    बयाबयाबयाबया    ||||    

आषाढआषाढआषाढआषाढ    वारीयलेावारीयलेावारीयलेावारीयलेा    | | | | पुडंिलकपुडंिलकपुडंिलकपुडंिलक    आलाआलाआलाआला    यायायायायायायाया    ||||||||    
पंढरी  माहरे, िवठोबा ि मणी आई-वडील व माहरेी आषाढ वारीसाठी बिहणीला यायला येणारा पुंडिलक भाऊही 

जी िजवाभावाची नाती या ि यांनी ओवी गाताना िनमाण केली आहते. यामुळे संसार करताना कतीही द:ुखे सोसावी 
लागली तरीही द:ुखे सोस याचे साम य या दबु या ि यांत िनमाण झाल ेआहते व एक कारचे आंत रक समाधान यांना या 
ई रभ मुळेच लाभत.े 

'िवठोबा हणजे ाण ि य सगा सोयरा, या माणे आप या ि य माणसांची गैरसोय होऊ नये हणून लहान लहान 
गो ची सु ा काळजी घेतली जाते. तशा कारची िव ला ब ल घेतललेी काळजी मोठी रमणीय वाटते.    

''''सकाळ यासकाळ यासकाळ यासकाळ या    पारीपारीपारीपारी    | | | | कतीकतीकतीकती    ताक दताक दताक दताक द    गव यालागव यालागव यालागव याला    ||||    
देवादेवादेवादेवा    माझ्माझ्माझ्माझ्यायायाया    इ लालाइ लालाइ लालाइ लाला    | | | | दधूदधूदधूदधू    लागतंलागतंलागतंलागतं    साव यालासाव यालासाव यालासाव याला    ||||||||    

िवठोबाला दधू लागत ेते हा सकाळी लवकर दधू आणून द ेअशी ताक द आपण गव याला के याचे ही ी सांगत.े 
अगदी सहज सुलभ श दातून आपली भावना  कर याचे साम य फारच िवलोभनीय आह.े या ि यांचे अनुभव िव  
फारच मया दत अस यामुळे यां या छो ाशा अनुभव िव ात जे काही अनुभवल े ते या आप या ओवीत आणतात. 
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या यातून िवठोबा वरचे िन ाज ेम ही  होते. पुढील ओवी संुदर अशा दकृ संवेदनाचे उदाहरण असून िनसग श दिच  
यातून रेखाटल ेगेल ेआह.े  

तळुसबाईचीतळुसबाईचीतळुसबाईचीतळुसबाईची    मा यामा यामा यामा या    | | | | म करीम करीम करीम करी    कोणीकोणीकोणीकोणी    केलीकेलीकेलीकेली    ||||    
वावावावा    रा यारा यारा यारा या    सजणानंसजणानंसजणानंसजणानं    | | | | ितचीितचीितचीितची    मजंळुामजंळुामजंळुामजंळुा    हलवलीहलवलीहलवलीहलवली    ||||||||    

वा याने तुळशी या मंजुळा हालतात ह ेबघून मु ामच खोडकर वा याने मु ध अशा तुळशीची म करी केली. हा मु ध 
शृंगार फारच रमणीय आह.े येथ ेआठवण येते 'शाकंुतल' नाटकातील एका संगाची जे हा शकंुतलेचा पदर काटेरी झुडपात 
अडकतो ते हा रिसक दु यंतराजा उ ार तो क  मा या पे ा ह े काटेरी झुडुप जा त भा यवान आह.े कारण शकंुतले या 
पदराची जवळीक याला लाभली. िनसगा या लहानसहान घटनांचा सु ा उपयोग आप या भावनां या अिभ साठी क न 

ितमा बनिव याची हातोटी व कौश य या ि यांत होते ह ेयाव न दसते. 'ि यांनी तवैक य, सणवार, उपास तापास यात 
वत:ला इतके गुरफटून घेतल े होते क  या सव गो ना सोडून यांना जीवन जगताच येत न हत े कारण मनोभावान े

िप ाि प ा या सव गो ी करीत आ या हो या. 
आतापयत आपण ि यां या देव देवता िवषयक ओ ांचा िवचार केला.  हातात काम मुखात ह रनाम या प तीने या 

ि यांनी देवाची भ  केली.  ही देवािवषयीची ओवी गीते रचताना आप या आजूबाजूला दसणा या सामा य व तूचंा 
उपयोग ितमेकरीता केला आह.े जसे परीसा या पशान ेलोखंडाचे सोने होते तसे या सामा य व तूंना अलौ कक अशा क पना 
श चा पश झाल्यावर ित यातील अथाची झळाळी बघून आपल े डोळे दपतात, अलौ कक ितभा श चे व क पना 
श चे साम य या ि यांत होते ह ेपटते. ी या बुि वैभवाची खुणगाठ वयातून जुळवलेल ेव सांभाळलेल ेविडलोपा जत 
ऋणानुबंध फार मोलाचे आहते.    
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::            

१) ी-जीवन – सान ेगु जी 
२) किवता आिण ितमा - डॉ. सुधीर रसाळ 
३) मराठीतील ी धन -डॉ. सरोिजनी बाबर 
४) जा मा या माहरेा - डॉ. सरोिजनी बाबर 
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मराठी संत सािह यातून अिभ  झालेली ी ितमा    
 

वैशाली सभुाष पारधे    
मु.तामशी, पो.कुरणखेड, ता.िज.अकोला. 

 

सारांश::::    
महारा  ही संताची भूमी आह.े अनेक संतांनी येथे समाज बोधनाचे मह वपूण काय केले. या कायातील मिहला 

संताचादेखील िततकाच मोलाचा वाटा आह.े यात संत जनाबाई, संत मु ाबाई, संत सोयराबाई, संत िनमळा, वेणाबाई, 
भागुबाई, का होपा ा यांनी रचले या अभंग रचना, पदे, ओवी, गौळणी इ. का कारातून कणखर, सोिशक अशा ी ितमा 
आप याला अधोरेखीत होताना दसतात. 

८ माच या दवशी जागितक मिहला दन मोठया आनदंाने ी मु  दन हणून सव  साजरा केला जातो. ी-
श चा गौरव हणनू वेगवेगळे काय मांचे आयोजन केले जाते. ी-मु  चळवळीतून ीवादी सािह य आिण ीवादी 
समी ा ह े कार उदयास आल.े िसमॉन द बो हा` या च लेिखका यां या `द सेकंड से स` (१९४९) या ंथापासून ी मु  
चळवळीचा पाया घातला गलेा. या थंाम ये `बाई हणनू कोणी ज म घेत नसतो तर ितला बाई बनवले जाते` हा िवचार 

थमच यांनी मांडला. ह ेिवधान हणजे ीवादी जािणवेचे मह वाचे मेयआह.े 
ीवादी जाणीव हणजे काय? तर जगभर दीघकाळ जी दीघ िपतृस ाक समाज व था अि त वात आह,े या 

अव थेन ेजैिवक लगभेदाला (Sex) सां कृितक लगभेदाचे (Gender) प दले. आपल ेिहतसंबंध जोपास यासाठी ी-पु ष 
यात िविश  स ासंबंध रचला. या स ासंबंधात ीला गौण व दु यम ठरिवल ेगेल.े ीचा वभाव, ल ण,े काय े े, कत  े
या समाज व थेने िनि त केली व ती ी जाती वर लादली. या सव गो ीची जाणीव होणे हणजे ीवादी जाणीव होण े
होय. ी-पु ष समानते या त वावर आधारले या नवसमाजाची आदश व था िनमाण करणे,  ह े ीवादाचे उ  आह.े 

या ीवादी जाणीवेचा आिव कार आप याला मराठी वां याम ये वेगवेग या कालखंडात, वेगवेग या ट यावर 
घडून गलेे या सािह याम ये पहायला िमळतो. संत सािह यातून ही वेगवेग या ी संतांनी वचा शोध कसा घेतला, 
िपतृस ाक समाज व थेला न जुमानता वतःची जाणीव कशी  केली ह ेआप याला दसून  येत.े 

तावनातावनातावनातावना    ::::    ---- 
जाणीव हणजे समज, जागृताव था कवा वतःसह सभोवतालला समाज व थे िव  जाणून घे याची मता. 

ीही पु षा माण े माणूस असूनही ितचे नैस गक अिधकार पु षस ाक व था नाकारत,े ह े समजणे हणजे ीवादी 
जाणीव. ीला नेहमीच दु यम थानी मानणा या िपतृस ाक समाज व थेिव  आजपयत क येक लेिखका, समाज 
सुधारक, कविय नी आप या सािह यातून आवाज उठिवला आह.े मराठीम ये ी जािणवे या अगंान े िलिहललेे सािह य 

िचतच आढळत.े समाजाने लादले या बंधना या, ढ या बेडीतून िनघून ी मु चा िनधार क न या पु षस ाक 
व थेन ेलादले या बंधनातून ती मु  होऊ पाहत.े ी-पु ष समानता, ीचा माणूस हणनू िवचार, मानवी ह ाची ा ी 

या िवचारांनी े रत होऊन ितचा मानिसक िवकास, पंदन,े वभाव, व व संपादन, व-जाणीव इ. चा आिव कार क येक 
संत कविय ी लेिखका, सवसामा य ि या सािह यातून करताना आपण अनुभवत आलो आहते. सािह यातून कणखर, खंबीर 
अशा ी ितमा अिभ  करत यांनी सम  पु षांचा दटु पी वृ ीचा व धम ंथात अि त वात असले या सामािजक, 
कौटंुिबक ी-पु ष िवषमतेचा समाचार घेतला आह.े 

ीला नेहमीच दु यम थानी मानणा या  पु षा िवषयी सािव ीबाई फुले हणतात, ` 
बाईल काम करीत राही ||||    
ऐतोबा हा खात राही ||||    
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पशु-प ात ऐसे नाही ||||    
तयासी  मानव  हणावे  का ????    

क येक धम ंथातही ीला, दु यमच लेखले आह.े ी-पु ष तुलना (१९८२) ा थंात ताराबाई शदे यांनी 
समाजातील ी-पु ष िवषमतचेा चांगलाच समाचार घेतला आह.े म. फुले यांनी याक रताच मनुवचने जाळ याचा िनधार 
केला होता. यानंतर हद ूसंिहता िवधेयक हणजे हदकूोड िबल घटना सिमतीम ये सादर कर यात आले. यात विडलां या 
मालम े म ये मुला माण ेमुलीला ही समान वारसा ह  िमळावा, असा िवचार मांड यात आला. ीला काय ाने िमळाले या 
ह  हा ित या िवकासासाठी सहा यभुत ठरला. राजष  शा  महाराज, ध डो केशव कव, ई रचंद िव ासागर, महा मा फुल े
इ. समाजसुधारकांनी ि यां या िवकासासाठी केलेले काय याबाबत उ लेखनीय आह.े ीवादी जाणीवेचा िवकास व सार 
कायासाठी मराठी सािह यात ीवादी लेखन होत आह.े यासव ेरणेची बीजे आप याला म ययुगातील महानुभाव सािह य, 
संत सािह यातून दसून येतात. मराठी सािह यात आ दवासी सािह य, ामीण सािह य, िव ान सािह य, संत सािह य, 
महानुभाव सािह य, ीवादी सािह य अशा अनेक सािह य वाहातून ी ितमा व ी जािणवा िवकिसत होताना दसतात. 

सामािजक िवषमता, अधं ा, भ दिूगरी, ी- ु  दा य या थेिव  तेरा ा शतकात वारकरी संत व मिहला 
संतांनी पिहली आरोळी पंढपरू या वाळवंटात ठोकली. ानदवे- नामदेवापासून तर वारकरी पथंाचे कळस हणनू ओळखल े
जाणारे संत तुकाराम याच माणे संत जनाबाई त े संत बिहणाबाईपयत सव संतांनी या कु थेिव  सािह यातून आवाज 
उठिवला. अभंग, ओवी, पदरचना, गौळणी, भा ड इ. का रचनेतून अिभ  होणा या ी ितमा ा िनणायक, खंबीर, 
सहनशील असले या दसून येतात. 

महारा ात ख या अथाने सवसामा य ि यांम ये वजाणीव, जागृतीची सुरवात १९७५ पासून झाली. अथात 
ि यां या वातं याचा सुर ाचीन कालखंडापासून त े वसाहत काळापयत अधूनमधनू कट होतच होता पण या सुरांना 
सामािजक मा यता न हती. ाचीन कालखंडातील गाग , मै ेयी असेल कवा म ययुगीन काळातील जनाबाई, मु ाबाई, 
झाशीची राणी इ. ि यांनी आप या वतं  बा याचा प रचय क न दला. भारतातील सव सामा य ी जीवन सं कृती, धम, 
जात, वण व थे या च ात िपळले गेल े होते. ा णांपासून पददिलतांपयत सवच ि या वंिचत जीवन जगत असताना 
दसतात. संत सािह यातून त कालीन सां कृितक जीवनाची प  क पना येत.े यातून ी जािणवेचे, ितमेचे िच ण आपणास 
कषाने जाणवत.े ि यां या धा मक, सां कृितक, कौटंुिबक, भाविनक िव ातील ि थ यंतरे ही यातून कट होतात. माता, 

भिगनी, सखी, दासी, प ी, ेयसी, िवधवा, प रत या इ. सव ी ितमेचे दःुख, वेदना या सािह यातून दसून येत.े  
सतंसतंसतंसतं    जजजजनाबाईनाबाईनाबाईनाबाई        ::::    ----        

मराठी संत सािह यातील बंडखोर कविय ी हणजे संत जनाबाई. महारा ातील ी मु या पाऊलखुणा 
शोध यासाठी संत जनाबाई या अभंगाचा उपयोग होतो. 

डोईचा पदर आला खां ावरी |  |  |  |  भर या बाजारी जाईन मी ||||||||    
हाती  घेईन टाळ खां ावरी वीणा | | | | आता मज मना कोण करी ||||||||    

संत नामदेवा या घरी अनाथ हणनू वाढले या, नामदेवांना अंगाखां ावर खेळणा या जनाबाई याकाळात 
संताकडूनही उपेि तच रािह या. नामदेवांनी संतांची च र े िलिहली पण संत जनाबाई ब ल फारसे सांिगतले नाह . मा  
जनाबाईने वतःला ओळखले होते. यामुळे ती परंपरेचे कोणतेही बंधन न पाळता  होते. ी या डो यावरचा पदर 
हणजे समाज व थेन ेलादले या बंधनाचे आिण भासमय घरंदाजपणाचे तीक. तो पदर जनाबाई खां ावर घेऊन सामािजक 

संकेतांना ध ा देते. घरात न बसता ती भर या बाजारात जाते. हातात टाळ व खां ावर वीणा घे यासाठी मला आता कुणी 
अडवणार नाही, असा िनधार  करत.े हा िनधार भ साठीचा असला तरी ती पु ष धान समाज व थने ेलादले या 
बंधनातून मु  होऊ पाहत.े पंढरपुरात वारकरी चळवळीचे नतेृ व जनाबाईने केले. खरे तर या काळात ि यांनी नेतृ व करण े
परंपरावा ांना सहन होणारे न हते. परंतु जनाबाई ा िवरोधाला न जुमानता सव कारभार अचूक पाहत हो या. ी 
ज मािवषयी दःुख  करणा या ि यांनां संत जनाबाई हणतात, “ ीज म हणनुी न हावे उदास”. जनाबाई या या 
जािणवेतून क येक सांसा रक ि या े रत झा या व सािह यातून आपले िवचार मांडू लाग या. यांना आ मभान ा  झाल.े  
सतंसतंसतंसतं    मु ाईमु ाईमु ाईमु ाई  : -  
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"मंुगी उडाली आकाशी |||||    
ितने िगळीले सूयाशी ||||||||    

मराठी ी संतांपैक  यांनी समाज कायात ब मू य वाटा उचलला, यांनी मराठी सार वतात भ चा मळा 
फुलिवला आिण मराठी सािह याचे दालन भावसंप  केल,े अलौ कक  भावंडां या वलयात वाढ या, यांना असामा य 
बुि म ा लाभली अशा भ योग मागात पारंगत असले या संत मु ाई हणजे िवर , ान, भ , आिण मु ाई यांचे 
मूत मंत पच होय. िनवृ ी, ानदेव, सोपान व मु ाई ही चार द वाची सा ात पे िव लपतं व ि मणी यांचे 
मातृिपतृ व ध य करणारी. पण ह े द व जगाला सम पत क न यांना जगाचा िनरोप यावा लागला. पोरवयातच समाजान े

ा चार भावंडाना स यासाची पोरं हणून वाळीत टाकले. पण ह ेसारे भोगत बहीण भावंडानी ा  िव ेची अखंड उपासना 
केली. मातािपता या मृ यूनतंर मु ाई खंबीरपण े उ या रािह या. या अन य साधारण कुटंुबा या गृिहणी पदाची नाजूक 
जबाबदारी मु ाई वर बालवयातच पडली व ती ितत याच समथपणे यांनी उचलली व पलेली. आप या भावंडाची जणू ती 
माऊलीच झाली. यां या तील कणखर पणा, सोिशकता यांचे दशन यां या ताटी या अभंगातून घडते. यांनी ाने रांना 
आ दनाथाकडून गिहनीनाथाकडे,  गिहनी नाथांकडून िनवृ ीनाथाकडे व िनवृ ीनाथाकडून ानदेवाकडे आले या 
नाथसं दायाची आठवण क न दली.  जो जणांचे अपराध सहन करतो तो योगी. मु ाई ानदेवांची समजूत घालते.   

योगी पावन मनाचा | | | | सा ह ेअपराध जणांचा ||||||||    
िव ा गेझाले व ही ||||        संती सुखे हावे पाणी ||||||||    
श द श े झाल े लेश | | | | संती मानावा उपदेश ||||||||    
िव पट होदरा|  |  |  |  ताटी उघडता ाने रा ||||||||    

अवघे िव  जरी आप या वर रागावले तरी जला माणे थडं पण घेऊन या ोधा ीला िवझवायचे, लोकां या 
श ध पी श ाने जरी ास झाला तरी चांगला उपदेश मा य करायचा अशी समज जे हा मु ाई थोर भावंडांना देत,े ते हा 
ित या मधील उदा , सोिशक, सहनशील अशी ी ितमा डो यासमोर उभी राहते. 

ानदेवां या अलौ कक कायामागे ीिनवृ ीनाथाची कृपा व मु ाबाईची येय व ांची जाणीव होती. ानदेव 
महाराजांची समजूत मु ाईन ेकाढली नसती तर कदािचत ाने रीसारखा अलौ कक ंथ िनमाण झाला नसता.  अशी ही 
मु ाईची तेज वी ितमा अभंगातून दसून येते. 
चागंदेवचागंदेवचागंदेवचागंदेव : - 

योगी चांगदेव खूप मोठे तप वी होते. यांनी गु  केला नस याने यांना ई र ा ी झाली न हती. मु ाबाईन े
चांगदेवांना पास ी चा अथ उलघडून दाखिवला. मु ाबाई या अनु हान ेचांगदेवांना आ म पाची ा ी झाली, यांचे आयु य 
ध य झाल.े ते हा कृताथतेन ेचांगदेव हणतात,   

`̀̀̀मु ाई करेल ेइले अंजन` ||` ||` ||` ||    
चांगदेव हणआेज ज मा आलो |||||    

गु पु  झालो मु ाईचा ||||||||    
सतंसतंसतंसतं    ाने राने राने राने र    ::::    ----    

संत ाने रांनी ाने री नावाचा अलौ कक ंथ मराठी भाषेत िल न सवसामा य जनतेला गीतेचे ान सुलभ 
क न दले. संत ाने र हणतात, 

आता अिभनव वाग ्िवलािसनी     
जे चातुयाथ कला का िमनी     

ते शारदा िव मोहीनी     
नमिवली िमया ||||||||    
हणुनी माझी वैखरी    

मौनाची ही मौन करी    
पािण यावरी मखरी    
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रेिखली जैसी ||||||||    
असे सांगून यांनी फार महान त व ानाची, वेदांतात असललेी वाणी अिधक प  केली आह.े  गीतेला आदश मानले 

आह.े या भि रंगाम ये सवथरातील ी-पु ष, बालक, ौढ हाऊन िनघाले. ानोबा तुकाराम नामाचा जयघोष आसमंतात 
दमुदमुला. व नामसं कतनाने वारकरी सं दाय समाजा या तळागाळापयत पोहचला. जाती धमापलीकडील लोकांना एक  
आण याची ताकद सव संता या वाणीम ये दसते. हणनूच सव सांसा रक मिहला संत आप या आप या परीने वारकरी 
सं दायाचा वसा पुढे नेताना दसतात. अशीच आ हाना मक  पिव ा घेवून आललेी मु ाई हणत,े  

िनगुणाचे डहाळी बांिधये ला पाळणा    
यात सुत प डला मु ाईचा    

नीज़ नीज रे बाळा करी हाळी    
अनुहात हाती देइ टाळी |    

हा अनुहात वनी जे हा मनाम ये जागृत होतो तो एवढा िच वेधक असतो क  सव मोह, माया, सव च  भेदन क न 
खरी ि थती दाखिवतो. या ख या ि थतीला वा तिवकतेला सव मिहला संतानी वंदन केले.  या सव संतसािह या या 
क थानी माणूस होता, यात सव ु , नाकारललेे घटक, ि या, समाजात दलुि त झालले ेपद दिलत यांना समानतेचे थान 
या वारकरी पंथात िमळाले व आप या भावना मिहला संतांनी  के या.  यांनी वतःला ओळखल ेव परखडपण े वतःची 
वेदना, िव ोह  केला. याच घरा यातनू संत िनमळा, संत सोयराबाई, संत जनाबाई, मु ाईसार या ि या बाहरे पड या. 
यांना फूत  िमळाली. अ पाचे प दावताना सव संत ि या किन - े , गरीब- ीमंत भेदभाव िवसर या. िव ला या 

नाम मरणात, क तनात दगं झा या.  
सतं बिहणाबाई सतं बिहणाबाई सतं बिहणाबाई सतं बिहणाबाई ::::    ---- 

संत बिहणाबाई ा वारकरी सं दायातील मराठी ी संत कविय ी आिण संत तुकारामां या िश या हो या. यांना 
लहानपणापासूनच परमाथाची व भ ची ओढ होती. वडगावकरां या क तनात संत तुकारामांचे अभंग ऐकून या भािवत 
झा या. यांनी पुढे संत तुकारामांचे िश य व प करल.े एका ा हण ीन े तुकारामांचे िश य हावे, ही गो  सनात यांना 
पटणारी न हती. तरीही रा ं दवस यान क न संत तुकारामांचे अभंग या गाऊ लाग या. बिहणाबाई यांनी अभंगातनू वतः 

ा हण असूनही ा णी, सनातनी वृ ीवर सडेतोड टीका केली. समाजाम ये ि यांना दु यम थान होत.े वया या ५ ा 
वष  बिहणाबा चा िववाह ३० वषा या िबजरावाशी झाला. यांचे मन हरीकथते गुंतले. यासाठी यांना कौटंुिबक छळ सहन 
करावा लागला. आप या अभंगात यांनी जीवनातील सुखदःुखाचे संग मोठया उ कटने िचि त केल ेआह.े समाजातील क येक 
ि यांचे जीवन क , दःुख, उपे ानी ासललेे होते. अशा नाकारले या ि यांच गाणं या संतसािह यातील ि यांनी मानव 
समाजाला दले. नाम महा म असेल, नामसं कतन असेल, नामघोष असेल  कवा पीडा  करणारे रडगाणं असेल या 
सवातून ती वातं यासाठी लढताना दसते. भारतीय समाज मनावर वण व थेचा, ी-पु ष िवषमतेचा, िपतृस ाक 
प तीचा पगडा असतानाही संत बिहणाबाईनी याकाळी केलेल ेधाडस अितशय ांितकारी हणावं लागले. तमाम पीिडत 
मिहलां या मनात खदखदणा या असंतोषाला, वेदनलेा यांनी आप या कृतीतून वाट क न दली. जाती-पतीचे बंधन तोडून 
वारकरी पंथाची वजा फडकिव याचे महान काय बिहणाबा नी केले. 

जनाबाईचा का रचनेतून प रवतनाचा कंार, कृतीचा जोश ा  होतो, यां या रचनेम ये आ मिन चेे, भावभ चे 
बळ उभे राहते. जनाबाई या अभंगातून उपे ेतनू येणारा सूरही दसतो. उपे ेचे दलुि त जीवन यांना जगावे लागल ेतरी या 
डगमगत नाही. 

राजाई गोणाई | | | | अखंिडत तुझे पायी ||||    
मज ठेिवयले दवारी| | | | नीच हणोिन बाहरेी ||||    

नारा ग दा महादा िवठा | | | | ठेिवयले अ वाटा |    
देवा के हा ेम दासी | | | | आपली हणोनी जनी दासी ||||    

संत नामदेव व यां या कुटंुिबयां या स संगाने व स तनाने, सदाचरणान े ितचे अवघे ि म व उजळून 
िनघाले.अितसामा य दासी असूनही यांना वारकरी चळवळीत मनाचे थान िमळाल.े याव न वारकरी पंथातील संत 
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ाने र,संत तुकाराम नामदेव, एकनाथ, संत रामदास यांनी समाजात नीतीमू याचा हास होत असताना, सामािजक िवकृती, 
कमकांड, तवैक ये, ढी-परंपरा इ. तोम माजले असतानाही ि यांब ल दाखिवललेा उदारमतवादी दृ ीकोन ल णीय 
ठरतो. ी- ु  यां या ब ल असलेला कळवळा यां या अभंगातून दसून येतो. 
का होपा ा का होपा ा का होपा ा का होपा ा ::::----        

परमे राची भ  करताना कुठलाही वण, ी-पु ष भेद आड येत नाही, ह ेका होपा ा या या रचनेव न ल ात 
येते. मंगळवे ात या शामा नामक नाय कणीची ती मुलगी. तरी ही समाजा या ढी, परंपरा, बंधने याना न जुमानता, 
आईचा वसाय पुढे न चालवता का होपा ा भि पंथात िशर या. 

याचे घेता मुखी नाम | | | | धाक  पडे काळ यम ||||||||    
ऐशी नामाची थोरी | | | | उ रले दरुाचारी ||||||||    

न  गिणका अजामेळ | | | | वाि मक  झाला तो सो वळ ||||||||    
ऐसी नाम माळा| | | | का होपा ा  याली गळा |||||||| 

का होपा ा यांचे जीवन िन ा, िनधार, िव ास यांचे मू तमत उदाहरण आह.े 
दन पितत अ यायी | | | | शरण आ ये िवठाबाई ||||||||    

मी तो आह ेयाितहीन | | | | न काळे काही आचरण ||||||||    
मज अिधकार नाही | | | | भेटी देई िवठाबाई ||||||||    

ठाव देई चरणापाशी | | | | तुझी का होपा ा दासी ||||||||    
यां या ऐिहक जीवनातील का  यात फुरल े आह.े यां या क णर य भावनांचे ित बब यात दसते. 

सतं सोयराबाई सतं सोयराबाई सतं सोयराबाई सतं सोयराबाई ::::----    
संत चोखोबा यांची प ी सोयराबाई यांनी संसारा माणेच पारमा थक जीवनात ही चोखोबा सोबत वाटचाल केली. 

ती सु ा ह रभ त रममाण झाली. समाजकंटक जे हा संत चोखोबा व संत सोयराबाई यांचे जगणे अस  क न सोडतात, 
हीन-दीन हणून सतत अवहलेना करतात, ते हा संत सोयराबाई ना डगमगता आप या पतीबरोबर परमा थक जीवनात 
वाटचाल क  लागतात. आप या वेदनेचा कंार अभंगातून  करतात. सोिशक, सहनशील, सोयराबाई यांची ितमा  
होते. यासाठी ी-पु ष, जात, गो  असे पहावे लागत नाही.असे नाममाहा य सांगताना समानते या त वाची गुंफण 
अधोरेिखत होत.े देहाचा िवटाळ मानणा यांची ती कानउघाडणी करते. भि भावने या वेळी हळवी व कोमल असणारी यांची 
भाषाशैली अधून-मधून परखड होते.  

देहासी िवटाळ  हणती सकाळ | आ मा तो िनमळ | शु बु  || 
देहीचा िवटाळ देहीच ज मला | सोवळा तो झाला | कवण धम || 

िवटाळावाचोिन उ प ीचे थान | कोण देह िनमाण | नाही जगी || 
हणुनी पांडुरंग वािनतसे थोरी | िवटाळ देहांतरी | वसतसे || 

देहाचा िवटाळ देहीच िनधारी | हणतसे महारी चोिखयाची || 
त कालीन समाज व थेिव  याचा आ ोश यातून दसतो.  
संतसािह यात ही ीया त कालीन समाज व थेिव  कशा खरतेन ेलढा दते असत, ह ेया अभंगातून दसून येत.े 

यां या  मु तेचा सूर य -अ य पणे इतरांना ेरणा दतेो. संत सोयराबाई यांची अभंगवाणी ेमळ, ओघवती, रसाळ 
आह.े अशी ासा दक व भावाथ असणारी भाषाशैली संगी कठोर व ताि वक पातळीवर युि वाद करणारी होते ह ेिवशेष.   
सतं िनमळा सतं िनमळा सतं िनमळा सतं िनमळा ::::----    

संत िनमळा ा संत चोखामेळा यांची धाकटी बहीण व संत सोयराबाई यांचे भाऊ संत बंका यांची प ी. ती देखील 
िव लाची भ  होती. 

च कडे देवा दाटला वणवा | | | | का न ये कनवा |  |  |  |  तुजलागी ||||||||    
सापडले संधी संसाराचे अगंी | | | | सोडवी लगबगी | | | | मायबाप ||||||||    
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ब  मज उबग आला असे देवा | | | | धावे तु केशवा | | | | लवलाही ||||||||    
तुजिवण मज कोण गणगोत | | | | तूची माझा िहतकता | | | | देवा ||||||||    

िनमळा हणोिन पायी घाली िमठी | | | | परत ेन लोटी | | | | मायबाप ||||||||    
या अभंगातून िनमळाचा भि भाव, मनाची आतताआप या मनाला िभड़त.े ितला संसारात अणुमा  सुख वाटत 

नाही. परमे रचरणी धावा घेऊन ती आततनेे पांडुरंगाला आळिवते आह.े संसारात भोगललेे दःुख, काम, ोध यामुळे उतावीळ 
झालेली मनाची अव था, यांचे ओढाळ मन या अभंगातनू िचि त होत.े पंढरपरू या िव लाचे नाम घे या या छंदापायी यांनी 
संसार देशोधडीला लावला. िच , मन शु  क न हरी-हरी जप सतत करण ेहा उपदेश या दतेात. अ पृ य समाजात अस याने 
यांचे जीवन उपेि त रािहले. या सवाचे ओझरते संदभ यां या अभंगातून येतात. वै णवां या क तनांत भेदभाव िवस न 

नाचतांना िनमळा सुखा या राशीवर लोळत.ेअशा वा तिवक जीवनाशी, परंपरेशी झंुज दते, सांसा रक ास सहन करीत 
नाम मरण व क तनात त लीन झाले या ी ितमा दसून येतात. 
सतं बकंा सतं बकंा सतं बकंा सतं बकंा ::::----    

संत बंका ह े सोयराबा चे भाऊ व िनमळेचे पती होते. चोखोबा व संत बंका यांचे गु िश याचे नाते  होते. संत 
सोयराबाई यां या उ  िवचारांची महती सांगताना संत बंका हणतात, पंढरीनाथ जे हा वृ  ा हणाचे प घेऊन 
सोयराबा या दाराशी येतात ते हा यांना िभ ा ायला थम या संकोचतात पण आदराित य या धमामुळे जाती धम व 
भेदभाव न पाळता या `अितथी देवो भव` या हणी माण े ा हणास दहीभात देतात. 

दही आिण भात घेतला वा टभरी | | | | आणोिनया करी | | | | दला ितन े||||    
बंका हणे हरी खावोनी तु ला | | | | हणे माग मला | | | | देतो तुज ||||    

ा हणाने दहीभात खा ला व सोयराबा ना आशीवाद दला | या अभंगातून यांची उदार व दयाळू ी ितमा 
दसून येते. 

सतं सतं सतं सतं भागबुाईभागबुाईभागबुाईभागबुाई    ::::----    
संत भागू ही तेरा ा शतकातील ी संत होती. ज माने ती महारीण होती. साहिजक उपे ेचा सामािजक संदभ 

यां या अभंगातून  होतो.  
आलो तु या दशनासी | भेट ावी बा आ हांसी 
सव संत हो राउळी | मी रे एकटी तळमळी | 
क णा ऐक िवठाई | मज बाळा भेटी देई | 
देव आले हो बाहरेी | मज नेसे खां ावरी || 

भागू हण ेभेट झाली | माझी चता ही हारली | 
संत भाग ूयांना जीवन जगताना सोसा ा लागणा या यातना, हीनयाित वामुळे िव ल मं दरात नाकारललेा वेश या 

ब लची खंत यां या अभंगातनू  होत.े थािपत व थेिव  अभंगातनू या बंड क न उठतात. तुला आमची क णा 
का येत नाही असा सवाल टाकतात. उपेि त जीवन जगताना मनात िनमाण होणारी चीड, संताप याचा उ ेक होतो. यातनू 
यांची कणखर ी ितमा दसून येत.े  संत सािह याम ये १२  शतकातही मोज या का असेना पण मिहला संत आप या 

का ातून अभंग. ओवी गौळणी पदे इ. रचनतेून िपतृस ाक कुटंुबसं थेला छेद देताना दसतात. नाममिहमा असो, कममिहमा 
असो, जा यावर या ओवी, अभंग, गौळणी, पदरचना असो, या सवामधून आप याला जनाई, मु ाई, सोयराबाई, िनमळा ा 
आपाप या परीन ेजीवनाचा संघष कसा असतो, आ हान ेकशी पेलायची याची िशकवण देतात. 

व ितभे या बळावर यांनी क येक अभंग रचल.े नाममिहमा, कममिहमा सांिगतला. ी-पु ष भेदभाव न मानता 
पु षां याबरोबरीने संत मंडळीत सामील झा या. भि मागाक रता का होईना, यांनी समाज व थेिव  आवाज उठवला. 
जीवनाचे गहनतम त व ान घऊेन क येक संत मिहला आ मो तेसाठी वारकरी धमाचा सार क  लाग या. एक आि मक, 
अ याि मक लोकशाही वातं याची ा यांनी जनमानसाला दली. या महान मिहला संत आज आदशवत बन या आहते. या 
महान संतांनी ानदेवांना आदशवत माननू तळागाळातील सव लोकांना जाती धमा या पलीकडे जाऊन समते या झ ाखाली 
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एक  आणले व आ मो ाराचा माग मोकळा क न दला. समाज वा थ टकव यासाठी, बु ीवरची अं चेी झडप उत न 
टाक यासाठी, गुलामीची बंधन ेिझडका न टाक यासाठी माणूस हा य वादी असावा, `य  िच तो देव जाणावा` असे हणत 
अखंड मानवतलेा, बंधुभावाला क थानी ठेवले. समाजातील येक दलुि त घटकाला आ मस मानाने जगता यावे, यासाठी 
उमेद दे याचे काय मिहला संतांनी केल ेआह.े 

आप या जािणवा, भावना, था-वेदना सव संत मिहलांनी अभंग, पदे, गवळणी, िवरिहणी इ यादीसािह यातून 
श धब  के या. अशा या म ययुगात वारकरी सं दायान ेसमानतेचा, अिधकाराचा थम मान ीश ला दला. जनाबाई 
एक दासी, ी असूनही वारकरी आंदोलनाची धुरा यां यावर सोपवली. वारक यांचे ह े आंदोलन ी मु चेच आंदोलन 
हणावे लागले. 

िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    
१) सामािजक असमता, अंध ा, भ दिूगरी ीदा य या िव  १३ ा शतकात वारकरी संत व कविय नी पिहली 

आरोळी पंढरपरूचा वाळवंटात ठोकली . 
२) संत सािह यातून अिभ  होणा या ी ितमा कणखर, सोिशक, िनणायक  दसून येतात.` ीला माणूस हणून जग ू

ा` हा िवचार यात कषाने आढळतो. वा तव प रि थतीचे भान ठेवत समाजाने आखून दलेली चौकट 
सांभाळूनभारतीय समाज व थेशी तादा य पावून वतः या भूिमका वठिवणा या अशा या ी ितमा आहते. 

३) समाज जीवनात िमळणारे दु यम थान, यांना जाणवणारे , यांची उपेि त जीवनाब लची खंत आिण यातनूही 
एक आशावाद संत सािह यातून उमटललेा दसतो. 

४) संत परंपरे या वाटचालीम ये यांना सामािजक िवषमतेचे चटके बसले होत,े ी हणून अवहलेना केली गेली अशा 
मिहला संतांची भूिमका अिधक धीट दसते. 

५) वतः या अि त ासाठी संघष करताना जागतृ होत असलेली ी, ित या न ा जािणवा, ितची बदलती मानिसकता, 
ितची पंदन,े एकूणच समाज व थेतील कु थनेे ब  केले या अव थेपासून मु े तेकडे होणारा ीचा वास ीसंतांनी 
आप या सािह यात मांडला आह.े 

समारोप समारोप समारोप समारोप ::::----    
संत सािह यातील ी ितमेचा िवचार करतांना आप याला आढळत े क ीसंतांनी आप या अभंगात 

समाज व थने ितची केललेी अवहलेना, मानिसक आंदोलन े मांडली आह.े सांसा रक हालअपे ांचे चटके भोगत असताना 
ितला वची जाणीव होते. समाजात कोणतेही वातं य नसताना, उपेि त जीवन जगताना भोगा ा लागणा या वेदना यांनी 
सािह यातून मांड या आहते व परमे राकडे दशनासाठी, यायासाठी आळवणी केली. सामािजक, शारी रक, कौटंुिबक  ास 
सहन करताना यांची भाषाशैली संगी परखड होते. समाज व थेने आवळलेल े पाश आिण समोर असलेले िविवध , 
सम या यातून या खंबीरपणे बाहरे पडताना दसते. वतः या भावना यांनी जा यावर या गाणी, पद,े उखाणे, अभंग, 
िवरिहणी यातून श दब  के या. या जािणवे या दशेन ेझालेल ेह ेलेखन प रवतनाचे दशा सूिचत करतात. 

येक ीला जग याचा अिधकार आह,े यावर ितचा िव ास आह े परंतु कोणतेही बंड न करता या आप या 
सािह यातून अिभ  होतात. यांना विवषयी जाणीव आह.े मानविन मत ढी, परंपरा, संकेत यांना य ान ेबदलता येत,े 
असा यांचा िव ास आह.े या माण े संत ाने र, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, चोखोबा इ यादी संतांनी अभंगातनू 
भि मागाचा सार केला या माणेच ी संतांनीही सा र नसतानाही परमा थक े ात वाटचाल क न भ चे मह व 
पटवून दले. समाज जागृतीचे काय केल.े ानदेव-नामदेव यांची भा य सौ य व हळवी दसते तर संत तुकाराम, एकनाथ, 
चोखोबा यांची भाषाशैली िव ोहा मक सूर  करतांना दसते तसेच संत मु ाई, बिहणाबाई यां या सािह यातील ी 

ितमा सोिशक, मृद,ू सहनशील दसतात तर संत िनमळा, जनाबाई, सोयराबाई यांनी िव ोहा मक, परखड भाषते त कालीन 
कु थेवर टीका केललेी दसून येते. संत का होपा ा भागुबाई यां या भाषेत का य,अगितकता दसते. सामािजक समता व 
अंध दामु  समाज ह ेवारकरी सं दायाचे थम उ  होते, ह ेसंतसािह यातून आप याला समजते. 
सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी ::::----    

१) पठाण यु.म, म ययुगीन संत सािह य: काही आयाम, व प काशन, मुंबई. 
२) इनामदार हमेंत, निसराबादकर ल.रा, महा ारा या पायरीशी, ी वैभव काशन, नागपूर २०११. 
३) अलगावकर डॉ. रमेश, म ययुगीन वा य वाह, २००२. यशवंतराव च हाण महारा  मु  िवदयापीठ, नािशक. 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    लोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . वीणावीणावीणावीणा    सभुाषसभुाषसभुाषसभुाष    नारायणेनारायणेनारायणेनारायणे    ((((डॉडॉडॉडॉ. . . . लाडेलाडेलाडेलाडे))))    
ा यापक, शासक य अ यापक महािव ालय,भंडारा 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
 इं जी भाषेतील फोक लोअर Folklore या श दांसाठी मराठी भाषेत लोकसािह य हा श द ढ झाला आह.े 
लोकसािह य या श दाची ा या ‘समुहमना या ेरणेन े िनमाण होणारे व पंरपरेन ेएका िपढीकडून दसु या िपढीकडे येणारे 
सािह य त ेलोकसािह य’ अशी केली जाते. 

डॉ. सरोिजनी बाबर हयांनी लोकसािह या या संकलनाला आपल े आयु य वािहले दगुाबाई भागवत यांनी 
लोकसािह या या सै ांितक अ यासाचा पाया घातला. ‘लोकसािह य’ ही Folklore साठी पयायी सं ा थम सु िस  
समाजशा  व लोकसािह यािवशारद दगुाबाई भागवत आिण वापरली व ती पुढे ही ळली. ‘लोकसं कृतीचे श द प 
लोकवा यात (Folk literature) असत,े तर लोकसं कृतीचे कृित प हे लोकाचार, लोक ढी, लोक म इ यादीत असत े
लोकसं कृती ह ेलोकसािह याचे  प असत’े – डॉ. ढेरे यांचे मत ितपा दल.े लोकसािह याचा े ात दगुाबाई भागवतांची 
तप या, डॉ. रामचंदर् चतामण ढेरे यांचा अखंड ानय , ांसग आह.े 
लोकसािह याचालोकसािह याचालोकसािह याचालोकसािह याचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    ::::    

लोकसािह याचा इितहासाबाबत महारा ाचा िवचार केला असता आजही कोकणातील नमन, दशावतार, खेळे, 
कनाटक व महारा ा या सीमेकडील आटा कवा य गान खेळ, िवदभातील दंडार, तमाशा, मराठवाडयातील खडीग मत, 
संपूण महारा ात चिलत असलेला, जागरण, ग धळ, भा ड, बोहाडा, भा ड असे कतीतरी लोकनाटय कार अजूनही 

चिलत आहते. ह ेलेाकसािह य हणजे परंपरेन ेआपोआप चालत आलले ेजीवनच आह.े मौिखक र या समूहगाना या अबोध 
ेरणेतनू आले या ढी, चालीरीती, धमक पना, सण, या ा उ सव यां याशी संबंिधत िविवध कला, गाणी या सवचा एक मेळ 

आह.े लोकसािह या यास हा केवळ भूतकाळातील सं कृितघटकांचा अ यास नसून मानवी सं कृतीचा आरंभापासून माणसान े
अबोधपण ेजतन केले या सां कृितक जीवनाचा शोध घेण ेहोय. 

लोकसािह यात लोककथा, लोकगीत,े हणी व उखाणे वगैरे श दांचा िवचार अनेकदा होतो. परंत ु भारतभर या 
असं य जातीजमातीची यां या यां या बोलीभाषे मधून ‘जाितपुराण’े आहते. अिभजात सं कृत पुराणकथा, संवादी अशी 
लोकभाषेतील पुराण ेआहते. मांग जमातीत ‘बसवपुराण’ आह.े 
लोकगीताचेलोकगीताचेलोकगीताचेलोकगीताचे    वगेळेपवगेळेपवगेळेपवगेळेपणणणण    ::::    
 येक गत सं कृतीची मुळे लोकसं कृतीत असतात. लोक परंपरेचे अनेक अवशेष गत अव थेतही िव मान असत.े 
मानवी जीवनात लोकसं कृतीला अन यसाधारण मह व आह.े अना दकाळापासून सवसामा य लोकांचे मनोरंजन कर याचे 
मह काय लोकनाटय, लोकगीत,े लोकनृ य, लोककथा ह ेसािह य करीत आली आहते. आज मनोरंजनाची अनेक साधने उपल ध 
असली तरी लोकगीतांनी, लोकनृ यांनी, व लोकनाटयांनी ामीण जीवनावर अशी छाप टाकली आह े क  आजही यां या 

ामीण जनमानसावरील भाव किचतही कमी झालेला दसत नाही. या लोकगीतांचे रचनाकार साधारणत: ि याच आहते 
हणूनच यांना अपौ षेय गीते हणतात. कारण ी ही पु षापे ा अिधक भावना धान व परंपरेशी िनगडीत असत.े हा 

लोकसं कृतीचा ठेवा ामीण भागातील ि यांनी अजूनही जपून ठेवला आह.े 
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 लोकगीतातून ीयांची िविवध प,े ितभा यातून अिव कृत झालेली दसून येतात. नववधू, सासू-सून, आई, बिहण, 
नणंद, भावजय, जाऊ अशी ीची िविवध पे, ितमा दसून येतात. ‘आई-बिहण’ यांचे नाते ेमळ व उदा  दसते तर सासू-
सून, नणंद-भावजय- यांचे नाते िवरोधा मक दसते. 
 लोकगीतावर ीयांची म े दारी आह.े ही लोकगीत ब धा ीयांनीच जतन केले आह ेिविवध संगी मौिखक र या 

संगाला अनु प असे गाण े हणून पार पाड याची था होती. परंपराशील प ती जगत असतांना सण-उ सव, संगीची 
स ता, स दय, ेहीसंबधीयांनी एक. जमून घेतललेा आनंदानुभव याचा ठसा, तसेच जीवनातील िनबध, दंडक (िनयम), कधी 

कधी अकारण जाचणी िवशेषत: मुलगी हणून अनुभवाचे ठसे उमट यामुळे लोकजीवनाचे, लोक सं कृतीचे व प समजून घणेे 
सोपे होते. आजवर िति त सािह यात ीिवषयी जे बोलल,े िलिहले गेल े आह.े या सवाचे आभार पु ष लेखकां या 
लेखनातील आह.े यात ीला वत:ब ल काय हणावयाचे आह?े याचा मागमूसही नाही. या सवात वत:िवषयीचे मन आिण 
मत कोठे भेटत असेत तर ते ी रिचत, परंपराशील देशी भाषेतील लोकसािह यात, लोकगीतात, लोककथात वा लोकनाटयात. 
कथा, गीते, ओ ा, हणी, उखाणे अगदी िश ादेखील ी ही अिभ  होत गलेी. यातूनच पु ष धान व थेचा पगडा 
असले या, सासर-माहरे या कौतुकाने ओथंबले या ि यां या ओ ा, कथा, गीत ेयांचे कौतुक भर ून केले आह.े मा  अशा 
‘कौतुका या’ सािह यापे ा यात वेदनेचे, क णेन े ओथंबललेी बाई दसली आिण याहीपे ा अिधक िव ोह करणारीही 
परंपरेतीलच बाई दसली. ितला ित या पारंपा रक ामीण कृषीिन  समाजजीवनात कृतीशील िवरोध करण ेश य न हत े
मा  ितला वत: या दु यम वाचे भान येत न हत,े असे नाही, ती जा यावर या ओ ातून, हणी-उखा यातून  होत गलेी. 

‘‘‘‘कडूकडूकडूकडू    वववव ावनावनावनावन, , , , ड गरीड गरीड गरीड गरी    याचायाचायाचायाचा    रहावारहावारहावारहावा    
पु षाचापु षाचापु षाचापु षाचा    कावाकावाकावाकावा, , , , मलामलामलामला    यडीलायडीलायडीलायडीला    कायकायकायकाय    ठावाठावाठावाठावा.’.’.’.’    

 पु षा या जातीला व ावणाची उपमा दे यात आली आह.े व ावन हणजे, एक ड गरी कडू फळ असते. दसायला 
ग डस असत े पण फसवा असते. ी असं वेड पांघ न आपल े शहाणंपण  करीत होती. लोकसािह यात देवदेवतांचे 
मानुषीकरण क न सामा य  लोकमानस बनव याचे दसून येते. सवसामा यांना जी मानवी सुखद:ुखे भोगावी लागली 
आहते. यां यात उमटलले ेराग, लोभ, मोह, म सर ही ओ ातनू गीतातून मांडल ेआह.े 

इ लाचेइ लाचेइ लाचेइ लाचे    पायपायपायपाय    खिमनखिमनखिमनखिमन    मज तीमज तीमज तीमज ती    लो यानंलो यानंलो यानंलो यानं    
खरंखरंखरंखरं    सागंासागंासागंासागंा    महीमहीमहीमही    आणआणआणआण, , , , जनाजनाजनाजना    तमुचीतमुचीतमुचीतमुची    कोण्कोण्कोण्कोण्    ????    
इ लइ लइ लइ ल    मिनतोमिनतोमिनतोमिनतो    खिमनीखिमनीखिमनीखिमनी, , , , नकोनकोनकोनको    पापपापपापपाप    धधधध     

आप याआप याआप याआप या    आस यालाआस यालाआस यालाआस याला, , , , जनीजनीजनीजनी    सुखाचंसुखाचंसुखाचंसुखाचं    पाखपाखपाखपाख     
खिमनखिमनखिमनखिमन    मिनतीमिनतीमिनतीमिनती    देवादेवादेवादेवा, , , , तु हांतु हांतु हांतु हां    लाजलाजलाजलाज    थोडीथोडीथोडीथोडी    

गादीगादीगादीगादी    फुलाचीफुलाचीफुलाचीफुलाची    सोडूनसोडूनसोडूनसोडून    वाकळंचीवाकळंचीवाकळंचीवाकळंची    कायकायकायकाय    गोडीगोडीगोडीगोडी    
खिमनखिमनखिमनखिमन    मिनतीमिनतीमिनतीमिनती    देवादेवादेवादेवा, , , , तमुचातमुचातमुचातमुचा    यतेोयतेोयतेोयतेो    रागरागरागराग    

तमु यातमु यातमु यातमु या    धोतरालाधोतरालाधोतरालाधोतराला, , , , जनी याजनी याजनी याजनी या    काजळाचाकाजळाचाकाजळाचाकाजळाचा    डागडागडागडाग    
 वरील ओ ात वेगळे नातेशोध आह.े इथ े ि मणी फ  एक प ी असते. ितला जनीत िव लाची ेयसी दसायला 
लागत.े सवसामा य ी या प तीन े त ार करेल या प तीने मांडल े आह.े जनी आिण ि मणी दो ही ी पण यात 
वापरले या ितमा वेगळया आहते ि मणीला ‘फुलाची गादी’ तर जनाबाई ला ‘वाकळ’ हटल ेआह.े यातील ना यात राग, 
िभती तरलतेन े  झाले आह.े िविवध संगी उदा. जा यावर बसून दळण दळत असतांना, तसेच झोपाळयावर बसून झोके 
घेत असतांना ि या या ओ ा गातात यातून यां या समजूती, चाली रती वैयि क सुखद:ुखे आिण एकूणच ीजीवनातील 
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अनेक बारकावे यांचे भावशाली दशन होते. ओ ांचा फार मोठा भाग कौटंुिबक ओ ांनी सजलेला असून सासर-माहरेचा 
िज हाळा  झला आह.े 

िपवळािपवळािपवळािपवळा    िपतांबरिपतांबरिपतांबरिपतांबर, , , , मलामलामलामला    पिुशतोपिुशतोपिुशतोपिुशतो    सारासारासारासारा    गावगावगावगाव    
िपतािपतािपतािपता    दौलतदौलतदौलतदौलत    राजसराजसराजसराजस, , , , यायायाया    गगगग    लटुीलालटुीलालटुीलालटुीला    बाजीरावबाजीरावबाजीरावबाजीराव    

माडीवरमाडीवरमाडीवरमाडीवर    गगगग    माडीमाडीमाडीमाडी, , , , ससससयेययेेये    सासरसासरसासरसासर    मामाजीचीमामाजीचीमामाजीचीमामाजीची    
उभीउभीउभीउभी    रा नरा नरा नरा न    पहातेपहातेपहातेपहाते    मीमीमीमी    लकंालकंालकंालकंा    ितथनूितथनूितथनूितथनू    हायाराचीहायाराचीहायाराचीहायाराची    

काळीकाळीकाळीकाळी    चं कलाचं कलाचं कलाचं कला    िनरीिनरीिनरीिनरी    पडिलपडिलपडिलपडिल    शभंरशभंरशभंरशभंर    
लकेलकेलकेलके    कुणाचीकुणाचीकुणाचीकुणाची    तालीवारतालीवारतालीवारतालीवार    

 अशा हौसेमौजे या गो ी करणा या ओ ाबरोबर मातृ ेम, बंधु ेम, सासर-माहरेचा अिभमान इ. भावनांही 
ओ ातून अिव कृत झा या आहते. मराठी लोकसािह यात ज म, िववाह, मृ यु हयासंबंधीची गीत ेआहते. ज मासंबंधीची गीत े
डोहाळयापासून अगंाई गीतपयतचा अनेक अव थांतराचे िच ण करतात. ीगीतात ी-वेदनेचा उ ार असललेी गीत ेिवशेष 
ल णीय आहते. ी या वेदनेची कळ कती खोल व याचा प रसर कती ापक आह ेहयाची क पना अशी गीतातून येत.े 
 ‘राम’ देव हणून चांगला असेल पण लोकमानस एक नवरा हणून या दृ ीकोनातून पाहते ते हा तो ितला एका 
गभार ीवर अ याय करणारा, छळ करणारा वाटतो. रामाब ल अन र, ामीण ीने काढलेल ेउ ार उदाहरणादाखल देता 
येतील. 

रामरामरामराम    हहहहणनूणनूणनूणनू    रामरामरामराम, , , , नाहीनाहीनाहीनाही    सीता यासीता यासीता यासीता या    तोलाचातोलाचातोलाचातोलाचा    ||||    
िहरकनीिहरकनीिहरकनीिहरकनी    सीताबाईसीताबाईसीताबाईसीताबाई, , , , रामरामरामराम    हाल याहाल याहाल याहाल या    दलाचादलाचादलाचादलाचा    

 पु षाची जात दसायला ग डस पण ्फस ा जीव लाव यामुळे ी ची अव था ओवीतून  होते. 
जीवालाजीवालाजीवालाजीवाला    जीवजीवजीवजीव    देऊनदेऊनदेऊनदेऊन    पािहलापािहलापािहलापािहला    ||||    

पा यातलापा यातलापा यातलापा यातला    गोटागोटागोटागोटा    अगंीअगंीअगंीअगंी    कोरडाकोरडाकोरडाकोरडा    रािहलारािहलारािहलारािहला....    
तळुसतळुसतळुसतळुस    आिणआिणआिणआिण    लोकसािह यलोकसािह यलोकसािह यलोकसािह य    ::::    
 तुळस ही सु ा लोकसािह यासाठी वेगळी तुळस ी हणून ितमा अिव कार केल.े या तुळसीचे द:ुख जग याचा 

य  या ी ितमां या बाहय पा सेाबत अंतमनाचा िवचार करत.े 
तळुशीतळुशीतळुशीतळुशी    गंगगंंगं    बाईबाईबाईबाई    

तलुातलुातलुातलुा    हाईहाईहाईहाई    नाकनाकनाकनाक    डोळेडोळेडोळेडोळे    
अशाअशाअशाअशा    सावळयासावळयासावळयासावळया    पालापालापालापाला    

कसेकसेकसेकसे    गो वदगो वदगो वदगो वद    भलुलेभलुलेभलुलेभलुले    
तळुशीतळुशीतळुशीतळुशी    गंगगंंगं    बाईबाईबाईबाई    

कायकायकायकाय    हेहहेेहे    तझुंतझुंतझुंतझुं    जीणंजीणंजीणंजीणं    
गो वदा यागो वदा यागो वदा यागो वदा या    सगंेसगंेसगंेसगंे    

वसावसावसावसा    वसालावसालावसालावसाला    लगीनलगीनलगीनलगीन    
 लोकसािह याने वा तवातील सवसामा य माणसाचे जगण ेजगणा या ी ितमांचा ही ितत याच उ कटतेने िवचार 
केला आह.े भारतात या अ य पारंपा रक ि या माणेच मराठी ि यांनाही आपल ेमन मोकळे करता येईल,् अशी जागा जवळ 
जवळ नाहीतच. माहरेचे कौतुक सासरी केलेल े चत नाही आिण सासरचा ास माहरेी सांगणे ही मयादाभंग ठरतो, अशी ी 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 127 

मग उखळ, मुसळ, जाते, पाणवठा अशा आप या मांशी अिभ  असले या िन जव व तूंनाच आपल ेसखी – सवंगडी बनवून 
यां या पाशी आपल ेमन मोकळे करते. 

 काही गीताम ये जग या-मर याब लचा ताि वक िवचार अगदी सहज येवून जातो.  
शजेारणीबाईशजेारणीबाईशजेारणीबाईशजेारणीबाई    नकोनकोनकोनको    हणसूहणसूहणसूहणसू    माझंमाझंमाझंमाझं----माझंमाझंमाझंमाझं    
नदी यानदी यानदी यानदी या    पलीकडेपलीकडेपलीकडेपलीकडे    जागाजागाजागाजागा    साडेसाडेसाडेसाडे    तीनतीनतीनतीन    गजगजगजगज    

 ी – वेदना जग याचे काय, यातील आ या म सहजपणे अिव कारत जाते. 
 दळण – कांडण, सडा – सारवण, शेतिसवारातली कामे, बाळाला जोजवणे, ही मातृकत े, कधी िझ मा – फुगडी 
सार या िनिम ाने, डागीत,े फेराची गाणी, त वैक यांशी संबंिधत गीत असा ीगीताचा पसारा ओ ांनी ापललेा आह.े  
 महारा ात या पू य दैवतांसंबंधी या ओ ा आहते उदा. पदबुाईची ज ा, तुळजापूरची ज ा, ज ेशी संबंधीत 
असले या दैवतांना जागृत कर यासाठी हया ओ ा हट या जातात.  

नाचनाचनाचनाच    गगगग    घमुाघमुाघमुाघमुा    | | | | कशीकशीकशीकशी    मीमीमीमी    नाचूनाचूनाचूनाचू    
यायायाया    गाव यागाव यागाव यागाव या    यायायाया    गाव यागाव यागाव यागाव या    | | | | सोनारसोनारसोनारसोनार    नाहीनाहीनाहीनाही    आलाआलाआलाआला    

मा यामा यामा यामा या    बाळालाबाळालाबाळालाबाळाला    | | | | वाळावाळावाळावाळा    नाहीनाहीनाहीनाही    दलादलादलादला    
कशीकशीकशीकशी    मीमीमीमी    नाचूनाचूनाचूनाचू…….…….…….…….    

 या गीतात सोनारा माणेच इतरही ावसाियकांचे उ लखे येतात. लोकगीतात मानवी मनाचे ऋणानुबंध 
िज हाळयात गुंफलेल ेआढळतात. ी – वेदनेचा कंार यां या ओ ामधून कट होतो. ती आप या वेदनेला वाट दे याचे 
काम करत.े 

कावळयानंकावळयानंकावळयानंकावळयानं    कोटंकोटंकोटंकोटं    केलंकेलंकेलंकेलं, , , , बाभळूवनामदंीबाभळूवनामदंीबाभळूवनामदंीबाभळूवनामदंी    
पु षालापु षालापु षालापु षाला    मायामायामायामाया    थोडीथोडीथोडीथोडी, , , , नारीनारीनारीनारी    उमजउमजउमजउमज    मनामदंीमनामदंीमनामदंीमनामदंी    

सवतीवर मुलगी देणा या बापाचा ती ् िनषेध ओ ातून  होते. 
लके चालके चालके चालके चा    ज मज मज मज म    जशीजशीजशीजशी    तादंळुाचंीतादंळुाचंीतादंळुाचंीतादंळुाचंी    गोणीगोणीगोणीगोणी    

बापबापबापबाप    िवकूनिवकूनिवकूनिवकून    झालेझालेझालेझाले    वाणीवाणीवाणीवाणी    
 प ीला िवनाकारला पीडा देणा या पतीचाही ि या िनषेध करतात. 

माऊली यामाऊली यामाऊली यामाऊली या    पोटीपोटीपोटीपोटी    लकेलकेलकेलके    ज मलाज मलाज मलाज मला    तरवडतरवडतरवडतरवड    
लोका यालोका यालोका यालोका या    लकेराचीलकेराचीलकेराचीलकेराची    यानंयानंयानंयानं    माडंीमाडंीमाडंीमाडंी    परवडपरवडपरवडपरवड    

जा यावर याजा यावर याजा यावर याजा यावर या    ओ ाओ ाओ ाओ ा    ::::    
 जा यावर दळण दळणारी ी ही तशी माचे एक ितकही आह.े ी या जा यालाही ई राचे प देते आिण 
हणत…े…. 

जा याजा याजा याजा या    ईसवराईसवराईसवराईसवरा, , , , तलुातलुातलुातलुा    वडूनवडूनवडूनवडून    पािहलंपािहलंपािहलंपािहलं    
मावलीचमावलीचमावलीचमावलीच    दधू्दधू्दधू्दधू्, , , , तु यातु यातु यातु या    कारनीकारनीकारनीकारनी    लावललावललावललावल    
जा याजा याजा याजा या    ईसवराईसवराईसवराईसवरा, , , , जडंजडंजडंजडं    अशीअशीअशीअशी    दाटयीनीदाटयीनीदाटयीनीदाटयीनी    

तु यातु यातु यातु या    िशनयीचीिशनयीचीिशनयीचीिशनयीची, , , , आणूआणूआणूआणू    स गडस गडस गडस गड    कुठूयीनीकुठूयीनीकुठूयीनीकुठूयीनी    
 या काळतली समाजरचना, रीतभाव, परंपरा, पु षी वच व, वेगवेगळे नाते बंध, िनसगाची वेगवेगळी प ह ेसगळ 
जा यावरचे ओ ात सामावले आह.े या ीला  हावेसे वाटते. ती ितची मानिसक गरज असते. 

जोवरीजोवरीजोवरीजोवरी    मायमायमायमाय    बापबापबापबाप    ; ; ; ; लकेलकेलकेलके    यऊेयऊेयऊेयऊे    दयादयादयादया, , , , जाऊजाऊजाऊजाऊ    दयादयादयादया    
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आं याचीआं याचीआं याचीआं याची    आबंराईआबंराईआबंराईआबंराई, , , , एवढीएवढीएवढीएवढी    बाळालाबाळालाबाळालाबाळाला    घऊेघऊेघऊेघऊे    दयादयादयादया    
जोवरीजोवरीजोवरीजोवरी    मायबापमायबापमायबापमायबाप, , , , लकेलकेलकेलके     माहरेामाहरेामाहरेामाहरेाचीचीचीची    हवाहवाहवाहवा    

भाऊभाऊभाऊभाऊ    भावजयाचंभावजयाचंभावजयाचंभावजयाचं    रा यरा यरा यरा य    ; ; ; ; मगमगमगमग    अ मलअ मलअ मलअ मल    आालआालआालआाल    नवानवानवानवा....    
 आई – विडलानंतर ह ाचे माहरे उरत नाही. ही बाईची वेदना आह.े ओवी ही भावभावनांचा हदोळा आह.े मूक 
वेदना वेगवेगळया ितक आिण ितमातून  होत असत.े 

बधंजूीबधंजूीबधंजूीबधंजूी    िवचारतोिवचारतोिवचारतोिवचारतो, , , , भनैाभनैाभनैाभनैा    सासरुवाससासरुवाससासरुवाससासरुवास    कसाकसाकसाकसा    
सावळयासावळयासावळयासावळया    बधंरुायाबधंरुायाबधंरुायाबधंरुाया, , , , बर याबर याबर याबर या    िल निल निल निल न    गलेागलेागलेागलेा    तसातसातसातसा    

बधंजूीबधंजूीबधंजूीबधंजूी    िवचारतोिवचारतोिवचारतोिवचारतो, , , , भनैाभनैाभनैाभनैा    सासरुबाससासरुबाससासरुबाससासरुबास    कसाकसाकसाकसा    
िचताकाचािचताकाचािचताकाचािचताकाचा    फासाफासाफासाफासा, , , , गळीगळीगळीगळी    तलातलातलातला    सागंूसागंूसागंूसागंू    कसाकसाकसाकसा....    

 वरील ओवीत जो सासुरवास आह े तो हिलिखतच आह े पण न ाने ास दला तर करायचं काय ? इथ ं
‘’िचताकाचा फासा’’ ही उपमा नव यासाठी आह.े अनेक वेगवेगळया भावनाचं कटीकरण अिभ क्त होत असत.े लोकगीतात 
य लमा या जगतीनी वा या - मुरळी यांचे ही वणन करणारी गाणीतून  होत असत.े पूण झा यावर देवीला मुलगी 
सोडली जाते, नवस यातूनच देवदासी ही था िनमाण झाली.  
डॉ. रा. िच. ढेरे यांनी ल ागौरी म ये जगतीणीिवषयी एक गीत दलं आह.े 

यययय लुललुुलु    मगंळवारामगंळवारामगंळवारामगंळवारा    दशीदशीदशीदशी    
य लुय लुय लुय लु    शु वाराशु वाराशु वाराशु वारा    दशीदशीदशीदशी    

आलीआलीआलीआली    ड गरड गरड गरड गर    उत नीयाउत नीयाउत नीयाउत नीया    
भडंारभडंारभडंारभडंार    इभतूीचाइभतूीचाइभतूीचाइभतूीचा    मळवटमळवटमळवटमळवट    भरतीभरतीभरतीभरती    

वरवरवरवर    कंुकंुवाचाकंुकंुवाचाकंुकंुवाचाकंुकंुवाचा    टळाटळाटळाटळा    घतेीघतेीघतेीघतेी    
माळमाळमाळमाळ, , , , परडीपरडीपरडीपरडी    िश ािश ािश ािश ा    घतेीघतेीघतेीघतेी    
य लुय लुय लुय लु    जोगवाजोगवाजोगवाजोगवा    मागतीमागतीमागतीमागती....    

 तसेच वा या मुरळीची गाणी पािहली क  बरीचशी रचना लावणी सारखी वाटते. कारण यातील ठेका व ृंगार 
प रपोष श दरचना कुठतरी लावणीचा पाया असावा, असे वाटते.  

लागेलागेलागेलागे    नाचायानाचायानाचायानाचाया, , , , लागेलागेलागेलागे    नाचायानाचायानाचायानाचाया, , , , लागेलागेलागेलागे    नाचायानाचायानाचायानाचाया    
पोरपोरपोरपोर    बावरीबावरीबावरीबावरी    झालीझालीझालीझाली    जेजरुीलाजेजरुीलाजेजरुीलाजेजरुीला    जायाजायाजायाजाया    

म हारीम हारीम हारीम हारी    मातडमातडमातडमातड, , , , जयजयजयजय    म हारम हारम हारम हार    
 अनेक संगी ी गीतात,ू ओ ातून अिभ  होत गेली.  
हळदीचेहळदीचेहळदीचेहळदीचे    गीतगीतगीतगीत    ::::    

घाणाजीघाणाजीघाणाजीघाणाजी    घाितलाघाितलाघाितलाघाितला    खडंीभरखडंीभरखडंीभरखडंीभर    
भाताचाभाताचाभाताचाभाताचा    घाणाघाणाघाणाघाणा    जीजीजीजी    घाितलाघाितलाघाितलाघाितला    खडंीखडंीखडंीखडंीभरभरभरभर    

भाताचाभाताचाभाताचाभाताचा    माडंवमाडंवमाडंवमाडंव, , , , गोताचागोताचागोताचागोताचा    दणकादणकादणकादणका    भारीभारीभारीभारी    
घाणाघाणाघाणाघाणा    जीजीजीजी    घाितलाघाितलाघाितलाघाितला    खडंीभरखडंीभरखडंीभरखडंीभर    
आधीआधीआधीआधी    मानमानमानमान    देतीदेतीदेतीदेती    कंुकवालाकंुकवालाकंुकवालाकंुकवाला    
आधीआधीआधीआधी    मानमानमानमान    देतीदेतीदेतीदेती    हळदीलाहळदीलाहळदीलाहळदीला    

महादेवमहादेवमहादेवमहादेव    कोळया याकोळया याकोळया याकोळया या    ल गीतल गीतल गीतल गीत    :::: 
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तळयात यातळयात यातळयात यातळयात या    गगगग    कापरूवळेीकापरूवळेीकापरूवळेीकापरूवळेी, , , , तु यातु यातु यातु या    तोडी यातोडी यातोडी यातोडी या    तारातारातारातारा    
गावदेवालागावदेवालागावदेवालागावदेवाला    बोलावणंबोलावणंबोलावणंबोलावणं    कराकराकराकरा, , , , लललल     लावायलालावायलालावायलालावायला    चलाचलाचलाचला    

 संपूण जीवन ओ ांतून  होते.  
कार याचंकार याचंकार याचंकार याचं    बीबीबीबी    परेपरेपरेपरे    गगगग    सनुबाईसनुबाईसनुबाईसनुबाई, , , , मगमगमगमग    जाजाजाजा    आप याआप याआप याआप या    माहरेामाहरेामाहरेामाहरेा, , , , माहरेामाहरेामाहरेामाहरेा    

कार याचंकार याचंकार याचंकार याचं    बीबीबीबी    परेलपरेलपरेलपरेल    गंगगंंगं    सासबूाईसासबूाईसासबूाईसासबूाई,,,,    
आतातरीआतातरीआतातरीआतातरी    धाडानाधाडानाधाडानाधाडाना    धाडानाधाडानाधाडानाधाडाना    

 कार याचे बी पेरणी पासून तर भाजी झा यावर भांडी घास यापूवत संपूण िच ण सासू-सुनेच िवरोधा मक नात े
अिव कारीत केले. दो ही या ी ितमा, जेवढं कौतुक आह,े शहाणपण आह,े समजंसपणा आह ेआिण ीची मूक वेदना ही 
आह.े 

आतातरीआतातरीआतातरीआतातरी    धाडानाधाडानाधाडानाधाडाना, , , , धाडानाधाडानाधाडानाधाडाना…. …. …. …. याम येयाम येयाम येयाम ये    आतआतआतआत    वरवरवरवर    आहेआहेआहेआहे……………………    
लके यालके यालके यालके या    माहरेासाठीमाहरेासाठीमाहरेासाठीमाहरेासाठी    
मायमायमायमाय    सासरीसासरीसासरीसासरी    नादंतेनादंतेनादंतेनादंते    

 ी ची िविवध प…े.. पेरणी, कापणी अशा कृषी कमा या वेळी जो आनदं व उ हास असतो. तो लोकसं कृती या 
लोकगीतातून गट होतो व ती अिभ  होत गेली. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
 लोकसािह यात ि यांनी संुदर असा ठसा उमटिवला. पण मौिखक परंपरेन ेया लोकसं कृतीचे जतन क न ह ेशािबत 
ठेवल.े पण आज लोकगीताचा, लोकसं कृतीचा समृ  वारसा जप याची गरज आह.े न ह े ते िलिखत व पात उपल ध 
हो यासाठी यांचे संकलन होते गरजेचे आह.े या माणे िपठाची िगरणी आ यानंतर जा यावरची गाणी गेली, रेकॉड आ यामुळे 
िववाह गीत ेलु  हो याचा मागावर आहते. लोकसािह या या अ यासासाठी लोकगीतातनू, लोकनाटयातून लोककथातून  
झालेली ी ितमा िविवध पातून अिभ  होते. जीवनातील िनबध, दंडक, अकारण जाच, मुलगी हणून ज मा या 
आ यावर अनुभवाचे ट े  – टोणप,े ठसे उमट यामुळे लोकजीवनाचे, लोकसं कृतीचे व प समजून घेणे सोपे होते.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

१) भागवत दगुा – लोकसािह याची परेखा, मुं. म. ंथ सं हालय , मुंबई – 1979 
२) मांडे भाकर – लोकसािह याचे व प, स रता काशन, औरंगाबाद, 1989 
३) http://kavitakosh.org/kk 
४) http://www.google.com/url 
५) http://mr/vikaspedia.in 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सतंसतंसतंसतं    सािह यातनूसािह यातनूसािह यातनूसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक 

मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कदमकदमकदमकदम    
डायट, मु डता. िज. लातूर 

मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सनुदंासनुदंासनुदंासनुदंा    गोिपनाथरावगोिपनाथरावगोिपनाथरावगोिपनाथराव    रोडगेरोडगेरोडगेरोडगे    
ाचाय, शासक य अ यापक महािव ालय परभणी 

 

महारा  ही संतांची भूमी आह.े च धर वामी, संत नामदेव, संत ाने र, संत गोरोबाकाका, संत तुकाराम, संत 
एकनाथ, संत गाडगेमहाराज, संत तुकडोजी महाराज तसेच समथ रामदास, संत जनाबाई, संत िमराआई, संत का होया ा 
यां या कायाचा गौरवाने उ लखे करावा लागतो. त कालीन समाज प रवतनात व आजही संता या िवचारांचा भाव दसून 
येतो.  

संत ाने रांनी या भागवत धमाचा पाया रचना याचा झगमगता कळस हणजे संत तुकाराम महाराज होय. या 
सव संत मंडळीनी आपआप या थंातून ि यांिवषयी िवचार  केलले े आहते. संत ाने रांनी ाने री मधून, संत 
नामदेवांनी नामदेव गा यातून, संत तुकारामांनी तुकाराम गा यातून तर नाथांनी एकनाथी भागवतातून आपले कवा 

ीिवषयक िवचार मांडल ेआह.े  
संत एकनाथांनी यां या एकनाथी भागवतातून पुढील िवचार ि यांिवषयी  केलले ेआहते.  

नतथाऽ य भवे क शोबं ध धा य स त:    
योिष स या पुंसोयथात स ि स त : ।।30303030।।    

साथ ी एकनाथी भागवतामधील हा ोक असून याचा चौदा ा अ यायात समावेश कर यात आलाआह.े याचा अथ 
पुढील माण ेआह.े   
 अिव ेचे अनंत कोटी समुदाय ीसंगाम ये भरलेल ेअसतात.   ी नुस या डोळयांनी पािहली तरीसु दा अधमाचा 
भडका उठतो. जी मोह मायांची रास जे पेटले या कामा ीचे सपण. जी जीवाला पडललेी मोठी भुरळ, आिण जे अध:पतन तीच 

ी होय. मदनाचे जे ती ण बाण, मायेचे जे यं  आिण जे अंधतमनरकाचे पूण भरलेल े कंुड, तेच ी होय. अहो, िज या 
संगतीन े ानश सु दा आंधळी होवून जात.े जी अनेक कार या आस  वाढवत ेआिण जी या योगान े वत: या वाथाची 
ही िव मृती पडत.े  िज यासाठी नाना कारचा संसार करावा लागतो. िज यासाठी असहय गभवास सोसावा लागतो. 
जीवाचा केवळ व पाश असे जे िवषय िवलास ते िज यासाठी भोग लागतात. जी िनरंतर द:ुख व शोक सहन क न सदो दत 
नरक लोक सहन करत े अशी आपली य  आई श ू माण े लेखून ती बायको भाऊ लाडक  होऊन असत.े जी मातृ ेमात 
िबघाड आणत,े जी बंधु ेमाला िबघडिवत,े जी िनरंतर आप या नखयांत गुंतवून ठेवत ेजी अधम पआ ात नेवून सोडते.  
 िजचे ने कटा  तर अ यंत ती ण पु षा या अंतकरणात तले क  जे िजवाला भुरळच घालतात, आिण यां या ारे 
ितचे चढलेल ेिवष कधी उतरत हणनू नाही. एवढा ास ी या संगतीन ेहोतो. हयाक रता जो माझी ा ी इि छत असेल, 
याने ीचीआस  सोडून दयावी.हदयाम ये ितचा लाभ ठेवूच नये. मनाम ये ी आठवताच ती ान- यावया या ि थतीचा 

िव वंस करते. एवढी ि यां या संगतीची बाधा आह,े आिण ीलंपट पु षा या संगतीची तर या न ही अिधक होते.  
 वरील िववेचनाव न ी संगती या वाईट प रणामाचे िववेचन कर यात आल े आह.े मा  ी संगतीने झाले या 
क याणाचे ही अनेक दाखले भागवतात दे यात आललेी आहते. यासंबंधीची मािहती पुढील माणे.  
 चुडाला ी या संगतीन े िशखी वज राजा त ण गेला कवा मदालसे या संगतीन े कुवल या राजा त ण गलेा. 
लीलानामक ीने भ  क न सर वतीला स  केल ेआिण यामुळे ित या पतीचा उ दार झाला,  ह ेविस फांनी आप या 

ंथात सांिगतलेच आह.े अशा कारे ि यां या संगतीने पु ष उ दर याचे ऐक तो.  
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 सतरा ा शतकात संत तुकाराम महाराजांनी ी संगतिवषयी आप या िविवध अभंगातनू आपले िवचार  केल े
आहते.  

ि यांचा तो संगन को नारायणा ।का ायापाषणा मृि तके या।।1111।।    
नाठवे हा देव नघडे भजन।लांचावाल मन आवरना।।2222।।    

दृ ीमुखेमरण इं यां या दारे। लाव य जे खरे द:ुखमुळ।।3333।।    
तुका हणे जरी अ ी जाला साधु । परीया वे बांधू संघ हणे।।4444।।    

 या अभंगाचा अथ असा क , ह ेनारायणा, ि यांची संगती नको, मग या का ा या,  माती या अगर दगडा या का 
केले या असेनात कारण यां या संगतीन ेदेव आठवत नाही व याचे भजनही होत नाही व ते चेलां चावलले ेमन ही आवरत 
नाही. यांना इं या ारा दृ ीने पािहललेी मरण येते. जरी ि या दस याला संुदर असतात तरी ते यांचे स दय द:ुखाला 
कारण आह.े तुकाराम महाराज हणतात, अ ी हा जरी साधु झाला तरी आ लगत द याचा बाधाच करील.  
 आणखी एका अभंगात तुकारामांनी गणगोतािवषयी आपल ेिवचार अितशय परखडपणे मांडल ेआहते.  त े हणतात,  

ि या पु कल  हतेष मायावंत ।शेवटीचा अंतन पवे कोणी।।1।। 
यमािच ये हाती बांधोिनया देती।।भुषेणेही घेती काढूनीया ।।2।। 

ऐिसया चोरांचा कैसा हा िव ास ।ध रली तुझी काय, तुका हणे।।3।। (3051) 
 या अभंगाचा अथ असा क , ि या व पु  ह ेसव (लोभी, कपटी) आहते. अखेर कोणीही उपयोगी पडणार नाही. उलट 
यमा या हाती बांधून देतील व अगंावर असलेली वाईट भुषण े काढून देतील.  तुकाराम महाराज हणतात अस या हया 
चोरां या वर िव ास कसला आह?े हणून ह ेदेवा, मी तुझी कास धरली आह.े  
 जो पर ाचा परनारीचा अिभलाष करतो याचा या या सव भा याचा हास होतो. एका घटने या अगर एका 
दवसा या अथवा एका मिह या या अगर तीन वषा या अवधीत पतनास जाण.े ह ेतर यां या पदरी बांधललेेच आह.े याचा 

पुढे घात होईल असे उघड िच ह दसत आह.े  
कारण याने जे काही केले याचे चूक याला पुढे िनि याने िमळाले पािहजे. तुकाराम महाराज हणतात,  णात 

एखादयाचा घात होतो व क येकां चा नाश हो यास कालांतर लागत ेह ेखरेपण शेवटी सवाचा नारा हा हायचाच.   
 दसुया या ीस मनात कपट ध न माता हणतात काय अथ आह.े िवषयीचा भाव अभंगात तुकाराम महाराजांनी 
वणन केले आहते ते हणतात,  

पर ी मात े हणता। िच  लाज िवणे घतेा।।1।। 
काय बोलिनया त डे ।मना माजी कान क डे ।।2।। 

 याचा अथ असा क , दसुया या बायकोस आपली माता हणताना याचे िचतच िच ास लाजिवते,  मनात कपट 
ध न त डान ेपर ी माता हणा ात काय अथ आह े?  
 संत तुकाराम महाराजांचे चा र य बदनाम कर यासाठी येथील काही कमठांनी एका ीला हाताशी ध न 
महाराजांना बदनाम कर याचा य  केला. ही ी ज हा तकुोबारायांकडे गलेी त हा महाराजांनी हा अभंग केला महाराज 
हणतात,  

परािवया नारी रखुमाई समान । ह ेगले ेनेसून ठायीच ची।।1।। 
जाई वो तूमातेन करी सायास ।आ ही िव णुदास न हो तसे।।2।। 

नसा हा वे मज तुझे ह ेपतन ।नको ह ेवचन दु  वरो।।3।। 
तुका हणे तुज पािहजे तार । तरीका इतर लोक थोडे ।।4।। (3346) 

 परि या आ हाला रखुमाई समान आहते. हा िनयम आमचा पु याच झालेला आह.े ह ेआई, त ुजा, आ हाला वश 
कर याचे सायस क  नकोस. आ ही िव णुदास या जातीचे नाही. तुझे ह ेपापकृ य मला सहन होत नाही, हणुन असे वाईट 
श द बोलनू कोस,  तुकाराम महाराज हणतात,   
 तुला नवरा पािहजे असेल तर काय गावात माणसे थोडी आहते?  
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 आई ही सव े  र णकत  असते. आप या बाळाचे लालन पालन पोषण कर याची जबाबदारी आईच घेत असते.  
आईनेच आप या बालकाचा गळा कापला तर या ठकाणी याचे र ण कोणी करावे ? या िवषयी तुकाराम महाराज 
हणतात,  

माता, कापी गळा। तेथ ेकोण राखी बाळा।।1।। 
ह ेका नेणां नारायणा ।मज चालिवता दो ना ।।2।। 

आईची ओर वी गाताना तुकाराम महाराज हणतात, 
माते िचयां िच ी ।अवघी बाळकाची ा ी ।।1।। 
देह िवसरे आपुला ।जवळी घेता सीण गेला।।2।। 

दावी ेम थान े। आिण अंगावरी चले।।3।। 
तुका संता पुढे ।पायी झ बे लाडे कोडे ।।4।। 

 आई या िचतांत बालकािवषयी चा मोह भरललेा असतो. या बालकाला जवळ घेतल े हणजे ती आप या देहास 
िवसरते व ित या सव माचा प रहार होतो. ती बालकाला ेमाने खाऊ घालते. या योगाने त ेबालक ित या अगंावर चढू 
लागत.े तुकाराम महाराज हणतात. मी संता या पायाला लाडाने व कौतुकाने बालकासारखा िमठी मारत आह.े   
 तुकाराम महाराजांनी ि यांिवषयी आदर करतात यां याम ये असले या चंड ेमाचे (िन वाथ) वणन यांनी 
आप या अभंगातनू केलेल ेआह.े आप या बाळा या िहतासाठी ती सव वपणाला लावून याचा सांभाळ करते. यात ितचा 
कोणता ही वाथ दसत नाही. या िवषयीचे वणन तुकाराम महाराजांनी या अभंगातनू अितशय माम कपणे मांडल ेआह.े  

लेकुराचे िहत ।जाणे माऊलीचे िच ।।1।। 
ऐसी कळ बळ यांची जाती । करीला भनिवणा ीती।।2।। 

पोटी भार वाह े। याचे सव वही साह।े।3।। 
तुका हणजे माझे ।तु हासंतावरी ओझे ।।4।। 

मुलाचे िहत हावे हचे आईचे िच ास वाटत असते. मुलाकडून लाड हो याची काही इ छा मनात न धरता आई 
याजवर ीती करत.े अशा ित या कळवळीची िवत न जाती आह.े या मुलांचे नऊ मिहन ेपोटात ओझे बाळगल े याचा ती 

सव वी सांभाळ करते व या यापासून होणारे क  सोसते. तुकाराम महाराज हणतात, या बालकाचे सव वी ओह ते जसे 
मातेवर असत.े याच माण ेमाझे ओझे तु हा संतावर आह.े  
 अशा कारे संत तुकाराम महाराजांनी आप या अभंग रचनतेून ‘ ी’ या वािवषयी आपल े िवचार परखडपण े

 केले आह.े आई हणुन ितचे थोरवी कती महान आह े यांचे वणन केललेे आह.े  तर तास यात पर ी संगाचे कती 
प रणाम होवू शकता तयाचे ही वणन केललेे आह.े पर ी ही रखुमाई समान मानावी हा संदेश सवाना दला आह.े  
 गीता- ाने रीतील ी ितमा अितशय संुदर प दतीन े  झाली आह.े ी संक पना, ीचे उदान प, प ी एक 
िन तेचे ितक, सती- सव व समपणाचा आदश, सवत, साव , आई आिण क या, दाई, दासी आिण द:ुशील ि या, ी 
जीवनातील नाजूक समाचा या बा  जाणवललेी ीची पे माऊलीणी प  केले आहते.  
 एकंदर संत सािह याम ये ि यांिवषयी आदरभाव ही संत सनिहतातून  झाललेा दसून येतो. या िनखातील ी 
आिण पु ष ह ेअ यंत मह वाचे घटक आहते ह ेआपण ल ात घेतले पािहजे. ि यां या िवषयी व  केले या आदरािवषयी 
तुकाराम महाराज हणतात.  

ी पु ा दक  रािहला आदर। िवषयी पडीभर अितशय ।।1।। 
आता सोडवण ेधावा नारायणा।। मज ह ेवासना अनावर ।।2।। 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::----        
1) रामचं  कृ ण कामत चंदगडकर, साथ ी एकनाथी भागवत, ढवळे काशन 
2) िव णु बुवा जोग महाराज साथ तुकारामाची गाथा, केशव िभकाजी, ढवळे काशन 
3) ाने रीतील ी ितमा, म.रा. कुलकण , ेहवधन काशन 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सतंसतंसतंसतं    सािह यातनूसािह यातनूसािह यातनूसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा        
: : : : सतं ेसतं ेसतं ेसतं े     किविय ीकिविय ीकिविय ीकिविय ी    जनाबाईजनाबाईजनाबाईजनाबाई    ::::    

 

ाााा. . . . नीतानीतानीतानीता    ल मणरावल मणरावल मणरावल मणराव    चौरेचौरेचौरेचौरे    
सहा यक ा यािपका, शासक य अ यापक महािव ालय, भंडारा 

तावना 
तेरा ा शतकात संत सािहत्य उदयास आह.े ाने रांनी व नामदेवांनी वारकरी सं दाया या िनमी ाने 

महारा ातील सां कृितक चळवळील ारंभ केला. या चळवळीत यां या सोबत अठरापागड जातीतील अनेक संत सािमल 
झाले. ानदेव, नामदेव, सेना हावी, गोराकंुभार, सावता माळी, नरहरी सोनार, चोखामेळा, जनाबाई इ यादी. यात 
जनाबाईचे थान ी संत हणून अ यंत मह वाची वतं , वयंभू व े  व पाची ठरली आह.े भि चा माग अ यंत सो या 
व सरळ भाषेत सांग याचा य  करणा या जनाबाईचे अभंग उ कृ  भावकिवता ठरली आह.े परमे र ा ीची तळमळ व 
आतता यातून यां या ब याचशा अभंगांची िनम ती झाली असली तरी वतःचे भावजीवन संतां या सहवासातील उ कट ण 
आिण एक ी व अ पृ य समाजातील अस याकारणान े क ी जीवन अ यंत तरल व पात वणन केल े आह.े यामुळे 
यादवकालीन सव संतमंडळीत जनाबाईचे थान, यांचे जीवन, ि म व व सामािजक बांधीलक , वतं  व वैिश यपूण 
आह.े 

महारा ातील परभणी िज हयात गोदावरी नवी या काठी 'गंगाखेड’ या गावी जनाबाईचा ज म झाला. बालपणी 
आईवडील िनवत यान ेमातृिपतृसुखास वंिचत झा या हो या. आईवडीलांनी िव ल भ त समरस असणा या संत नामदेवाचे 
वडील दामाशेट यांचेकडे अ याि मक सं कारासाठी जनाबाई पाच-सहा वषाची असतांना नेवून ठेवल.े काही अ पशा काळातच 
आई वडीलांचे िनधन झा यामुळे दामाशेट यांनी या अनाथ मूलीचे आप या क ये माणे पालनपोषण केले. 

दामाशेटचे पूण कुटंूब िव लभ  करणारे अस यामुळे यांचे सं कार जनाबाईवर झाले. संत नामदेव हा दामाशेटचा 
मुलगा जनाबाईपे ा पाच वषानी लहान होता. पुढे हाच ितचा गु  ठरला. नामदेवावाचून जनाबा ना वेगळे असे वत:चे 
जीवनच न हत.े  

‘‘‘‘ हणेहणेहणेहणे    नामयाचीनामयाचीनामयाचीनामयाची    जनीजनीजनीजनी’’’’    
हया यां या येक अभंगा या अखेरीस येणा या नामाव न याचा यय येतो. 

जनाबाईचेजनाबाईचेजनाबाईचेजनाबाईचे    काकाकाका     : : : : व पव पव पव प    वववव    वैिश येवैिश येवैिश येवैिश ये    ----    
संत जनाबाईनी आप या का रचनेत समकालीन संतकवीची ेरणा घेतली असली तरी यांनी वतं , वयंभू 

वैिश यपूण रचनाही केली आह.े ह े यां या का ाचे वेगळेपण यांना े वाकडे नेणारे ठरल ेआह.े ाने र आिण नामदेव 
यां या किवतेतून जे िवचार व भाव मांडले गले.े यांचे ित वनी जनाबाई या का ात उमटले असल े तरी ब याचशा 
अभंगातून यां या गत अनुभूतीचे आिण आततेचे ययकारी िच ण फार मौिलक आह.े याबाबतीत संत सािह याचे 
अ यासक अ.ना. देशपांडे यांचे जनाबाई या का व पािवषयीचे मत फार मह वाचे आह.े ते हणतात, “जनाबाई वतं  
वळणाची व वतं  फूरणारी देशी किवता आह.े समाजा या खाल या समज या गेले या तरातील लौक कदृ या दीन, 
द र ी, जनसाधारणांची ही किवता आह.े” 

जनाबाई या किवतेचा अ याि मक अ यासाचा सगुणभ ने ारंभ होतो. नामदेवािवषयी कृत भाव  
कर यापासूनचा तर अ पृ य ी हणून झालेली क डी यातल ेउ कट सुखद:ुख, जीवघेणे संघष, पदोपदी िनमाण होणारे  
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यािवषयीचे संवेदनशील मनाने उभे केलेल ेएक अनुभविव  जनाबाई या अभंगांना भावसमृ  बनवते. याम ये ितचे उपेि त 
असणारे जीवन, मजीवी, अनुभवसृ ी, यांची सुखद:ुखे, घटना संग, जीवनातील चढउतार इ. सव अनुभूती जनाबाई 
आप या अ सल वा तव व दैनं दन जीवनसरणी या भाषेत बोलतात. यामुळे यांची किवता सा ा कारी वाटू लागत.े 
जनाबाईचीजनाबाईचीजनाबाईचीजनाबाईची    नामदेवा तीनामदेवा तीनामदेवा तीनामदेवा ती    कृत ताकृत ताकृत ताकृत ता    वववव    ाने राब लाने राब लाने राब लाने राब ल    मेभावमेभावमेभावमेभाव    ----    

संत जनाबाई हया सव े  नामदेवां या िव लभ मय झाले या कुटंुबात वावरत हो या. जनाबा ना वत:चे कुटंुब, 
घर न हत.े नामदेवांचे घर हचे यांनी आपल ेघर व कुटंुब मानल ेहोते. यामुळे नामदेवािवषयी या अनेक ठकाणी कृत ता 

 करतात. 
   ““““ध यध यध यध य    मायबापमायबापमायबापमायबाप    नामदेवनामदेवनामदेवनामदेव    माझामाझामाझामाझा    ||||    

तणेेतणेेतणेेतणेे    पढंरीराजापढंरीराजापढंरीराजापढंरीराजा    दाखिवलेदाखिवलेदाखिवलेदाखिवले    |”|”|”|”    
असा कृत तापूवक नामदेवांचा उ लेख करत.े तसेच सगुणभ  करता करता ाने रां या अनुभविव ातही वेश करते. 

नामदेवा माणे या सगुणांचा आ यंितक आ ह धरीत नाही. ितला ाने रांचा अ तैिवचार अ यंत सिह णू, वागतशील आिण 
प रप  वाटतो हणून ाने रां या त व ानाचा ि वकार क न ाने रािवषयी आ ाथ  भाव गट करते. 

      ““““ ानाचाानाचाानाचाानाचा    सागरसागरसागरसागर    | | | | सखासखासखासखा    माझामाझामाझामाझा    ाने राने राने राने र    ||||||||    
मरोिनयामरोिनयामरोिनयामरोिनया    जावेजावेजावेजावे    | | | | बाबाबाबा    मा यामा यामा यामा या    पोटीपोटीपोटीपोटी    यावेयावेयावेयावे    ||||||||    
ऐसेऐसेऐसेऐसे    करीकरीकरीकरी    मा यामा यामा यामा या    भावाभावाभावाभावा    | | | | स यास यास यास या    मा यामा यामा यामा या    ानोबाानोबाानोबाानोबा    ||||||||””””    

जनाबाईचेजनाबाईचेजनाबाईचेजनाबाईचे    पढंरीमाहा यपढंरीमाहा यपढंरीमाहा यपढंरीमाहा य    ––––    
 जनाबाईचे मूलत: एक अिभजात भ मन होते. यामुळे नाम माहा य, पंढरीमाहा य व संतसंगमाहा य यांचे या 

संुदर वणन करतात. 
          ““““पुडंिलकपुडंिलकपुडंिलकपुडंिलक    भभभभ बळीबळीबळीबळी    | | | | िवठोिवठोिवठोिवठो    आिणलाआिणलाआिणलाआिणला    भतूळभतूळभतूळभतूळ     ||||||||    

अनतंअनतंअनतंअनतं    अवतारअवतारअवतारअवतार    केवळकेवळकेवळकेवळ    | | | | उभाउभाउभाउभा    िवटेवरीिवटेवरीिवटेवरीिवटेवरी    सकळसकळसकळसकळ    ||”||”||”||”    
 वारकरी सं दायाने पुंडिलकाचे मह वपूण काय पायाभूत ठरिवले होते. यामुळे जनाबा नी पुंडिलकाचे माहा य 
आप या अभंगात अप रहायपण ेवणन केले आह.े 
    ““““अनतंअनतंअनतंअनतं    लाव याचीलाव याचीलाव याचीलाव याची    शोभाशोभाशोभाशोभा    | | | | तोतोतोतो    हाहाहाहा    िवटेिवटेिवटेिवटेवरीवरीवरीवरी    उभाउभाउभाउभा    ||”||”||”||”    
                            वववव    
                ““““पायपायपायपाय    जोडुनीजोडुनीजोडुनीजोडुनी    िवटेवरीिवटेवरीिवटेवरीिवटेवरी    | | | | करकरकरकर    ठेऊनीठेऊनीठेऊनीठेऊनी    कटावरीकटावरीकटावरीकटावरी    ||”||”||”||”    

या अभंगातनू केलेल ेपांडुरंगाचे वणन मौिलक आह.े 
 यािशवाय “जनाबा नी गाियलले े संत माहा यही यां या अिभजात ेचा व ितभेचा सुजाण आिव कार आह.े” 
असे डॉ. सुहािसनी इलकर यांचे मत साथक वाटते. संत जनाबा नी  केलेली ‘संत’ संक पना जनाबाई  करतात. 
       ““““सतंसतंसतंसतं    हेहहेेहे    कोणकोणकोणकोण    तरीतरीतरीतरी    देवाचेदेवाचेदेवाचेदेवाचे    हेहहेेहे    डोळेडोळेडोळेडोळे    ||||    

पजूिेवणपजूिेवणपजूिेवणपजूिेवण    आधंळेआधंळेआधंळेआधंळे    देवािचयतेदेवािचयतेदेवािचयतेदेवािचयते        
को याको याको याको या    ने ेने ेने ेने े    देवदेवदेवदेव    पाहेपाहेपाहेपाहे    तजुकडेतजुकडेतजुकडेतजुकडे    ||||    
यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    आवडेआवडेआवडेआवडे    सतंसतंसतंसतं    करीकरीकरीकरी    ||”||”||”||”    

वाड्वाड्वाड्वाड्....मयीनमयीनमयीनमयीन    ि म वि म वि म वि म व    ----    
जनाबाईचे वाड्.मयीन म व अ यंत समृ , वतं  व संत े वास पा  ठरल े आह.े जनाबा नी कृ णज म, 

बाल डा यावर अभंग रचना केली आह.े यांनी ‘नामदेवच र ’, ‘ ाने रच र ’ यांचे लेखन केल.े यािशवाय ाने रां या 
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भावंडािवषयी च र का  रचली आहते. तशी काही समकालीन संतांिवषयी संि  च र का  रचली आहते. यात 
चोखामेळा, गोराकंुभार यािवषयी मा मक लेखन केले आह.े अ य रचनेत पाळणा, भूपाळी, झोपाळयावरील ओ ा इ. रचना 
उपल ध आहते. 

जनाबाई या या क मय जीवनात िव ल ितला सहा य कर याक रता धावून येतो. याचा सा ा कार यांना होतो. 
   “ “ “ “ झाडलोटझाडलोटझाडलोटझाडलोट    करीकरीकरीकरी    जनीजनीजनीजनी    | | | | केरकेरकेरकेर    भरीभरीभरीभरी    च पाणीच पाणीच पाणीच पाणी    ||||||||    

पाटीपाटीपाटीपाटी    घऊेनहीघऊेनहीघऊेनहीघऊेनही    डोईवरीडोईवरीडोईवरीडोईवरी    | | | | नऊेिनयानऊेिनयानऊेिनयानऊेिनया    टाळीटाळीटाळीटाळी    दरुीदरुीदरुीदरुी    ||||||||    
जनीजनीजनीजनी    जायजायजायजाय    शणेासाठीशणेासाठीशणेासाठीशणेासाठी    | | | | उभाउभाउभाउभा    आहेआहेआहेआहे    ित याित याित याित या    पाठीपाठीपाठीपाठी    ||||||||    
जनीजनीजनीजनी    जायजायजायजाय    पाणीयासीपाणीयासीपाणीयासीपाणीयासी    | | | | मागेमागेमागेमागे    धावेधावेधावेधावे    ऋिषकेशीऋिषकेशीऋिषकेशीऋिषकेशी    ||”||”||”||”    

जनाबाई आिण च पाणी यां यामधील ह ेनात ेथेट अिभजात व वतं  वाटते. 
ातंीकारीातंीकारीातंीकारीातंीकारी    सतं ेसतं ेसतं ेसतं े     जनाबाईजनाबाईजनाबाईजनाबाई    ----    

अ याि मक वासातील का रचनेत िव लमहा य, नाममहा य, कृ णलीला, बाल डा इ. िवषय वसायपर 
पके अ या बा याच गो ी समकालीन संता या रचनेत आढळतात. संतजनाबाईचे वेगळेपण हणजे, यां या का ातून 

अिभ  होणारे यांचे ि गत भाविव  होय. वैयि क पातळीवर यांना आललेी अ याि मक अनुभूती ह े यां या का ाचे 
वेगळेपण होय. एक ी व अ पृ य अस यान े यां या वाटयाला आले या क मय बाबी यांचा का ातून झालेला अिव कार 
तसेच वैयि क अनुभविव  यांची सांगड घालनू वास करत ेते हा यां या किवतेचे िवकिसत प े वाची अनुभूती देते. 

ी पु ष िवषमता ह े मानवी उ  त व ान होवूच शकत नाही. सनातनी धमात ीला दलेल े गौण थान 
जनाबाईला मा य नाही. ी पु ष समानता ही मानवी जीवनाची अव योपाधी असावी. ही अिभलाषा जनाबाई या 
अभंगातून  होते व ते फार मा मक आह.े 

‘‘‘‘ ीीीी    ज मज मज मज म    हणनूीहणनूीहणनूीहणनूी    नननन    हावेहावेहावेहावे    उदासउदासउदासउदास    ||||    
साधसूतंासाधसूतंासाधसूतंासाधसूतंा    ऐसेऐसेऐसेऐसे    केलेकेलेकेलेकेले    मजमजमजमज    ||’||’||’||’    

अशा कारे जनाबाई िवल ण सतेज बु ी लाभलेली वतं  बा याची कविय ी होय. ितचे ीमन भावसंप  व 
सश  आह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप - 

जनाबाईचे जीवन यांचे लेखन, यातील भावो कटता फार मह वाची आह.े नामदेवाची सगणुभ  व ाने रांची 
िनगुण साधना यांचे ऐ य यां या अ या म साधनेची िवशेषता होय. संत सा ा कारी जनाबाई फार चम कारीक ि म व 
ठर या आहते. यांनी वत:चे एक साम यशाली संत किवय ीचे ि म व िनमाण केले. यांचे वत:चे वतं  अनुभविव  
यां या िविवध कार या लेखनातून साकार झाल ेआह.े जनाबाई उपेि त समाजा या ितिनधी हणून लोकभाषेत संवाद 

साधतात. अ पृ य, दिलत व ी हणून िमळणा या वेदना व अवहलेना िनभ डपण े का ातून  करणा या पिह या 
संतकविय ी ठरतात. 

तेरा ा शतकातील संत सािह यातील इितहासात संत जनाबाईचे लेखन अिभ ि या दिृ कोणातून वयंभू, 
वतं , े  व नािव यपूण ांतीकारी आह.े हणून संतमंडळीतच न ह.े तर एकूण मराठी का िव ातील यांचे थान 

कविय ी हणून मौिलक ठरल ेआह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ––––    

१. दशेपांडे अ.ना., ाचीन मराठी वाड्.मयाचा इितहास, हीनस काशन, पुणे. 
२. इलकर सुहािसनी, ाचीन मराठी किवय ीचे वाड्.मयीन काय, प रमल काशन, औरंगाबाद. 
३. इलकर सुहािसनी, संत जनाबाई, महारा  रा य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई. 
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नानानाना....धधधध . . . . महानोर यां या किवततेनू यणेामहानोर यां या किवततेनू यणेामहानोर यां या किवततेनू यणेामहानोर यां या किवततेनू यणेा----या ीिवषयक ितमाया ीिवषयक ितमाया ीिवषयक ितमाया ीिवषयक ितमा    
 

डॉ. िशवसांब दनानाथ कापसे    
ी गु  बु ी वामी महािव ालय, पूणा िज परभणी. 

  

ना. ध . महानोर यां या किवतेतून येणा-या ितमाचा िवचार करायचा आह.े कवी या अनभुविव ाला अथपूणपण े
ितमे या मा यमातनू  करता येत.े महानोरा या िनसग किवता, रानात या किवता, पावसाळी किवता वेगवेग या 

ितमांमधून  झा या आहते. मानवी भाव, भावना, हष, खेद, सुख, दःुख या सवाना ते ितका मक प दतीनेच  

करतात, यां या किवतेतून िनसग अितशय सहजपण ेवावरतो, जणू सव किवता िनसगाचे एक तीक हणून वाटावी. यांचे 

अनुभवही ितका याच भाषेतनू येतात. यािवषयी ा. स कुमार पाटील हणतात, "ह े जे िविवध अनुभव  होतात त े

ेमजीवना या वेगवेग या छटांचे अनुभव होत आिण ह ेअनभुव समथपणे अगंभूत लय घेऊन िविवध ितमां या ारे  
होतात, यातच या किवतेचे वेगळेपण दसून येते.1महानोरां या किवतेतून ी पु षा या ना याला वेगवेग या ितमामधनू 

साकार केले आह े
ीिवषयक ितमाीिवषयक ितमाीिवषयक ितमाीिवषयक ितमा    ::::    

महानोर या या किवतेतून मो ा माणात ीिवषयक ितमांचा वापर कर यात आललेा आह,े या ितमा अितशय 

भावी अथवाही आिण काहीशा गूढ आहते. ी या वेगवेग या पाला भावनलेा आिण मनःि थतीला  कर याक रता 
कवीने या ितमाची योजना किवतामधून के याचे दसते. शृगंारभावना, ीतीभावना िवरहाव था साकार यासाठी या ितमा 

येतात. चवळीची शग िपवळी ध मक (रानात या किवता १४) गंधवती (रा.क.१५). केळ कातीव पाची (रा.क.१६), 

फुलले या ब डापरी (रा.क. १९) बावरा प ी (रा. क. २९). मा हन (रा.क.२९). केळ कमळण (रा.क.३२). राजसपाख  
(रा.क.३३) वार उभार (रा.क.४४),मन (बही-५४), लखतब बोट (वही-५५) अशी काही िनसग ितमांमधनू महानोरां या 

किवतेतील ी अिधक प पणे  होत.े कधी िनसग ितमांमधून रोमँ टक ी उभी केली त रमणा या कवीने ी आिण 
िनसग यां यातील आतंरीक संबंध अचलपण े ओळखलले े दसतात. िनसगाशी कवीचे तादा य यामुळे ल ात येते. ी या 
भावना कवीने सूचकपणे िनसगामधून  के या आहते. ी-पु षां या देहधम, गारका ातून मांडललेा आह.े 

महानोर यां या अनेक किवतांमधून ी व िनसग यांचे िच  रेखाटले आह.े ी आिण िनसग हा अनेक किवतांचा 
गाभा आह.े ीम ये ते िनसगाला शोधतात आिण िनसगाम ये ीला शोधतात, 'राध'ू या ितमेतून ि यशी या ओढीन ेपरत 

येणारा ि यकर येतो, 

""""राघ ूउठून जाताना फांदीहले झुले     

पानांत या थबापाशी नम उतरले     
नम उतरल ेगद जागळीचे झाले     
झुलणा-या फांदीपाशी पैजण वाजले    
 गोरे भुरे पाय असे गा यात सांडल ेझुलणा-या     
झाडासाठी राघू पु हा आले2 (वही पृ.१४) 
या िनसग िच णातून 'झुलणारे झाड' ही ि यशीसाठी आललेी ितमा जशी मह वाची आह ेतसेच पु षांसाठी आललेी 

राघू ही ितमा देखील मह वपूण आह.े फांदीव न राघू उठून गे यानंतर या िच ात बदलणारे रंग दसतात. राघू उतनू 
जाताना पाऊस नसला तरी आकाश जांभ या रंगामुळे ापून गलेे आह.े राघू उठून गलेा असला तरी फांदी हलत-ेझूलते आह.े 
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ितथे वाजणा-या पैजणा या आवाजामुळे 'रा ' परत आललेे आह.े ह े सव िच  अितशय मनोवेधक आह.े तर हचे राघू. 

साळंुक ला डोळे मोडून जातात, 

रानातल ेउनाड राध,ू िघर ा घालीत आल े

फांदीवर या साळंुक ला डोळे मोडून गेले3 (वही प.ृ२५). 
ह े राघूचे खोडकर वागण े ही ेमा या खेळकर पातून आल े आह.े आप या मनातील ेम भावनेला साकार 

कर यासाठी धडपडणा-या या राघूना आकाशात भ न येणा-या मेघांमुळे चांगलीच संधी ा  होते. 
“घन ओथंबून येती 

बनात राघ ूिघरिधरती’ 4 (वही पृ.४९) 
बनात िघर ा घालणारे ह े राघू पडणा-या पावसा या सरीत आपली ेम कहाणी पुढे नतेात. ही ितमा जण ू

अिभलाषेची ितमा बनून या किवतेत आललेी आह.े 
िनसगातील एक उ कट अशी िच ितमा येथे येत.े श द, पश, प, रस, गंध यात कवी िचव िनजून गेला आह.े 

यामुळेच यातून साकार होणा-या ितमाही उ कट होतात. रा भरा या झडीमुळे िपकात भरललेा गंध केसर गंध होतो      
"नु े  आल े हाण 

रानवा-याला उधाण 
मला गेल ेवेटाळून 6(वही १८)  
'कसे लपेटून यावे, नवे मेघावी आभाळ  (वही ५.३०) आिण हा साजन माय छेनछिबला आह,े तो घन होऊन 

िबलगला (वही पृ.४९) पौषात िहवाळीरात ग यामधी हात,ग  गुंफावे  (वही-५१) असे ितला होते आप या सुकुमार देहा या 
वगातून ती आप याला हणत,े देह कोवळी डहाळी, न ा नवतीची केळी, जरा तगं झाली पोळी (वही प.ृ५४) अशा पवान 

ी या सहवासात राह याचा ितला जवळ घे याचा य  काळोख करतो ,ितला काळोखात कवळून यायला काळोख झगत 
येतो. (..रानात या किवता,८.) एक राजबंशी पंखाचे पाख   येते आिण ित या अगंाशी लगट क न जात.े (रानात या किवता 
११) ढगात या साव यांना उन ग   िबलगून असते (रा.क..६१), राजस देहाला आभाळ पांघ न येते  (रानात या 

किवता,४६) महानोर शृगंारभावना  करतात. या ितमांमुळे यां या ेमकिवतेला वेगळे प ा   झाल ेआह.े िनसग 
आिण  यांचा शारी रक पातळीवरील संदभ यामाग ेआह.े कवीन े ामीण जीवन, िनसग तेथील शृंगार या माणेच ामीण 

समाजातील ि यां या वा ाला आललेे दखुद  वा तव आिण ीची आगितकता घेऊन ीिव ाला ितची कहाणी मधून 
साकारलेले दसत.े पु ष धान सं कृतीत ी या जग याला आललेे वेदनादायी जीवन, ितचे काबाडक , ित या जीवाची 

होणारी आबाळ, घरादारासाठी राबणारी, श दह  न काढता सोसत राहणे, तर कधी प रि थतीशी दोन हात कर याची मता 

असललेी ी अशा ी या जग याला वाग याला कवी उ कटपणे साकारतो. कवीन े या ामीण ी या शोका या 
अिभ ची ितमािच े येथ े उभे केल.े या किवता ामु याने ीजीवनाचे सुबोध दशन घडिवतात. ी हणून ित या 
जग याला उभे कर याचा य  कवी करतो. ि या भोवती असणारी िविवध नाती येथ े ित या जग याला कशी भािवत 
करीत असतात ह े ही इथ े आढळते तसेच घरात, शेतात राबणा-या ि या क ाला कवी श दब द करतो. "महानोर या 

ि यां या िच णाकरवी पु हा एकदा या लोकजीवनाशी आपले धागे जुळवून घतेात. ता य व वाध य या दो ही अव था 
रानात या ितमां या ारेच रेखाट या जातात. महानोरां या या किवतांमधून यांचे गंभीर िनरी ण ल ात येत.े कवी ी, 

िनसग याची केवळ शृंगारासाठी सांगड घालत नाही. यातील ितमांमधूनही ीचे वा तव जीवन ितचे क  घरासाठी याग 
अशा िविवध भाव भावना यात आढळतात. हणनूच ितची कहाणी भारतीय ी जीवनाचे ययकारी भाविच  बनल ेआह े
असे वाटते. 
िनसग ितमािनसग ितमािनसग ितमािनसग ितमा : 
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ना.ध . महानोर यां या 'ितची कहाणी' या किवतासं हातून भारतीय ी जीवनाची िविवध पे साकार करतात. ह े

करताना िनसग ितमांचा ते आधार घेतात. यात ामु याने आभाळ, मेघ या ितमांचे अिध य जाणवते. आभाळाला असलले े

ापक व ीमनाचा, ित या दःुखाचा, ित या सहनिशलतेचा िनदश करणारे आह े हणून कवी हणतो, 

"जा या या पाळूत िघरिघरं दा याचं 

पीठ होताना 
येक समेला ओवी गातांना 

तीच मन भ न येतं ....आभालासारख८ 
ी अहोरा  काबाडक  करत.े घरासाठी क त  राहणे, वतः या सुखापे ा इतरांचा िवचार करणे आिण हणनूच ती 

घरासाठी काश मागत.े  ित या दःुखाला वाट क  दे याचे साधन हणून ती जा यावर ओवी गात.े पण मनात दाटललेा 
उमाळा याचा तसा येतो. पण कधी कधी ित यावर आललेी संकटे इतक  मोठी असतात क , यातून बाहरे पडणे ितला श य 

होत नाही. अशा वेळी ित या मनास अनंत वेदना होतात. यां या जीवनात पतीचे थान अितशय मह वाचे आह.े पण आले या 
ि या मनाची होणारी होरपळ  करताना कवी हणतो, 

का याकु  मेघांनी 
भरलले आभाळया डो यात 
भर या ओटीन लदबदले या ित या न ा संसारात"९  

ामीण भागात ि यां या अगंावर घराबरोबरच शतेीचीही जबाबदारी येते. घरकाम क न शेतीवर कामास जाणा-
या ि या पीकपा याचीही काळजी वाहतात. परेणी, मळणी, उफनणी, अशा शतेीकामात या वतः िझजवात आप या पतीला 

मदत करतात. शेतीत िपकांचीवाढ हावी, उ प  चांगल ेयावे ही भावना ि यांनाही आह े हणनूच ितला,  

" क येक वषानी भरभ म आललेा मृगांचा पाऊस  

मोती पव यांचा िचडी मंु यानाही चैत य दणेारा 
मातीचा दरवळ िशवारमर उघळणारा मदम त पाऊस.... आभाळभर उपळणारा "१०  
पेरणीपूव  मृगाचा  झाललेा पाऊस ामीण ी मनाला आनंद देणारा वाटतो. जण ूया पावसामुळे सृजनाची या 

सु  होते. िपकात ई र ज म घेतो आह ेअसा भाव ितला वाटतो. 'पाऊस' हा नविन मती करणारा आह.े याचे आिण मातीचे 

असललेे नाते अतुट आह.े 
कृषीिवषयक ितमाकृषीिवषयक ितमाकृषीिवषयक ितमाकृषीिवषयक ितमा    

"ितची कहानी मधून ि या या  सुखापे ा ित या आयु याचा भोगवटा आललेा आह.े ि यांचं सोिशकपण, कोलमडून 

पडण,े दःुख पचवणे नव-या या मनमानेल अशा वाग याला िवरोध न करण ेतर कधी मुकेपणाने गोवरीगत जळत राहण,े अशी 

ि यांची जग याची कहाणी येथे येत े हणून कवीला  
"ित या डो यात 
ऊसा या पेटिव या राना या वेणा-११ 
दसतात. आयु यभर त ार न करताच जगणारी ही ी आह.े ितचे बाईपण ितला दःुख देत.े इतकेच न ह ेिनसगही 

ित या सहनिशलतेची कसोटी पाहणारा आह.े  
'रानातले ध कट" ित या शरीराला वेदना दतेात, 

"वैशाखवण ात भेगाळललेी भूई, 

ध कटां या रानात िशवारात थोडाही ओलावा नाही, 
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ित या डो यात िव तीण अवकाश आिण 
अंगावर येणारे ध कटांचे बा पाश१२ (पृ.३५) 

डोळे खुडून नणेार साळीचं शते, िनर  आकाश ितला वैशाख वण ात जाळत ंदु काळात भेगाळले या भुई माणे ितचे 
जगण,े अशा िविवध कृषी घटकातून ीचे जीवन  होते  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    

१ पाटील ा. स कुमार  अ रगंध सि म  का.को हापूर  ७०  
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८ महानोर ना. ध . ितचीकहाणी' पॉ युलर काशन, मुंबई पिहली आवृ ी २०००  १ 

९ महानोर ना. ध . उ.िन  २८ 
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संत तुकारामां या अभंगातील ी ितमा 
डॉ. सभंाजी िशवाजीराव जाधव    

मराठी िवभाग, कै. बाबासाहबे देशमुख गोरठेकर महािव ालय, उमरी, ता. उमरी िज. नांदेड 
 

वारकरी सं दायातील संतांनी अभंग लेखन करताना वेगवेगळया ितमा, ितकांचा वापर क न समाजातील 
अिन ढी परंपरांचा िवरोध केला आह.े महानुभाव सं दाया नंतर सुधारणावादी भूिमका घणेारा वारकरी सं दाय आह.े या 
सं दाया या सु वाती काळात संत नामदेव उदयाला आल े ते हा पासून त े संत तुकारामा पयत ही सुधारणावादी भुिमका 
कायम अस याचे  दसून येत.े या सुधारणावादी भूिमकेमुळेच वारकरी संतांचा ि यांकडे पाह याचा दिृ कोन िनकोप 
अस याचे दसून येत.े यां या एकुण अभंग वा याकडे पािह यास ही भूिमका भ म पणे ते पुढे नते अस याचे जाणवते. 
वारकरी संतांनी ी हा मो मागातील अडथळा कधी मानला नाही. पती-प ी दोघांनीही मो  ा  क न यावा, असे त े
हणतात. पारंप रक जीवन प दतीतील समाज व कुटंुबात ीला ित ा ा  क न दे याचे काम संतांनी केले. यां या अशा 
ेरणेन ेअनेक ि या संत हणून उदयाला आ या. यामाग ेवारकरी संतांची िनकोप भूिमका कारणीभूत अस याचे दसून येत.े 
ी िवषयी दिृ कोन उदार अस यामुळे वारकरी संतांनी अप वृ चा िध ार करताना दसतात. संतांनी आप या अभंगातनू 
ी या िविवध पांचे िच ण केले असून, त कालीन ीजीवनाची क पना याव न सहज येते. कैकेयी, गवळणी, यशोदा या 

पौरािणक ी पा ांचा उपयोग क न अभंगातनू म ययुगीन ि यां या िविवध वभावाचे ाितिनधीक िच ण संत नामदेवा 
पासून ते संत तुकारामा पयत सवच संतांनी केल ेआह.े 

वारकरी सं दायात िविवध थरातील संत उदयाला आले आहते. यामुळे िविवध वगातील ीयां या द:ुखाम ये 
कांही माणात सा य तर कांही बाबतीत वेगळेपण अस याचे दसून येते. पण ी हणून द:ुख मा  कायम आह.े यामुळे 
िविवध जाती-जमातीमधील ी संत अभंगा या मा यमातून या भावभावना गट करतात यातून यां या द:ुखा या  िविवध 
कंगो-याची जाणीव होते. संत जनाबाई, संत सोयराबाई संत का होपा ा या संत ीयांचे द:ुख याची ित ता वेगळी आह.े पण 

ी हणून वा ाला आललेे द:ुख याची ती ता सारखीच आह.े संत जनाबाई या अभंगातून बंड तर संत सोयराबाई या 
अभंगातून क णा दसते पण संत का होपा ा यां या अभंगातून ी सुलभ मनाची कोमलता  होते. त कालीन समाजाचा 
ि यांकडे पाह याचा दिृ कोन कसा वाथ  ढीपरंपरावादी व ि यांना कमी लेखनारा होता ह ेया ी संतां या अभंगातून 
जाणवते. 

संत तुकारामां या समोर वारकरी सं दायातील संतांचे अभंग आहते. यांनी घलेेली सुधारणावादी भूिमका आह.े या 
सवाचा भाव यां या मनावर िनि तच झाला असेल. यामुळे संत तुकारामां या अभंगातील ी ितमा अिधक खरपण े
दसून येत.े “तुकारामांची किवता ही सतरा ा शतका या संवेदनशीलतेचा एक मह वाचा आिव कार आह.े प रणामी यां या 

किवतेत या काळातील सां कृितक ताणतणाव तसेच या काळातील कौटंुिबक, सामािजक आिण  धा मक पेच भािवपणे िचि त 
झलेले दसतात. सतरावे शतक ह े म ययुगाचा शेवट आिण आधुिनक युगाचा ारंभ या संधी काळा या सीमारेषेवर उभे 
असललेे अ व थ शतक आह.े हणून तुकारामां या किवतेत या संधीकाळाची अ व थता आिण तडफड भावीपण े  झाली 
आह.े”1 संत तुकारामांचा उदय झालेल े शतक ह े आधुिनक युगा या पाऊलखुणा असलले े शतक आह.े तर दसु-या बाजुला 
सुधारणावादाची परंपरा असललेा वारकरी पथं आह.े याचा भाव संत तुकारमां या अभंग लखेनावर िनि तच आह.े यामुळे 
यां या अभंगातील ी िवषयक दिृ कोन हा स यिन तेून आला आह.े  

ि यांना सव कारचे अिधकार समानता दली पािहजे, असे िवचार आप या अभंगातून  केल ेआहते. ी ही 
िविवध ना या या पातून कुटंुबाला समथपण े पुण व देत असते यामुळे या ना या या ितमा संत तुकाराम वापरताना 
दसतात. “भीमातीर ह ेआपले घर, पांडुरंग हा िपता, रखुमाई ही माता, पुंडिलक हा भाऊ आिण चं भागा आमुची बिहणी असे 

अिभमानाने सांगतात. एका नदीला बहीण हणण ेह ेसव ना यांना पार क न जाणारे अलौ कक नात ेआह.े”2 नदी ही जीवन 
देणारी, नविन मतीला आव यक असणारी आिण नदी अनेक जीवांचे भरण पोषण करणारी आह.े येथे नदीला बहीणी या 
ना यात पाहण ेही ीकडे पाह याचा उदार आिण संवेदनशील दिृ कोन आह.े तर आई िवषयीही अभंगातून अ यंत आदर  
केला असून, ीमधील वा स यभाव  करताना संत तुकाराम हणतात, “मातिचये िच ी / अवघी बाळकाची ाि  // 1 
// देह िवसरे आपलुा / जवळी घतेां सीण गलेा // 2 //”3 आईचे सव िच  बाळा या ेमाने ापललेे असत.े ती वत:ला िवस न 
बाळाला जवळ घेते, बाळ जवळ येताच ितचा सव िशणभाग संपतो ही ीची ितमा आदश असून ीमुळे मनु याची 
जडणघडण होते. क  क न ती मुलाला घडवीत असत.े यामुळे तो आदश  घडतो जो समाजाला भिव यात दशा देतो. 
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आदश समाजा या जडण घडणी या मुळात ीयांची भूिमका मह वपुण आह े हा िवचार  करणारा अभंग संत 
तुकारामा या गाथते दसून येतो. ीयांिवषयी आदर बाळगावा हा संदेश संत तुकाराम आप या अभंगातनू दतेात.  

म ययुगात मुल ची िव  होत होती. या थेस यांनी िवरोध केला आह.े मुल ची िव  यो य नसून, जो कुणी असे 
करेल, यास भयंकर यातना भोगा ा लागतील असे तुकाराम हणतात, “...........क येचा जो नर क रती िवकरा / ते जाती 
अघोरा नरकपाता // 2 //”4 हा ीया ती चा िनकोप दिृ कोन आह.े वे या वसाया सार या  वाईट बाबीचा ते िध ार 
करतात. संगी या यावर हारही करताना हणतात, “..........वे या दासी मुरळी जगाची वोवळी / ते तुज सोवळी वाटे 
कैशी // 2 //5 अशी था जगात वाईट असून, यांचा कधीही संपक येऊ नये, असे त े हणतात. अशा अभंगातून तुकारामांचा ी 
िवषयक दिृ कोनाबरोबरच त कलीन समाजातील ी ितमा दसून येते. मुल ना िवक यासारखे अघोरी कार, िशवाय 
वे या, मुरळी, देवदासी यांसार या अिन  प दतीही चालत हो या. या थांना संत तुकारामांचा िवरोध होता. याबरोबरच 

ीिवषयी आदर, समतेचा भाव आह ेह े यां या अभंगातनू  दसून येत.  
अभंगातून ीभावनेचा पका मक वापर क न आ याि मक भावना  करताना त े हणतात, “कामे नले ेिच  नेदी 

अवलनोकंू मुख / ब  वाटे द:ुख फुट  पाह े–हदय // 1 // कां गां सासुरवसी मज केले भगवंता / आपुिलया स ा वाधीनता त े
नाह  भातेसी वाटे तुम या भाव दशना / येथे न चले चोरी उरली राह ेवासना // 3 //6 संत तुकारामांनी आ याि मक िवचार 

 कर यासाठी वापरलले े पकही मह वपूण आह.े यातील भावना सासूरवाशीण ीची आह.े ती हणते, माझी काहीही 
स ा चालत नाही. माहरे तर िव लाचे घर असून तथेे ये याची ती  इ छा आह,े पण येता येत नाही. पती या घरी असूनही ती 
िनि त नाही. ितला परकेपणा वाटतो. दसु-या या वाधीन अस याची ितची भावना आह.े या न ह े  िनि त होत े क , 
सासुरवाशीण ीला ित या घरी अ यंत दु यम दजाचे थान होत े व ती मूकपण े ह े सव सहन करीत जीवन कंठीत होती. 
यािशवाय ित याकडे दसुरा माग नाही. ती दबुल आह.े तरीपण ती मु  हो याची धडपड करत ेआह ेआिण  ितन ेमु  हावे हा 

दिृ कोन संत तुकारामांचा आह.े अभंगातून पकांचा वापर क न यांनी ी था धीटपणे मांडली आह.े त कालीन सामािजक 
संकेत झुगा न आप या भावना ते  करतात. आप या अभंगातून वेगवेग या ि यां या भावभावना ाितिनधीक व पात 

 के या आह.े “आज सु दा ी-शू ां या वेदनेला आिण िव ोहाला, मु या धडपडीला आिण अिभ या ई यला 
मराठी वा यात आपली परंपरा शोधावीशी वाटली तर ती वारकरी भ का ातच सापडेल. या भ का ा या मुळाशीही 
ि यांची ओ ा रचून गा याची उ फूत् मौिखक परंपरा आह.े”7 या बरोबरच ीयांना समता, यायासाठी वाकरी संतांनी 
लढा उभारला. या या वेदनेला आप या अभंगातनू वाचा फोडली.  

संत तुकाराम या काळात उदयाला आले तो काळ सं कृत व पंिडत यांचा काळ होता या वगाचा ी मु कडे फारसा 
कल न हता. अशा काळात ी मु , मानव मु  सारखा नवा िवचार नव जाणीवा कमठ समाजासमोर मांडणे ही बाब 
कठीण होती. ती वारकरी संत आिण संत तुकारामांनी मो ा धैयाने मांडली पण याची मोठी कमत यांना मोजावी लागली. 
आजही सवसामा य लोक, ीया संत तुकारामांचे अभंग नैितक आधार हणून वापरतात. यातुन यांचा सामािजक उ दाराचा 
दिृ कोन  दसून येतो. 
िन कष    

1. संत तुकारामांनी ी मु ची भूिमका घेतली होती ह े यां या अभगं लेखनाव न  दसून येते. 
2. सवसामा य लोक, ीया संत तकुारामांचे अभंग नैितक आधार हणून वापरतात. 
3. अभंगातून ीभावनेचा पका मक वापर क न आ याि मक भावना  केली आह.े 
4. ि यांना सव कारचे अिधकार समानता दली पािहजे, असे िवचार आप या अभंगातून संत तुकारामांनी 

 केली आह.े 
5. संत तुकारामां या अभंगातील ी िवषयक दिृ कोन हा स यिन तेनू आला आह.े 

सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी    
1. डॉ. देशपांडे केजकर काश, संत किवता एक दिृ कोन, व प काशन, औरंगाबाद, थमावृ ी स टबर 2006, पृ  .- 239. 
2. उपरो , पृ  .-253. 
3. बेणारे गोपाळ गो वद (संपा.), साथ तुकाराम गाथा, शारदा सािह य, पुणे, पृ  .-435. 
4. उपरो , पृ  .-483. 
5. उपरो , पृ  .-483. 
6. उपरो , पृ  .-472. 

 
 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 142 

ejkBh dFkk dknac&;krwu vfHkO;Dr >kysyh L=h izfrekejkBh dFkk dknac&;krwu vfHkO;Dr >kysyh L=h izfrekejkBh dFkk dknac&;krwu vfHkO;Dr >kysyh L=h izfrekejkBh dFkk dknac&;krwu vfHkO;Dr >kysyh L=h izfrek    
MkWMkWMkWMkW----    eatw’kkeatw’kkeatw’kkeatw’kk    fofofofo----    HkVdjHkVdjHkVdjHkVdj    

;”koar;”koar;”koar;”koar    egkfo+ky;] egkfo+ky;] egkfo+ky;] egkfo+ky;] ukansMukansMukansMukansM    
izLrkouk&izLrkouk&izLrkouk&izLrkouk&    

oSfndoSfndoSfndoSfnd    dkGkiklwudkGkiklwudkGkiklwudkGkiklwu    HkkjrkrhyHkkjrkrhyHkkjrkrhyHkkjrkrhy    cgqtucgqtucgqtucgqtu    lektkyk] vLi`”;kauklektkyk] vLi`”;kauklektkyk] vLi`”;kauklektkyk] vLi`”;kauk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    fL=;kaukfL=;kaukfL=;kaukfL=;kauk    KkuktZukiklwuKkuktZukiklwuKkuktZukiklwuKkuktZukiklwu    oafproafproafproafpr    Bso.;klkBhBso.;klkBhBso.;klkBhBso.;klkBh    
oooo    tUekiklqutUekiklqutUekiklqutUekiklqu    oafproafproafproafpr    Bso.;klkBhBso.;klkBhBso.;klkBhBso.;klkBh    euqLe`rheuqLe`rheuqLe`rheuqLe`rh    lkj[kslkj[kslkj[kslkj[ks    xzaFkxzaFkxzaFkxzaFk    fuekZ.kfuekZ.kfuekZ.kfuekZ.k    gksrgksrgksrgksr    xsysxsysxsysxsys----    tUekiklwutUekiklwutUekiklwutUekiklwu    e`R;we`R;we`R;we`R;w    i;ZarP;ki;ZarP;ki;ZarP;ki;ZarP;k    loZloZloZloZ    voLFkkae/;s voLFkkae/;s voLFkkae/;s voLFkkae/;s 
fL=;kaukfL=;kaukfL=;kaukfL=;kauk    iq#’kkais{kk ghuiq#’kkais{kk ghuiq#’kkais{kk ghuiq#’kkais{kk ghu    ys[kys[kys[kys[kysysysys    tkrstkrstkrstkrs    gs ,sfrgkfld o lkaLd`frdgs ,sfrgkfld o lkaLd`frdgs ,sfrgkfld o lkaLd`frdgs ,sfrgkfld o lkaLd`frd    lR; vkgslR; vkgslR; vkgslR; vkgs----    oSfndoSfndoSfndoSfnd    laLd`rhlaLd`rhlaLd`rhlaLd`rh    thththth    iq<s fganwiq<s fganwiq<s fganwiq<s fganw    laLd`rhe/;s laLd`rhe/;s laLd`rhe/;s laLd`rhe/;s 
#ikarfjr >kyh#ikarfjr >kyh#ikarfjr >kyh#ikarfjr >kyh----    rh iq#’kiz/kku laLd`rhrh iq#’kiz/kku laLd`rhrh iq#’kiz/kku laLd`rhrh iq#’kiz/kku laLd`rh    Eg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu    vksG[kyhvksG[kyhvksG[kyhvksG[kyh    tkrstkrstkrstkrs----    R;kewGsR;kewGsR;kewGsR;kewGs    fganwlaLd`rhfganwlaLd`rhfganwlaLd`rhfganwlaLd`rh    e/;s fL=;kauk nq¸;e LFkkue/;s fL=;kauk nq¸;e LFkkue/;s fL=;kauk nq¸;e LFkkue/;s fL=;kauk nq¸;e LFkku    gksrs o gksrs o gksrs o gksrs o 
vktghvktghvktghvktgh    vkgsvkgsvkgsvkgs----    bfrgkl o iqjk.kkrwubfrgkl o iqjk.kkrwubfrgkl o iqjk.kkrwubfrgkl o iqjk.kkrwu    fL=;k ;k iqj’kkais{kk osxofL=;k ;k iqj’kkais{kk osxofL=;k ;k iqj’kkais{kk osxofL=;k ;k iqj’kkais{kk osxosxG~;k dk<ysY;ksxG~;k dk<ysY;ksxG~;k dk<ysY;ksxG~;k dk<ysY;k    fnlrkrfnlrkrfnlrkrfnlrkr----    L=h gh ,d u mdy.kkjsL=h gh ,d u mdy.kkjsL=h gh ,d u mdy.kkjsL=h gh ,d u mdy.kkjs    xq<xq<xq<xq<    
vkgsvkgsvkgsvkgs----    v”kkv”kkv”kkv”kk    izdkjps oy; frP;kizdkjps oy; frP;kizdkjps oy; frP;kizdkjps oy; frP;k    HkksorhHkksorhHkksorhHkksorh    r;kjr;kjr;kjr;kj    dsysdsysdsysdsys    tkrstkrstkrstkrs----    dkj.k rh ,dkpdkj.k rh ,dkpdkj.k rh ,dkpdkj.k rh ,dkp    osGhosGhosGhosGh    lcyk o vcyk] dkeqd o fojDr] lcyk o vcyk] dkeqd o fojDr] lcyk o vcyk] dkeqd o fojDr] lcyk o vcyk] dkeqd o fojDr] 
“kj.kkxr o vadq”k/kkfj.kh v”kh“kj.kkxr o vadq”k/kkfj.kh v”kh“kj.kkxr o vadq”k/kkfj.kh v”kh“kj.kkxr o vadq”k/kkfj.kh v”kh    nk[kfoyhnk[kfoyhnk[kfoyhnk[kfoyh    tkrstkrstkrstkrs----    L=hP;kL=hP;kL=hP;kL=hP;k    fp=.kkr /kfj=hP;k #ikus “kDrhphfp=.kkr /kfj=hP;k #ikus “kDrhphfp=.kkr /kfj=hP;k #ikus “kDrhphfp=.kkr /kfj=hP;k #ikus “kDrhph    LojqiLojqiLojqiLojqi    izfrizfrizfrizfr    fulxkZP;kfulxkZP;kfulxkZP;kfulxkZP;k    jjjjwikuswikuswikuswikus    
ltZuf”kyltZuf”kyltZuf”kyltZuf”ky    izfrHkknsohP;kizfrHkknsohP;kizfrHkknsohP;kizfrHkknsohP;k    jwikus “kfDrphjwikus “kfDrphjwikus “kfDrphjwikus “kfDrph    izfrHkk ;srsizfrHkk ;srsizfrHkk ;srsizfrHkk ;srs----    

    izfrekizfrekizfrekizfrek    fufeZrhfufeZrhfufeZrhfufeZrh    gh ,dgh ,dgh ,dgh ,d    vR;arvR;arvR;arvR;ar    lw{e vkf.klw{e vkf.klw{e vkf.klw{e vkf.k    tfVytfVytfVytfVy    izfØ;kizfØ;kizfØ;kizfØ;k    vlrsvlrsvlrsvlrs----    ,safnz; laosnuk] dkYifud,safnz; laosnuk] dkYifud,safnz; laosnuk] dkYifud,safnz; laosnuk] dkYifud    Hkkofo”oHkkofo”oHkkofo”oHkkofo”o]]]]    
okLrokHkkl] dGrudGrokLrokHkkl] dGrudGrokLrokHkkl] dGrudGrokLrokHkkl] dGrudGr    eukaojeukaojeukaojeukaoj    gks.kkjsgks.kkjsgks.kkjsgks.kkjs    laLdkjlaLdkjlaLdkjlaLdkj    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    gtkjksgtkjksgtkjksgtkjks    ygkuygkuygkuygku    eksBseksBseksBseksBs    iwokZuqHko ;krquiwokZuqHko ;krquiwokZuqHko ;krquiwokZuqHko ;krqu    izfrekizfrekizfrekizfrek    lkdkjlkdkjlkdkjlkdkj    gksrgksrgksrgksr    vlrvlrvlrvlrkrkrkrkr    
++ ++ÍÍÍlkekftdlkekftdlkekftdlkekftd    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    oS;fDrdoS;fDrdoS;fDrdoS;fDrd    Hkkofo”okrHkkofo”okrHkkofo”okrHkkofo”okr    R;kR;kR;kR;k    izfresphizfresphizfresphizfresph    ikGseqGs [kksyojikGseqGs [kksyojikGseqGs [kksyojikGseqGs [kksyoj    jqtysyhjqtysyhjqtysyhjqtysyh    vlrkrvlrkrvlrkrvlrkr----    R;kewGsR;kewGsR;kewGsR;kewGs    L(khsL(khsL(khsL(khs    izfrespsizfrespsizfrespsizfresps    LojqiLojqiLojqiLojqi    
tk.kwu ?ksrkuktk.kwu ?ksrkuktk.kwu ?ksrkuktk.kwu ?ksrkuk    Hkkjrh; bfrgkldkuhy L(khpsHkkjrh; bfrgkldkuhy L(khpsHkkjrh; bfrgkldkuhy L(khpsHkkjrh; bfrgkldkuhy L(khps    LFkkuLFkkuLFkkuLFkku    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    cnyR;kcnyR;kcnyR;kcnyR;k    fLFkrhfLFkrhfLFkrhfLFkrh    xrhpsxrhpsxrhpsxrhps    vkdyuvkdyuvkdyuvkdyu    djqu ?ks.ksdjqu ?ks.ksdjqu ?ks.ksdjqu ?ks.ks    vko”;d Bjrsvko”;d Bjrsvko”;d Bjrsvko”;d BjrsÌ    
mfn’Vsmfn’Vsmfn’Vsmfn’Vs        

1 ejkBh1 ejkBh1 ejkBh1 ejkBh    dFksrwudFksrwudFksrwudFksrwu    vfHkO;DrhrwuvfHkO;DrhrwuvfHkO;DrhrwuvfHkO;Drhrwu    >>>>kysyhkysyhkysyhkysyh    L(khsL(khsL(khsL(khs    izfrespkizfrespkizfrespkizfrespk    vH;klvH;klvH;klvH;kl    dj.ksdj.ksdj.ksdj.ksÍ    
2 ejkBh2 ejkBh2 ejkBh2 ejkBh    dkanc&;krwudkanc&;krwudkanc&;krwudkanc&;krwu    vfHkO;DrvfHkO;DrvfHkO;DrvfHkO;Dr    >kysyh L(kh>kysyh L(kh>kysyh L(kh>kysyh L(kh    izfrespkizfrespkizfrespkizfrespk    vH;klvH;klvH;klvH;kl    dj.ksdj.ksdj.ksdj.ksÍ    
lu 1975 rs 2005 ghlu 1975 rs 2005 ghlu 1975 rs 2005 ghlu 1975 rs 2005 gh    rhlrhlrhlrhl    o’ksZo’ksZo’ksZo’ksZ    ejkBhrhyejkBhrhyejkBhrhyejkBhrhy    fL(k;kaP;kfL(k;kaP;kfL(k;kaP;kfL(k;kaP;k    ys[kukP;kys[kukP;kys[kukP;kys[kukP;k    n`’Vhusn`’Vhusn`’Vhusn`’Vhus    egRokphegRokphegRokphegRokph    BjrkrBjrkrBjrkrBjrkr----    ik”pkR; L(hoknhik”pkR; L(hoknhik”pkR; L(hoknhik”pkR; L(hoknh    

fopkj /kkjspkfopkj /kkjspkfopkj /kkjspkfopkj /kkjspk    gkgkgkgk    izHkkodkGizHkkodkGizHkkodkGizHkkodkG    vkgsvkgsvkgsvkgs----    lu 1975 uarjP;klu 1975 uarjP;klu 1975 uarjP;klu 1975 uarjP;k    ysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dknacjhdknacjhdknacjhdknacjh    ys[kukrhy L(khys[kukrhy L(khys[kukrhy L(khys[kukrhy L(kh    fp=.kkpk “kks/k ?ksrkukfp=.kkpk “kks/k ?ksrkukfp=.kkpk “kks/k ?ksrkukfp=.kkpk “kks/k ?ksrkuk    
ik”oZHkwehik”oZHkwehik”oZHkwehik”oZHkweh    Eg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu    lknj ekaM.kh egRokphlknj ekaM.kh egRokphlknj ekaM.kh egRokphlknj ekaM.kh egRokph    BjrsBjrsBjrsBjrs----    lu 1975 rs 2005 ;k dky[kaMkrhylu 1975 rs 2005 ;k dky[kaMkrhylu 1975 rs 2005 ;k dky[kaMkrhylu 1975 rs 2005 ;k dky[kaMkrhy    dFkkdFkkdFkkdFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    dknacjh ;k nksUghdknacjh ;k nksUghdknacjh ;k nksUghdknacjh ;k nksUgh    
okMe; izdkjkrokMe; izdkjkrokMe; izdkjkrokMe; izdkjkr    lkrR;lkrR;lkrR;lkrR;    iw.kZiw.kZiw.kZiw.kZ    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    xq.koRrkRedxq.koRrkRedxq.koRrkRedxq.koRrkRed    Hkj ?kky.kk&;k fuoMdHkj ?kky.kk&;k fuoMdHkj ?kky.kk&;k fuoMdHkj ?kky.kk&;k fuoMd    v”kkv”kkv”kkv”kk    pkjpkjpkjpkj    ysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;k    ys[kukpkys[kukpkys[kukpkys[kukpk    vkf.vkf.vkf.vkf.kkkk    
fo”ks’kr% R;krhy L(khfo”ks’kr% R;krhy L(khfo”ks’kr% R;krhy L(khfo”ks’kr% R;krhy L(kh    fp=.kkP;kfp=.kkP;kfp=.kkP;kfp=.kkP;k    LOk:ikpkLOk:ikpkLOk:ikpkLOk:ikpk    fopkjfopkjfopkjfopkj    dsysykdsysykdsysykdsysyk    vkgsvkgsvkgsvkgs----    

xkSjhxkSjhxkSjhxkSjh    ns”kikaMsns”kikaMsns”kikaMsns”kikaMs    fyf[krfyf[krfyf[krfyf[kr    dFkkdFkkdFkkdFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    dkanc&;k ;kaP;kdkanc&;k ;kaP;kdkanc&;k ;kaP;kdkanc&;k ;kaP;k    dsanzLFkkuhdsanzLFkkuhdsanzLFkkuhdsanzLFkkuh    vl.kk&;k lk&;k fL=;k ikjaifjdvl.kk&;k lk&;k fL=;k ikjaifjdvl.kk&;k lk&;k fL=;k ikjaifjdvl.kk&;k lk&;k fL=;k ikjaifjd    ewY; ewY; ewY; ewY; 
ukdk:uukdk:uukdk:uukdk:u    fuHkZ; vkf.kfuHkZ; vkf.kfuHkZ; vkf.kfuHkZ; vkf.k    Lo;aiw.kZ thou txwLo;aiw.kZ thou txwLo;aiw.kZ thou txwLo;aiw.kZ thou txw    ikgrkuikgrkuikgrkuikgrku----    xkSjhxkSjhxkSjhxkSjh    ns”kikaMs ;kaP;kns”kikaMs ;kaP;kns”kikaMs ;kaP;kns”kikaMs ;kaP;k    izdkf”krizdkf”krizdkf”krizdkf”kr    lkfgR; lainsrlkfgR; lainsrlkfgR; lainsrlkfgR; lainsr    vkgsvkgsvkgsvkgs    gsgsgsgs    vlavlavlavla    vkgsvkgsvkgsvkgs----    
1986 gk ,deso1986 gk ,deso1986 gk ,deso1986 gk ,deso    dFkkdFkkdFkkdFkk    laxzglaxzglaxzglaxzg    vkgsvkgsvkgsvkgs----    ;k dFkk;k dFkk;k dFkk;k dFkk    laxzgkrhylaxzgkrhylaxzgkrhylaxzgkrhy    dkodkodkodkoô;k;k;k;k    fpe.;kph xks’V  ;k dFksfpe.;kph xks’V  ;k dFksfpe.;kph xks’V  ;k dFksfpe.;kph xks’V  ;k dFks    e/;s irhfu’Bspse/;s irhfu’Bspse/;s irhfu’Bspse/;s irhfu’Bsps    Hkko vk.kr Hkko vk.kr Hkko vk.kr Hkko vk.kr 
lalkjlalkjlalkjlalkj    dj.kk&;k L=h;kdj.kk&;k L=h;kdj.kk&;k L=h;kdj.kk&;k L=h;k    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    fuVfuVdk lalkjdjhufuVfuVdk lalkjdjhufuVfuVdk lalkjdjhufuVfuVdk lalkjdjhu    mdhjMsmdhjMsmdhjMsmdhjMs    Qqad.kkjsQqad.kkjsQqad.kkjsQqad.kkjs    irh ;kapkirh ;kapkirh ;kapkirh ;kapk    migklmigklmigklmigkl    ysf[kdsusysf[kdsusysf[kdsusysf[kdsus    dsykdsykdsykdsyk    vkgsvkgsvkgsvkgs----    xkSjhxkSjhxkSjhxkSjh    
ns”kikaMs ;kapkns”kikaMs ;kapkns”kikaMs ;kapkns”kikaMs ;kapk    lu 1975 rs 20lu 1975 rs 20lu 1975 rs 20lu 1975 rs 2005 i;Zar ,dq.k05 i;Zar ,dq.k05 i;Zar ,dq.k05 i;Zar ,dq.k    ckjkckjkckjkckjk    dknac&;k izfl/n >kY;kdknac&;k izfl/n >kY;kdknac&;k izfl/n >kY;kdknac&;k izfl/n >kY;k    vkgsrvkgsrvkgsrvkgsr----    R;kauhR;kauhR;kauhR;kauh    dkjkoklkrwudkjkoklkrwudkjkoklkrwudkjkoklkrwu    i+=s 1980 i+=s 1980 i+=s 1980 i+=s 1980 
e/;se/;se/;se/;s    yViVhu ,dsdyViVhu ,dsdyViVhu ,dsdyViVhu ,dsd    ikuxikuxikuxikuxôko;k ] rs:ko;k ] rs:ko;k ] rs:ko;k ] rs:    vks] dkghvks] dkghvks] dkghvks] dkgh    nwjnwjnwjnwj    i;Zar] fujxkMh] pafnzdsx] lkfjdsx] nqjdji;Zar] fujxkMh] pafnzdsx] lkfjdsx] nqjdji;Zar] fujxkMh] pafnzdsx] lkfjdsx] nqjdji;Zar] fujxkMh] pafnzdsx] lkfjdsx] nqjdj    gk ?kkV] ;kax] gk ?kkV] ;kax] gk ?kkV] ;kax] gk ?kkV] ;kax] 
eqDdke] xksQ] mR[kuueqDdke] xksQ] mR[kuueqDdke] xksQ] mR[kuueqDdke] xksQ] mR[kuu    (2022202220222022)    bbbb----    dkancjhrwu L=h O;Drhjs[kk lkdkjyhdkancjhrwu L=h O;Drhjs[kk lkdkjyhdkancjhrwu L=h O;Drhjs[kk lkdkjyhdkancjhrwu L=h O;Drhjs[kk lkdkjyh    vkgsvkgsvkgsvkgs----    ikjaikjaikjaikjaikfjdikfjdikfjdikfjd    fopkjkrwufopkjkrwufopkjkrwufopkjkrwu    lkdkjlkdkjlkdkjlkdkj    >kysY;k >kysY;k >kysY;k >kysY;k 
L=h thoukykL=h thoukykL=h thoukykL=h thoukyk    >wxk:u>wxk:u>wxk:u>wxk:u    ik”pkR;] vk/kqfudik”pkR;] vk/kqfudik”pkR;] vk/kqfudik”pkR;] vk/kqfud    fopkjfopkjfopkjfopkj    dj.kkjh L=h ;k dknacjhrwudj.kkjh L=h ;k dknacjhrwudj.kkjh L=h ;k dknacjhrwudj.kkjh L=h ;k dknacjhrwu    lkdkjysyhlkdkjysyhlkdkjysyhlkdkjysyh    fnlrsfnlrsfnlrsfnlrs----    L=hpkL=hpkL=hpkL=hpk    Lor%P;kLor%P;kLor%P;kLor%P;k    
vfLrRokpk “kks/k gsvfLrRokpk “kks/k gsvfLrRokpk “kks/k gsvfLrRokpk “kks/k gs    xkSjhxkSjhxkSjhxkSjh    ns”kikaMs ;kaP;kns”kikaMs ;kaP;kns”kikaMs ;kaP;kns”kikaMs ;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dknacjhdknacjhdknacjhdknacjh    ys[kukys[kukys[kukys[kuk    ekxhy ,d izeq[k lw= vkgsekxhy ,d izeq[k lw= vkgsekxhy ,d izeq[k lw= vkgsekxhy ,d izeq[k lw= vkgs----        

    vk”kkvk”kkvk”kkvk”kk    cxs ;kaP;kcxs ;kaP;kcxs ;kaP;kcxs ;kaP;k    ekVokekVokekVokekVok    csbZeku]csbZeku]csbZeku]csbZeku]    ?kV?kV?kV?kVVa]Va]Va]Va]    TkUe] ukoa] eS=h.kTkUe] ukoa] eS=h.kTkUe] ukoa] eS=h.kTkUe] ukoa] eS=h.k]]]]    viw.kZviw.kZviw.kZviw.kZ] imdku] ?kjpk] imdku] ?kjpk] imdku] ?kjpk] imdku] ?kjpk    jLrkjLrkjLrkjLrk    bR;knhbR;knhbR;knhbR;knh    dFkkdFkkdFkkdFkk    
ae/kwuae/kwuae/kwuae/kwu    vfookghrvfookghrvfookghrvfookghr    fL=;k >kysY;kfL=;k >kysY;kfL=;k >kysY;kfL=;k >kysY;k    vkgsrvkgsrvkgsrvkgsr----    v”kkv”kkv”kkv”kk    fL=;k iSdh c&;kpfL=;k iSdh c&;kpfL=;k iSdh c&;kpfL=;k iSdh c&;kp    ”kkfL=;kaps”kkfL=;kaps”kkfL=;kaps”kkfL=;kaps    yXukps o; gksowuyXukps o; gksowuyXukps o; gksowuyXukps o; gksowu    ghghghgh    yXuyXuyXuyXu    >kysyh>kysyh>kysyh>kysyh    ukgh ukgh ukgh ukgh 
;koj;koj;koj;koj    ysf[kdsusysf[kdsusysf[kdsusysf[kdsus    vkiY;kvkiY;kvkiY;kvkiY;k    ys[kukrwuys[kukrwuys[kukrwuys[kukrwu    izdk”kizdk”kizdk”kizdk”k    VkdykVkdykVkdykVkdyk----        

rlsprlsprlsprlsp    ekj;kukuh ] csbZeku ] ek/koh ] ?kjVekj;kukuh ] csbZeku ] ek/koh ] ?kjVekj;kukuh ] csbZeku ] ek/koh ] ?kjVekj;kukuh ] csbZeku ] ek/koh ] ?kjVaa aa    enqyk ] jesykenqyk ] jesykenqyk ] jesykenqyk ] jesyk    tUe ] felsl ] fnf{krh] ukuk]tUe ] felsl ] fnf{krh] ukuk]tUe ] felsl ] fnf{krh] ukuk]tUe ] felsl ] fnf{krh] ukuk]    fuuk]fuuk]fuuk]fuuk]    oh.kk]oh.kk]oh.kk]oh.kk]    jaxjaxjaxjax]]]]    
ekulhekulhekulhekulh    ikjackikjackikjackikjack    dkyanhdkyanhdkyanhdkyanh    vknhvknhvknhvknh    dFkkdFkkdFkkdFkk    dkancjhdkancjhdkancjhdkancjh    ys[kukrwquys[kukrwquys[kukrwquys[kukrwqu    iRuh ;k Lo:ikr L=hfp=.k vkysiRuh ;k Lo:ikr L=hfp=.k vkysiRuh ;k Lo:ikr L=hfp=.k vkysiRuh ;k Lo:ikr L=hfp=.k vkys    vkgsvkgsvkgsvkgs----    ;k fL=;k ;k L=h;k ;k fL=;k ;k L=h;k ;k fL=;k ;k L=h;k ;k fL=;k ;k L=h;k 
c&;kpc&;kpc&;kpc&;kp    izek.kkrizek.kkrizek.kkrizek.kkr    iRuhiRuhiRuhiRuh    Eg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu    okV;klokV;klokV;klokV;kl    vkysY;kvkysY;kvkysY;kvkysY;k    ikjaikfjdikjaikfjdikjaikfjdikjaikfjd    lalkfjdlalkfjdlalkfjdlalkfjd    tckcnk&;ktckcnk&;ktckcnk&;ktckcnk&;k    ikjikM.kk&;k vkgsr] rikjikM.kk&;k vkgsr] rikjikM.kk&;k vkgsr] rikjikM.kk&;k vkgsr] rjjjj    dkghdkghdkghdkgh    
uksdjh o vU; dkedj.kk&;k vkgsruksdjh o vU; dkedj.kk&;k vkgsruksdjh o vU; dkedj.kk&;k vkgsruksdjh o vU; dkedj.kk&;k vkgsr----    vkbZphvkbZphvkbZphvkbZph    izfrekizfrekizfrekizfrek    vk”kkvk”kkvk”kkvk”kk    cxs ;kaP;kcxs ;kaP;kcxs ;kaP;kcxs ;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dkancjhrwudkancjhrwudkancjhrwudkancjhrwu    ys[kukrwuys[kukrwuys[kukrwuys[kukrwu    vusdnkvusdnkvusdnkvusdnk    fpf=r fpf=r fpf=r fpf=r 
>kysyh>kysyh>kysyh>kysyh    vkgsvkgsvkgsvkgs----    vk”kkcxs ;kaph vkiY;kvk”kkcxs ;kaph vkiY;kvk”kkcxs ;kaph vkiY;kvk”kkcxs ;kaph vkiY;k    dFksrwudFksrwudFksrwudFksrwu    lkSna;Z] eqyxhlkSna;Z] eqyxhlkSna;Z] eqyxhlkSna;Z] eqyxh    nk[kfonk[kfonk[kfonk[kfo.;kph izFkk] gqaMk.;kph izFkk] gqaMk.;kph izFkk] gqaMk.;kph izFkk] gqaMk]]]]    o;krhyo;krhyo;krhyo;krhy    varjvarjvarjvarj    vkarjtkrh; vkarjtkrh; vkarjtkrh; vkarjtkrh; 
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fookgfookgfookgfookg    iszeiszeiszeisze    v”kkv”kkv”kkv”kk    ckcheqGsckcheqGsckcheqGsckcheqGs    fookgkrfookgkrfookgkrfookgkr    gks.kk&gks.kk&gks.kk&gks.kk&;k leL;kaps;k leL;kaps;k leL;kaps;k leL;kaps    fp=.k d:u vkiY;kfp=.k d:u vkiY;kfp=.k d:u vkiY;kfp=.k d:u vkiY;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dkanc&;kdkanc&;kdkanc&;kdkanc&;k    rhykrhykrhykrhyk    fL=;kaukfL=;kaukfL=;kaukfL=;kauk    vf/kdvf/kdvf/kdvf/kd    
ifj.kkedkjifj.kkedkjifj.kkedkjifj.kkedkj    i.ksi.ksi.ksi.ks    lkdkjlkdkjlkdkjlkdkj    dsysdsysdsysdsys    vkgsvkgsvkgsvkgs----    vk”kkvk”kkvk”kkvk”kk    cxs ;kaP;kcxs ;kaP;kcxs ;kaP;kcxs ;kaP;k    dFkkae/kwudFkkae/kwudFkkae/kwudFkkae/kwu    fookghr] dkedj.kk&;k L=hpsfookghr] dkedj.kk&;k L=hpsfookghr] dkedj.kk&;k L=hpsfookghr] dkedj.kk&;k L=hps    fp=.k vkysfp=.k vkysfp=.k vkysfp=.k vkys    vkgsvkgsvkgsvkgs----    

rlsprlsprlsprlsp    lkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    dkancjhdkancjhdkancjhdkancjh    ys[kukrhyys[kukrhyys[kukrhyys[kukrhy    okrkoj.kokrkoj.kokrkoj.kokrkoj.k    mPp e/;eoxhZ; fdaok e/;eoxhZ; vmPp e/;eoxhZ; fdaok e/;eoxhZ; vmPp e/;eoxhZ; fdaok e/;eoxhZ; vmPp e/;eoxhZ; fdaok e/;eoxhZ; vkgskgskgskgs----    
;kaP;k;kaP;k;kaP;k;kaP;k    dFkke/kwu ;s.kk&;k cgqrka”kdFkke/kwu ;s.kk&;k cgqrka”kdFkke/kwu ;s.kk&;k cgqrka”kdFkke/kwu ;s.kk&;k cgqrka”k    fL=;k foy{k.kfL=;k foy{k.kfL=;k foy{k.kfL=;k foy{k.k    euLoheuLoheuLoheuLoh    vkgsrvkgsrvkgsrvkgsr----    R;kR;kR;kR;k    mRdVmRdVmRdVmRdV    euksozRrhP;keuksozRrhP;keuksozRrhP;keuksozRrhP;k    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    vkRedsafnzrvkRedsafnzrvkRedsafnzrvkRedsafnzr    vkgsrvkgsrvkgsrvkgsr----    ;k ;k ;k ;k 
fL=;kapkfL=;kapkfL=;kapkfL=;kapk    iq’diq’diq’diq’dô “kkLor%”khp ,d laokn“kkLor%”khp ,d laokn“kkLor%”khp ,d laokn“kkLor%”khp ,d laokn    pkywpkywpkywpkyw    vlrksvlrksvlrksvlrks----    dks’k ;k dFksrdks’k ;k dFksrdks’k ;k dFksrdks’k ;k dFksr    ikSxaMkvoLFksrwuikSxaMkvoLFksrwuikSxaMkvoLFksrwuikSxaMkvoLFksrwu    rk:.;krrk:.;krrk:.;krrk:.;kr    inkiZ.kinkiZ.kinkiZ.kinkiZ.k    dj.kk&;k dj.kk&;k dj.kk&;k dj.kk&;k 
L=hpsL=hpsL=hpsL=hps    fp=.k vkgsfp=.k vkgsfp=.k vkgsfp=.k vkgs----    vkbZvkbZvkbZvkbZ    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    eqyxkeqyxkeqyxkeqyxk    ;k nksu;k nksu;k nksu;k nksu    fL=;kapsfL=;kapsfL=;kapsfL=;kaps    fp=.k lkfu;k ;kaP;kfp=.k lkfu;k ;kaP;kfp=.k lkfu;k ;kaP;kfp=.k lkfu;k ;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    dkancjhdkancjhdkancjhdkancjh    ys[kukrys[kukrys[kukrys[kukr    lkrR;kuslkrR;kuslkrR;kuslkrR;kus    
vkysvkysvkysvkys    vkgsvkgsvkgsvkgs----    cgqrsdcgqrsdcgqrsdcgqrsd    dFkke/;s eqyhdFkke/;s eqyhdFkke/;s eqyhdFkke/;s eqyh    vkbZdMsvkbZdMsvkbZdMsvkbZdMs    O;DrhO;DrhO;DrhO;Drh    Eg.kquEg.kquEg.kquEg.kqu    ikgrkrikgrkrikgrkrikgrkr----    vkbZP;kvkbZP;kvkbZP;kvkbZP;k    thouthouthouthou    i/nrh”khi/nrh”khi/nrh”khi/nrh”kh    QkjlsQkjlsQkjlsQkjls    tqGrtqGrtqGrtqGr    vkgsvkgsvkgsvkgs----    nks?khaP;knks?khaP;knks?khaP;knks?khaP;k    
fodklkP;kfodklkP;kfodklkP;kfodklkP;k    oknkoknkoknkoknk    ghghghgh    vkjaHkkvkjaHkkvkjaHkkvkjaHkk    iklquiklquiklquiklqu    fHkUufHkUufHkUufHkUu    jkgrkrjkgrkrjkgrkrjkgrkr----    

lkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    dkancjh ;ke/khydkancjh ;ke/khydkancjh ;ke/khydkancjh ;ke/khy    fL=;k c&;knkfL=;k c&;knkfL=;k c&;knkfL=;k c&;knk    iq:’kkariq:’kkariq:’kkariq:’kkar    xqarrkrxqarrkrxqarrkrxqarrkr----    iq:’kkP;kiq:’kkP;kiq:’kkP;kiq:’kkP;k    Li”kZkphLi”kZkphLi”kZkphLi”kZkph    mRlqdrkmRlqdrkmRlqdrkmRlqdrk    
R;kaP;kR;kaP;kR;kaP;kR;kaP;k    eukreukreukreukr    dkghdkghdkghdkgh    dkGdkGdkGdkG    fVdrsfVdrsfVdrsfVdrs----    rk:.;krhyrk:.;krhyrk:.;krhyrk:.;krhy    vVGvVGvVGvVG    oLrqfLFkrhoLrqfLFkrhoLrqfLFkrhoLrqfLFkrh    Eg.kquEg.kquEg.kquEg.kqu    v”kkv”kkv”kkv”kk    xkQhy {k.kkaukxkQhy {k.kkaukxkQhy {k.kkaukxkQhy {k.kkauk    R;kauhR;kauhR;kauhR;kauh    LohdkjysysLohdkjysysLohdkjysysLohdkjysys    vlrsvlrsvlrsvlrs----    
lkfu;k ;kauhlkfu;k ;kauhlkfu;k ;kauhlkfu;k ;kauh    lkdkjdsysY;klkdkjdsysY;klkdkjdsysY;klkdkjdsysY;k    fL=P;kfL=P;kfL=P;kfL=P;k    Lor%pk “kks/k ?ks.kk&;kLor%pk “kks/k ?ks.kk&;kLor%pk “kks/k ?ks.kk&;kLor%pk “kks/k ?ks.kk&;k] Lokra] Lokra] Lokra] Lokra¡;kph vkl;kph vkl;kph vkl;kph vkl    vl.kvl.kvl.kvl.kk&;kk&;kk&;kk&;k    v”kkpv”kkpv”kkpv”kkp    vkgsrvkgsrvkgsrvkgsr----    L=h ghL=h ghL=h ghL=h gh    fopkjfopkjfopkjfopkj    
dj.kkjhpdj.kkjhpdj.kkjhpdj.kkjhp    vlkohvlkohvlkohvlkoh    vlsvlsvlsvls    ysf[kdsykysf[kdsykysf[kdsykysf[kdsyk    eukeukeukeuk    iklwuiklwuiklwuiklwu    okVrsokVrsokVrsokVrs----        

es?kukes?kukes?kukes?kuk    isBs ;kaP;kisBs ;kaP;kisBs ;kaP;kisBs ;kaP;k    cgqrsdcgqrsdcgqrsdcgqrsd    dFkkapsdFkkapsdFkkapsdFkkaps    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    R;kaP;k ,desoR;kaP;k ,desoR;kaP;k ,desoR;kaP;k ,deso    dknacjhpsdknacjhpsdknacjhpsdknacjhps    dsanz L=h gspdsanz L=h gspdsanz L=h gspdsanz L=h gsp    vkgsvkgsvkgsvkgs----    L=hP;k L=h Eg.kquL=hP;k L=h Eg.kquL=hP;k L=h Eg.kquL=hP;k L=h Eg.kqu    
vlYksY;kvlYksY;kvlYksY;kvlYksY;k    uSlfxZduSlfxZduSlfxZduSlfxZd    iszj.kkapkiszj.kkapkiszj.kkapkiszj.kkapk    bPNkapkbPNkapkbPNkapkbPNkapk    lgtlgtlgtlgt    vfo’dkjvfo’dkjvfo’dkjvfo’dkj    vkf.k L+=hP;k “kkjhfjdvkf.k L+=hP;k “kkjhfjdvkf.k L+=hP;k “kkjhfjdvkf.k L+=hP;k “kkjhfjd] ekuf] ekuf] ekuf] ekufldldldld    vuqHkokaps /khV] o eksdGsvuqHkokaps /khV] o eksdGsvuqHkokaps /khV] o eksdGsvuqHkokaps /khV] o eksdGs    fp=.k fp=.k fp=.k fp=.k 
R;kaP;kR;kaP;kR;kaP;kR;kaP;k    ys[kukrwuys[kukrwuys[kukrwuys[kukrwu    vkysysvkysysvkysysvkysys    vkgsvkgsvkgsvkgs----    

vk/kqfud “kgjhvk/kqfud “kgjhvk/kqfud “kgjhvk/kqfud “kgjh    thoukrhy L=hP;kthoukrhy L=hP;kthoukrhy L=hP;kthoukrhy L=hP;k    tx.;kpstx.;kpstx.;kpstx.;kps    vusdvusdvusdvusd    iSywiSywiSywiSyw    es?kukes?kukes?kukes?kuk    isBsisBsisBsisBs    vkiY;kvkiY;kvkiY;kvkiY;k    dFksrwudFksrwudFksrwudFksrwu    O;DrO;DrO;DrO;Dr    djrkrdjrkrdjrkrdjrkr----    ,d L+=h ,d L+=h ,d L+=h ,d L+=h 
Eg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu    vk/kqfudvk/kqfudvk/kqfudvk/kqfud    dkGkrdkGkrdkGkrdkGkr    lektkrlektkrlektkrlektkr    okojrkauk :< L=hRokphokojrkauk :< L=hRokphokojrkauk :< L=hRokphokojrkauk :< L=hRokph    dYiukdYiukdYiukdYiuk    ukdkj.kkjh eh vkf.kukdkj.kkjh eh vkf.kukdkj.kkjh eh vkf.kukdkj.kkjh eh vkf.k    brj ;kaP;k n`’Vhbrj ;kaP;k n`’Vhbrj ;kaP;k n`’Vhbrj ;kaP;k n`’Vh    e/khye/khye/khye/khy    
fojks/kkeqGsfojks/kkeqGsfojks/kkeqGsfojks/kkeqGs    lrrlrrlrrlrr    fuekZ.kfuekZ.kfuekZ.kfuekZ.k    gks.kkjsgks.kkjsgks.kkjsgks.kkjs    xqarsxqarsxqarsxqars    vuqRrjhrvuqRrjhrvuqRrjhrvuqRrjhr    jkg.kkjs o d/khpjkg.kkjs o d/khpjkg.kkjs o d/khpjkg.kkjs o d/khp    fopkjysfopkjysfopkjysfopkjys    tk.kkjstk.kkjstk.kkjstk.kkjs    vusdvusdvusdvusd    iz”u ;k lkj[ksiz”u ;k lkj[ksiz”u ;k lkj[ksiz”u ;k lkj[ks    vusdvusdvusdvusd    fofo?kfofo?kfofo?kfofo?k    
uosuosuosuos    vuqHkovuqHkovuqHkovuqHko    es?kukes?kukes?kukes?kuk    isBs ;kauhisBs ;kauhisBs ;kauhisBs ;kauh    vkiY;kvkiY;kvkiY;kvkiY;k    rVLFkrVLFkrVLFkrVLFk    fuosnu “kSyhrfuosnu “kSyhrfuosnu “kSyhrfuosnu “kSyhr    lkdkjdsyslkdkjdsyslkdkjdsyslkdkjdsys    gksrsgksrsgksrsgksrs----    L=hL=hL=hL=h    iq#’k laca/k gs “kjhj /keZiq#’k laca/k gs “kjhj /keZiq#’k laca/k gs “kjhj /keZiq#’k laca/k gs “kjhj /keZ    Eg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu    
fopkjkr ?ksrysfopkjkr ?ksrysfopkjkr ?ksrysfopkjkr ?ksrys    tkosr “kjhtkosr “kjhtkosr “kjhtkosr “kjhjkphjkphjkphjkph    xjtxjtxjtxjt    vlsyrjvlsyrjvlsyrjvlsyrj    fookgckg~; laca/k gkfookgckg~; laca/k gkfookgckg~; laca/k gkfookgckg~; laca/k gk    O;fHkpkjO;fHkpkjO;fHkpkjO;fHkpkj    BjrBjrBjrBjr    ukghukghukghukgh    vls /kkMlh er es?kukvls /kkMlh er es?kukvls /kkMlh er es?kukvls /kkMlh er es?kuk    isBs isBs isBs isBs 
;kaP;k;kaP;k;kaP;k;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    dkancjhrhydkancjhrhydkancjhrhydkancjhrhy    gh L=h; fuHkZ;i.ksgh L=h; fuHkZ;i.ksgh L=h; fuHkZ;i.ksgh L=h; fuHkZ;i.ks    ekaMwuekaMwuekaMwuekaMwu    ysf[kdsP;kysf[kdsP;kysf[kdsP;kysf[kdsP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dknacjhdknacjhdknacjhdknacjh    ys[kukrwu ;s.kkÚ;k L=h;kys[kukrwu ;s.kkÚ;k L=h;kys[kukrwu ;s.kkÚ;k L=h;kys[kukrwu ;s.kkÚ;k L=h;k    lkekU; lkekU; lkekU; lkekU; 
fL=;kafL=;kafL=;kafL=;ka    izek.ksizek.ksizek.ksizek.ks    pwypwypwypwy    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    ewy ;k d{ksrewy ;k d{ksrewy ;k d{ksrewy ;k d{ksr    cafnLrcafnLrcafnLrcafnLr    ukghrukghrukghrukghr    es?kuk is<s ;es?kuk is<s ;es?kuk is<s ;es?kuk is<s ;kauhkauhkauhkauh    ySafxdrspkySafxdrspkySafxdrspkySafxdrspk    lgtlgtlgtlgt    LohdkjLohdkjLohdkjLohdkj    d#ud#ud#ud#u    R;kiyhdMsR;kiyhdMsR;kiyhdMsR;kiyhdMs    
tk.kkjh L=h fuekZ.ktk.kkjh L=h fuekZ.ktk.kkjh L=h fuekZ.ktk.kkjh L=h fuekZ.k    dsyhdsyhdsyhdsyh----    vk;svk;svk;svk;s    dqNdqNdqNdqN    vczs ;k dFksrvczs ;k dFksrvczs ;k dFksrvczs ;k dFksr    fookgfookgfookgfookg    laLFkklaLFkklaLFkklaLFkk    vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    yXuyXuyXuyXu    tefo.;klkBhtefo.;klkBhtefo.;klkBhtefo.;klkBh    djkO;kdjkO;kdjkO;kdjkO;k    ykx.kkÚ;k #dZ'kh ykx.kkÚ;k #dZ'kh ykx.kkÚ;k #dZ'kh ykx.kkÚ;k #dZ'kh 
d#ud#ud#ud#u    R;k ,d vkn”kZR;k ,d vkn”kZR;k ,d vkn”kZR;k ,d vkn”kZ    lgthoukpslgthoukpslgthoukpslgthoukps    Li’VLi’VLi’VLi’V    lwpulwpulwpulwpu    dsysdsysdsysdsys    tkrstkrstkrstkrs----    dskYg;kpdskYg;kpdskYg;kpdskYg;kp    yxhu ¼dFkk½] ukfrpjkfe ¼dknacjh½ gal vdsykyxhu ¼dFkk½] ukfrpjkfe ¼dknacjh½ gal vdsykyxhu ¼dFkk½] ukfrpjkfe ¼dknacjh½ gal vdsykyxhu ¼dFkk½] ukfrpjkfe ¼dknacjh½ gal vdsyk    
vkf.kvkf.kvkf.kvkf.k    vka/kG~;kP;kvka/kG~;kP;kvka/kG~;kP;kvka/kG~;kP;k    xk;h ¼2000½ vlsxk;h ¼2000½ vlsxk;h ¼2000½ vlsxk;h ¼2000½ vls    dFkkdFkkdFkkdFkk    laxzg o dkancjhlaxzg o dkancjhlaxzg o dkancjhlaxzg o dkancjh    izdkf’krizdkf’krizdkf’krizdkf’kr    >kys>kys>kys>kys    vkgsvkgsvkgsvkgs----    

lu 1975 rs2005 ;kdky[kaMkrhylu 1975 rs2005 ;kdky[kaMkrhylu 1975 rs2005 ;kdky[kaMkrhylu 1975 rs2005 ;kdky[kaMkrhy    pkjpkjpkjpkj    egRokP;kegRokP;kegRokP;kegRokP;k    ysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;k    dFkk] dknacjhdFkk] dknacjhdFkk] dknacjhdFkk] dknacjh    ys[kukrhy L=h izfrekapsys[kukrhy L=h izfrekapsys[kukrhy L=h izfrekapsys[kukrhy L=h izfrekaps    Lo#iLo#iLo#iLo#i    
Li"Vi.ksLi"Vi.ksLi"Vi.ksLi"Vi.ks    fnlwu ;srsfnlwu ;srsfnlwu ;srsfnlwu ;srs----    
fu"d"kZ %fu"d"kZ %fu"d"kZ %fu"d"kZ %    

1111----    lu 1975 uarjP;klu 1975 uarjP;klu 1975 uarjP;klu 1975 uarjP;k    pkjpkjpkjpkj    izfrfuf/kdizfrfuf/kdizfrfuf/kdizfrfuf/kd    ysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;k    dFkk o dkancdFkk o dkancdFkk o dkancdFkk o dkancjhjhjhjh    ys[kukrwu L=h izfrekys[kukrwu L=h izfrekys[kukrwu L=h izfrekys[kukrwu L=h izfrek    lkdkjysyhlkdkjysyhlkdkjysyhlkdkjysyh    fnlrsfnlrsfnlrsfnlrs----        
2222----    g;kg;kg;kg;k    ysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;kysf[kdkaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dknacjhdknacjhdknacjhdknacjh    ys[kukrhy L=hys[kukrhy L=hys[kukrhy L=hys[kukrhy L=h    ;kaph;kaph;kaph;kaph    Hkwfedk nq%[k fLodkjkphHkwfedk nq%[k fLodkjkphHkwfedk nq%[k fLodkjkphHkwfedk nq%[k fLodkjkph    vkgsvkgsvkgsvkgs----    nq%[kk leksj 'kj.kkxrhnq%[kk leksj 'kj.kkxrhnq%[kk leksj 'kj.kkxrhnq%[kk leksj 'kj.kkxrh    

iRdkj.;kph ukghiRdkj.;kph ukghiRdkj.;kph ukghiRdkj.;kph ukgh----    
3333----    L=hpsL=hpsL=hpsL=hps    ekufldekufldekufldekufld    Lokar™; lkdkjLokar™; lkdkjLokar™; lkdkjLokar™; lkdkj    dj.kkjh] eqDrdj.kkjh] eqDrdj.kkjh] eqDrdj.kkjh] eqDr    tx.kkjhtx.kkjhtx.kkjhtx.kkjh    v”kh L=h xkSjhv”kh L=h xkSjhv”kh L=h xkSjhv”kh L=h xkSjh    ns'kikaMs ;kaP;kns'kikaMs ;kaP;kns'kikaMs ;kaP;kns'kikaMs ;kaP;k    ys[kukrys[kukrys[kukrys[kukr    vk<Gysvk<Gysvk<Gysvk<Gys----    
4444----    lkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;klkfu;k ;kaP;k    dFkkdFkkdFkkdFkk    dknacÚ;krwudknacÚ;krwudknacÚ;krwudknacÚ;krwu    vkysyh L=h HkkSfrdvkysyh L=h HkkSfrdvkysyh L=h HkkSfrdvkysyh L=h HkkSfrd    thoukrhythoukrhythoukrhythoukrhy    ispkispkispkispk    is{kk fofo/k ukR;krhyis{kk fofo/k ukR;krhyis{kk fofo/k ukR;krhyis{kk fofo/k ukR;krhy    fuekZ.kfuekZ.kfuekZ.kfuekZ.k    

>kysY;k>kysY;k>kysY;k>kysY;k    ispkae/khyispkae/khyispkae/khyispkae/khy    frozrspkfrozrspkfrozrspkfrozrspk    fopkjfopkjfopkjfopkj    djrsdjrsdjrsdjrs----    
5555----        es?kukisBs ;kauhes?kukisBs ;kauhes?kukisBs ;kauhes?kukisBs ;kauh    lkdkjysY;k L=h izfreklkdkjysY;k L=h izfreklkdkjysY;k L=h izfreklkdkjysY;k L=h izfrek    ySfxadySfxadySfxadySfxad    tkf.kokapktkf.kokapktkf.kokapktkf.kokapk    LkoZd"kLkoZd"kLkoZd"kLkoZd"k    

lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    xazFkxazFkxazFkxazFk    
1 vk”kqrks’k ikVhy Ì”kks/k L(khs izfrekapk Ì iz”kkar ifCyds”ku] tGxko 
2 ÌÌ vn~oar eÌÌ uk Ì ejkBhrhy dkgh dFkkdkjÌ vueksy izdk”kuÌ iq.ks 1970 

3- vatyh dqyd.khZÌ L=h lR;kpk “kks?k vkdka{kk izdk”ku ukxiwj 2020 
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""""मराठीमराठीमराठीमराठी    लोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ---- ीीीी    ितमाितमाितमाितमा""""    
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    सषुमासषुमासषुमासषुमा    शकंररावशकंररावशकंररावशकंरराव    धानधानधानधान----    घवेदंेघवेदंेघवेदंेघवेदंे    

मराठी िवभाग, एमएसएस कला, िव ान व वािण य महािव ालय, अंबड  िज हा जालना 
तावनातावनातावनातावना – 

येक देशा या देशा या लोक जीवनातून आलेल ेलोकसािह य हा अ यासाचा िवषय ठ  शकतो. लोकजीवनावर 
लोकसािह य अवलंबून असते. खरी लोकशाही याची िन मती ही लोक जीवनातूनच झालेली असत.े हा दर वषाची परंपरा 
असणारे लोक सािह य आजही िचरंतन आह ेलोक सािह य तून येणारा लोकजीवनाचा अ यास हा आगळावेगळा नसून तो 
आचार-िवचार ढी-परंपरा कला ा भ  इ यादीने ापलेला असतो. लोकसं कृतीचा आरसा हणजे लोकसािह य होय 
लोकसािह य आिण लोकसं कृती या दो ही श दातून येणारा 'लोक 'हा श द एक समान अथाने येताना दसतो. मा  सािह य 
आिण सं कृती या दो ही श दातील अथ जरी िभ  असल ेतरी सं कृतीतून सािह य िनमाण होताना दसते हणून लोकसािह य 
आिण लोकसं कृती ह ेदोन श द पर परांशी िनगिडत आहते. 

मराठी लोकसािह य श दाची ापकता आप या ल ात येत.े लोकशाही याची ा ी ल ात घेता लोकसं कृती ला 
जसा मोठा आवाका ा  झाला आह े अगदी तसेच लोकसािह याचे दालन आह े ह े प  होते- "Folklore  या श दासाठी 
लोकिव ा, लोकवाता, लोक ान, लोकपरंपरा, लोक ितभा, लोक वाह, लोकायन, लोकिव ान व लोकसं कृती असे काही 
श द उपयोगात आण याचे य  झाले. पण ीमती दगुा भागवत यांनी सुचवलेला लोकसािह य हा श द Folklore  या 
अथान े मा  मराठीत अिधकच ढ झाला"१ वेद पूर्व काळातील आ दम अपूव लोक ह े ख या अथान े लोकसािह याचे खरे 
वारसदार आहते आप या समाजाने घालून दले या ढी परंपरा चालीरीती यानुसार आपल ेवतन ठेवणारे शहरी भागापासून 
दरू असणारे ामीण भागात राहणारे असे ामीण लोकसु ा लोकसािह याचे मनापासून जतन करताना दसतात. 

'लोक' या श दातून केवळ एकच  असा अथ बोध होत नाही तर अनेक लोक हा अथ  होतो. हणून लोक 
सािह याची ल ण ेपाहता 'लोक' हणजे अनेक चा समूह, समूहाची मा यता  लोक बंधन, असा अथबोध होतो हणून" 
लोक  सािह याला वृ ांची उपमा दली तर असे हणता येईल क , या वृ ाची मुळे भूतकाळात जिमनीखाली घ  जललेी 
असतात तर याचे खोड, पाने, फुल,े फां ा, फळे, वतमानात डवरललेी असतात. वतमानातील लोक जीवनाचे नाते भूतकालीन 
जीवनाशी जोडलेली असत ेआिण ह ेनाते लोक सािह यातून कट होत असत"े२ लोकसािह य व लोकजीवन यांचे अतूट नात े
आह.े ा- ढी, था, चाली-रीती आचार-िवचार या सवाना समूहातील लोकांची मा यता असते आिण ती वीका न तो 
लोकसमूह काय करत असतो. 

लोकसािह याचा एक कार हणजे लोकगीत ही लोकगीत ं पु षांची ि यांचीही असतात. यातून यांचे जीवन 
ित बिबत होत असते लोक जीवनाचा आरसा असणारे लोकगीत िवशेष उ लेखनीय असे आह.े यातही िवशेष क न  ी गीत े

मह वपूण आह े कारण लोकगीतात ी गीतांची सं या मो ा माणात पाहावयास िमळते. या लोकगीतातून ि यां या 
मनाचा अथांग सागर पहावयास िमळतो अगदी सहजतेने या सव सुख दःुख आप या गीतातनू लयब  प तीन े  करताना 
दसतात.  

""""मा यामा यामा यामा या    गगगग    माहरेाचामाहरेाचामाहरेाचामाहरेाचा: : : : चारचारचारचार    चौकचौकचौकचौक     वाडावाडावाडावाडा::::        
झोपा याचाझोपा याचाझोपा याचाझोपा याचा    दाडंादाडंादाडंादाडंा: : : : वाजतोवाजतोवाजतोवाजतो    कडाकडाकडाकडाकडाकडाकडाकडा::::        
िचरेबदंीिचरेबदंीिचरेबदंीिचरेबदंी    नवानवानवानवा    वाडावाडावाडावाडा: : : : शोभतोशोभतोशोभतोशोभतो    देखनादेखनादेखनादेखना    घोडाघोडाघोडाघोडा::::        
पायीपायीपायीपायी    या याया याया याया या    चादंीचाचादंीचाचादंीचाचादंीचा    तोडातोडातोडातोडा: : : : बसायाबसायाबसायाबसाया    भाऊरायाभाऊरायाभाऊरायाभाऊराया::::        
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िचरेबदंीिचरेबदंीिचरेबदंीिचरेबदंी    वाडावाडावाडावाडा: : : : मोरमोरमोरमोर    कोरलेकोरलेकोरलेकोरले    दारावरतीदारावरतीदारावरतीदारावरती::::        
झळकेझळकेझळकेझळके    शलेाशलेाशलेाशलेा    बधंचुाबधंचुाबधंचुाबधंचुा    जरतारीजरतारीजरतारीजरतारी::::""""३३३३        

सासरी नांदत असताना ी चा हवमन माहरेी कसओढ घेत ंयाच संुदर िच ण ती वरील गीतातून करते मन सारखं 
ंजी घालतो ते माहरे कती गोड आह.े याचेही वणन ती आप या गीतातून करत ेआप या माहेरचा िचरेबंदी वाडा तुळस, गाय-

वास , झोपाळा, आई- वडील, भाऊ -भावजय इ यादी सव ितला आठवत ेआिण ती गीतातून  होते. 
लोकसािह यातून आललेी लोकगीत ह ेलोक जीवनाचा अिवभा य भाग आह.े आिण या लोकगीतातून तीन मैि णी 

जवळ आपल ेमन मोकळे करत.े आपल े म हलके करत ेअथांग पा याचा तळ सु ा न होऊ देता या पा याची खोली जशी 
असत ेअगदी तसंच  ी मन असते ित या गा यातनू िविवध  ी ितमा ल ात येतात. सासुरवािशणी या मनाला माहरेची 
ओढ लागत ेआप याला ने यासाठी भाऊराया येईल हणून ती वाट पाहत ेभाऊराया आ यावर ितला जेवायला काय  क  
आिण काय नाही असे होते "जीरे साळी ग  िखरीला कती घेऊन: जेवणार राजस माझा भाऊ: सोनसळे ग  रवा येतो 
दाणेदार: क रते साखर फे या वर साजूक तुपाची धार: उजेड पिडला ताटा परीस वाटीचा: राजस बंधू माझा आला पाठीचा: 
साखरेचा लाडू तूप पुरणा या पोळी ला: पंथा या पंगतीला चांद माझा बैसला:"४ भाऊरायाला ती आ ह क न क न वाढत े
ितचा आनंद ओसंडून वाहतो भावासोबत माहरेी जा याची तयारी ती करत ेइतके भावपूण गीत ेती सहज उ फूत करताना 
दसते. 

लोक परंपरेतनू ीची ितमा िविवध प तीने येताना दसते ि यांचे आयु य चूल आिण मूल याचं गुरफटलेल े दसते 
ती चाकोरीब  जीवन जगत असत ेआिण बंधन ेअसताना सु ा ती वतःला भा यवान समजते येक ढी परंपरेचे पालन 
करत ेएक ी ही अनेक ना यां या बंधात बांधली जाते उदाहरणाथ ती कुणाची तरी आई, प ी, सून, काकू, जाऊ, बहीण, 
ननंद, भावजय, मुलगी, सवत, सासु, मावशी, आ या, आजी आिण मै ीणही असते. ित या िविवध ितमा  होताना ती 
अितशय आनंदान े येक ना याला सामोरे जाताना दसते मौिखक वा याची तील  ी गीता ती वतःला हरवून रम मान 
होते. 

" ी ज मभूमी हणजे माहरे आिण कमभूमी हणजे सासर माहरे ीचे बालपण अ यंत आनंदात आिण मायेत जात 
अस यान ेमाहरेी मायेची नाती अस यान ेएक आनंदाचे ठकाण िवसा ाचे ठकाण हणून  ी जीवनात माहरेाला मोलाचे 
थान असते सासुरवाशीण ीला माहरे हणजे लवनातील िहरवीगार हरळी, शेवंतीचा ताटवा, मोगर्याचा मळा, थंडगार 

पानमळा, केळीचे िहरवे बन, गाजराचा वाफा, केळीचा ल गर, दव याची पडी, मधाची पोळे, डवरललेा आंबा वाटते तर 
माहरेी असललेी िज हा याची नाती हणजे पुरणपोळी िनरशा दधुाचा खवा दधुावरची साय ठस िपठाची करंजी सोनसळी 
ग हाची सोजी बेसनाचा लाडू खडीसाखरेचा खडा शेवयाची दरुडी भाकरीचा काला उमरावती िपठीसाखर यासारखी गोड 
मधाळ रवाळ असतात"५ ि या आिण माहरे यातील भाव संबंध वर दले या ितमांतून अितशय साथ होतो. या माणे ती 
माहरेची गणुगान करते तसेच सासर जसे असेल या माणे ती सासरचे ही गुणगान कवा दोषही आप या लोकगीतातनू सासू 
नणंद  ी ितमा अितशय बे ब रेखाटत ेकारण ी जीवनात या दो ही ठकाणाला खूप मह व ा  झालेल ेअसत.े  

आपल ेजीवन जगत असताना आलले ेअनेक अनुभव ित या वा ाला आलले े सुख दःुख ती आप या गीतातून  
करत ेचूल आिण मूल सोबत अस ित या आयु यात येणारी येक  मग ती ी असो वा पु ष याचे वणन ती आप या 
गीतातून  करत असत ेलोकसािह यात ि यां या िगतांचा भरणा अिधक दसून येतो." लोक जीवनाचे नाना पैल ूओवी 
गीतांतून अनुभूती येतात आचार-िवचार सुख-दःुख भावना आिव कार पारंपा रकता संकेत ढी-परंपरा विहवाटी धा मकता व 
सजनशीलता ह ेत ेहोत ओवीचा अथ ओवण े कवा गुंफण ेअसा आह ेमी संबंिधतांना डॉ.नांदापूरकर हणतात," चालु य वंशीय 
राजा सोमे र याने शके१०५१ म ये मानसो लास हा थं िलिहला. यात याने महारा ीय ेया कांडताना ओ ा गातात 
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असा नामो लेख केलेला आह ेयाव न ओ ांचा गीत कार हा अित ाचीन आह ेहे प  होते महारा ात जा यावरील ओ ा 
िवपुल माणात आढळतात. मराठी लोकसािह य माणे दिलतां या ही लोकसािह यात सु ा ी पु ष मुल ंयांची अनेक गीते 
आढळतात तसेच यांचेही सण-उ सव संबंधीचे गीते सं येने िवपुल माणात आह.े 

जीवनवादी आिण परंपरावादी िवचार मांडत ीमंत एक एक पदर आप या लोकगीतातून उलगडत जाते .कधी कधी 
तर ती यातून हलकाफुलका िवनोद साधत मनोरंजनही करते वा तव दाहक िच ण एखा ा सासुरवािशणी या पातून 
गीतात  होते लोकगीतातनू फेरा वरची हणजे सण उ सव या ा िवधी इ यादी संगी हटली जाणारी सव गीत ेअंतभूत 
असतात .ही लोकगीत ेिनसगा या सािन यात तयार होतात ादेिशकतेचे मह व लोकगीतातनू येताना दसते या लोकगीतांना 
तालब ता व गेयता असत.े अहवे मरण को या भा या या सईला डोईचा मं दल कंथ वाळिवतो नईला हात जोडी चे उगव या 
बाणा ला आयु य मागत ेमा या  कंथाला"७ पतीला येक  ी परमे राचे थान तर देतेस ती पती िवषयी अितशय िन ावान 
आह े.ती आप या पती या दीघायु यासाठी सतत देवाची ाथना करत ेलोकगीतातील िविवध रंगांनी नटलेल ेअनुभविव  आह े
लोकगीतातील ी िविवध भाव दशवते. 

पुराण कथेतील ी ही पारंपा रक प तीने जीवन जगताना दसते ित या वा ाला अनेक दःुख येताना दसते. याला 
ही पु ष धान सं कृती च जबाबदार आह ेसीता मंदोदरी अह या ौपदी यासार या या पित ता स वशील ीची ितमा 
िनमाण करतात तर कौस या सुिम ा कैकयी देवक  यशोदा मातेची ितमा साकारतात "समाज व थेने ीला घालून 
दले या पारंपा रक चौकटीतच जीवन जगणा या ि यांची उदाहरण े अिधक थोड यात  ी गीतातील पौरािणक ीची 
ितमा ही पु ष धान समाज व थेन ेलादले या चार िवषयक पारंपा रक चौकटीत जीवन जगणा या वतःचे अि त व आिण 

आचार िवषयक पारंपा रक चौकटीत जीवन जगणार्या वतःचे अि त व आिण ि व नसले या ीची ितमा आह.े"८ 
एकूणच ी देवता व पौरािणक ीची ितमा सार या अस या तरी यातून ीचे मन ि यां या भावना ा मा  िभ  िभ  
आह ेपारंपा रक समाज व थेने िनमाण केलेली ी ितमा ही कृिष धान सं कृतीतील एक मह वपूण भाग आह.े 

ी गीतांचा बराचसा भाग जा यावर या ओवी गीतावरील आह.े या ओवी गीतांतून ितसरी सासर-माहरे चे वणन 
करताना दसते तसेच माहरेवािशन आिण सासुरवाशीन अशा दोन ितमा ित या गीतातून उ या राहतात माहरेवािशणी ची 

ितमा आनदंदायी तर सासुरवािशणी ची ितमाही दःुखदायी ठरत ेअनेक ी गीतात ि यांचे दःुख यातना क  येताना दसते. 
या परंपराि य ीला आप या दु यम थानाची जाणीव आह े हणून ती हणते "दबु या पणाया ची लाज वाटते मला, नारी 
ज मा या काय करावं निशबाला."९ 

ी ज मा हणून ती या मानिसक दबुळेपणा ती अिधकच गुरफटून जाते  ी गीतातून  झाले या भावना अिधक 
ांजळपण ेआले या दसतात  ी गीतातून आले या  ी ितमा ा समाज व थेने दबु या क न टाकल ेआहते कौटंुिबक 

ना यातील भावसंबंधातून अनके ितमा मानताना िविवध भाव-छटा ही लोकगीतातून  कर याचा य  करत यातही 
यात समरस होऊन यश वी ठरतात. 

मराठी लोकसािह यातून अिभ  झालेली ी ितमा  ी जीवनाशी संबंिधत आह े ी जीवनातली िविवध घटना 
संग सण-उ सव ितचे चाकोरीब  आयु य सुखदःुखाचे अनुभव ितचे मन ित या भावना या सव दिृ कोनातून केललेी 

लोकगीतातील ही  ी अथांग पा यासारखी आह ेलोकसािह यात असणा या  ी गीताची सं याही िवपुल माणात आह.े 
मौिखकता कालातीतता,  ादेिशकता, प रवतनशीलता, सामूिहकता इ यादी सव गुणिवशेष  ी गीतातून प पण े

जाणवतात. ी ितमांची पे देवता पी ी पौरािणक ी ी धा मक  ी कौटंुिबक  ी  कृिष धान सं कृतीतील  ी 
पारंपा रक चौकटीतील  ी अशा िविवध पातळीवर बदलत जातात आ दवासी लोकगीत आतूनही  ीयां या भावभावना 
लोक गीतातून  होतात  
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"घ ेझोका, घे झोका, पोरी घे झोका तु या बापाचा आंधी चा झोका तुझा मायेचा मधला झोका तु या राजा चा 
आखरी झोका सरगाचा एक पोरी पातारा चा एक सर नाही नाही कोणाला मायेचा एक घ ेझोका घ ेझोका पोरी घ ेझोका "१० 

या गीतातून आनंद  होताना दसतो बाप ज म देतो. हणून पिहला झोका आईचा मधला झोका नव या िशवाय 
संसार चालत नाही हणून तो शेवटचा झोका सुखदःुखाचा झोका हा अितशय भाविनक आह ेआ दवासी लोकगीत ेही संप  व 
समृ  अशी आह ेलोकगीतातनू एखा ा कथे या मा यमातून या आप या सुख दःुखाची मांडणी करतात जीवन जग याची 
िज  जीवन जगत असताना आललेी अनेक काबाडक  ऊन सावली सारखी येणारी सुखदःुख आ दवासी ि यांनासु ा 
लोकसािह यातील लोकगीतातनू िवशेषतः ी गीतातून अितशय समपकपणे मांडताना दसतात. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप  -  

थोड यात मराठी ी गीतात िच ीत झाले या सव ी ितमा ा पारंपा रक बंधनात असणा या आहते या व छं द 
नाही तर या बंधनात अस यामुळे दबु या जाणताना दसतात ि यांचे िच ण एक माहरे आतील आिण एक सासर मधील 
असे लोकसािह यातून आलले े दसते. अनेक नाते या सासर-माहरे दोन ठकाणातून ितला िमळते हणून ित या ना यालाही एक 
परंपरा िमळते. यातून ी ितमांची वेगवेगळी व प ल ात येत ेमाहरे पणाची ओढ भाव-भावना माहरेकडील नातेगोत ेह े
सव मनाला हवेहवेसे वाटतात तर सा सरपणाची भीती, धाक तेथील सव थोर  यांचे दडपण घेऊन मनाला नकोसे 
वाटतात. हणजे माहरेी आनंददायक तर सासर ह े ासदायक असे येक ीला वाटते ते यां या मुखी किवतातून अिभ  
होते. अशा कारे लोकगीत आतूनही  ी गीत े िवपुल माणात जाणवतात व ही  ी गीते चंड अनुभविव  घऊेन 
वेगवेग या ना यातून येणा या पारंपा रक ी ितमा बे ब रेखाटताना वाचकां या, ो यां या मनाचा अचूक वेध घते 
असतात. 
िन कषिन कषिन कषिन कष- 
१) लोकसािह यातून येणा या लोकगीतांना हजारो वषाची परंपरा आह.े 
२) लोकसािह यातून येणा या लोकगीतात ही  ी गीतांची सं या िवपुल माणात आह.े 
३) लोकगीतातून येणा या ी गीतात अथपूण अशा िविवध ी ितमा मनाला पशून जाणा या आहते. 
४)  ी गीतातील ी ितमा हा सहज उ फूत तसेच अितशय भावाथ पूण आहते. 
५) लोकगीताचे व प मौिखक असून ते बोलीभाषेतूनच येताना दसते. 
६) श द संगीत नृ य व अिभनय या सव घटकांनी यु  असणारे लोकगीत लोकसािह याचा एक अिवभा य घटक आह.े 
७) लोक समूहाने िन मलेल ेह ेलोकगीत येक वाचका या मनाचा ही वेध घेत.े 
८) लोकगीत हणजे आधी कालीन वयं फूत संगीत होईल व त ेिविवध भावछटा  करत जाते. 
९) िविवध संगातून, ेरणातून लोकगीतांची िन मती होते. 
१०) एकंदरीत लोकगीतात ही  ी गीतातून  होणारे  ी जीवनानुभव आचे दालन अितशय समृ  आह ेव यातील  ी 

ितमा ही खूप ापक आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ – 

१) वहारे िव ा:    लोकसािह य: लोकसं कृती , ितमा काशन जळगाव ,पृ  मांक ९ 
२) त ैव :   पृ  मांक १५ 
३) वहारे शरद :  लोकसािह य रंग आिण रेखा ,िव भारती काशन नागपूर , मांक ११९ 
४) त ैव :  पृ  मांक १२ 
५) वहारे िव ा:लोकसािह य लोकसं कृती , ितमा काशन जळगाव ,पृ  मांक ९ 
६) िगमेकर परशुराम  :मराठवा ातील दिलतांच ेलोकसािह य ,कैलास काशन ,पृ  मांक ५ 
७) कुबल रमेश :लोकसािह याचे अंतरंग ,श दालय काशन ीरामपूर ,पृ  मांक ६९ 
८) वहारे िव ा :लोकसािह य लोकसं कृती , ितमा काशन जळगाव ,पृ  मांक ८ 
९) बाबर सरोिजनी :'जा मा या माहरेा' पृ  मांक २९३ 
१०) बाबर सरोिजनी :लोकसािह यातील लोकसं कृती संमेलन ,महारा  लोकसािह य सिमती ,पुणे ,पृ  मांक १९६व पृ  मांक १७२ 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    कविय ीकविय ीकविय ीकविय ी    अनरुाधाअनरुाधाअनरुाधाअनरुाधा    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    यां यायां यायां यायां या    किवतामंधनूकिवतामंधनूकिवतामंधनूकिवतामंधनू    
अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    

 

›üÖò. ÃÖã»Ö³ÖÖ ´Öãôêû 
¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ³ÖÓ›üÖ ü̧Ö 

सुिनता    गो वदराव    चा े    
संशोधक िव ाथ  पीएच.डी., शासक य अ यापक महािव ालय, नांदडे(महारा ) 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं        ::::----    
 जीवनात या िविवध ट या या वाटचालीत बािलका, कशोरी, युवती, प ी, आई या सह ि यांना सोसा ा 
लाग या या भाविनक कुचंबना, हालआपे ा, मान हानी, सतत जाणवणारी असुरि तेची भावना या ी जीवनातील िविवध 
सम या व पैलूवर कविय ी अनुराधा पाटील यांची किवता भा य करते. ती िविवध पैलू उलगडून दाखवते. यां या किवता या 
पारंपा रक चाकोरी मोडणा या आहते. अ यंत सा या व सो या अशा सरळ श दात ी जीवनाचे यथाथ दशन घडवणा या 
आहते. दगंत, तरीही, दवस दवस, वाळू या पा ात मांडलेला खेळ आिण कदािचत अजूनही ह े यांचे एकापे ा सरस किवता 
सं ह िस द आहते. ि यांचे सामािजक थान, भाविनक ताण - तणाव आिण ित यावर  लादले या जबाबदा या मुळे ितला 
जगण ेनकोसे वाटते. तरीही ददु य आशावादा या बळावर ' ी' संसाराचा गाडा नेटाने पुढे रेटते. ती आई हणून मुलांना मोठे 
करते. आप या आवडी िनवडी छंदानां बाजूला ठेवत, कंुटंुबात या नातेवाईकानां आनदंी ठेवते. ह े ी जीवनात या हळ ा 
संवदेशील भावनाचे  यथोिचत कटीकरण यां या किवतेत आल ेआह.े 

तावनातावनातावनातावना            ::::----    
 जे  कविय ी अनुराधा पाटील यांचा ज म पाच एि ल 1954 रोजी जळगाव िज हात या प र या गावी झाला 

ाथिमक शाळेत इय ा चौथीत असतानां यांनी यांची  पिहली किवता िलहीली. यां या किवता ा वातं यो र काळातील 
आहते. तो काळ भारतीय वातं यानंतरचा काळ होता महा मा जोतीबा फुले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा गांधी, 
िवनोबा भावे, साने गु जी यां या भावाने थेट भारवललेा कालखंड होता. ीया हळूहळू अिभ  हायला लाग या हो या. 
यांचे भाविव  फुलत होते. स य माणात ि यं◌ा या चळवळी सू  अव थते सु  हो या. ि यां या चळवळीत िशकणा या 

मिहला या वाचनात कथा, कादंब या, किवता, नाटके याचे संदभ येऊ घातल ेहोते. पण ह े माण हणावे तेवढे न हते. या 
िशकत हो या, िलिहत हो या, या शं◌ाता शेळके, इं दरा संत, िवभावरी िश रकर, ेहलता दसुनुरकर, सरोजनी बाबर, 
िसिसिलया काव ले ह, मलीका अमर शेख यांचा तो काळ होता आह.े ामीण भागातील क करी  ि यांचे अनुभव, यांचे 
द:ुख, यांची होणारी भाविनक कोडी ही अनुराधा पाटील यांनी वत: अनुभवली होती. गेली चाळीस वष या अखंडपण े
किवते या ं◌ातात आपला अढळ, अमीट ठसा उमटवून आहते. यां या किवतामधून ि यां या भाविव ाचे वा तव िच ण 
आलले ेआहते. 'कदािचत अजूनही' या का सं हाला सािह य े ातील मानाचा असा सािह य अकादमी पुर कार ा  झाला 
आह.े  
 आईची अनेक प े / ितमा मराठी किवतेने अनुभवली आहते. अनुराधा पाटील यांची 'आई'ही किवता अंतमुख 
हो यास भाग पाडते. 'आई सगळयांचीच मरणार असत े एक दवस' ह े जीवनस य सांगताना आई या आयु याचा जो पट 
अनुराधा पाटील मांडतात तो सम त ी जीवनाला थोडयाफार फरकाने लाग ूआह.े 

तशीतशीतशीतशी    तरतरतरतर    
सगळयाचंीचसगळयाचंीचसगळयाचंीचसगळयाचंीच    मरतमरतमरतमरत    असतेअसतेअसतेअसते        
एक दवसएक दवसएक दवसएक दवस    आईआईआईआई    
    पणपणपणपण    ितलाितलाितलाितला    माहीतमाहीतमाहीतमाहीत    नसतोनसतोनसतोनसतो    जातानाजातानाजातानाजाताना    
आप याआप याआप याआप या    मनातमनातमनातमनात    तसुतसुतसुतसु    तसनूंतसनूंतसनूंतसनूं    
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    होतहोतहोतहोत    गलेलेागलेलेागलेलेागलेलेा    ितचाितचाितचाितचा    मृ यूमृ यूमृ यूमृ यू    
ज मापासनूज मापासनूज मापासनूज मापासनू        

 (वाळू या    पा ातपा ातपा ातपा ात    माडंललेामाडंललेामाडंललेामाडंललेा    खळेखळेखळेखळे    पृपपृृपृ....17)17)17)17)    
 आयु यभर राबून शरीर गिलतगा ं झालं तरी माणसाची जग याची इ छा संपत नसते.  मोह-माया  अन आयु य भर 
मांडललेा पसारा मोडून टाकायला मन धजत नाही. पण जाणे तर अप रहायअसत.े त ेअंितम स य आह.े अनरुाधा पाटील यांनी 
वरील ी िवषयक सांगीतलेल ंस य िवदारक आिण मन आतनू पोखरणारे आह.े 

अनाठायीअनाठायीअनाठायीअनाठायी    आयु यआयु यआयु यआयु य    गे याचीगे याचीगे याचीगे याची    
    बोचबोचबोचबोच    यानंायानंायानंायानंा    घरेतघरेतघरेतघरेत    नाहीनाहीनाहीनाही    
वाळूवाळूवाळूवाळू    मध यामध यामध यामध या    िझ यासारखािझ यासारखािझ यासारखािझ यासारखा        
पाझरतोपाझरतोपाझरतोपाझरतो    जीवनजीवनजीवनजीवन    रसरसरसरस    
कतीदाकतीदाकतीदाकतीदा    म नम नम नम न    पु हापु हापु हापु हा    उठतेउठतेउठतेउठते    

कुणीकुणीकुणीकुणी    एखादीएखादीएखादीएखादी    पापापापा ,,,,    कुणीकुणीकुणीकुणी    एखादीएखादीएखादीएखादी    राहीराहीराहीराही    
(...(...(...(...तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....23)23)23)23)    

 व रल ओळी युवाअव थेत उ कटपणे आयु याचा येक ण जगावा, जग यावर ेम करायला िशकावं अस वाटत 
असत ं अनाठायी आयु य गे याची बोच यांना घेरत नाही. कारण क करी सवसामा य ी या आयु यात सकाळी 
उठ यापासून झोपेपयत इत या सम या क  या सोडिवता सोडिवता यांचा दवस व आयु य ही िनघून जाते हणूनच यांना 
अनाठायी आयु य गे याची बोच घरेत नाही. वाळूमध या झ यासारखा यांचा जीवनरस पाझरतो. कतीदा तरी म न उठत े
एखादी पा , एखादी राही. ही सा या ी जातीच, अिखल जगताचे ितिनधी व करते. 

कणीकणीकणीकणी    क डाक डाक डाक डा    पाखडूनपाखडूनपाखडूनपाखडून    
स यस यस यस य    उचल याचीउचल याचीउचल याचीउचल याची    िजवटिजवटिजवटिजवट    सवयसवयसवयसवय        
आिणआिणआिणआिण    एकएकएकएक    दीघदीघदीघदीघ    उसासाउसासाउसासाउसासा    उ ासाठीउ ासाठीउ ासाठीउ ासाठी        
दुदुदुद:ु:::खखखख    पु नपु नपु नपु न    ठेवतातठेवतातठेवतातठेवतात    मातीसाठीमातीसाठीमातीसाठीमातीसाठी    
आिणआिणआिणआिण    वतवतवतवत::::लाचलाचलाचलाच    समाजावतासमाजावतासमाजावतासमाजावतातततत    
तो याभरतो याभरतो याभरतो याभर    पा याचापा याचापा याचापा याचा    िवसावािवसावािवसावािवसावा    
कुणीतरीकुणीतरीकुणीतरीकुणीतरी    असावंअसावंअसावंअसावं    पाठीपोटीपाठीपोटीपाठीपोटीपाठीपोटी    

(...(...(...(...तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....23)23)23)23)    
 उपरो  किवते या ओळ मधून क  करणा या, शेतात राबणा या ी चे वणन अनुराधा पाटील यांनी केले आह.े 
कणी, क डा पाखडून मात यातून िमळालेल ंअ  वाया न घालवता िचवटपणे ामीण भागातील सुगरण ी ह ेकाम करीत 
असते. ती आपल ंद:ुख उगाळत बसत नाही. या द:ुखाच दशनही करीत नाही तर त ेद:ुख मातीखाली पु न ठेवते. एक दघ 

ास/उसासा घेऊन पु हा उ ा या क ासाठी न ानं स  राहते. ह ेसगळं क  ती वत:ला समजावत करते क  तां याभर 
पा या या िवसा ासाठी आप या पाठीपोटी कुणीतरी उभं रािहल हणूनच करते. 

मा यापे ामा यापे ामा यापे ामा यापे ा    वगेळीवगेळीवगेळीवगेळी    नसतेनसतेनसतेनसते    
मायानंामायानंामायानंामायानंा    पानंपानंपानंपानं    बाधंनुबाधंनुबाधंनुबाधंनु    वाटवाटवाटवाट    तडुवणारीतडुवणारीतडुवणारीतडुवणारी    
ितथलीितथलीितथलीितथली    कोणतीहीकोणतीहीकोणतीहीकोणतीही    आईआईआईआई    
जाळणाराजाळणाराजाळणाराजाळणारा    ितलाितलाितलाितला    ससंाराचाससंाराचाससंाराचाससंाराचा    वणवावणवावणवावणवा    
ितचहेीितचहेीितचहेीितचहेी    हातहातहातहात    रकामेरकामेरकामेरकामे    अवकाशअवकाशअवकाशअवकाश    कवळूनकवळूनकवळूनकवळून    
सु यासु यासु यासु या    ित याहीित याहीित याहीित याही    दशादशादशादशा    दाहीदाहीदाहीदाही    

(...(...(...(...तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....23)23)23)23)    
 वरील किवते या ओळीतून 'मा यापे ा वेगळी नसते' यातून मा यासारखी बाईची आ मपरता वैि  वक ी वाचा 
सवदेनशील अिव कार होते. कोण याही ी◌ेचे द:ुख ह ेसारखेच असते. जगात या कोण याही आईचे द:ुख, क  ह ेसारखेच 
असतात. ह ेअनुराधा पाटील यां या किवतेमधून  होते. 

ललाटावरललाटावरललाटावरललाटावर    रंगवले यारंगवले यारंगवले यारंगवले या    अदृ यअदृ यअदृ यअदृ य    
निशबासारखीनिशबासारखीनिशबासारखीनिशबासारखी    सततसततसततसतत    जमललेीजमललेीजमललेीजमललेी    नातीनातीनातीनाती    
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सगळेसगळेसगळेसगळे    शकूनशकूनशकूनशकून    नाका ननाका ननाका ननाका न    वाळूवरहीवाळूवरहीवाळूवरहीवाळूवरही    
पावलंपावलंपावलंपावलं    रेख याचीरेख याचीरेख याचीरेख याची    केवठीकेवठीकेवठीकेवठी    िजिजिजिज     होतीहोतीहोतीहोती    

(((( दगतंदगतंदगतंदगतं    पृपपृृपृ....10)10)10)10)    
 उपरो  किवते या ओळी या ी या िज ीची, आशावादाचे वणन करणा या आहते. एखा ा ीला आप याच 
कपाळावर िलिहलेल ेनिशब मािहत नसते अगदी याच माणे ित या भोवताली वेगवेगळी अदृ य नाती िनमाण होतात. आई, 
बिहण, मुलगी, प ी, सुन, सासू अशा कतीतरी भूिमका ती समथपण ेपार पाड याचा य  करत असते. यामूळेच कविय ी 
अनुराधा पाटील हणतात, सगळे अपशकून नाका न वाळूवरही पावल ंरोखून ी ही िज ीने उभी राहते. 

कधीकधीकधीकधी    तरीतरीतरीतरी    क हाक हाक हाक हा    तरीतरीतरीतरी    मा यातलीमा यातलीमा यातलीमा यातली    ''''मीमीमीमी''''    
सागंतेसागंतेसागंतेसागंते    मलामलामलामला    ''''नकोनकोनकोनको    ठोठावूसठोठावूसठोठावूसठोठावूस    तीतीतीती        
नननन    उघडणारीउघडणारीउघडणारीउघडणारी    बदंबदंबदंबदं    दारेदारेदारेदारे    
उघडलीतउघडलीतउघडलीतउघडलीत    तरीतरीतरीतरी    वागतवागतवागतवागत    कुणीकुणीकुणीकुणी    करणारकरणारकरणारकरणार    नाहीनाहीनाहीनाही    
वणवावणवावणवावणवा    करकरकरकर    जतनजतनजतनजतन    उरातउरातउरातउरात    
आयु याचेआयु याचेआयु याचेआयु याचे    परुवीतपरुवीतपरुवीतपरुवीत    इंधनइंधनइंधनइंधन    

(((( दगतंदगतंदगतंदगतं    पृपपृृपृ....50)50)50)50)    
 कधी तरी ती वत:च वत:ची संवाद साधते, सम त पु ष धान व थेन ंआिण पु ष जातीनं ितला बंधनात बं द त 
केलय. वणवाच ती या वाटयाला आलेला. याचीच जपणूक करायला हवी. ीवरील पु षी बंधनाची ही था ी या 
अप रहायतेची भावना अगितकतेतून कविय ी अनुराधा पाटील वरील श दांत मांडतात. ीच ह ेबंिध त जीवन यातून सुटका 
नाही. कुठं तरी मनात बंडखोरी आह ेपण ती य ात येत नाही. या बंडखोरीची चा ल मा  काही किवतेत सतत जाणवते. 

हणनूहणनूहणनूहणनू    ठरवनूठरवनूठरवनूठरवनू    टाकलयंटाकलयंटाकलयंटाकलयं    
सवचसवचसवचसवच    दुदुदुद:ु:::खानंाखानंाखानंाखानंा    े मे मे मे म    क नक नक नक न    टाकावंटाकावंटाकावंटाकावं,,,,    आिणआिणआिणआिण    
शोधावाशोधावाशोधावाशोधावा    आपणचआपणचआपणचआपणच    आप यासाठीआप यासाठीआप यासाठीआप यासाठी    एकएकएकएक    वतंवतंवतंवतं     र तार तार तार ता    

(((( दगतंदगतंदगतंदगतं    पृपपृृपृ....53)53)53)53)    
 मग तीला आपला गाव आठवतो. चार दोन उदास झाडांनी वेढलेला. आिण 

मा यामा यामा यामा या    डो यासंमो नडो यासंमो नडो यासंमो नडो यासंमो न    सरकतसरकतसरकतसरकत    जातातजातातजातातजातात    
चारचारचारचार    दोनदोनदोनदोन    उदासउदासउदासउदास    झाडानंीझाडानंीझाडानंीझाडानंी    वढेललेीवढेललेीवढेललेीवढेललेी    गावंगावंगावंगावं    
आिणआिणआिणआिण    भरदपुारभरदपुारभरदपुारभरदपुार    डो यावरडो यावरडो यावरडो यावर    घतेघतेघतेघते    
पाणीपाणीपाणीपाणी    वाहणा यावाहणा यावाहणा यावाहणा या    बायाचंीबायाचंीबायाचंीबायाचंी    रागंरागंरागंरागं    
सगळेसगळेसगळेसगळे    ऋतूऋतूऋतूऋतू    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    यतेातयतेातयतेातयतेात    यां यासाठीयां यासाठीयां यासाठीयां यासाठी        
नननन    सपंणा यासपंणा यासपंणा यासपंणा या    क ाचंीक ाचंीक ाचंीक ाचंी    माळमाळमाळमाळ        
फुपाटाफुपाटाफुपाटाफुपाटा    भरले याभरले याभरले याभरले या    चाको यातंनूचाको यातंनूचाको यातंनूचाको यातंनू    
चालताचालताचालताचालता    चालताचालताचालताचालता    वाटतेवाटतेवाटतेवाटते    यानंायानंायानंायानंा    
फटेलफटेलफटेलफटेल    अशाअशाअशाअशा    जग याचाहीजग याचाहीजग याचाहीजग याचाही        पागंपागंपागंपागं    

((((    ............तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....    22)22)22)22)    
 वरील ओळीतून ामीण भागातील क  करणा या ि यांच वणन आलेल आह.े आजही खेडेगावात पा यासाठी भर 
दपूारी बायकांची रांग लागललेी असते. केवळ उ हाळाच नाही तर सगळेच ऋवू यां यासाठी क  घेऊन येतात. तरीही या 
िज न क  करत असतात. मुकाटपणे क  उपसत असतात.कारण यांना आशा वाटते क  या ही जग याचा पांग फटेल चांगल े
दवस येतील. हा ददू य आशावाद ब तांश वेळा येक ी म ये असतोच तो किवतेतून कटला आह.े 

रसरसनूरसरसनूरसरसनूरसरसनू    तजेाळतेतजेाळतेतजेाळतेतजेाळते    यां यायां यायां यायां या    
कोण याहीकोण याहीकोण याहीकोण याही    दुदुदुद:ु:::खाचंीखाचंीखाचंीखाचंी    योयोयोयोतततत    
असहयअसहयअसहयअसहय    ठणकाठणकाठणकाठणका    आयु याचाआयु याचाआयु याचाआयु याचा    
कुठूनकुठूनकुठूनकुठून    आणतातआणतातआणतातआणतात    तलेतलेतलेतले    हळदी याहळदी याहळदी याहळदी या    वाटीचेवाटीचेवाटीचेवाटीचे    बळबळबळबळ    
चलुीत याचलुीत याचलुीत याचलुीत या    लाकडानंलाकडानंलाकडानंलाकडानं    चलुीसचलुीसचलुीसचलुीस    जळावंजळावंजळावंजळावं    
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हणतानाहणतानाहणतानाहणताना    घसुमटतातघसुमटतातघसुमटतातघसुमटतात    जीवजीवजीवजीव    
समृसमृसमृसमृ     होतोहोतोहोतोहोतो    पु हापु हापु हापु हा    पु हापु हापु हापु हा    
एखा ाएखा ाएखा ाएखा ा    भर याभर याभर याभर या    िविहरीचािविहरीचािविहरीचािविहरीचा    तळतळतळतळ    

(...(...(...(...तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....22)22)22)22)    
 ीयांच आयु य ह ेद:ुखान ंभरलेल आह ेआिण या द:ुखातूनच या तावून सुलाखून िनघतात जसं एखा ा जखमेला 
बरे कर यासाठी हळद लावली जाते तसं या द:ुखाला पेल याच बळ आणतात. चुलीत या लाकडाने चुलीतच जळावं ह े पक 
सम त ी वगाला लाग ूहोणारे आह.े मग ती ी ामीण भागातील असो क शहरी भागातली, िशकलेली असो क  अिश ीत, 
पु ष धान व थेन े ीयां ती घालून दलेली बंधन या ओळातून  होतात. परंत ू ी ही आशावादी आह.े ितचा जीव 
घुसमटून जातो. पण ती पु हा पु हा न ा आशेन ेजग यासाठी उभी राहते. हणूनच कविय ी अनुराधा पाटील हणतात, 
समृ  होतो पु हा पु हा एखा ा भर या िविहरीचा तळ. 

आईलाआईलाआईलाआईला    शोधतशोधतशोधतशोधत    सडकेनसडकेनसडकेनसडकेन    
रडतरडतरडतरडत    चालले याचालले याचालले याचालले या    एकटयाएकटयाएकटयाएकटया    मलुासारखंमलुासारखंमलुासारखंमलुासारखं    
मनमनमनमन    भदे नभदे नभदे नभदे न    जातंजातंजातंजातं    
अफाटअफाटअफाटअफाट    िव तारिव तारिव तारिव तार    अतंराचाअतंराचाअतंराचाअतंराचा    
काहीचकाहीचकाहीचकाहीच    कळेनासंकळेनासंकळेनासंकळेनासं    होतंहोतंहोतंहोतं    
कोणकोणकोणकोण    नऊेननऊेननऊेननऊेन    सोडतंसोडतंसोडतंसोडतं    बोटबोटबोटबोट    ध नध नध नध न    
िव ासा यािव ासा यािव ासा यािव ासा या    याचयाचयाचयाच    जु याजु याजु याजु या    ठकाणीठकाणीठकाणीठकाणी    ????    

((((तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....37)37)37)37)    
 ज हा द:ुखानa मन भ न येत यावेळीची ी ची अव था ही आईला शोधत रडत रडत िनघाले या एखा ा एकटया, 
एकाक  मुला या मना या अव थेसारखी होती. आई हणजे या लहान या जीवाचा जीव क  ाण असत ेपण अंतर काही कटत 
नाही, आई दसत नाही याच वणन 'अफाट िव तार अंतराचा, काहीच कळेनासं होत' या ओळीतून  होतं. पण अचानक 
कोणीतरी येते व आपलच बोट ध न आईजवळ पोचतं करत याच वणन कोण नेऊन सोडतं? बोट ध न िव ासा या याच 
जु या ठकाणी? असं केलले आह.े यातच पूढे कविय ी हणते. 

ज हाज हाज हाज हा    जाणवतंजाणवतंजाणवतंजाणवतं    कुणा याहीकुणा याहीकुणा याहीकुणा याही        
दुदुदुद:ु:::खाचाखाचाखाचाखाचा    आतलाआतलाआतलाआतला    चहेराचहेराचहेराचहेरा    एकचएकचएकचएकच    असतोअसतोअसतोअसतो    

(...(...(...(...तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....    37)37)37)37)    
 याचाच अथ द:ुख ह े वैि क असत, ह े यातून सूिचत होत. कविय ी अनुराधा पाटील यांची किवता सं कृती या 
िवरोधात िव ोहाचा पिव ा घेऊन उभी रहात नाही आिण नारी मु या नारेबाजीची िशकारही होत नाही द:ुखांना सहन 
कर याची ठाम भूिमका आह.े हणूनच 

अ ाता याअ ाता याअ ाता याअ ाता या    पर यापर यापर यापर या    वाळूवरवाळूवरवाळूवरवाळूवर    
पु हापु हापु हापु हा    न ानेन ानेन ानेन ाने    ासासासास    यायायायायलायलायलायला    
मीमीमीमी    िशकणारिशकणारिशकणारिशकणार    आहेआहेआहेआहे    

(...(...(...(...तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    पृपपृृपृ....27)27)27)27)    
 असा िचवट आशावाद या ओळीतून अिभ  होतो. 

पु षा यापु षा यापु षा यापु षा या    क पनतेक पनतेक पनतेक पनते    असतेअसतेअसतेअसते    
नहेमीचनहेमीचनहेमीचनहेमीच    
एकएकएकएक    का पिनकका पिनकका पिनकका पिनक    बाईबाईबाईबाई    
जीजीजीजी    असतेअसतेअसतेअसते    आप यापे ाआप यापे ाआप यापे ाआप यापे ा    
सपंणूसपंणूसपंणूसपंणू    वगेळीवगेळीवगेळीवगेळी    
नवेनवेनवेनवे    नवेनवेनवेनवे    देहदेहदेहदेह    असणारीअसणारीअसणारीअसणारी        
िजलािजलािजलािजला    करताकरताकरताकरता    यतेोयतेोयतेोयतेो    
वगेवगे यावगेवगे यावगेवगे यावगेवगे या    चवीचाचवीचाचवीचाचवीचा    वयपंाकवयपंाकवयपंाकवयपंाक    
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नननन    कंटाळताकंटाळताकंटाळताकंटाळता    
साभंाळतासाभंाळतासाभंाळतासाभंाळता    यतेंयतेंयतेंयतें    घरघरघरघर    
या याया याया याया या    ब यावाइटब यावाइटब यावाइटब यावाइट    लहरीसहलहरीसहलहरीसहलहरीसह    

नटेकेपणानंनटेकेपणानंनटेकेपणानंनटेकेपणानं    
ठेवताठेवताठेवताठेवता    यतेातयतेातयतेातयतेात    सगळेसगळेसगळेसगळे    दवसदवसदवसदवस    
गज यागज यागज यागज या    सारखेसारखेसारखेसारखे    सससस     

((((कदािचतकदािचतकदािचतकदािचत    अजनूहीअजनूहीअजनूहीअजनूही    पृपपृृपृ....    45)45)45)45)    
 येक पु षा या क पनेतील बाई ही कशी असते याच यथाथ िच ण वरील 'पु षा या क पनेत असत ेएक बाई' या 
किवतेतून अनुराधा पाटील यांनी केल आह.े याच किवतेत पुढे  

बाईबाईबाईबाई,,,,    
क पनतेलीक पनतेलीक पनतेलीक पनतेली    असलीसअसलीसअसलीसअसलीस    तरीतरीतरीतरी    
    तूततूूतू        हीहीहीही    शवेटीशवेटीशवेटीशवेटी    बाईचबाईचबाईचबाईच        
तूततूूतू        हीहीहीही    तरतरतरतर    काढतसेकाढतसेकाढतसेकाढतसे    
घरभरघरभरघरभरघरभर    पागंललेेपागंललेेपागंललेेपागंलले े   कागदकागदकागदकागद    
गोळागोळागोळागोळा    क नक नक नक न    
पायपायपायपाय    मोड यामोड यामोड यामोड या    मोराचीमोराचीमोराचीमोराची    िच ंिच ंिच ंिच ं    
वावरतसेवावरतसेवावरतसेवावरतसे    
जीवजीवजीवजीव    मठुीमठुीमठुीमठुी    तततत    ध नध नध नध न    
जगावंजगावंजगावंजगावं    लागणारां यालागणारां यालागणारां यालागणारां या    
यायायाया    जगातजगातजगातजगात    मकुाटयानंमकुाटयानंमकुाटयानंमकुाटयानं    

((((कदािचतकदािचतकदािचतकदािचत    अजनूहीअजनूहीअजनूहीअजनूही    पृपपृृपृ....    46)46)46)46)    
 पु षी व थेन ंखरच बाईला नेहमीच गृिहत धरलेल असत. तीनं सतत कुटंुबासाठी झटावं असं याला वाटत असते. 

ी तर ह े सगळं करतेच. परंतु ह े सगळं क न ही ती वत:च वेगळं अि त व वक ान ं िस  क न दाखवते ह े 'आप या 
क पनेपे ा अिधक खोल असत ंआपण उथळ समजतो ते पाणी' या ितमेतून  होताना दसत. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    
 अशा कारे व  आिण वा तव ह ेकविय ी अनुराधा पाटील यां या किवतांचे दोन ुव आहते यां या किवता ा 
वत:चा आिण ी वाचा आ दम शोध घेणा या आहते. ीिवषयीचे अनुभवाला मुलगामी चतन यां या दगंत,... तरीही, 

वाळु या पा त मांडलेला खेळ, कदािचत अजूनही या का ासं हातून दसून येते. ी चे जगण,े ित या जाणीवा, भावना आिण 
संवेदनािवषयी अनुराधा पाटील अ यंत संयमाने एक एक पदर आप यासमोर उलगडतात. यां या किवतामधून  झालेल ं

ीजीवनाचं वा तव वाचकाला अंतमुख हो यास भाग पाडते. यां या किवतेत कोणताही अिभिनवेश नाही, आकांडतांडव 
नाही, बडेजाव नाही, बोचकारलेपणा नाही तर यात िवचार वण करणारा संयम आह.े यां या किवतेतून ीद:ुखाची 
संवेदनशील अनुभूती सहज सा या ीसुलभ श दात  झालेली आह.े अनुराधा पाटील यानां जीवन जगतानां जे अनभुव 
आल,े जो भोवताल यां या वाटयाला आला यावर यानी जे चतन केल.ं या साधनेतून ह ेमौिलक का  समृ  झालं आह े
असं मला वाचक हणनू वाटतं. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंसचूीथंसचूीथंसचूीथंसचूी    ::::----    

1) 'अनुराधा पाटील यांची किवता' दादा गोरे, ितमा काशन, पुणे. 

2) ' दगंत' व ' दवस दवस' अनुराधा पाटील, कुशा काशन, औरंगाबाद.  

3) 'वाळू या पा ात मांडलेले खेळ' अनुराधा पाटील, कुशा काशन, औरंगाबाद. 

4) '...तरीही' अनुराधा पाटील, कुशा काशन, औरंगाबाद. 

5) 'कदािचत अजूनही 'अनुराधा पाटील, श द काशन, मुंबई. 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
गीताजंलीगीताजंलीगीताजंलीगीताजंली    भगवानभगवानभगवानभगवान    रहाटेरहाटेरहाटेरहाटे    
(गीतांजली शु ोधन नागदेवे)  

िवषय सहायक, िज हा िश ण व िश ण सं था, भंडारा. 
 

मानवा या जीवनातील पिहली सं कारशाळा हणजे ी होय. ीवरच मानवी जीवनाची संपूण ईमारत उभी 
राहावयाची असते. जगातील थोर िवचारवंतांनी हणून ीची महती गायली आह.े ंथ या ंथ रचल ेआहते. एका कवीन े
हटले आह,े “जननी ज मभूिम  वगादपी ग रयशी.” वगापे ाहीमहान मानवी जीवनाचा खरा अलंकार असणारी ही ीच 

होय. लोकमा य टळक हणतात, “ ी ही संुदरता आिण कोमलता याचे ितक आह.े”“मान ाचे ओझे घेऊन जगाला फुलिवणे, 
हसिवणे, टवटवीत करण,े ही एक आदश आईच क  शकते. िवनोबा भावे हणतात, “आईचे दय ह े जगात या सव 
त व ानाचे माहरेघर आह.े”माता आिण मातृभूमी वगापे ा े  आहते हणूनच या वंदनीय आहते. हणूनच साने गु ज नी 

ीला “परमे राची मूत ” हटल े आह.े मानवी जीवनात सव थम ी येते ती आई या पात. अितशय कोमल, ेमळ, 
बाळावर ेमाचा सतत वषाव करणारी, लेकराची सतत काळजी घेणारी, सुसं काराचे सचन करणारी, घरातील सगळयांसाठी 
क  करणारी, ख ता खाणारी, असे आईचे प असते.  वा तवास असणारे असे आईचे प सािहि यक आप या सािह यातून 
रेखाटतो, द शत करतो. उदा. साने गु जी यां या “शामची आई” या पु तकातून याम या आईचे पा  डोकावत े
तेवा स यमूत  आईची भूिमकेत. “पायाला घाण लाग ूनये हणून जसा जपतोस तसाच मनाला लाग ूनये हणून जप" असे 
सांगणारी यामची आई बाळाला सुसं कारांचे सचन करणा या आई या भूिमकेत आह.े माहरे ीमंत असूनही माहरेी न जाता 
वािभमानाने आप याच लेकरांना, पतीला घेऊन ग रबीत, आनंदान ंसंसार करणा या शाम या आई या वाभीमानाला वंदन 

करावेसे वाटते. 
वातं यपूव काळात ि या िशकत न ह या, यांना समाजाने िशक यास मनाई केली होती. ि यांवर अनेक अ याय, 

अ याचार होत असत. पण यावर  सु ा काढायची सोय न हती. कालांतरान े ी जागी झाली आिण ित यावरील अ याय 
अ याचाराला ितन ेसािह यातून वाचा फोडली ीवर होणारा अ याय अ याचार ह ेसािह याला िवषय पुरिवतात. सामा य 

ीचे ज मास येणे, बालपण, यातील प रि थती, ता यात पदापण होणे, ता यातील सुख-द:ुख, ता य सुलभ, कोमल, 
हळूवार भावनांचे उमलण,े फुलिवणे, ी या मनात अंकुरणारी ीत, ित या ता यातील सम या, प रि थती, ह ेसव काही 
सािह याचे िवषय ठरतात. यात या यात ‘आई’ हा सािह याचा अितशय िज हा या या िवषय आह.े कवीयशवंत यांची 'आई' 
ही किवता होय." वामी ित ही जगाचा आईिवना िभकारी” ही ‘आई’ या किवतेतील दय पश  ओळ‘आई’चे सािह यातील व 
मानवी जीवनातील थान प क न जाते. काही दवसांपूव  इय ा ८ वी या पाठयपु तकातील“माय” ही किवतासु ा अशीच 
मा या मनात घर क न गेली. ग रबीत सकाळपासून जंगलात भो या आणायलाजाणा या व या िवकून आप या लेकरां या 
पोटाची खळगी भरणा या आप या आईचे िच ण ‘माय’ या किवतेत कवीने केले आह.े याच किवतेत कवी हणतात क , 
रोज या माण ेमाय जंगलात लाकडे तोडायला गेली असता ितला साप चावला व ती मरण पावली. इकडे कवी व यांची 
भावंडे आता माय काहीतरी खायला आणले या आशेन ेमायची वाट पाहात बसलेल ेअसतानाच माय या मृ यूची खबर आली. 
आईिवषयी या ब रंगी, ब आयामीभूिमकेचे पदर उलगडवून सांगणा या अनेक कथा, का ातून, कादंब यांमधून 
लघुकथासं हातून वाचायला िमळत असतात. ी या भूिमकेिशवाय कोणतेहीललीत सािह य रंगत नाही, बहरत नाही. 
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ी या स दयाचे वणन, रेखाटन हा सु ा सािह याचा एक मह वपूण पैल ूआह.े कथा, कादंब या, का , आ यान 
का , शािहरी वा य यात ी या स दयाचे वणन ह ेक थानी असत.े ीस दयाचे वणन हा लावणी या शािहरी वाङ्मयाचा 

ाण आह.े जवळपास सवच लाव यांम ये क थानी ी व ितचे लाव य असतेच. गवळण या का ांतसु ा ि यांचाच आह.े 
यात गोिपका आिणकृ ण यां यावरील कथानक व णलेल ेअसते. भ रस हा गवळणीचा थायीभाव असतो. 

उदा.  कृ णा अडवू नको त ूआडवनी, 
कृ णा अडवू नको त ूआडवनी; 
अशी करत ेतुला मी आळवणी,  
अशी करत ेतुला मी आळवणी, 

ही आम या शाळेतील िव ा थन नी ेहसंमेलनात सादर केलेली गवळण अजुनही मनात घर क न आह.े 
रा ीय व आंतररा ीय तरावर यां या िवचारांची व कायाने काशात असणा या ि या उदा. मलाला युसुफजाई, 

सायना नेहवाल, (बॅड मटन पटू), सािनया िमझा (टेिनस पटू), इं दरा गांधी, आरती शहा, ब ी पाल, अ िणमा,सािव ीबाई 
फुल ेयांचे जीवनकाय ह ेइतरांना फूत दायकअसत.े यांचे संपूण जीवनच र  िल न िस  केल ेजाते. अशा ि यांमुळे, यां या 
जीवन काया या पानेसु ा नवनवीन सािह य (का , कथा, कादंब या, शािहरी वाड्.मय) ज माला येऊन, सािह यसृ ी 
समृ  होते. उदा. सािव ीबाई फुल ेयांचा “का  फुले” हा किवता सं ह. 

त कालीन प रि थती, सम यासु ा सािह यातून उमटतात. उदा. जरठ कुमारी िववाह ही काही काळापूव ची 
सामािजक सम या होय. या सम येत वयाने अितशय लहानमुलीचा िववाहवयोवृ  पु षासोबत होत असे. याच सम येचे 
िच ण ‘शारदा’ या नाटकात केलेल े आह े व समाजमन जागृत केल े आह.े देवदास या सम येचे िच ण सु ा अनेक कथा 
कादंब यांम ये दसून येते. "महा ेता” या डॉ. सुमती े माडे या लेिखकेन े ित या वै क य वसायाला ध न“कोड” या 
रोगािवषयी समाजात जागृती िनमाण केली आह.े या कादंबरीतील ीला मांडीवर कोडाचे डाग झा यावर ित या पतीन ेितला 
सोडल.े यानंतरची ित या आयु याची कहाणी “महा ेता” या कादंबरीत आह.े 

ी ही अनेक ना यांनी समाजातील शी जोडललेी असते. आई, बहीण, आजी, काकू, मावशी, मामी, आ या, 
सासू, जाऊ, नणंद, साळी, मे णी, प ी, ेयसी या आिण अशा अनेक ना यां या भूिमका ितला पार पाडा ा लागतात. कथा व 
कादंब यांम ये ी या येक ना याची भूिमका लेखक रेखाटत असलले े दसतात. 

ीचे ह े सकारा मक प जसे दसून येते, तसेच ितचे नकारा मक, चंडीकेचेही प सािह यात दसून येत.े उदा. 
सूनेवर घरात अ याचार करणारी, डंा माग यासाठी मुलाला वृ  करणारी वत: या व लेकरां या र णासाठी आ मक 
होणारी, प रि थतीला शरण जाऊन देह ापार करणारी, पैशासाठी, ेमासाठी चुक या मागात लागलेली ीसु ा 
सािह यात दसून येत.े तसेच वत: वाईट मागाचे अनुसरण करीत असतांना दसु या ि यांना वाईट मागाला लावणारी तसेच 
वाईट मागातून बाहरे काढणारी अशापर परिवरोधी भूिमकेतील ी सु ा सािह यात िचतारलेली आह.े 

आजची ी अथाजनासाठी घराबाहरे पडत.े घराचा उंबरठा ओलांडून बाहरे गे यानतंर अनेक पु षांसोबत काम 
करीत असताना ितला अनेक सम या हाताळा ा लागतात, यावर मात करावी लागत.े यामुळे दैनं दन जीवनात घराबाहरे 
पड यावर ितला या प रि थतीला सम यांना त ड ावे लागत,े या सव संभा  प रि थतीचे वा तव घटनांचे िच ण 
सािह यात आलेल ेआह.े “ डंाबळी” या अनेक घटना सािह यात िचतारले या दसून येतात. 

ीची समाजातील असुरि तता, ितला सांभाळ याचा ास, यािशवाय जावई शोध याचा ास, तसेच ती पर याचे 
धन आह ेहा समज, डंयाचा ास, या सवाचा प रपाक हणजे ी ूणह या होय. ी ूणह येचे पडसाद आता सािह यात 
उमटू लागल े आहते. दसु या श दात सांगायचे झाले तर ी ूणह या हणजेच समाजाचा नैस गक समतोल ढासळ याची 
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या होय. या ‘ ी ूण ह या’ या िवषयाने सु ा कथा, किवता, कादंब या यांना खा  पुरिवल े आह े आिण 
ी ूणह येिव  समाजमन जागृत कर याचे काय मराठी सािह याने केल ेआह.े 

१९६० साली िस  झालेली उ व शेळके यांची ‘धग’ ही कादंबरी पुर कार ा  आह.े १९६० सालचे कादंबरी 
िवभागासाठी महारा  शासनाचे दसुरे पा रतोिषक या कादंबरीला िमळालेल ेआह.े ‘धग’ ही नाियका धान कादंबरी आह.े ‘धग’ 
हणजे कौितक या संसारातील धडपड-परवडीची कथा आह.े धग या कादंबरीतील ी पा  ह ेसंसारासाठी क  उपसणारे या 

काळातील ढी परंपरा मानणारे, लोक रतीनुसार पंचमी, पोळा, दवाळी इ. सण उ साहात साजरे करणारे असे पा  आह.े 
कौितक ही धमभेद न करणारी ी आह.े कासम-सक ना या मु लीम प रवारासोबत ित या प रवाराचे चांगल ेसंबंध असतात. 
ते पर परांना अडचणी या वेळी मदत करतात. या कादंबरीतील ी ही क ाळू, प रि थतीला खंबीरपण ेत ड देणारी तसेच 
धम ाळू व अंध ाळू आह.े कौितकची शादलुबुवावर ा आह े याला ती नवस करत.े  

अ णाभाऊ साठे यां या कादंब यामधून आढळललेी ीची ितमा ही अितशय खंबीर कोण याही संकटाला ितकूल 
प रि थतीला धीरान ेसामोरे जाणारी अशी आह.े 

“वीज हणाली धरतीला” ह े कुसुमा जांचे नाटक सुधा नाियका धान आह.े झाशीची राणी ल मीबाई िह या 
जीवनातील झाशी या ित या रा यासाठी राणीन े केले या संघषाचे िच ण या नाटकात केलेल ेआह.े वैध ाचे द:ुख लपवून 
राजवा ात वावरणारी ी, वतः या बाळाची काळजी घेणारी, याचे र ण करणारी ी, आप या दासीवर ेम करणारी, 
राणी, वतः िवधवा अस यामुळे हळदी कंुकवाचा काय म नक  शकणारी व आप या राजवा ातील रा यातील ि यांना 
हौशीने हळदीकंुकवाचा काय म कर यास ो साहन देणारी राणी, मैदानावर असामा य परा म गाजवणारी राणी, आप या 
रा याला, रा या या वातं याला जीवापाड जपणारी, जनतेवर लेकरा माण ेमाया करणारी ी राणी कुसुमा जांनी आप या 
नाटकात िचतारललेी आह े

लोकगीतेहा असाच एक ीक ीत का ांत आह.े उदा. भुलाबाईची गाण े
“कार याचे बीज लाव ग सूनबाई, 
मग जा आप या माहरेा ………” 

या भुलाबाई या िगतातदोन ीया दोन वेगवेग या भूिमकेत आहते. सासू या व सुने या. सुनेला माहरेी जा याची 
परवानगी दे यास नकार देऊ शकत नाही हणून वेगवेगळे िनिम य, बहाणे सांगून ती परवानगी नाकारणारी सासू या 
भुलाबाई या गा यात आह ेतर माहरे या ओढीन ेमाहरेी जा यासाठी अधीर झालेली ी हणजे सुन सु ा या भुलाबाई या 
गा यात आह.े 

“घाल घाल पगा वारा, मा या परसात 
माहरेी जा सुवासाची कर बरसात"  

या ओळ म ये सु ा माहरे या आठवणीन े अ व थ झालेली किवतेतील नाियका वा याला आप या माहरेी जाऊन 
सुगंधाची बरसात करायला सांगत आह.े ीची माहरेािवषयी असललेी चंड ओढ, िज हाळा वरील किवतेतून  होतो. 

दर दोन मैलावर बदलणारी बोलीभाषा ही सु ा मराठी सािह याचे वैिश य ठरत.े या या सािह य कारानुसार 
बोलीभाषा ी पा ा या त डी आललेी दसून येत.े ादेिशकता, बोलीभाषा, सामािजकता, वा तवता, शोका मता, 
खलपु षांची/ ीयांची उपि थती/अनुपि थती, ादेिशक सािह य कारात आलले े ामीण, शहरी अथवा िनमशहरी जनजीवन, 
िविश  भौगोिलक प रसर, मागासलेपणा, सम या त जीवन, िनसगाचे अि त व, िविश  लोकसं कृती िविश  भू देश, 
थािनक बोलीभाषा, वसाय, ढीपरंपरा, सणवार, उ सव, अंध ा, सं कार रीती रवाज यांचा समावेश िविवध ांतातील 
देशातील लोकजीवन आिण सं कृती यांचा भाव मराठी सािह यातील ी ितमांवर पडत असललेा दसून येतो. 
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अशा कारे मराठी सािह यातील ीची ितमा ही ब रंगी व ब आयामी आह.े ती कधी खंबीर तर कधी लविचक 
आह.े कधी प रि थतीला शरण जाणारी तर कधी प रि थतीवर मात करणारी आह.े कधी भी ी तर कधी धाडसी, साहसी 
आह.े ी या अनेक ना यांची अनेक प ेवेगवेगळया छटा ठेऊन मराठी सािह यात येतात व मराठी सािह य समृ , मनोरंजक 
व दशादशक करतात.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ––––    

१. B Aadhar Multidisciplinary International Research Journal February 2022 
२. डंाबळीचे राजकारण – लेखक एस.डी. मडाम े
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bbbb----llll----    1991 rs 2000 P;k n'kdkrhy fuoM1991 rs 2000 P;k n'kdkrhy fuoM1991 rs 2000 P;k n'kdkrhy fuoM1991 rs 2000 P;k n'kdkrhy fuoMd ejkBh L=h vkRedFkukapk d ejkBh L=h vkRedFkukapk d ejkBh L=h vkRedFkukapk d ejkBh L=h vkRedFkukapk 
laf{kIr ifjp;laf{kIr ifjp;laf{kIr ifjp;laf{kIr ifjp; 

    

izkizkizkizk----    v#.k cGhjke iM?kuv#.k cGhjke iM?kuv#.k cGhjke iM?kuv#.k cGhjke iM?ku        
la’kks/kd fo|kFkhZ] dSla’kks/kd fo|kFkhZ] dSla’kks/kd fo|kFkhZ] dSla’kks/kd fo|kFkhZ] dS----    lkSlkSlkSlkS----    deyrkbZ tkedj efgyk egkfo|ky;] ijHk.khdeyrkbZ tkedj efgyk egkfo|ky;] ijHk.khdeyrkbZ tkedj efgyk egkfo|ky;] ijHk.khdeyrkbZ tkedj efgyk egkfo|ky;] ijHk.kh---- 

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    'k=q?u fxjekth tk/ko'k=q?u fxjekth tk/ko'k=q?u fxjekth tk/ko'k=q?u fxjekth tk/ko        
la’kks/ku ekxZn'kZd] vkn'kZ egkfo|ky;] ijHk.khla’kks/ku ekxZn'kZd] vkn'kZ egkfo|ky;] ijHk.khla’kks/ku ekxZn'kZd] vkn'kZ egkfo|ky;] ijHk.khla’kks/ku ekxZn'kZd] vkn'kZ egkfo|ky;] ijHk.kh---- 

izkLrkfodizkLrkfodizkLrkfodizkLrkfod 
 izLrqr 'kks/kfuca/kkr b-l- 1991 rs 2000 ;k ngk o"kk±P;k dkGkrhy fuoMd ejkBh vkRedFkukapk ifjp; d:u 
|ko;kpk vkgs- f'kok;] vkRedFkukaps Lo:i vkf.k fo'ks"kgh uksanok;ps vkgsr- ;k ngk o"kk±P;k dkGkr fofo/k izdkjph 
fL=;kaph vkRedFkus vkgsr- R;kaph Hkk"kk] fuosnu'kSyh] lektkps vkdyu] okLrokf/kf"Br thoukuqHko] ijaijk] dkSVqafcd 
thou v'kk loZ ?kVdkaP;k ckcrhr fHkUurk vlY;kus gh loZ vkRedFkus fHkUu&fHkUu Lo:ikph vlY;kps fnlwu ;srkr- 
Eg.kwup ,dkp n'kdkrhy ;k fuoMd ejkBh L=h vkRedFkukapk vH;kl izLrqr 'kks/kfuca/kkr dj.;kr ;s.kkj vkgs- ;k 
vkRedFkukae/;s ^eh ouoklh*] ^vkgs euksgj rjh*] ^vJwaps ukrs* vkf.k ^txk;pa; izR;sd lsdan* b- fL=;akph vkRedFkuss 
vkgsr- vki.k ts txyks] ts Hkksxys] v'kk vk;q";krhy cÚ;k&okbZV ?kVukaP;k ikÅy[kq.kk Eg.ktsp gh vkRedFkus 
vkgsr- 
1)bbbb----llll----    1991    rs rs rs rs 2000    P;k n'kdkrhy ejkBh vkRP;k n'kdkrhy ejkBh vkRP;k n'kdkrhy ejkBh vkRP;k n'kdkrhy ejkBh vkRedFkusedFkusedFkusedFkus 
 b-l- 1991 rs 2000 ;k ngk o"kk±P;k dky[kaMkr ejkBh vkRedFkukaP;k ckcrhr lqo.kZdkGp Eg.kkok ykxsy- 
R;ke/;s eq[;Ros nfyr vkRedFkukaph la[;k eksBh vkgs- R;kp cjkscj L=hoknh] vkfnoklh] xzkeh.k v'kkgh izdkjkrys 
vkRedFku eksBÓkk izek.kkr ejkBh vkRedFkukae/;s fuekZ.k >kys] rj dkgh mPpo.khZ; ys[kdkaps thoukuqHko dFku 
dj.kkjh vkRedFkusgh vkgsr- ejkBh vkRedFkukaps gs n'kd lafeJ Lo:ikaP;k vkRedFkukaph fufeZrh dj.kkjs n'kd Eg.kwu 
vksG[k fuekZ.k d:u xsys- 
v½v½v½v½fL=;akph vkRedFkusfL=;akph vkRedFkusfL=;akph vkRedFkusfL=;akph vkRedFkus 
 b-l- 1991 rs 2000 ;k dky[kaMkr fuekZ.k >kysY;k ,dw.k vkRedFkukaiSdh QDr fL=;kaP;kp vkRedFkukapk 
fopkj izLrqr eq|ke/;s djko;kpk vkgs- ;k dkGkr izkeq[;kus fla/kqrkbZ lidkG ;kaps ^eh ouoklh* ¼1988½] lqfurk 
ns'kikaMs ;kaps ^vkgs euksgj rjh* ¼1990½] ehuk ns'kikaMs ;kaps ^vJwaps ukrs* ¼1995½ vkf.k eaxyk dsoGs ;kaps ^txk;pa; 
izR;sd lsdan* ¼1996½ bR;knhapk eq[;Ros mYys[k djrk ;sbZy- gh vkRedFkus Eg.kts QDr thoukrhy ?kMysY;k 
?kVukaph o.kZus ukghr] rj ts Hkksxys] ts txys] ts nq%[k] osnuk] vogsyuk] mis{kk] okVÓkkyk vkyh] R;k osnuspk gqadkj 
vkgsr- ys[kuhP;k ek/;ekrwu ;k fL=;akuh vkiY;k eukrY;k oknGkyk 'kefo.;kpk izdkj vkgs] vls fnlrs- 
 ;k lanHkkZr MkW- izfrHkk vfgjs ^lekt'kkL=h; ifjizs{;krwu fL=;akph vkRedFkus* ;k xzaFkkr Eg.krkr dh] ßfL=;akuk 
izkphu dkGkiklwu vfHkO;Drh Lokra«; uOgrs- vkrk R;akuk rs Lokra«; ykHkY;kus Lor%ph dgk.kh R;k dFku d: bZfPNr 
vkgsr- fL=;kaP;k vkRedFkukaP;k 'kh"kZdkrwugh rsp vfHkO;Dr gksrkuk fnlrs-Þ1111 
(i) ^eh ouoklh*^eh ouoklh*^eh ouoklh*^eh ouoklh* 
 lkS- fla/kqrkbZ lidkG ;akuh gs vkRedFku b-l- 1988 e/;s fyfgysys vlys] rjh b-l- 1990 rs 2000 ;k 
dky[kaMkr vkfnoklh thoufp=.kkps vkRedFku vk<Gr ukgh- Eg.kwu ;k vkRedFkukpk lekos'k vH;klklkBh dsysyk 
vkgs- gs vkRedFku Eg.kts nqgsjh osnuspk gqadkj vkgs- vkfnoklh Eg.kwu vkf.k L=h Eg.kwu v'kk nqgsjh osnusyk vkfo"Ñr 
dj.;kpk iz;Ru fla/kqrkb±uh ;k vkRedFkukrwu dsysyk vkgs- f'kok;] ,d vf'kf{kr eqyxh fpa/khiklwu izxYHk fopkjoar] 
lektlsfodk fla/kqrkbZ lidkG i;±rP;k vusd VII;kai;±rpk izokl ;k vkRedFkukrwu vkysyk vkgs- 
 fla/kqrkb±P;k vk;q";krhy ouou] T;k fBdk.kh R;k xsY;k R;k fp[kynjk ifjlj] rsFkhy vkfnoklhaps fp=.k 
vkf.k ;k lektkph lsok djrkuk vuok.kh jDrkGysY;k ik;kauh fgaM.kkÚ;k lektlsfodk fla/kqrkbZ lidkGkaP;k 
vk;q";kpk vusd VI;kai;±rpk izokl ^eh ouoklh* e/kwu ekaMysyk vkgs- Lor%P;k vk;q";kr vkysY;k nq%[kkuqHkokaph 
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izfprh brj fL=;akuk ;sÅ u;s Eg.kwu R;akuh thokps jku dsys vkf.k lektkr fL=;ake/;s tkx`rh ?kMowu vk.k.;kpk iz;Ru 
dsyk- R;k vukFkkaP;k vkbZ cuY;k] rj vU;k;&vR;kpkjkyk cGh iMysY;k fL=;akP;k ek;h cuY;k- Lor%pk lalkj 
mn~/oLr >kysY;k ;k ek;hus vusdkaps lalkj lqjGhr dsys- R;akP;k ;kp dk;kZpk vkf.k R;krwu vkysY;k thoukuqHkokapk 
ys[kktks[kk Eg.ktsp ^eh ouoklh* gs vkRedFku gks;- ;krhy fla/kqrkb±P;k O;fDrjs[ksfo"k;h ^eh ouoklh* P;k izLrkousr 
t;Ñ".k f'kans Eg.krkr dh] ßok?kkP;k cPP;kyk cksMY;kua nw/k iktya] rjh o;kr ;srkp R;kyk vkiY;k [kÚ;k tkrhph 
tk.k Ogkoh r}rp ;k okf?k.khua vkiyk lalkj flesaVP;k nynyhrwu fp[kynÚ;kP;k taxykr ekaMyk- ^lalkj* 'kCnkph 
tk.kho fryk uO;kus mexyh- ;k okf?k.khyk vkrk [kjh tk.kho >kyh- eh] ek>s ewy o pwy ;k iyhdMsgh Qkj eksBk 
lalkj vkgs] gs fryk mexya vkf.k txkus ykFkkMysY;k] ek.kwl Eg.kwu tx.;kpk vf/kdkj vOgsjysY;k vkfnoklh 
cka/kokaP;k lsospa ^vfl/kkjk* ozr frus Lor%gwu vafxdkjya- frP;k pky.;k&cksy.;kr vR;ar uSlfxZdi.kk] vks?korh 
Hkk"kk] cjap dkgh lkslya;] Hkksxya; gs tk.kow u ns.kkjh láknzhP;k dMsdikjhph tkrdqGh lkax.kkjh] jkaxMh( i.k R;kp 
cjkscj ek;sP;k vksykO;kua vksFkacysyh ok.kh- vkokt Hkjnkj( i.k d#.ksph >kyj vlysyh] uÅokjh yqxMa] fdafpr 
>qdwu pky.;kph <c] MksbZoj inj( i.k R;krgh >ikVY;kpk vkHkkl osGksosGh vkiya vfLrRo nk[korks;- vla gs 
O;fDreÙo Eg.ktsp fla/kqrkbZ lidkG-Þ2222 
 ;k vkRedFkukrwu vtwu ,d egÙokph xks"V tk.kors] rh Eg.kts fla/kqrkb±uk jkT;dR;k±ps vkf.k lektkps 
vkysys cjs&okbZV vuqHko gh gks;- vkfnoklhaP;k y<îklkBh ea=ky;] fnYyhokjh djhr vlrkuk HksVysys csxMh iq<kjh] 
usrs eaMGhpk lekpkj T;kizek.ks R;akuh ;k iqLrdkr ?ksryk vkgs- R;kpizek.ks rkb±P;k xk.;kus Hkkjkowu tkowu izfl)hP;k 
>ksrkr vk.k.kkjh iq.ksdj eaMGhp izHkkP;k izdj.kkr dks.krkgh ekxpk&iq<pk fopkj u djrk d’kh cnukeh djrs] ;kpsgh 
o.kZu fla/kqrkb±uh d:u ek.klkaP;k nksyk;eku ekufldrsps vkf.k i’kqo`Ùkhps n’kZu ?kMfoys vkgs- iq.;kyk laLÑrhps] 
fo|sps ekgsj ?kj letys tkrs( ijarq R;kp iq.;kyk dqBsgh ek;spk ik>j QqVyk ukgh] vlsgh o.kZu R;akuh ^eh ouoklh* 
e/kwu dsys vkgs- 
(ii) ^vkgs euksgj rjh*^vkgs euksgj rjh*^vkgs euksgj rjh*^vkgs euksgj rjh* 
 lqfurk ns'kikaMs ;akps ^vkgs euksgj rjh* gs vkRedFku fnukad 12 twu 1990 lkyh izdkf'kr >kys- nfyr] 
xzkeh.k] vkfnoklh v'kk lektkrY;k rGkxkGkrY;k vkRedFkukar eu] nq%[k] Hkwd] osnuk] tkfrHksnkph nkgdrk] 
Li`';&vLi`';akuk feG.kkjh ghu okx.kwd] os'khckgsjhy nq%[kkpk Vkgks] taxykrhy thouke/;s gjowu xsysyk ewG 
laLÑrhpk mikld vkf.k vk| jfgoklh ;k lok±ps fp=.k ejkBh vkRedFkukaP;k ek/;ekrwu ;sr gksrs- ek=] mPpo.khZ; 
oxkZrhy ys[kdkaph th vkRedFkus vkyh] R;ke/;s lqfurk ns'kikaMsaps vkRedFku vkiyh osxGhp vksG[k lkaxwu tkrs- 
czkã.k oxkZe/;s vlwugh vkf.k l/ku] mPpf'kf{kr vkf.k izfl)hl ikoysY;k ?kjk.;kryhgh ,[kknh O;Drh brdh nq%[kh] 
,dkdh vkf.k fujk'k vlw 'kdrs] ;kpk vuqHko ejkBh vkRedFkukyk izFkep ;k vkRedFkukus vk.kwu fnyk vkgs- 
 lqfurk ns'kikaMs ;kaP;k [kMrj thoukpk izokl Eg.ktsp ^vkgs euksgj rjh* gs vkRedFku vkgs- 'ksoVh nq%[k] 
osnuk vkf.k ,dkdh thoup okVÓkkyk ;srs] ghp [kjh vk;q";kph 'kksdkafrdk vkgs- ;kp osnuspk gaqdkj ;k vkRedFkukrwu 
loZ= vk<Gwu ;srks- lqfurk ns'kkikaMs ;akP;kp eyi`"Bkojhy etdqjkrwu ;kpk vuqHko ;srks- R;k Eg.krkr] ßlQy laiw.kZ 
Ogk;yk gh lkBk mÙkjkaph dgk.kh ukghp- gh lkBk iz'ukaph dgk.kh gh lQy uOgs vkf.k fu"Qygh uOgs- viw.kZ ek=]  
uDdhp-Þ3333 
 Lokra«; pGoGhr Hkkx ?ksrY;kps o`Ùkkar o R;krwp iq-y- ns'kikaMssaph vksG[k gksÅu R;kps yXukr >kysys :ikarj 
o uarj ykxysyk jaxHkwehpk ukn] eSfQyh] dk;ZØe] feGkysyh izfl)h- iq-y- pk LoHkko o R;keqGs vusdnk okVÓkkyk 
vkysyh lq[k] nq%[k- iq-y- P;k lkfgR; {ks=krhy izfl)heqGs] ?kjk.;keqGs feGfoysyh izfl)h] izfr"Bk o R;akpk 
tx.;koj >kysyk ifj.kke vkf.k fuekZ.k >kysyh izxYHk fopkjlj.kh] gkp ;k vkRedFkukpk ifjikd vkgs- ák 
vkRedFkukrwu ,d xks"V eq[;Ros tk.kors] rh Eg.kts lqfurk ns'kikaMsauh vkiys xq.k&nks"k T;k izek.kkr ij[kMi.ks 
lkafxrys vkgsr rlsp iq-y- P;k pfj=kfo"k;h fyfgrkukgh R;akuh R;akps xq.k&nks"k ij[kMi.ks uksanowu ,d izdkjs 
fy[kk.kkyk lR;rk vk.k.;kpk izkekf.kd iz;Ru dsyk vkgs- 
 mPpo.khZ; czkã.k lektkrhy dkgh deZB fopkj] :<h] ijaijk vkf.k laLÑrhP;k iksdG dYiuk o nso] /keZ] 
J)k] va/kJ)k] ;akfo"k;h lektkr vlysY;k vkpkj&fopkjkapsgh foospu ;k vkRedFkukrwu vkysys vk<Grs- oSpkfjd 
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erHksn vkf.k ukrslaca/k] ;akP;krhy varjkpk os/kgh ;k iqLrdkrwu ?ks.;kr vkysyk vkgs] rj vkiY;k lektkP;k ckgsjP;k 
lektkps nq%[k ikgwu xfgojysY;k eukps n'kZugh iqLrdkP;k 'ksoVP;k VII;kr vkfo"Ñr >kysys vkgs- 
(iii) ^vJwaps ukrs*^vJwaps ukrs*^vJwaps ukrs*^vJwaps ukrs* 
 ehuk ns'kikaMs ;akuh gs vkRedFku b-l- 1995 lkyh fyfgys- egkjk"Vªkrhy ukeoar ukVddkj] lkfgfR;d vkf.k 
oDrs izYgkn ds'ko v=s mQZ vkpk;Z v=s vkf.k R;akP;k iRuhP;kp fp=.kkus ák vkRedFkukpk eksBk Hkkx O;kiysyk 
vkgs- 
 ehuk ns'kikaMs ák vkpk;Z v=s ;akP;k f}rh; dU;k vkgsr- vkiY;k ckyi.kkiklwu rs ofMykaP;k] vkbZP;k 
e`R;wi;±rph gfddr R;akuh ^vJwaps ukrs* e/kwu o.kZu dsysyh vkgs- lk/kkj.ki.ks rsohl izdj.kkaP;k ek/;ekrwu ;k 
vkRedFkukph ekaM.kh d:u ckyi.k] f'k{k.k] rk#.;koLFkk] oSokfgd thou vkf.k vkbZ&ofMykaP;k vk;q";kpk 'ksoV ;k 
xks"Vh Øekus uksanfoysY;k vkgsr- 
 v=saP;k thoupfj=koj cÚ;kp izek.kkr izdk'k Vkd.;kps dke ;k vkRepfj=keqGs >kysys ikgko;kl feGrs- 
R;akP;k O;fDreÙokoj baxzth laLdkjkauh dlk izHkko ikMysyk gksrk o R;kpk vuqHko R;akP;k okjaokj o nSuafnu thoukr 
dlk vk<Gwu ;sbZ] ;kpsgh o.kZu ns'kikaMsauh dsysys vkgs- v=sauk izokl dj.;kph] ukVds ikg.;kph] eksBÓkk gkWVsykr 
tso.kkph] lkgsch isgjko dj.;kph vkf.k baxzthrwu laHkk"k.k dj.;kph gkSl gksrh- rs eq[;k/;kid gksrs- R;keqGs R;akpk 
ixkj ;k pSuhlkBh iqjslk uOgrk] rjhgh rs ;k loZ xks"Vh lgti.ks djhr- ek=] R;akP;k iRuhph xks"V R;akP;kis{kk osxGh 
gksrh- lk/kh] ljG jkg.kh vkf.k ,dk f'kf{kdsyk 'kksHksy vlk isgjko- [kku&iku] fopkjlj.kh vkf.k dqVqacoRlyrk ;k 
xks"Vhauk R;akuh egÙo fnysys gksrs- R;keqGs cÚ;kpnk izoklkr foukdkj.k [kpZ udks Eg.kwu R;k [kk.;k&fi.;kps lkfgR; 
?k:up d:u ?ksr- v'kk ;k tksMI;kP;k lgthoukpk vkf.k uarjP;k dkGkr foLdVr xsysY;k lalkjkpk vkys[k Eg.ktsp 
gs vkRedFku vkgs-  
 eksBÓkk ek.klkaph eusgh eksBh vlrkr] vls EgVys tkrs- d/khgh u >qd.kkjk ek.kwl] usgeh rkBj vl.kkjk 
lkgsch iks"kk[kkryk ,d ys[kd eqyhP;k fookgkosGh fujksi nsrkuk vksDlkcksDlh jMrks] rsOgk R;krhy cki tkxk gksrks- 
;kpk ân;nzkod vuqHko R;akuh ;k vkRedFkukr ukasnoyk vkgs- ,o<sp uOgs] rj eqyhP;k fdaok iRuhP;k nq%[kkpk d/khgh 
fopkj u dsysY;k v=sauk eqyhP;k uqdR;kp tUeysY;k vHkZdkP;k e`R;wus fdrh vukoj nq%[k >kys] ;keqGs R;akP;k 
fBdk.kps gGos eu dls vki.kkal letys] ;kpkgh mYys[k R;akuh dsyk vkgs- f'kok; vk;q";Hkj rkB ekusus irhP;k 
lq[k&nq%[kkr lkFk nsÅu ifjfLFkrhyk d/khgh 'kj.k u tkrk LokfHkekukus fiR;kph tckcnkjh isywu] eqyhaph yXus 
Lor%P;k fgaerhoj ikj ikMysY;k vkbZph] vk;q";kP;k 'ksoVh >kysyh n;uh; voLFkkgh okpdkaP;k ân;kpk Bko ?ksrs- 
 ;kpkp vFkZ vlk dh] ?kjke/;s ukan.kkjh ek.kls gh d/kh&d/kh [kwi eksBh okVrkr] rj d/kh&d/kh [kwi gGoh 
okVrkr- R;akps orZu d/kh ijdsi.kkps okVrs] rj d/kh vkrMîkkyk ihG ikM.kkÚ;k osnusps n'kZu ?kMfors vkf.k [kÚ;k 
vFkkZus R;akP;k eukpk 'kks/k ?ks.ks vo?kM gksÅu clrs- ;k iqLrdkP;k euksxrkr ysf[kdsus EgVys vkgs dh] ßikjaifjd :< 
dYiusizek.ks lkekU; vkbZ&ofMykaph vu~ R;akP;k eqykaph ukrh vlrkr dh ukgh dq.kkl BkÅd- eyk R;kpk vuqHko 
ukgh( dkj.k iIik vkf.k vkbZ nks?ksgh vlkekU; gksrs- R;akP;k vlkekU;RokeqGsp vkeP;krhy ukrh vR;ar xqarkxqrhaph 
gksÅu clyh- rh laiw.kZ myxMwu nk[ko.ks ek÷;k vkokD;k ifydMpa vkgsÞ4444 
(iv) ^txk;pa; izR;sd lsdan*^txk;pa; izR;sd lsdan*^txk;pa; izR;sd lsdan*^txk;pa; izR;sd lsdan* 
 eaxyk dsoGs ;akps gs vkRedFku b-l- 1996 lkyh izfl) >kys- ekxkloxhZ; lektkrhy pkaHkkj ;k tkrhr 
tUeysY;k vkf.k LodrZ`Ùokus tuek.klkar izfl)hl ikoysY;k irh&iRuhP;k thoukps fp=.k Eg.ktsp ^txk;pa; izR;sd 
lsdan* gs vkRedFku gks;- eaxyk gh eqyxh ckyi.kkiklwu vkbZ&ofMykafouk ok<Y;kus lkslkos ykxysys nq%[k] egkjk"Vª 
c¡dsrhy uksdjh] MkW- dsoGsalkscr >kysyk fookg vkf.k fookgkrwu irhP;k :ikus feGkysyk ,d fe=] l[kk] irhlkscr 
dsysyk izokl] R;krhy xaerh&terh vkf.k oSf'k"VÓkiw.kZrk] fofo/k fBdk.kh dsysY;k i;ZVukrwu fuekZ.k >kysyh Vªsfdaxph 
vkoM] dk'ehjiklwu dU;kdqekjhi;±rpk osxosxGÓkk izdkjpk izokl] /kkfeZd i;ZVu] LFkGkauk fnysY;k HksVh] fgeky;krhy 
loksZPp ,OgjsLV f'k[kjkojhy ;'kLoh eksghe o gs loZ djhr vlrkuk lkFk ns.kkjk irh- ek=] irhP;k vdkyh e`R;wus 
vks<oysY;k leL;akpk Mksaxj] R;krwu ckgsj iMwu Qqyfoysyk lalkj] ;k lok±ph tckcnkjh isyorkuk >kysyh vks<krk.k 
vkf.k lek/kkugh eaxyk dsoGasuh vkiY;k vkRedFkukarwu ekaMys vkgs-  
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 MkW- ;'koar dsoGs gk peZdkj lektkr tUeysyk [ksMÓkkryk eqyxk- eqacbZlkj[;k egkuxjke/;s 'kkys; f’k{k.k 
o tx.;klkBh cwV ikWyh'k dj.;kiklwu jsYose/;s xksGÓkk] fcfLdVs] fofo/k oLrw fod.;kps dke djrks- f'kok;] 'kkGspk 
[kpZ Hkkxfo.;klkBh ?kjkrwu dks.krkgh vk/kkj ulY;kus feGsy rs NksVs&eksBs dke] uksdjh djrks vkf.k eksBÓkk ftÌhus] 
fpdkVhus rks esfMdypk vH;klØe iw.kZ djrks o MkWDVj curks vkf.k ,d vkn'kZ mHkk djrks- R;kP;k ;k ifjJeiw.kZ 
thoukph O;Fkk vkf.k dFkk ;k vkRedFkukrwu vorjysyh vkgs- 
 ifjJe] /;s;] fpdkVh vkf.k vkRefo'okl gh ewY;s ek.klkus vkRelkr dsyh vkf.k R;kuqlkj orZu dsys] rj 
R;kyk thoukr dkghgh v'kD; ukgh] vlkp cks/k MkW- ;'koar dsoGs vkiY;k vkRedFkukrwu nsrkr] vls fnlrs- 
thoukr usgehp lq[k&nq%[kkps izlax ;sr vlrkr- ek=] lq[kkus gqjGwu u tkrk vkf.k nq%[kkus dksyeMwu u tkrk] ;k 
nksUghgh xks"Vhauk dosr ?ksÅu ek.klkus ekxZØe.k dsys o ;k nksUghapk ;ksX; leUo; lk/krk vkyk] rj ek.klkP;k 
tx.;kryk vkuan osxGkp vuqHko nsÅu tkrks vkf.k fujk'kktud vk;q";gh vkuanh gksr tkowu 'ksoV xksM gksrks- 
 Eg.kwu feGkysys vk;q"; gs osnuke; gksÅu rs dqjokGhr cl.;k,soth vk;q";kP;k izR;sd lsdankpk vkLokn 
?ksryk ikfgts] rsOgkp [kÚ;k tx.;kryk vkuan feGsy o vkiksvkikp thou vkuanh gksbZy] gkp mins'k gs vkRedFku 
lkaxwu tkrs- ;k vkRedFkukP;k ckcrhr iqLrdkP;k eyi`"Bkojhy etdwj ;kpk vuqHko nsÅu tkrks] ßMkW- ;'koar dsoGs 
peZdkj lektkryk r#.k cwVikWyh'k djhr jsYose/;s rÚgs&rÚgsP;k oLrw fodr vkf.k ukuk uksdÚ;k iRdjr R;kus f'k{k.k 
iw.kZ dsys- rks MkWDVj >kyk( i.k rks rsFksp Fkkacyk ukgh- R;kus vusd dyk] Nan tksiklys- rks thou jfldrsus txyk- 
vkiY;k ifjljkyk lH;rk f'kdo.;kpk R;kus iz;Ru dsyk vkf.k ,d fnol NksVÓkk vi?kkrkpa fufeÙk gksÅu rks vdkyh 
ej.k ikoyk-Þ5555 
 ojhy vk'k; thoukps rÙoKku dkgh {k.kkr lkaxwu tkrks- ek.kwl txrkuk vusd ?kVuk ?kMrkr- R;krwu jkx] 
yksHk] }s"k] eRlj] gsos&nkos] nqjkok] dVqrk v'kk xks"Vh mn~Hkorkr vkf.k gljs] [ksGrs thou mn~/oLr gksÅu vk;q"; 
nq%[ke; ;krukauh Hk:u tkrs- R;keqGs feGkysY;k tUekps lkFkZd djko;kps vlsy] rj ;k loZ xks"Vh cktwyk lk:u 
txys ikfgts- R;klkBh euke/;s usgeh /kukRed] ldkjkRed fopkj lRizo`Ùkhph tksikluk vkf.k izkf.kek=kaoj izse o 
n;kHkko ;k xks"Vhapk vafxdkj dsyk ikfgts- ex rqEgkyk ^gk ek>k] rks rq>k* vlk nqtkHkko okV.kkj ukgh] rj ^fo'oph 
ek>s ?kj* gh fo'oca/kqRokph ladYiuk vkpj.kkr ;sbZy- gsp [kjs thou vkgs- MkW- dsoGsaP;k pfj=krwu ;kp xks"Vhaph 
tk.kho gksrs( rj eaxyk dsoGs ;akuhgh irhP;k fu/kukuarj [kpwu u tkrk ftÌhus] /kMkMhus Lor%yk lko:u lalkj 
lkaHkkGyk- eqykauk /khj nsÅu lUekxkZyk ykoys- f'kok;] vkiY;k irhP;k ekxs irhP;k vkoMh&fuoMh vkf.k Nan 
tksiklwu R;akuh MkW- dsoGsaps LoIu iw.kZ dsys- R;akP;k ;k O;fDreÙokrwugh ,dk /kS;Z'khy] la;eh vkf.k drZO;rRij L=hps 
n'kZu ?kMwu ;srs- 
lekjksi lekjksi lekjksi lekjksi  
 izLrqr 'kks/kfuca/kkr la'kks/kuklkBh fuoMysY;k vkRedFkukaph rksaMvksG[k d:u ns.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- gh 
vkRedFkus b-l- 1990 rs 2000 ;k n'kdkrhy vlwu] R;krhy izR;sd vkRedFku gs fof'k"V oxkZps] tkrhps izfrfuf/kRo 
dj.kkjs vkgs- ;k vkRedFkukapk vH;kl dsY;kus ,dkp n'kdkrhy lektizokg] fopkjlj.kh] pGoGh] jktdkj.k] /keZ] 
lerk] Lokra«; vkf.k ca/kqRokph ladYiuk b- xks"Vhapsgh vkdyu ;akrwu gks.;kl enr gksrs- R;keqGsgh vkRedFkus la[;sus 
deh fdaok ekstdh vlyh] rjhgh R;k n'kdkrhy izkfrfuf/kd vlY;kus egÙokph vkgsr] vlsp Eg.kkos ykxrs- 
fu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZ 
1½ b-l- 1991 rs 2000 ;k n'kdke/;s ejkBhr eksBÓkk izek.kkr vkRedFkukaph fufeZrh >kyh- rlsp ;k n’kdke/;s 

nfyr vkRedFkukaph la[;k brj vkRedFkukaP;k rqyusr tkLr fnlrs- 
2½ fL=;kaph vkRedFkus LokuqHkokaph izkekf.kd ekaM.kh djrkuk fnlrkr o R;kr ^L=h eqDrh*pk gaqdkj fnlrks- 
3½ vkfnoklha lekt vkf.k R;k lektkph L=hdMs ikg.;kph ekufldrk ^eh ouoklh* e/kwu ifgY;aknkp vkfo"Ñr 

>kyh vkgs- 
4½ izfl) vkf.k txkP;k n`"Vhus mPp vl.kkÚ;k O;Drh dkSVqafcd thoukr fdrh vi;'kh vlrkr] ;kpk izR;; 

^vJwaps ukrs* ;k vkRedFkuke/kwu fnlwu ;srs- 
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5½ izfl) vkf.k txkP;k n`"Vhus mPp vl.kkÚ;k O;Drh dkSVqafcd thoukr fdrh vi;'kh vlrkr] ;kpk izR;; 
^vkgs euksgj rjh* vkf.k ^vJwaps ukrs* ;k nksu vkRedFkukae/kwu fnlwu ;srs- 

6½ ^txk;pa; izR;sd lsdan* e/kwu peZdkj lektkP;k vKkuh ekufldrsoj vkf.k R;koj ekr d:u ;'kkps f'k[kj 
xkB.kkÚ;k nqnSZoh MkW- ;'koar dsoGsaph dgk.kh okpdkaps eu gsykowu Vkdrs- 

lanHkZlwphlanHkZlwphlanHkZlwphlanHkZlwph 
1½ MkW- vfgjs izfrHkk] ^lekt'kkL=h; ifjizs{;krwu fL=;akph vkRedFkus*] dSykl ifCyds'kUl] vkSjaxkckn] iz-vk- 2011] i`-

93-    
2½ lkS- lidkG fla/kqrkbZ] ^eh ouoklh*] fj;k ifCyds'kUl] dksYgkiwj] iz-vk- 1988] i`- izLrkouk-    
3½ ns'kikaMs lqfurk] ^vkgs euksgj rjh*] ekSt izdk'ku x`g] eqacbZ] ,dksf.klkoh vko`Ùkh 2012] eyi"̀B- 
4½ ns'kikaMs ehuk] ^vJwaps ukrs*] fMEiy ifCyds'kUl] Bk.ks] f}-vk- 2002] euksxr] i`-1- 
5½ dsoGs eaxyk] ^txk;pa; izR;sd lsdan*] xzaFkkyh izdk'ku] eqacbZ] iqueqZnz.k 2010] eyi`"B- 
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क पना दधुाळ यां याक पना दधुाळ यां याक पना दधुाळ यां याक पना दधुाळ यां या किवततेील ी ितमाकिवततेील ी ितमाकिवततेील ी ितमाकिवततेील ी ितमा    किवतासं ह किवतासं ह किवतासं ह किवतासं ह ----    िसझर िसझर िसझर िसझर 
कर हणतये मातीकर हणतये मातीकर हणतये मातीकर हणतये माती    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सौसौसौसौ. . . . मगंल एकनाथ ड गरेमगंल एकनाथ ड गरेमगंल एकनाथ ड गरेमगंल एकनाथ ड गरे    
कला, वािण य व िव ान महािव ालय नारायणगाव, ता.- जु र, िज. – पुण.े ४१०५०४ 

तावनातावनातावनातावना: : : :         
सौ. क पना दधुाळ यां या ‘िसझर कर हणतेय माती’ - २०१४ व ‘धग असतेच आसपास’ - २०१६ ह े दोन 

का सं ह कािशत झाले आिण समी कांना, अ यासकांना यातील ितमांनी आ यच कत केले. ामीण ीवादाचे न ान े
यांना दशन झाले. कविय ीची शेती करताना आले या भावभावनांची पंदने अचूक श दात  झाली आहते. ामीण 

जीवनातील मू यांची झालेली पडझड क पना दधुाळ यांना कषाने जाणवते. या गतशील शेतकरी कुटंुबातील असून वतः 
शेतीत राबतात. यामुळे शेती जीवनातील ी हणनू घेतलेल ेअनुभव व कविय ी हणून झालेली जडणघडण ल णीय वाटते.  

सामा य शेतकरी कुटंुबातील बाईकडे घरातील आिण शेत िशवारातील कामे डोळे वटा न बघत असतात. अशात 
किवतेच वेड जोपासणं हणजे िभकेचे डोहाळेच असे क पना दधुाळ हणतात. असे होते तरी महारा ातील कानाकोप यातनू 
१८ पुर कार या किवतासं हाला िमळाले. महारा  सािह य अकादमीने मराठी किवतेची ितिनधी हणून आमंि त केल.े ८६ 

ा ‘अिखल भारतीय सािह य संमेलनात’ मा. शरदचं  पवार साहबे यांनी उ ाटनपर भाषणात यां या किवता वाच या. 
टभुण  माहरे व सासर बोरीभडक, ता. द ड या गाव या मातीने यां या श दांना वा तवतेचा पश झाला आह.े  

क पना दधुाळ यांची किवता आपले मन वेधनू घतेे. ती पु हा पु हा वाचावीशी वाटते. कारण या किवतांमधून 
नवसजन दसून येते. यांची भाषा हणजे अनुभवाची उ फूत शलैी आह.े ती  संवेदन मता, शेती अनुभवाची समृ ी, 
जीवनाकडे पाह याची मू यदृ ी, न ा ितमा यामुळे यां या ल णीय किवतांनी वाचकाला आक षत केले.  

सृ ी आिण ी यां या सजनाची एका मता किवतेत झाली आह.े बदलते सां कृितक पयावरण, शतेीतील प रवतन, 
जागितक करण आिण शतेी, आधुिनकता, न ा िपढीची मानिसकता, शेतीवरील नैस गक व मानविन मत आ मण याचे भान 
यां या किवतेत जाणवते. िजथ ं‘कुसळ सु ा उगवत न हत,ं ितथे मी व ांना पाणी घातलं’. ‘गाळ’ किवतेत कविय ी हणत,े  

“आम या िप ानिप ा मातीत खप या     
तरी अजून चुलीत खोड यांचा धूर होतोय     
आ ही भाकरी संग िचमूटभर राख खातोय”    

‘‘‘‘दधूदधूदधूदधू’ ’ ’ ’ ---- िजथ ंदधुाला पा याची कमत असत े ितथ ंर ाचं पाणी क न दधुा या कट या भर याला याला काय अथ आह े? 
साधी, सोपी सरळ बोलीभाषा हा यां या किवतेचा िवशेष आह.े  
‘शेणा या पा ा उचलून, आई या डो याला पडलेला ख ा  
िजतराबाला वैरण वा न वाकलेला बाप, हीच आमची कमाई हणायची का ? असा सडेतोड सवाल कविय ी समाजाला 
िवचारते. 
‘‘‘‘कुसळाच ंगावकुसळाच ंगावकुसळाच ंगावकुसळाच ंगाव’ ’ ’ ’ ---- िपकापे ा कुसळं िपकणारे गाव अस यामुळे तेथे अठरािव  दा र  होत.ं  

‘जग या वाच या करडईची, ओटीत ब डं वेचायची माय’ 
आंधळी झाली माय आता, काळोख बघवत नाही 

असे दा र  असले तरी कजापायी फाशी घेण ंगावाला कधीचं ठावं न हत.ं गावातील पोरांनी आता नवे योग क न 
का हर झालं पािहजे. असे दधूाळ हणतात. 
‘‘‘‘साहबेसाहबेसाहबेसाहबे’ ’ ’ ’ ---- शेतक याचा मुलगा ‘साहबे’ झाला आह.े तो आप या कामात म  झाला आह.े यामुळे याला आई-वडील, नाती, 
शेती याचा िवसर पडला आह.े हातारी आई याला िवनवणी करते,  

साहबे झालास पोरा तू, खीनभर घरला येवून जा  
तुटायला झालय दावं, आता त ड तरी दावून जा  
ग रबीची हौस न हती, सालान ंगडी राहायचा बाप  
बैल दमून बसला क , मानंवर जू यायचा बाप  
मोलमजुरी करता करता क येक खुरपं िझजून गलेी  
आठवणी तु या पुसताना पदराची चधी िभजून गेली  
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तू आम या पोटचा गोळा अस यामुळे िवस न जाता येत नाही, आभाळातून पड यासारखा आईबाप िवस न गलेास. 
पण आता आमची त ार नाही. आता तू - 

‘सरणाला अ ी दऊेन जा’  
घ गावतय जगण ंआता, काळीज इतकं बेईमान पोरा  
शेवटचं ह ेमागणं आता, ज माचं देण ंदऊेन जा  
मांडीवर डोकं घेऊन, घोटभर पाणी पाजुन जा  

शेतकरी आई आप या ‘साहबे’ झाले या मुलाला िवनंती करीत आह.े ते हा आप या डो यात अ ू येतात. 
दा र ातील शेतक याची मुलगी जे हा शाळेत जात ेते हा ितला िवषमता जाणवते, एक कडे पांढरे शु  बूट - मोजे घालणारी 
मुलगी तर दसुरीकडे फुफा ातनू चालणारी मुलगी फड यात बांधलेली भाकर घऊेन शे या चारायला घऊेन जाते.  
आधिुनक शतेकरी ीआधिुनक शतेकरी ीआधिुनक शतेकरी ीआधिुनक शतेकरी ी - महानगरीय संवेदनेमुळे आपला शेतमाल मॉलसाठी पाठवून देत.े ते हा ितचा जीव गुदम न जातो. 
ते हा आता ितनेही बदलायचे ठरवले आह.े  

“आता मी पाठवत ेलेकरांना कॉ हटम ये  
िनदान लेकरं तरी या महानगरीय व थेत  
उघडी पडू नयेत हणून”  

पण आपणच रोज उपाशी का राहतो ? असा  शाळकरी मुलगी आईला िवचारत.े माती आिण आकाश सवानाच 
सारखे असते. पण शाळेत जाणा या मुलीला आई ऊस तोडायला घेऊन जात.े लहान मुलाला आई पाचटात झोपवते.  

नवीन िवहीर खणताना पाहताना ती जणू न ा सृजना या वेणा सहन करीत आह ेअसे कविय ीला वाटते “धर ी या 
तनातून पा हावला ग ओघळ” िविहरीला पाणी लागल ं हणजे िविहरीचा ‘गभ जसा उदरात’ अशी नवी ितमा कविय ी 

वापरते.  
शतेकरी मलुगीशतेकरी मलुगीशतेकरी मलुगीशतेकरी मलुगी - भोळाभाबडा बाप माझा, माळावर शे या सोडायचा  

थाळीभर गुळा या चहात पोटाची आग िमटवायचा  
अशाच आगीत एक दवस बाप एकटाच िनघून गलेा  
अडा याचं शहाण ंसपान मा या मनात पे न गलेा.  

‘‘‘‘ग दणग दणग दणग दण’’’’ या किवतेत कविय ी हणत,े हातावर कोरललेा मोराचा िपसारा पािह यावर मनाला िवसावा देते. हातावरील 
गौळण चा फेरा पा न जे हा कोणी  िहणवते, ते हा मन रमून जाते. हातभर ग दलेली तुळस पा न माझा देह पंढरी आिण मन 
िवठूचा कळस वाटते. संसारात सोसायची उभारी देतात. मरताना ह े ग दणच दािगना हणून सोबत येत.े असे या ि ला 
वाटते. 
‘‘‘‘बायाबायाबायाबाया’’’’ या किवतेत कविय ी हणते, बाया शेतातील िहरवाई तोडून, खुडून, उपटून, बांधून बाजारात नेतात, आिण तराजूत 
आपले क  तोलतात. या पैशातून तले, मीठ, साबणाबरोबर मोबाईल रचाजसाठी एखादी नोट काढून ठेवतात. पालेभा या 
िवकून तंबाखू, तप कर, िमसरी आणतात. मुलांसाठी व ा-पु तके पेन आनदंाने आणतात.  

‘डो यावर गठुडी घऊेन झपाझप चालताना  
मावळ या दवसांशी उगवती या पैजा लावतात बाया  

िहमतीवर पैजा जकतात बाया 
या शेती धान देशा या नुस या नाग रक न ह े 
िजवंत पुरावेच जगतात बाया’  

शेतकरी ी रोज मातीतच नांदते. सरी-वा यात कांदे लावत.े झडूची फुले तोडते. ऊसाचं बेणं मातीत दाबते. खोल 
िविहरीचे पाणी शदत.े  

‘रोज मातीत’ मी ग नांदते, 
उ हाता हात रोज मरत ेबाई मरते. 

‘‘‘‘अशंअशंअशंअशं’’’’ किवतेत कविय ी हणत,े ‘काळा या चार - दोन घ ा मी उलगडून पािह या येक घडीत बाईला परी ाच ा ा 
लाग या.  

पा ावरवं ाचा संसार, बालिववाह, कौटंुिबक अ याचार, दा र , सततची मुल ची बाळंतपण, सहन केले मरणाचे 
झ बणं.  

बाई ग, एवढं जगण,ं भोगण,ं सोसणं िशकलीस कुठून ? 
तोच सोिशक अंश वाहतोय मा या र ातनू  
हणूनच ह ेजगणं, कती संुदर वाटतयं.  
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‘माय’ या किवतेत कविय ी हणते, माय खुरपत होती, वर तळपतं ऊन ं
पोटात या लेकराचं तळपल ंतनमन  

बांधले या भाकरीत बोल ेआईचे ग ंमन, लेक पोटुशी नाजूक  
ितला सोसवेना भूक, बाई या ग जग याला  
का ाकु ाचा कंुपण.  

‘‘‘‘उलटंउलटंउलटंउलटं    काळीजकाळीजकाळीजकाळीज’’’’ या किवतेत कविय ी क पना दधुाळ हणतात, आज या जागितक करणात ी-पु ष समानता झाली असे 
हणत असल ेतरी समाजात आजही उल ा काळजा या माणसांची िशकार मुल ना हावं लागत आह.े  

िशवारात या देवांना िनवद घऊेन िनघाललेी पोर ित याच तालात  
खसकन ओढलं ितला टपले या नराधमांनी उसा या फडात  
ते हा न हता जागा बांधावरचा शद या हसोबा  
िशवं वरची ल मी आई, िविहरीत या साती आसरा  
ितनं शाळा सोडली खुरपं हातात घतेल ं 
ितची पात बायां या पुढं वावभर  
मालक कौतुक करायचा, पोरीला प यायचा  
मालक ित याच भोवती मजुरा घरची ीमंती याहळत.  

िविहरीतून रोज पाणी आणणारी ती अशाच एका दपुारी परत आली नाही. मोबाईलवर बोलत मालक आला, आिण 
िस  केलं पोर बा जदी होती. भानगड आसंन, आ मह याच केली आसंन.  

उल ा काळजाची माणसं वावरताहते िजकडं ितकडं दवसाढव या. समाजातील ी अ याचाराचे वा तव या 
किवतेत मांडल ेआह.े ि या लहानपणी जे खेळ खेळतात याचा यांना जीवनभर उपयोग होतो. ह े‘खेळ’ या किवतेत सांगताना 
कविय ी हणते,  

‘मोडलाय पाय कवा खुबा तरी चालता यावं लंगडत     
हणून खेळावी लगंडी, पोरवयात     

आंध या को शिबरीत असावं तरबेज     
हात बांधून बसायची असावी सवयं    
भातुकली या खेळात दाटूमुटीचा चटका बसावा     
िवस  नयेत मोहर गळा याचा, उतरंड ढासळ या या गो ी’     

अशा अनेक ितमां या मा यमातून क पना दधुाळ यांची किवता श दब  होत.े ‘िसझर कर हणतेय माती’ या 
यां या किवता सं हातील किवता मन अ व थ करतात.  

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::  
क पना दधुाळ या भूमीक या, राबराब राबणा या ी या क ाची जाणीव या किवतेतनू येते. शेती, माती, िपकं 

यां याशी समरस झालेली ही किवता शेतक या या कुटंुबातील आई, मुलगी, बिहण, प ी यांची ि थती  करते. पुण े
िज ातील बोरीभडक ह े यांचे गाव. अशा अनेक गावांचे ाितिनिधक िच ण यां या किवतेत आल ेआह.े वाचकांना अवाहन 
कर याचे साम य या किवतेत आह.े भूमी आिण ितची क या यांचा अनुबंध आप याला समजतो. क  करणा  या ीची ामीण 
पं आप याला भेटत जातात. यांची किवता मन वेधून घतेे. पु हा - पु हा वाचािवशी वाटते. ी संवेदन यांनी जागृत केले 

आह.े स दयमू य, जीवन मू ये या किवतेत आह.े यामुळे कविय ीने या किवतांमधून िवचार आिण त व दले आह.े यामुळे 
यां या या पिह याच का सं हाला अठरा परु कार ा  झाले आहते. ी आिण माती या दोघी सजन आहते तसेच ी, भूमी 

आिण कविय ी अशी ितची ी प ंआहते.  
मातीतून चालता मी मातीच होऊिन जात.े  
गभात िहरवे क ब खुशाल उगवू देत.े  

यां या किवतांना वा तवतेचा गिहरा रंग ा  झाला आह.े उ फूतता, ती  संवेदना, अनुभव िव ाची समृ ी, 
जीवनाकडे पाह याची मू यदृ ी, न ा ितमा यामुळे यांची किवता वाचकाला आक षत करत.े ‘गाळ’, ‘दधू’, ‘कुसळाचं 
गाव’, ‘साहबे’, ‘िनयात’, ‘पाचटा या मुलखात’, ‘ग दण’, ‘बाया’, ‘अंश’, ‘माय’, ‘उलटं काळीज’, ‘खेळ’ या किवतांमधून ी 

ितमा  झा या आहते. ी संवेदना या वेळी जागृत होतात. एव ा भाव पश  या किवता आहते.    
सदंभसदंभसदंभसदंभ: : : :     

१) िसझर कर हणतेय माती(किवता सं ह) – सौ. क पना दधुाळ, ह मस काशन, पुणे, ि तीय आवृ ी २०१४. 
२) बदलते सां कृितक पयावरण आिण मराठी किवता संपा.- डॉ. धनगर, डॉ. शेवते, काशक वातीधन, नािशक, थमावृ ी – २०१९.  
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मराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातील    कविय याकविय याकविय याकविय या    का ातनूका ातनूका ातनूका ातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    
ितमाितमाितमाितमा    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . मीना ीमीना ीमीना ीमीना ी    दवेदवेदवेदवे    ((((िनमकरिनमकरिनमकरिनमकर))))    
मराठी िवभाग मुख सहा. ा यािपका, डॉ. सौ. इं. भा. पा. मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद 

तावनातावनातावनातावना    : : : :     
तो आरशात जसा असतो तसा दसतो 

ती आरशात जशी नसते तशी दसते। ( ी सु ) 
 पारंप रक सािह यातून  होणारी ीची ितमा या िवषयी या का ातून मा मक वणन आल ेआह.े पु ष धान 
सं कृती या आरशात ीची खरीखुरी ितमा या सं कृतीला इ  वाटणारी अशीच ित बबीत होत होती, ीचे ि म व 
मया दत आिण एकूणच पु षी सं कृतीला सोईचे असेच सािह यातून  होत होते.  
 १९८० नंतर झालेली अनेक सामािजक, आ थक, शै िणक राजक य ि थ यंतरे ीने आ मसात केली तसा किवतेचा 
आशय, िवषय आिण अिभ  ही बदल ूलागली. ी हणून अवतरणारी किवता `माणूस` हणून अवत  लागली. ि यांचा 
दबलेला - दाबलेला ास हळूहळू का ातून मोकळा होऊ लागला. आशय िवषय आिण आिव कार बदल यान े ी का ाचे 
एक वतं य ितमा िव  तयार होऊ लागल.े घरादारा या चौकटीत अडकलले े ीचे ि व घराबाहरे पसरले या ापक 
पटलावर थानांतरीत होऊ लागल,े घर, संसार, मुलांचे संगोपन आिण नोकरी वसाय सांभाळून आ मिव ासाने उ या 
असले या आप या आजूबाजूला वावरणार्या ि या, या ि यांचे द:ुख, वेदना, घुसमट, याचं जगण,ं मराठवा ात या 
कविय नी आप या का ातून मांडल,े ी जािणवा, ी क ी अनुभव, ीची आई - बाई मुलगी, ेयसी, मैि ण, गृिहणी, 
बाहरे या जगात कतृ व गाजिवणारी ी अशा िविवध ितमा, ीचे ि व या काळात या कविय नी आप या का ातून 
अधोरेिखत केल.े  
का ानुका ानुका ानुका ानुभतुीभतुीभतुीभतुी    आिणआिणआिणआिण    ितमाितमाितमाितमा    : : : :     
 ितमा हा किवतेला का व िमळवून देणारा मह वाचा घटक आह,े किवतेचा ाणभूत घटक असतो.  
 आपण जे हा एखादी किवता वाचतो ते हा ित यातील काही श दांमुळे मन:च  ुसमोर काही िच े तरळतात. अशा 
िच ांना ितमा असे हटले जाते.  
 ` ितमा` हा सं कृत श द आह,े याचा अथ सा य  करणारी मूत  कवा िच  - आकार ितमेम ये दोन 
घटकांम ये थािपत होणारे नाते साध य - वैध यािधि त असते. कवी या अंतकरणातील उ कट भावनािव कार ितमां या 

पातून का ात येत असतो. ितमा किव या मनातील भावनांना साकार व देतात, संवेदनागुणांनी यु  असलेल ेश दिच  
कवा संवेदनांचा सा ा कार हणजे ितमा होय, कवीने का ातून साकारलेले भावनासंवेग यु  श दिच  हणजे ितमा, 

संवेदनांचे क करण ितमां या ारे होते. `` ितमेिशवाय का  होऊच शकत नाही’’ असे रा. ी. जोग यांनी हटल ेआह,े 
ितमा हणजे आप या सोयीसाठी समज यासाठी मनात िनमाण केलेला अथ होय. आशयाची उ कट आिण भावी अिभ  

कर यासाठी ितमा आव यक असतात. भावनांची उ कटता - िवचार - संवदेनांची तरलता या दृ ीन े ितमां या मा यमातून 
िन मती होते.  
 श दांनी घडिव या गलेे या ितमांची स य रचना हणजे किवता होय’’ असे सुधीर रसाळ यांनी हटल ेआह.े  
 ` ितमा` का ाचे व छेदक ल ण आह.े ितमेिशवाय संुदर का  िनमाण होण ेअश य असते.  
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 किवता हणजे आप या अंतमनाशी आपणच केलेला तरल, हळूवार असा मु  संवाद, अनुभूती आिण ितभेचा 
िमलाप झाला क  उ फूत तमामधून का ािव कार साकार होतो. िनतळ व छ पा यात जसे ित बब उमटत ेतसे आप या 
का ातून आधुिनक ीचा चेहरा आिण या चेहर्या या आड दडले या ित या भावना - इ छा आप या का ातून उ कटतेन े
मांड याचा य  मराठवा ातील ितभावान कविय नी केलेला आह.े  
 मराठवा ातील काही मुख कविय या का ातून आललेी ी ितमा :  
 िनखळ ी िन , ीिविश  अनुभव िविवध ितमां या मा यमातून का ातून अिभ  केले या किवता ` ी` क ी 
ठरतात.  
 मराठवा ात या अनुराधा पाटील, शैला लोिहया (गजाआड या किवता) लिलता गादग े(अि जल, फसवी ि तीजे) 
संजीवनी तडेगावकर, डॉ. वृषाली क हाळकर, डॉ. उ मला चाकूरकर, किवता महाजन अशा मराठवा ात या काही 
उ लेखनीय कविय नी ी क ी, ी स करणा संबंधी अनुभव आप या का ातून टपले आहते.  
११११) ) ) ) अनरुाधाअनरुाधाअनरुाधाअनरुाधा    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    :::: रा ीय तरावर गौरवां कत असणार्या अनुराधा पाटील यांची का ानुभूती ी क ी भावभावनांचा 
उ कट आिव कार करणारी आह.े यांचे दगंत (१९८१) तरीही (१९८५) दवस दवस (१९९२), वाळू या पा ात मांडललेा 
खेळ (२००५) आिण `कदािचत अजूनही’ (२०१७) ह ेकिवता सं ह िस  आहते.  
 मानवी वेदने बरोबरच ी वेदना यां या किवते या क थानी येते, यां या किवतेतून ी वेदनेची िविवध प े

 झाली आहते.  
 यां या किवतांना सवसामा य ि यां या जग याचा संदभ आह.े ी या द:ुखा या, एकाक  पणा या अनेकिवध छटा 
अनेकानेक ितमा यां या किवतेत पहायला िमळतात.  
 नागर आिण ामीण ीची था, जग यातील क  सवात असूनही जाणवणारे एकाक पण, एकाक  जग यातील 
आतता हा ी मनाचा अवकाश या या किवतेत ापून राहतो.  
 `तरीही` या का सं हात एकाक पणाची ाकूळ भावना  होते - 
  ``इतरांसाठी करताना अनेक गो ी  
  आप यासाठी काय करावं कळतच नाही 
  सार्यांशी बांधल ंजाऊनही  
  आपण एकाक च उरतो.’’ 
 एकाक पणाची ी वेदना अनरुाधा पाटील यां या किवतेतून अिधक ापक आिण खर जाणीवेतून  झाला 
आह.े  
 ` दवस दवस` या का  सं हातून ही ी जािणवेचा आिव कार  होतो.  
 ``बाई ह े पण खरं आह े क  आप या भोवती या जगात चचत असतात बाईचे  बाई या था, आिण गंभीर 
जबाबदार असतात, समोरचे ही चेहरे पण आप या पासून मैलोगणती दरूच रा न जाते आयु य नावा या जळवांनी पोखरललेी 
खरीखुरी बाई.’’ 
कवा 

 ``बाई तसं तर ना बाप घर आपल ंना. आप घर आपल,ं पण सु वात तर झालेलीच असत,े वेशीपयत पोचवून परत 
फरलेल ेअसतात सु द’’.  

 कवा  
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 ``खूपदा  आपण उमटु देत नाही कोणतीच आतली थरथर वचेवर, डो यां या कडे या सुरकु याही िशकतात, 
सांभाळून आंकूचन सरण पावायला.’’  
 ी या आंत रक मनाचा वेध घेत ी वा या अि मतेचा अनुभव अनरुाधा पाटील यांनी िविवध ितमां या 
मा यमातून  केला आह.े  
 ``वाळू या पा ात मांडललेा खेळ’’ या का सं हातील किवता िनखळ ीिन , ी िविश  अनुभव मांडणार्या 
आहते.  
 `पोरी` या किवतेत या हणतात,  
 ``पुला या कठ ावर पाय झुलवत बसलीय मुलगी, मी िवचार करते ती मोठी झा यावर इकडे उडी घेईल क  
ितकडे.’’ 
 घराम ये वावरणार्या वयोवृ  आई ब ल कविय ी वणन करत.े  
 ``आई तर सग यांचीच मरणार असते एक दवस, पण सरता सरत नाही ितची वाट, इलाज नसलले ेअटळ मृ यूचं 
स य,’’ पु ष धान सं कृतीने घडिवले या ी ितमांचे वेध घेतांना म यमवग य ढी संकेतांची जीवन णाली सुिचत 
करणार्या पारंप रक थािपत व थेत बंडखोर ``पानवाली बाई’ मी पािहली आह,े भर या बाजारात पान लावणारी बाई, 
जी पाहते जगाकडे िनरखून,  तु छतने,े देत ेनजरेला नजर न ओशळता’’ अशी ही वेगळी ी ितमा या रेखाटतात. अनरुाधा 
पाटील यांनी आप या किवतांम ये ी ितमांचा अितशय सुरेख वापर केललेा दसून येतो, सवसमावेशक ी अि त वाला 
वीकारणारी ितमा यां या का ातून  झा यामुळे यांची किवता वैि क जाणीव िनमाण करणारी ठरत,े ि यांची सुख 

- द:ुखे, आशा िनराशा, भाव - भावना या एका िविश  पातळीवर एकमेकांशी जुळले या असतात. अनुराधा पाटील यां या 
किवतेत अशा कारचे गणु दसून येतात. यामुळेच केवळ मराठी सािह यातच न ह ेतर भारतीय सािह यातही यांनी आपल े
वत:चे एक थान िनमाण केल ेआह.े  

२२२२) ) ) ) डॉडॉडॉडॉ. . . . वृषालीवृषालीवृषालीवृषाली    क हाळकरक हाळकरक हाळकरक हाळकर    ---- ी सुिशि त असो या अिशि त यामुळे पु षी समाज व थेतील ित या जग यात / 
लोकां या दृ ीनं फार फरक पडत नाही िश णान े फुललेली ितभा जािणवेने जग ू पाहत,े यातून आजूबाजू या वा तवात 
आप या अि त वचा शोध सु  होतो.  
 डॉ. वृषाली क हाळकर नांदेड येथील ी रोग व सुती त  डॉ टर आिण संवेदनशील कविय ी आहते. यांचे का  
वै क य अनुभवातून ी  जवळून अनुभवते ि यांची जीवनानुभुती या श दातनू सवतात, `बांध फुटु नयेत मनाचे तर 
काय हावे` इत या अलगदपणे यांचे श द का ातून अिभ  होतात बाईची आ दम वेदना अ रां कत करणारी यांची 
किवता `वेदन` आिण `तारी` या का  सं हातून वाचकां या मनात जली आिण अनेक पुर काराने स मािनत झाली. 
 डॉ. वृषाली क हाळकर आप या का ातून ी जीवनाचे िविवधरंगी पोत सहजपणे उलगडतात. `वेदन` हा यांचा 
का सं ह १९९८ म ये तर `तारी` हा यांचा का सं ह २००५ म ये कािशत झाला.  
 या दो ही किवता सं हातील किवतांमधून ी मनाची वेदना, उलाघाल, घुसमट आिव कृत होते.  
 ``कु या ज माचे मळभ अंगावर घेत ह ेजगण ेचालू आह’े’ असा ही यां या का ातून अिभ  होतो. 
 ``डो यातल ेसमु  ही गोठून जावेत तसे गोठून जाते मन`` ह ेगारठलेपण ही यां या किवतेतून  होत.  
 ``तुम या तमाम इ छांची ओझी बाळगताना, मी िवसरलेच होते, मा या पाठीलाही ताठ होता येतं`` 
 असा ी या पाठीचा ताणकणा शोधणारी यांची किवता आह.े  
 ी जखमांशी हळवे नाते असणार्या या कविय चे का  सहज रंगी आिण वाभािवकपणे उमलून येते. 
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 ी वभावाची वैिश ,े ीयां या द:ुखाचे सोिशक पणाचे संदभ, ीचे शरीरिन  अनुभव, ी मनावर होणारे 
आघात, ितला गृिहत धरल े जाणे या िवषयी डॉ. वृषाली क हाळकर संवेदनशीलतने े लेखन करतात हणूनच यां या 
किवतेतील ी िवषयक चतन वाचकांना नवी दृ ी देणारं ठरतं.  
३३३३) ) ) ) डॉडॉडॉडॉ. . . . उ मलाउ मलाउ मलाउ मला    चाकूरकरचाकूरकरचाकूरकरचाकूरकर    ----    
 ी जािणवेची, वेदनांची आिण समाज मनाची वैिव यपूण अनुभूती डॉ. उ मला चाकूरकर यां या किवतेतून िनसग 

ितमा मधून कट होते. यांचे `चांदण चाफा’ `पणपाचू` पज यशा , पलाश पंख, िहरवी िलपी, िवठोबा, माळशेज घाटातील 
किवता ह े यांचे किवता सं ह कािशत आहते. 
 िनसगत: ीकडे सोिशकता अिधक माणात असते, गभधारणा, नव सृजन यामुळे ितला वेदनेचा अथ नीट समजू 
शकतो, ी ज म सोहळा या कविय ी जवळून अनुभवन अस यामुळे नाते संबंध, ताणतणाव यावर हळूवार फंुकर घाल याची 

भावी मता या कविय ीकडे आह.े  
४४४४) ) ) ) सजंीवनीसजंीवनीसजंीवनीसजंीवनी    तडेगावकरतडेगावकरतडेगावकरतडेगावकर    ----    
 ी वेदनेची अनेक प े हळूवारपण े मांडतांना आ मशोध घेणार्या जालना येथील ितभावान आिण संवेदनशील 
कविय ी आहते. यांचे `फुटवे’ अ ंद दारातून बाहरे पडतना’ आिण `संदभासिहत’ ह े यांचे का सं ह कािशत आहते. 
यां या किवतेतून वेगळी श दकळा, ी अि तवाचे मू यभान आिण ी जीवनाची िच क सा करणारी यांची किवता आह.े  

 ’’सरसळत ंआयु य बाईनं नुसतं   
 जगायचं हटलं तरी, हाद न  
 भेदरतात घरंदाज घरां या भती, 
 आिण कु सुतपण ेकुजबुजतात एकमेकां या कानात  
 चौकाचौकातून’’ 
  कवा  
 ``पु षी स े या परंपरागत चौकटीत कतीही चतुराईन ेजागोजागी सु ंग लावल ेतरी, उ व त होत नाहीत यां या 
कमी अिधस ेचे कपटी मनसुबे हणून कार याचा कडूपणा काही के या कमी होतंच नसेल तर इमानी मातीने आता बीजाची 
तवारी तपासून यायला हवी.’’ 

 असा स लाही या आप या किवतेतून देतात. 

 ``बाई युगान ्युगां या मतलबी िनगरग  अवघड वाटांनी चाचपडत रािहली, खूपदा ठोक न ही तुला कधीच सापडत 
नाही उजेडाचा हमर ता.’’ 
 असे ी जीवनाचे उ कट अनुभव संवेदनशीलतेन ेमांडणार्या आिण वत:ची वेगळी वाट िनमाण करणार्या किवय ी 
हणून संजीवनी तडेगावकर यां या किवतेकडे बघता येते.  

  नसतेच संुदर बाईपण  
  जािहरातीत दाखवतात तसे  
  रापललेी बोटं, टाचे या भेगा  
  सा ीलाच असतात ित या उ हा या या  
 मा यमांमधून दाखवली जाणारी ी ितमा आिण य ातली ी ितमा यातला फरक दशिवणारी ही किवता 
स दया या बेगडी संक पनेचा उपहास क न सामािजक धारणे या िवसंगतीवर नेमके भा य करते.  
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५५५५) ) ) ) किवताकिवताकिवताकिवता    महाजनमहाजनमहाजनमहाजन    :::: आप या किवतेत हणतात ``मालक नसले या बाईचा, सू म हवेा करीत असतात मालक असले या 
बायका’’ 
 ीची घुसमट ितका मक र या िच ीत करताना बं दवान प याला मु  आकाशाची ओढ कशी असत ेते आप या 
का ातून करतात. ी वाचे िविवध कंगोरे किवता महाजन यां या का ातून  झाले आहते.  
 ``कुठ याही आधाराचे बोट न धरता हा अंधार िच न पिलकडे जावं, पाहावं एकदा अजमावून अंगभर गुंडाळून 
ठेवलेल ं ी व, खरंच इतकं जाड भरडं असत ंका?  
 ीकडे `बाई’ हणून पाहता  हणून पािहलं जावं ही अपे ा  करत े क  यातून दसतच नाही, आपल ं
आतल ं``माणूस’’ असणंग!’’ 
 ी हणून जगताना या कविय ना अनेक  पडतात. ी िश ण, ी सुधारणा यामुळे आ मभान आलेली जागृक 

ीची बदलती मन:ि थती वातावरण यातून या कविय ीनी पारंप रक ी ितमेला छेद देत यातील िवसंगती प  करीत 
वा तवािभमुख ी ितमा रेखाट याचा य  केला मराठवा ात या या कविय ीनी आ मभान आललेी वा तवािभमुख ी 

ितमा आप या का ातून िचि त केली.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    : : : :     

१९८० नंतर समाजवा तव बदलत गले े याचा कळत - नकळत प रणाम या काळात या किवतेवर ही झाला 
मराठवा ातील कविय ीनी आ मपरते या कोशातून बाहरे पडून समाजािभमुखतेने आप या भावानुभवाशी ामािणक रा न 
िविवध ी ितमा आप या का ातून आिव कृत के या.    
 पारंप रक ी ितमांशी िनगिडत आदश धुडकावून लावल े आिण वा तवाम ये ीचे , ित या सम या, ितचे 
िवचार, भाव भावना, ितमा - ितकामधून गट के या.  

• मराठवा ात या कविय ची किवता आ मानुभूतीची, िनखळ ामािणक  अनुकरण िवरिहत आिण वतं  आह.े  
• मराठवा ात या या कविय नी संयिमत वा तववादी, सकारा मक आिण अंतमुख करायला लावणार्या ी ितमा 

आप या का ातून उ या के या आहते. 
• म यमवग य शहरी - ामीण ी या भाविव ाशी संबंिधत का ा म अनुभवांचा आिव कार करणारी ी ितमा 

मराठवा ातल कविय नी अिधक भावी व टोकदारपणे अधोरेिखत केली आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सूचीसूचीसूचीसूची    : : : :     
 १) किवता आिण ितमा - डॉ. सुधीर रसाळ 
 २) मराठवा ातील सािह य : संपा. डॉ. हाद लुलेकर, डॉ. सतीश बडवे 
 ३) ी िलिखत मराठी किवता संपा. अ णा ढेरे  

 ४) मराठवा ातील मराठी वाङमयाचा इितहास, संपा. डॉ. हाद लुलेकर 
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
पदमवारपदमवारपदमवारपदमवार    िव लिव लिव लिव ल    िव नाथराविव नाथराविव नाथराविव नाथराव    

कृ णाई िनवास मंजुळानगर भोकर, ता भोकर िज़ हा नांदेड 
 

ि यांचे, वतः या वेगळेपणाची जाणीव कषाने  करणारे व व वाचा शोध घऊे पाहणारे सािह य हणजे 
ीवादी सािह य होय. साहिजकच पु षी सािह या न ते व पतः वेगळे ठरत;े तथािप ीवादी सािह य याचा अथ केवळ ी 

िन मत सािह य न ह,े तर पु ष क ी िवचार ूहातून मु  अशा प र े यातून कोणीही — ीवा पु षान े— िनमाण केलेल े
सािह य हणजे ीवादी सािह य असेही ापक अथान े हणता येईल. वा तिवक सािह या या आिव कारातील कोण या 
सािह याला ीवादी सािह य हणता येईल, हा एक गुंतागुंतीचा  आह;े परंत ुएवढे िनि त हणता येईल, क  मानव हणजे 
पु ष; ी ह े याचे उपांग ा िवचाराला छेद देणारे, याब ल  उपि थत करणारे, यातील ज टलता, धूसरता यांची 
जाणीव क न देणारे सािह य ीवादी सािह य हणता येईल. बाई या अस याचा, हो याचा — हणजेच अि त वाचा, 
व वाचा व अि मतेचा — सम तेन े वेध घेणारे, ित या आ म शोधाचा वास वा यीन आिव कार हणून मांडणारे लखेन 
ीवादी हणता येईल; परंत ुि यां या दःुखा या क ण कहा या पराभूत िनयितवादी दिृ कोणातून मांडणारे, यां या िवषयी 

केवळ दया, सहानुभूती िनमाण करणारे, तसेच उ ारका या भूिमकेतून केलेल े िलखाण ह े ीवादी सािह य हणता येणार 
नाही. ी या देहा मते भोवती गूढता उभा न मूळ दडपणकु चे वा तव धूसर करणारे सािह य ीवादा या कसो ांना 
उतरणारे न ह.े 

ीवाद ही एक समाज प रवतन घडवू पाहणारी ‘राजक य’ जाणीव आह.े या ीवादी जािणवेचा िविवध 
दिृ कोणांतून, िभ िभ  पात यांवरचा आिव कार ीवादी सािह यात आढळून येतो. उदारमतवादी, मा सवादी, 
समाजवादी, उ र – आधुिनक अशा अनेक िवचार णाल म ये वतःची भरघालून, ीवादी भान ी-पु ष िवषमते या 

ांची मीमांसा करत.े हणून काळा या येक ट यावर ीवादाची िभ प े तर दसतातच; परंत ु यां यात अनेकदा 
पर पर िवरोध ही आढळून येतो. ाचेच ित बब वेगवेग या काळांत िलिह या गलेे या ीवादी सािह यात दसते. 

ा िभ िभ  ीवादी जािणवा  करणारे सािह य हणजे ीवादी सािह य. पु षा या आधारा िशवाय ी या 
ि म वाला प रपूणता येऊ शकते आिण ेमा इतक च, माणसा सारखे जग याची भूक ीला ही असत ेह ेदशिवणारे आिण 
ी हणून घडताना आले या िविवध अनुभवांना अिभ  करणारे सािह य हणजे ीवादी सािह य. पु ष धानतलेा 

िवरोध करणारे आिण ीचे माणूस हणून िच ण करणारे सािह य, मग त ेपु षान ेिलिहल ेअसले तरी ीवादी ठरेल; कारण 
त वतः ीवादी जाणीव ी व पु ष दोघांम येही िवकिसत होऊ शकते; परंत ु पु षी वच वाचा अनुभव बाई होऊन घणेे 

ीला अिधक समथपण ेकरता येते, असे ही मानले जाते. यामुळे ि यांचे लेखन अिधक नेमके, धारदार व खर होते. जहाल 
ीवा ां या मत ेि यांची बाईपणा या भानातून िनमाण झालेली भाषा, तीके, ितमा खर्या अथान ेिवकिसत हो यासाठी 

काही काळ तरी जाणीवपूवक अलगतावादी भूिमका घेण ेइ  ठरेल. 
पा ा य देशांत ीवादाचा उदय साधारण पण े१९६० या आसपास झाला व भारतात ीवाद सु.१९७५ नंतर 

जला. असे असल,े तरी ीवादी जाणीव त पूव  अि त वात न हती, असे मा  न हत.े ि गत पातळीवर ि यांना आप या 
वा ाला आले या दु यम वाची, गौण थानाची जाणीव होतीच आिण ती यां या सािह यातून  ही होत होती; पण 
आपलाहा अनुभव व याचा आिव कार ि गत आह,े असे यांना वाटत होते. याला संघ टत चळवळीचे व प ा  झाले 
न हत.े मा  जे खाजगी आह,े ते राजक य आह ेह ेभान ी जातीला आ यानंतर ीवादी त व ानाचा उदय झाला. 
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ीवादी जाणीव कशाला हणायचे, ह ेआधी प  केले पािहजे. जगभर दीघ काळ जी िपतृस ाक समाज व था 
अि त वात आह,े या व थेने जैिवक लगभेदाला (से स) सां कृितक लगभेदाचे (जडर) प दल.े आपल े िहतसंबंध 
जप यासाठी ी-पु ष यां यात एक िविश  स ा संबंध रचला. या स ासंबंधात ीला गौण व दु यम ठरिवल ेगेल.े ीचा 
वभाव, ल ण,े काय े े, कत े या स ेने िनि त केली व ीवर लादली. या गो ीची जाणीव हणजे ीवादी जाणीव होय. 

‘ ी ही ी हणून ज मत नाही, तर ती घडवली जाते’ (वन इज नॉट बॉन अवुमन, रादर वन िबक स अवुमन), ह े च 
ीवादी लेिखका सी मॉन द बो हार चे िवधान हणजे ीवादी जािणवेचे मह वाचे मेय आह.े 

ीवादी जाणीव ही ी व पु ष या दोघांत उ दत होऊ शकते. पु ष या जािणवेचा समथक होऊ शकतो; परंत ुया 
जािणवेचा अनुभव मा  ीच घेत असत.े ी – पु ष िवषमतेचे भान येणे, ही या जािणवेची पिहली अव था होय. पु ष 
रिचत ी वा या क पनलेा नकार देण,े ही या जािणवेची दसुरी अव था, तर एक  हणून वतःचा शोध घेता घेता 

ी वाचा शोध घेण,े ही ीवादी जािणवेची या पुढील व अंितम अव था हणता येईल. या अव थांमधून जात असताना ी-
पु ष समते या त वावर आधारले या नव समाजाची िन मती करण,े ह े ीवादाचे उ  आह.े ीवादी जािणवे या या ित ही 
अव थांचे आिव कार वा येितहासा या वेगवेग या ट यांवर, वेगवेग या कालखंडांत आढळून येतात. 

ि यां या सािह यातील पृ गा म वेगळेपण शोधून यांची िच क सा कर याचे काय गे या काही वषात ीवादी 
समी कांनी केल ेआह.े ि यां या कथा, कादंबर्या, किवता इ. सािह यांतून यां या ‘ व’ वाचा शोध यांनी कसा घेतला आह,े 
याची जाणीव यांना कशा कारे झाली आह,े वषानुवष पु षस ाक समाज व थेमुळे आपण दडपल े गेलो आहोत, ा 

दडपशाहीचे भान ि यांनी आप या लेखनातनू कसे  केल ेआह,े ाचा शोध ीवादी समी ा घेत.े पु षी सािह या पे ा 
ी-सािह याचे जे वेगळेपण संभवते, यावेगळेपणाची-िभ वाची कारण-मीमांसा, याचे व प व नेमकेपणा यांचे िववेचन-

िव ेषण ीवादी समी ेत केल ेजाते. 
ी व पु षयांचे जगाकडे पाह याचे दिृ कोणच मुळात िभ  असतात, असेही समी ा मानते. परंपरेन े ी व पु ष 

यां याकडे सोपिवले या वेगवेग या िवषमतावादी भूिमकांमुळे (उदा. पु षस ाक समाज व सं कृती या वच व भावाने 
ि यांना बहाल केले या प ी – माता – गृिहणी ा भूिमका) तसेच िभ  वसायांमुळे ी-पु षां या लेखनातला भेद िनमाण 
होतो, असेही मानल ेजाते. ि यांचे ि यांनी केलले ेिच ण, ि यांचे खास वेगळे अनुभव व िवषययांचे ीवादी दिृ कोणातनू 
दशन घडिवणारे सािह य, ीचे व वाचा शोध घेऊ पाहणारे, व वा या जािणवेने केलेल ेआ म कटीकरण व आ म शोध ा 

ीवादी सािह या या वेगवेग या दशा आहते. ीवादी समी ाही अशा अनेक दशीय, ब िजनसी व पा या ीवादी 
सािह याचे िववेचन-िव ेषण क न यातील व वाचा, वेगळेपणाचा शोध घेऊ पाहते. 

ीवादी सािह य व ीवादी समी ा ह े कार ीमु  चळवळीतून उदयाला आल ेसीमॉन द बो हारने (१९०८—
८६) िलिहले या ल द िझअ ॅम सॅ स (१९४९; इं. भा. द सेकंड से स,१९५३; म. भा. २०१२) या ंथा पासून ी मु  
चळवळीचा ारंभ झाला, असे मानल ेजाते. ीवादी सािह यात एक अिभजात ंथ हणून तो मा यता पावला आह.े ‘शा त 

ी व’ (इटनल फेिमिनन) ही पूव ह दिूषत संक पना समाज जीवनातून ह पार कर यासाठी ितने या बंधातून बौि क व 
भाविनक पातळीवर युि वाद मांडल.े पु ष धान समाज व थेत व पु षी मू यां या चौकटीत ी ही पु षाशी अनेक 
ना यांनी जखडून ठेवली जाते. यातही पु ष हा मु य व ी ही ‘इतर’ (दय्ुयम) असा िवषम भाव आह.े 

ी-पु षातील ही िवषमता जीवशा ीय वा दैवी नसून ती सं कृित िन मत आह.े दोघांत इतर कुठलाही भेद नसताना 
केवळ नैस गक शारी रक रचनेतील भेदामुळे ीला दु यम थान दल ेजाते. ितला वतः या मू यांची िन मती करता येत 
नाही. यामुळे आप या अि त वाला अथ देता येत नाही. या पा भूमीवर ज मतःच कोणी ‘ ी’ असत नाही; तर ‘ ी व’ ह े
समाजाने, सं कृतीने घडिवलेल ेअसते — अशा आशयाचे सीमॉन द बो हारचे िवधान सं कृित िन मत ी-पु ष भेदावर व 
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ी या दु यम थानावर अचूक शरसंधान करणारे आह.े अथातच ी-पु ष शारीरभेद इथ ेनाकारायचा नाही; परंत ु ी-देहा 
बरोबरच ितचा लाजाळू पणा, िवनयशीलता, नाजूकपणा, भावना धानता, मातृभाव, वाथ याग, समपण वगैरे ितला बहाल 
केल ेजाणारे गुण ह ेज मजात असतात, ह ेयेथे नाकारावयाचे आह.े 

ह ेगुण समाजाने व सं कृतीन े ी वावर लादलले ेअसतात. ते हा जैिवक लगभेद हणजे सां कृितक लगभेद न ह,े ह े
या ीवादी भूिमकेने प  केल े आह.े आप या ितपादनात सीमॉन द बो हारने‘ सनातन / केवल ी व’ ही संक पना 
नाका न टोकाची भूिमका घेतली आह.े ही भूिमका ित या अि त ववादी िवचारसरणीचाच प रपाक हणता येईल. ि यांना 
उपल ध असणारे िनवडीचे वातं य आिण वतः या जीवनातील िनणयांची जबाबदारी ि यांनी घे याची आव यकता, या 
अि त ववादी – ीवादी िवषय सू ांची मांडणी बो हारने लँि हत े (१९४३, इं. भा. शीकेम टू टे, १९४९) आिण लेमाँदारँ 
(१९५४, इं. शी. ‘द मँड र स’) ां सार या कादंबर्यांतून ही केलेली आह.े िवसा ा शतका या उ राधात ीवादी 
चळवळीला एक सखोल त व ाना मक प रमाण बो हार या द सेकंड से स या ंथामुळे लाभल ेयात शंकाच नाही. 

पा ा य देशांत एकोिणसा ा शतका या अखेर या कालखंडात ीवादी सािह य भावी पण े जोमध  लागल.े 
याकाळात सामािजक सां कृितक पा भूमीवर‘ घरनावाचे मं दर आिण यातली यागी, देवतेसमान असणारी गृिहणी’ या 
सांकेितक ी ितमेचा उदोउदो चालू होता; ते हा एिलझाबेथ गॅ केल (१८१०—६५) तसेच एिमली ाँटीव  शालट ाँटीया 
भिगनी आदी ी लेिखकांनी आप या लेखनातून िवचार आिण कृती क  पाहणार्या ीचे एकटे अि त व आ हान ेमांडल.े 
शालट िगलमन (१८६०—१९३५) ही ीवादी लेिखका, ा याती व िस ांतकार ा काळात जगभर नावाजली गलेी. 
िवमेन अँड इकॉनॉिम स (१८९८) ा ित या िव यात थंात ितने ी या आ थक वावलंबनावर व वातं यावर िवशेष भर 
दला. 

ी या लिगकतलेा व मातृ वाला जा त ाधा य दल ेगे यान ेित या सामािजक व आ थक मतांना हानी पोहोचली 
आह ेआिण आ थक वावलंबन हचे ितला खरे वातं य िमळवून देईल, असे आ ही ितपादन याकाळात ितने केल.े ीवादी 
सािह या या संदभात ितची उ लेखनीय कामिगरी हणजे ‘द यलो वॉल पेपर’ (१८९९) ही ितची अ यंत गाजलेली लघुकथा. 
ितची ही कथा आिण ह जिनया वु फचा ‘ए म ऑफ व स ओन’ (१९२९) हा िनबंध हणजे ीवादी सािह यातील एक 
मह वाचा ट पा मानला जातो. ी वा पु ष अस यातील िनरथकता दाखवून, सांकेितक व साचेब  ि वा या समाज 
मा य संक पना नाकारणारे ह ेलेखन बंडखोरीचा आ  आिव कार घडिवणारे आह.े 

इं ज कादंबरी क  ह जिनया वु फ (१८८२ —१९४१) िहने ी मु या संदभात दोन िनबंध िलिहले: ‘ए म 
ऑफ व स ओन’ आिण ‘ ीिगनीज’ (१९३८). ‘ए म ऑफ ...’ ा िनबंधात सािहि यक ि या आिण कादंबरी ां यातील 
ऐितहािसक संबंधाचा आढावा ितने घेतला आह.े िपतृस ाक व थेमुळे ि यांना दीघकाळ उ  िश णा-पासून वंिचत ठेवल े
गेल.े यामुळे काही े े — उदा. ावसाियक लेखन — ि यांना बंद झाली वा वेशास अवघड झाली. आ थक पारतं य, 
दडपणूक, समाजातला िनकृ  दजा ह े ही यां या वा ाला आल,े तथािप असली बंधने दरू होताच, याही सजनशीलतेची 
अ यु  िशखरे गाठू शकतील, अशी ह जिनयाची धारणा होती. िविवध े ांतून ि यांना वगळ याचा पु षी कावा असला, 
तरी यामुळे आपली वतं  राजक य-सां कृितक अि मता िस  कर याची संधी ि यांना ा  होईल, असे िवचार ितन े ‘ ी 
िगनीज’ म ये मांडल ेआहते. ह जिनयाने पुराण कथांना न ा ीवादी दृ ीने नवे अथ देता येतात, ह ेही िस  केल.े ि यांनी 
आप या लेखनात उपरोध, िवनोद, िवडंबन ही श  ेवाप न पु षी व थ ेिवषयीचा आपला संताप व िवरोध कट करावा 
असेही ितन ेसूिचत केले, तसेच वतः या लेखनात ही उपहासा मक िवडंबनाचा सूर आळवला. 

अमे रकन ीवादी समीि का अ ॅलन शो वॉ टर िहने ीवादी समी ेचे ारंिभक अव थेतील आ  ा प िवकिसत 
केल.े इं जी वा यातील उपेि त ी लेिखका शोधून काढून यांना समी ेतून याय दला. अठरा ा शतकातील ि टश ी-
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कादंबरीकारां या लेखन परंपरेचा अ यास करताना ितन ेसमाजशा ातील पोट सं कृती व वच ववादी सं कृतीतील संबंध – 
पाचा आधार घेतला. ि टश ी-कादंबरीकारां या लेखनातून ितला जे तीन वाह दृ ो प ीस आल,े यांचे ितने तीन 

ट यांत वग करण केले. केवळ ि यांनी केलेल ेलेखन (फ मेल); पु षस ाक समाजात गौण व वीका न जगणार्या ि यांनी 
याब ल राजक य भूिमका न घेता केलेल ेलेखन (फेिमिनन) आिण पु षस ाक वा लगवादी समाज व िवचारसरणी यां या 

िव  ठाम राजक य दिृ कोण वीका न ि यांनी केलेल ेलेखन (फेिमिन ट) असे या तीन ट यांचे व प ितने िवशद केले. 
ीची िविश  अशी सं कृती असते. ि यां या लेखनातून — यां या आग या वेग या पृथगा म अनुभव िच णातून 

यांचे आशय - िवषय, वा यीन पबंध, आिव कार - रीती, शैली, भाषा इ. वा यीन घटकांतून — ही ी-सं कृती 
वेगवेग या पांत कटत असते. ीवादी समी ा ि यां या सािह याचा जीवशा ीय, भािषक, मानसशा ीय, सां कृितक 
अशा वेगवेग या दिृ -कोणांतून वेध घेऊन यातील वेगळेपण अधोरेिखत करत.े ि यां या लेखनाचा असा वेगळा वतं  
िवचार करणार्या समी ेला अ ॅलन शो वॉ टरन‘े गायनो स क फेिमिन ट टिसझम’ व समी काला ‘गायनो टक’ ( ी-
समी क) असे संबोिधले आह.े ीवादी समी ेचा ‘वाचक ी’ (वुमन अ ॅजअरीडर) असा वेगळा घटक ही ितन ेमानला आह.े 

ीवादी भूिमकेतून ि यां या लेखन परंपरेचा इितहास िस  कर याचे जे य  झाले, यांतून एक ‘ ी क ी’ 
सािह य वाह िनमाण झाला. अ ॅलन मोअसचे िलटररी िवमेन (१९७६), अ ॅलन शो वॉ टरचे अिलटरेचर ऑफ दे अरओन 
(१९७७) आिण सँ ा िग बट आिण सूसान यूबर यांचे द मॅड-वुमन इन द अ ॅटक : द वुमन रायटर अँड दना इ टी थसचरी 
िलटररी इमॅिजनेशन (१९७९) यातीन पु तकांतून ामु याने ा ी क ी सािह य वाहाचे दशन घडत.े ीवादी लेखन 
परंपरा िनमाण क न, ि यांम ये ‘भिगनी भाव’ िनमाण क न, पु ष धान संरचनेला हा दर वून टाक याचा हा राजक य 

य  आह.े 
सँ ा िग बट वसूसान यूबर यांनी द मॅड वुमन इन द अ ॅटक : द वुमन रायटर अँड दनाइ टी थ सचरी िलटररी 

इमॅिजनेशन या ंथात एकोिणसा ा शतकातील लेिखकां या सािह याचे िव ेषण क न ीवादी का -शा ाची (फेिमिन ट 
पोए ट स) मांडणी करणारे िववेचन केले. पु षांनी सािह या या े ाम ये दडपशाही क न ि यांची मु कटदाबी केली आह.े 
या पु षी अ याचाराला ि यांकडून िविवध कार या ित या िमळा या आहते. या ित या व यामागची मानिसक 

या समजून घे यासाठी ता कक अनुबंध (मॉडेल) तयार करण,े ह े ीवादी का  शा ाचे मुख उ या लेिखकांनी 
मानल.े िग बट व यूबर यांना इं जी लेिखकां या सािह य कृत त दबले या रागाचा फोट करणार्या ी ि रेखा बर्याच 
आढळ या मॅड   वुमन ’ हणजे िव ोह करणारी, उ गेाने सव उ व त करायला िनघाललेी ी. पु षस ाक समाज व थेत 
उपेि त व एकाक  अव थेत जगणार्या व शेवटी संत  होऊन वतःलाच पेटवून घेणार्या ि या कवा घरे, ाथना थळे 
मोडून-तोडून टाकायला िनघाले या ि या ही‘ मॅडवुमन ’ ची प ेकेवळ ीवादी सािह यातच दसतात, असे िग बट— यूबर 
यांचे ितपादन आह.े लेिखका बनू पाहणार्या ीला एकोिणसा ा शतकातील िपतृस ाक व पु ष धान समाज चौकटीम ये 
वेडसर मानले जाई, असा यांचा दावा होता. यादृ ीने यांनी पु तकाला दलले ेशीषक मॅडवुमन  इन द अ ॅटक ...... (पोट 
मा यावरील वेडी) ह ेपु ष धान समाज व थेतील ि यांचे उपेि त दु यम थान वसंत  िव ोहयांचे तीक ठरत.े  

पा ा य देशांत ीमु  चळवळ वेगान े फोफावली व ितचाच एक भाग असलेली ीवादी सािह य समी ा 
वेगवेग या अगंोपांगांवर भर देत िवकास पावली. उदा. इं जी ीवादी समी ेने ि यां या शोषणावर भर देऊन मा सवादी 
दिृ कोण वीकारला. च ीवादी समी ेने िवरचनावादी प ती वीका न मु य वे भािषक अंगान े ीवादी सािह याचा 
वेध घेतला; तसेच मानस शा ीय भूिमकेतून ीवादी सािह यातून कटणार्या ी या मानिसक क डमार्याचे, परवशतेचे 
िव ेषण केले. अमे रकन ीवादी समी ेने पाठ िच क सक प तीवर भर देऊन ि यां या वा यीन आिव कारांचा शोध 
घेतला. ह े सव कार ी सािह याचा ीवादी भूिमकेतून अ यास करणारे आहते. केटिमल,े बे ी डन, जमन ी अरया 
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लेिखकांनी समाजातील सां कृितक घटकांचा अ वयाथ लावून समकालीन सामािजक ि थतीतील ि यां या सां कृितक 
कुचंबणेचा व दडपणुक चा अथ प  केला,  पु ष धान व िपतृस ाक व थेचे या मागचे राजकारण प  केल ेआिण ही 
पु षी सां कृितक दडपशाही न  कर यासाठी ीवादी समी ेची आव यकता ितपादन केली. 

इं लडंम ये मेरी वुल टोन ा ट (१७५९—९७)िहने थॉ स ऑन द ए युकेशन ऑफ डॉटस (१७८७) आिण 
अ हिडकेशन ऑफ दराइ स ऑफिवमेन (१७९२) ही पु तके तसेच मेरी : अ फ शन (१७८८) ही कादंबरी िल न शै िणक व 
सामािजक पातळीवर ी-पु ष समतेचे त व ितपादन केल.े मेरी वुल टोन ा ट-पासून बे ी डन (१९६०चे दशक 
)पयत या ीवादी चळवळी या माग यांना उदारमतवादी बैठक आह.े बे ी डनचे फेिमिनन िमि टक (१९६३; ‘ ी भावाचे 
गूढ’) ह ेपु तक न ा ीवादी चळवळी साठी पायाभूत मानल ेजाते. १९७० सालापयत ही चळवळ ि थरावली. केटिमलेट या 
से शुअल पॉिल ट स (१९७७ ‘लिगकतेचे राजकारण’) या पु तकात मा यवर पु ष लेखकां या सािह य कृत तून ी ितमांचे 
साचे ब , सांकेितक िच ण कसे केले जाते, ाचे धारदार िव ेषण केल ेआह.े हे पु तक जहाल ीवादी िवचारसरणीचा ारंभ 
बद ूमानल ेजात.े ज मन ीअरचे द फ मेलयूनक ह ेपु तक ही सामािजक-सां कृितक ीवादी समी े या संदभात मह वाचे 

मानल ेजाते. 
ीवादी च लेिखका जुिलया तेवा (१९४१) िह या मते बाई कवा ीया श दाची ढ ा या वीकारण े

आिण आपण बाई कवा पु ष आहोत ह ेमा य करण,े ातच एक कारची अथशू य िवसंगती (अ ॅस डटी) आह.े ि यांचे थान 
प रघावर असते, अशी मांडणी पु ष धान मू य व थे या आधारेच केली जाते; हणून ही मू य व था उलथवून टाक याचे 

य  करणारे सािह यच ीवादी सािह य मानल े पािहजे,  अशी टोकाची आ ही भूिमका घेतली जाते. तेववादी 
िवचारसरणीनुसार अि मता व अि मतेचे राजकारण ह ेसंशया पद आह.े मूलतः बाईपणा व यातून िलिहल ेगेलले ेसािह य असे 
काही नसतेच. तेवाने मुला या भाषापूव अव थेत आईवर पूणपण े िनभर अस या या ट याला ‘सेिमऑ टक’ (अ ) 
भाषा आिण नंतर या समाजात तो िमसळ यानंतर या ट याला  ‘ सबॉिलक’ ( ) भाषा अशा सं ा वापर या आहते. या 
संक पना ितन े ि म वाशी जोड या आहते. सेिम ऑ टकचा संबंध ी- ि म वाशी व मातृ वाशी असतो, तर 
सबॉिलकचा संबंध िपतृ वाशी, जािणवेशी, दमनाशी असतो. तेवा या मते वतःचे वेगळे अि त व जोपासणार्या ि या 
सबॉिलक-सेिमऑ टक भाषेचा सम वय साधतात; पण यांना सेिमऑ टक भाषाच ( कवा अंतमनाची साद) मह वाची वाटते, 
यावेगळा मातृस ाक समाज िनमाण कर याचा आ ह धरतात. सािह या या भाषेचे पच सेिमऑ टक ेरणांसाठी यो य 

ठरत अस यान े या  करताना पु षांपे ा ि याच अिधक भावनो कट हो याची श यता असते, असे तेवा हणत.े 
‘आंतर-संिहता मकता’ (इंटरटे श्चुअ ॅिलटी) ही सं ा वाप न तेवा सुचवते, क  ‘ सबॉिलक’ आिण ‘सेिमऑ टक’ अशा दो ही 
रचनांचा, भाषांचा वापर ि यांनी तारत यान ेकेला पािहजे. 

िवशेषतः आ मटीकेची कवा उपहासाची भाषा लेिखका यासाठी वाप  शकतात. भावना ितरेका-पे ा ि यां या 
सािह यात उपरोध, िवडंबन, िवषाद गभ िवनोद( लॅक यूम) यावा, असे तेवा सुचवते. थोड यात, समाजातील माणसांशी 
जुळवून यायची, समाजा या नीितिनयमांची भाषाही सबॉिलक; तर ीची एक वतं   हणून वतः या मनाची, 
शरीराची भाषा ही सेिमऑ टक; अशा कारचे भािषक ितमान तेवा ने ी वादी सािह या या संदभात सुचवले आह ेव या 
दो ही भाषांचा सम वय ीवादी सािह यात साधला जावा, अशी अपे ा  केली आह.े 

ी जातीवर झाले या जुलूमा या कारणांची मीमांसा करताना व ीवरील अ यायाचा प रहार कर याचे उपाय 
सुचिवताना ीवादी िवचारवंतांनी िविवध दिृ कोण वीकारल े आहते, यामुळे ीवादी िवचारसरण चे िविवध वाह 
िनमाण झाल.े यांची मांडणी क न या वाहांचे वग करण ही गेलये स, अ ॅिलसन या गरवजॉन शॉवट या ीवादी 
िवचारवंतांनी केले आह.े यांतील काही मुख वाह असे: उदारमतवादी ीवाद, जहाल ीवाद, मा सवादी ीवाद, 
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समाजवादी ीवाद आिण कृ णवण य ीवाद. ा िविवध ीवादी वाहांचे ित बब ीवादी सािह य व समी ेत 
वेळोवेळी उमटले आह.े यांपैक  उदारमतवादी व जहाल ीवादी िवचारधारां िवषयीचे िववेचन आधी येऊन गेलेच आह.े 
मा सवादी ीवाद जगात या सव कामगारां माणेच ि यांनी ही एक  यावे, असे आवाहन करतो. 

‘भिगनी-भाव’ ही संक पना मा सवादी, समाजवादी ीवादातून आली आह.े भिगनी भावाचा पुर कार अनेक 
ीवादी सािह य कृत त आढळतो. कृ णवण य ीवादी जाणीव यूरोप-अमे रकेत १९७० या दशकाखेरीस िवकिसत होऊ 

लागली. गौर ीवादी जाणीव कृ णवण य ीला सामावून घेऊ शकत नाही, या अभावा मक धारणेतून कृ णवण य ीवाद 
िवकिसत झाला. कृ णवण य ी ही वंश, वग व लग भाव या ित ह चा बळी आह;े ह ेभान ठेवून लग भावा िव  लढताना 
वंशवाद िनपटून टाक यासाठी ही लढल े पािहजे, असे या िवचारसरणीचे सार आह.े मराठी सािह यातील दिलत ीवादी 
जािणवेचा वाह ही असाच िविवध पात यांवरील िवषमते िव या संघषातून िवकिसत होताना दसतो आह.े या सै ांितक 
पा भूमीवर ‘भारतीय ीवाद’ अशी वेगळी संक पना िवकिसत कर याचे य  चालू आहते. 

आज पा ा य देशांतील ि या कलावंत हणून आप या बाईपणातून वेगळे शहाणपण, आ मश  गवस याचा दावा 
करीत आहते. यात ‘कृ णवंशीय’ ि यां या लेखनान ेफार मोलाची भर घातली आह.े 

भारतातील ी-लेखनाची परंपरा जाणीव पूवक एक  आणून, भारतीय ि यां या लेखनाचा इितहास िनमाण 
कर याचा ीवादी य  िवमेनराय टग इन इंिडया; ६०० बी. सी. टू द ेझट; खंड१  व२ (१९९२-९३) या थंान ेकेला. 
िविवध कालखंडांत ि यांनी िलिहलले ेतेरा भारतीय भाषांतील १४० सािहि यकवेचे यात आहते. यातून अगदी बु  कालीन 
थेरीगाथां पासून भि  काळातील ि यांचे लेखन, आधुिनक काळातील ि यांची च र े, आ मच र  े व वतमान कालीन 
बंडखोर लेखन एक  सापडत.े थािपत पु ष धान मू य व थेचा ितकार करणारे वा ती उलथवून टाक याची श यता व 
श  दाखवून देणारे िवपुल व वैिव यपूण ी-सािह य भारतीय भाषांम ये दसते. 
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ीिलिखत ीिलिखत ीिलिखत ीिलिखत कथना म सािह यातील ी ितमाकथना म सािह यातील ी ितमाकथना म सािह यातील ी ितमाकथना म सािह यातील ी ितमा    
ा.    डॉ.    शीतल पावसकर-भोसल े
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मराठीतील सािह यिन मती येचे भौगोिलक, सामािजक क  ख या अथान ेिवक त हो याची या साधारणपण े
१९६० या आसपास सु  झालेली दसते. दिलत सािह य, ामीण सािह य, ीक ी/ ीवादी सािह य, आ दवासी सािह य, 
भट या-िवमु ांचे सािह य, अ पसं याक गटांचे सािह य (मु लीम, ि ती, जैन) इ यादी सािह य वाहांची िन मती हा याच 

येचा अप रहाय भाग आह.े या सवच सािह य वाहात पु षलेखकांचे अि त व अिधक ठसठशीत आह.े असे असल े तरी 
ीलेखकांनीही ामु याने किवता, कथा, आ मकथन या सािह य कारां या मा यमातून वसमाज, अपवादा मक संगी वेतर 

समाज  आिण सं कृतीतील ी या अनुभविव ाचे, ी या ां या सामािजक, आ थक, राजक य संदभाचे अधोरेखन 
कर याचा मौिलक य  केला आह.े  वा तिवक पाहता, मराठी सािह या या संदभातील ीिलिखत सािह याचे योगदान 
समजून घे यासाठी, या सािह यातून साकारणा या अवकाशाचा, आशयसू ांचा, ीलेखकांनी आकृितबंधा या पातळीवर 
केले या योगांचा, वापरले या भाषेचा िविवध समी ादृ या आधारे वेध घणेे आव यक आह.े तुत िनबंधात इ.स. १९८० 
नंतर या ीिलिखत कथना म सािह यातून साकार झाले या ी ितमा, या ितमांचा सामािजक, सां कृितक आशय आिण 
यामागील ीलेखकांची मू यदृ ी ही संदभचौकट गृहीत ध न िववेचन केले जाणार आह.े इ.स. १९७० या आसपास 

अमे रकेत ीवादी समी ािवचारात अ माने अधोरेिखत के या गलेे या ‘सािह यातील ी ितमेचा अ यास’ या राजक य 
िवचारसू ाचे अिध ान या मांडणीला असणार आह.े  

ीिलिखत मराठी कथना म सािह याचाभौगोिलक अवकाश हा ामु याने महानगराशी संबंिधत असललेा दसतो, 
तर  या सािह याचा सामािजक अवकाश म यमवग य, (काही वेळा) उ म यमवग य आिणउ जातगटातील कुटंुबल यी व 

ीक ी अनुभविव  यांनी भारललेा दसतो. पु षस ाक व थेतील िववाह आिण कुटंुबसं थे या प रघात िनमाण होणारे, 
घडिवल े जाणारे ीपु षांचे नाते, यानुषंगाने ी-पु षां या वा ाला येणा  या समाजिनयत कौटंुिबक भूिमका, प रणामी 

ी या वा ाला येणारे दु यम थान (The Other) ही महानगरातील ीकथाकारां या – ीकादंबरीकारां या सािह यगत 
अनुभविव ाची सामािजक चौकट असलेली दसत.े वाभािवकच,  लगभेदज य राजकारणामुळे ि यां या वा ाला येणारी 
अवहलेना,  वंिचतता, साधना मक मू य अधोरेिखत करणा या ी ितमांचा पबंध हा ीिलिखत सािह याचा मह वाचा 
संदभ बद ूआह.े  उदाहरणाथ,िनणय (नीरजा), पावसा यातला चं  ( ितभा कणेकर) या कथांमधून आिण  उगम सार या 
(मोिनका गज गडकर) कादंबरीतून मुल होऊ न शकणा  या ीची िवसकटलेली, यूनगडंयु  मानिसकता यामागील 
िवषमभावी सामािजक धारणांसह साकार झाली आह.े  लिगक वातं याची पु षक ी क पना आिण याचा अप रहाय भाग 
हणून नवर् या या िववाहबा  संबंधामुळे ी या वा ाला येणारी अवहलेना, दःुखिभ  (किवता महाजन), उगम (मोिनका 

गज गडकर) या कादंब यांमधून आिण शरीर (मोिनका गज गडकर), दोघी (नीरजा) या कथांमधून अधोरेिखत कर यात आल े
आह.े पु षस ाक व थेतील लगभेदािधि त मिवभागणीमुळेउ िशि त िववािहत ीला कुटंुब आिण नोकरी या दो ही 
तरांवर वतःची ऊजा खच करावी लागत.े यामुळेितची घसुमट, दमवणूक होत े तसेच ित या कतृ वाला आपसूक मयादा 

पडतात. आधुिनक करणा या येतून ीला उपल ध झाले या अिधक या संधी पु षस ाक व थे या मूळ ढा याम ये 
मूलभूत बदल घडवून आणू शक या नाहीत, ही व तुि थती आह.े वाभािवकच, कोणतेही ‘िविनमय मू य’ नसले या, 
‘अनु पादक’ मान या जाणा या घरा या आतील जबाबदा या आिण वतःची मता िस  कर यासाठी वीकारा ा 
लागणा या घराबाहरेील जबाबदा या यां या जीवघे या कचा ात सापडललेी ी ह े समकालीन ी या जग यातील 
धगधगत ेवा तव आह.े िभ  कादंबरीतील लोकल ेनमधून वास करणा या ीपा ांचे संवाद आिण यासंदभातील भा ययु  
िनवेदन या दृ ीन े िवशेष ल णीय आह.े िनणय( नीरजा), सिमधा( ितमा कणेकर)या कथांमधूनही जबाबदा यां या ं ात 
सापडले या ीपा ांचा अनेक पात यांवरील क डमारा िचि त कर यात आला आह.े  
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पु षस ाक व थनेे िन मले या आिण जिवले या ‘आईपणा’ या िमथकाचे पनुवाचन करीत कथािव ाची 
उभारणी या काळातील काही ीकथाकारांनी- ीकादंबरीकारांनी केली आह.ेउदाहरणाथ,पाऊस आला मोठा, एकेक पान 
गळावया ( गौरी देशपांडे) को ाचं लगीन, समु ी च कडे पाणी(मेघना पेठे), सं मण (मोिनका गजे गडकर),ओल हरवललेी 
माती (नीरजा) या कथांमधनू पु षस ाक व थने े ‘आईपणा’ या केले या गौरवीकरणाचा दंभ फोट केला आह.े  ‘मातृ व’  
संक पनेचा, या याशी जोड या गेले या ‘जैिवक माता’  आिण ‘संगोपनमाता’ या संदभाचा, समाजमा य मातृ व आिण 
तथाकिथत अनैितक संबंधांतून ा  झालले ं कवा बला कारासार या अपघातातनू लादलले ंमातृ व, ी या  हणनू असू 
शकणा या अि त वाला अि थर कर यासाठी अ यंत धूतपणे वापर यात आललें मातृ व (उगम – मोिनका गज गडकर)  कवा 
काही वेळा िविश  हतेूंनी लादलेल ं कवा नाकारललें मातृ व (अनु मे मिहषासूरम दनी – नीरजा आिण िनवाणाची वगत-े 
वंदना महाजन)  अशा कतीतरी संदभाभोवती फरणा या ी ितमा ीिलिखत कथना म सािह यातून साकार झाले या 
दसतात.  

जैिवक पातळीवर ीला लाभले या िविश  देहामुळे ितला येणारे देहिविश  अनुभव अथात ‘ ीिविश  अनुभव’ 
(Female experience) हा ीिलिखत कथना म सािह याचा एक मह वाचा िवशेष आह.े वाभािवकच,  िविवध ीिविश  
अनुभव जगणा या ी ितमांची संरचना ीिलिखत कथना म सािह यात अिधक माणात झालेली दसते.  देह मृ याचे 
भातुकेवैदेही (िवजया राजा य ), ओटी (सुनीती आफळे) या कथांमधील ी ितमा या दृ ीने मह वा या आहते. 
१९९०नंतर या ीकथाकरांनीही आप या कथािव ातून पाळी येण े(हळवं वय- ितभा कणकेर, छाया-माया-काया - मेघना 
पेठे), पाळी जाण े(स यकाम जाबाली - ितमा जोशी, ओल हरवलेली माती - नीरजा), गभारपण (स यकाम जाबाली - ितमा 
जोशी, उगवतीची सं याकाळ - ितभा कणेकर, अिभम यू - िसिसिलया का हालो ), गभपात (िनणय - नीरजा, 
पावसा यातला चं  – ितभा कणेकर), बाळंतपण (उगवतीची सं याकाळ - ितभा कणेकर) आदी ीिविश  अनुभव साकार 
केले आहते. ीिविश  अनुभव हा िविश  देहचौकटी या मा यमातून घेता येत असला तरी या अनुभवाची संदभचौकट 
पु षस ाक व थनेे सृत केले या मू यधारणांशी ामु याने  संबंिधत असत.े िनणय(नीरजा) कथेतील िविनता, उगम 
(मोिनका गज गडकर)  कादंबरीतील काजलभाभी तसेच दोन मिह यां या मुलाला चचसमोर ठेवून गेललेी िननावी ी या 
आिण अशा काही ी ितमांचा अपवाद करता,ब तांश ी ितमा ीिविश  अनुभवाकडे पारंप रक मू यदृ ीतून पाहताना 
दसतात.  

ीिलिखत कथना म सािह यातील आशयसू े आिण िवषय यांचा धांडोळा घेतला तर, कुटंुबसं थेचा  खाजगी 
अवकाश आिण यातील स ासंबंधांचे राजकारण ह े क वत  सू  पुनरावृ  होताना दसते. ‘व तुतः सामािजक -राजक य 
दिृ कोणातून ीवादाम ये अनके जहाल गो ी आहते आिण यां या आ थे या क ते सम  समाज येऊ शकतो. ि यांनी केलले े
मराठीतल ेकादंबरीलेखन या रीतीने ापक होताना दसत नाही. ी-पु ष संबंध आिण कुटंुबसं था यां यापलीकडे त ेजाताना 
दसत नाही.’ (थोरात२०१८ :  ७५) ह ेमत यादृ ीने अ वथक ठरते. या पा भूमीवर म यमवग य कुटंुबक ी अनुभविव ा या 

पलीकडे जाऊन ी ांचा वेध घे याचा य  ितमा जोशी, आशराबी िशकलगार, मथु सावंत आिण उषा करण आ ाम या 
कथाकारांनी केलेला दसतो. ितमा जोश नी देहिव  करणे अप रहाय ठरले या ीला ित या भवतालासह कथे या 
क थानी आण यामुळे यां या कथांमधील ी ितमांना (िविवध जात, वग, धमातील देहिव य करणा या ी ितमा, 
देहिव य करणा या ी या कुटंुबातील ी ितमा, घरवाली या भूिमकेतील ी ितमा, िविवध एन. जी. ओ. या मा यमातून 
समाजसुधारणा करणा या/ कर याचे अवसान आणणा या ी ितमा इ यादी.) केवळ १९९०नंतर याच न ह ेतर, एकूण ी-
पु षिलिखत मराठी कथते समाजशा ीय दृ ीने मह वपूण थान ा  झाल ेआह.े ितमा जोशी यां यास यकाम जाबाली, 
तेरावी ग ली,जह म, न  स य, दरीया कथांमधील ी ितमा या दृ ीन ेन द घे याजो या आहते. किवता महाजन यां या 
िभ  कादंबरीतही देहिव य करणा या ी ितमां या मा यमातून पु षस ाक व थेची लिगकते या संदभातील 
विहतसंबंधा या र णासाठी खेळली गलेलेी ि ुवा मक खेळी प पणे पृ पातळीवर येत.े वे याव ती या पलीकडे 
ीदेहाचा  िविवध कारणांसाठी िव य करणा  या ि यांचे िव   दरी, िवतळलेली उ ह े( ितमा जोशी),समु ी च कडे पाणी 

(मेघना पेठे), आई या नावानं ( ा दया पवार) या कथांमधील ीपा ां या मा यमातनू साकार झाले आह.े   
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उपरो  िववेचनाव न महानगरीय अवकाश क थानी ठेवून ी  हाताळणारी ीिलिखत कथा  आिण कादंबरी 
ामु याने कुटंुबांतगत पु षस ेशी संबंिधत ांना वाचा फोडते, ही बाब प पणे पुढे येते. वा तिवक पाहता, आधुिनक 

भांडवली व थनेे ी या आ थक वावलंबनासाठी खुला क न दललेा सामािजक अवकाश आ थक उदारीकरण 
वीकार यानंतर या काळात अिधक िव ततृ झाला आह.े असे असताना िश क, ा यापक, डॉ टर, िलिपकआदी ावसाियक 

भूिमकेतील ी ितमाच ीिलिखत आिण पु षिलिखत सािह यातून सात याने रंगिव या जातात, ही बाब अधोरेिखत करण े
आव यक ठरत.े या संदभातील दसुरा मह वाचा मु ा असा क ,उ िशि त आिण िति त वसायांशी संबंिधत ी ितमा 
असणा  या कथांचे अनुभविव ही ामु याने कुटंुबक ीच रािहलेल े दसत.े घर-नोकरी या दोन तरांवर वतःला िस  करताना 

ीची होणारी कुतरओढ, दमछाक तसेच एक ‘ ी’ हणून ित या अनुभवाचा भाग होऊ शकणारे वसायांतगत पु षस ाक 
राजकारण १९९०नंतर या ीकथाकार-कादंबरीकारां या अनु मे कथेचे आिण कादंबरीचे क वत  सू  हणून केवळ 
अपवादानेच येत.े ीिलिखत कथना म सािह यातील ी या‘साचेब  ितमे’चे   (Stereotyped Image) व प या 
पा भूमीवर तपासून पाहता येणे श य आह.े  

िव-हार ( ा दया पवार), धम (मोिनका गज गडकर), धानािध पट ( ितमा जोशी)  या कथांमधून आंतरधम य 
िववाह या िवषयसू ा या िनिम ाने धम आिण ी, समाज आिण ी, धमाचं मानवी जीवनातील थान, धमाशी संबंिधत 
सां कृितक व लगभेदज य राजकारण आदी  मु ांना अधोरेिखत कर याचा य  केला आह.े मु लीम समाजातील ीचे 
मया दत आिण ापक संदभातील  अन मेओल हरवलेलीमाती (नीरजा), ा, शरीर (मोिनका गज गडकर) 
आिणअलिवदा  (िसिसिलया का हालो) या कथांमधनू  झाले आहते.तसेच िसिसिलया का हालो यांनी आप या कथांमधनू 
आिण मोिनका गज गडकर यांनी उगम कादंबरी या मा यमातून ि ती धमातील ि यां या जग याचे िविवध संदभ, 
यातील आतं रक ता याबा यांसह पृ पातळीवर आणले आहते.  

एकूण मानवी नातेसंबंधातील ािम ता यातील सू म आंदोलनांसह  करणारी कथासू े या काळातील 
अपवादा मक ीिलिखत कथेतनू आिण कादंब यांतून साकार झाली आहते. कलावंताची िन मती या, यां या ि म वाचे 
वेगळेपण, कलावंतांची ेयस- ेयसाची क पना, कलांतगत राजकारण आिण यातून िनमाण होणारी ना याची, भावनांची  
गुंतागतु  आदी िवषयांना आिण अनुषंगाने वेग या अनुभविव ाला साकार कर याचे येिश प, आधार, ज म (मोिनका 
गज गडकर) व मूत , परकाया वेश, गो ीची गो   (मिलका अमरशेख) या कथांकडे जाते. उगम (मोिनका गज गडकर) 
कादंबरीतील काजलभाभी, गु  माँ, अिम या ी ितमांची यां या कले या ती असलेली अजोड िन ा यासंदभात िवशषे 
ल ात घे याजोगी आह.े  

आशराबी िशकलगार, मथु सावंत, िसिसिलया का हालो या कथाकारांनी ामीण, िनमशहरी भागातील  म यम, 
िन  जातगटातील ीचे  तर उषा करण आ ाम यांनी ग डसमाजातील ीचे  कथे या क थानी आणल े आहते. 
आधुिनक पाणी व थापनातील अ याय  करणारी, गभार नाग माचा पाणी भरताना मृ यू झालेला दाखिवणारीपाणबळी 
(मथ ुसावंत) कथा ामीण जीवनातील वंिचततेचे संदभ ीशोषणा या अनेकानेक श यतांसह  करते. सािनया यां या 
दु काळ कथेतील ी ितमांचा पा या या अप यासंबंधीचा दिृ कोन, कंबरेव न, डो याव न पा याचे हडें वा न घऊेन 
जाणा या ि यांचे िच  आिण यामागील सामािजक शोषणाचे संदभ या दृ ीने अ वथक आहते. पैज (आशराबी िशकलगार) 
कथा तमाशात काम करणा  या ी या आयु यातील भोगवटा यामागील सरंजामी व थेसह अधोरेिखत 
करते. ीलेखकां या  बदल या  समाजशा ीय संदभामुळे शतेीमातीत / वंिचत समाजात जगणा या ीपा ांची उपि थती 

ीिलिखत कथना म सािह यात दृ यमान होऊ लागलेली दसते.  
ामीण ीजीवनातील अ य ां या बरोबरीने ित या वा ाला येणारे लिगक शोषण ह ेअनेक कथांचे म यवत  

सू  हणून साकार झाले आह.े मालकाकडून शतेमजुरा या प ीचे कवा शेतात मजूर हणनू काम करणा  या मजूर ीचे 
होणारे शोषण सूड, वैरात रंगली कु हाड, म (आशराबी िशकलगार), पा यातील पायवाट, बाईलेक (मथु सावंत) या 
कथांमधून साकार झाले आह.े पेशवेकालीन समाज व थेतील जमीनदार, देशमुख, महाजन वतनदार मंडळ नी अहरे थे या 
मा यमातून आ दवासी समाजातील नविववािहतेशी शारीर संबंध ठेव याचा घतेललेा परवाना यामागील वग य आिण 
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पु षस ाक सां कृितक राजकारणासह उषा करण आ ाम यां याअहरेकथते  झाला आह.े  मथु सावंत यां याितची वाटच 
वेगळी या कथासं हातील कथांम ये बदल या राजक य संदभात ३३ ट े  आर णामुळे राजकारणात आले या मिहलां या 
मनातील आिण जग यातील आंदोलने टप याचा य  झाला आह.े कुटंुबबा  पु षस ाक व थेने राजक य स ाकां े या 

ेरणेतनू ीचा केललेा साधना मक वापर खेळ मांिडयेला (ि या तडुलकर) या कथेतील िनवे दता या ी ितमे या 
मा यमातनू स मपण े मुखर झाला  आह.े   याचा अथ ामीण जीवनावकाश आप या कथतेनू साकार करणा  या 

ीकथाकारांनी जातस ा, वगस ा व पु षस ा यां या एकमेकांत गतुंले या िहतसंबंधी राजकारणातून ीचेकेल े जाणारे 
शोषण अधोरेिखत कर याचा य  केला आह.े प रणामी, ामीण, आ दवासी सािह य वाहातील ीकथाकारां या कथांमधनू 
महानगरी ीलेखकांनी रंगिवले या ी ितमांपे ा वेग या ी ितमा साकार झा या आहते, असे हणता येत.े  

पु षस ाक व थेची भेदनीती समजून घे यासाठी ‘ लग’ (Sex) आिण ‘ लगधम’ (Gender) या संक पना अ यंत 
उपयु  ठरतात.  नैस गक ‘िभ ’तेला (Difference) ‘भेदा’ या (Discrimination) पातळीवर ि थर करताना िनमाण 
झाले या ‘ ी व’ (Femininity)  आिण ‘पु ष व’ (Muscularity) या मू या मक संक पना याच येचे प रणत प आह.े 
लिगकतेकडे पु षसापे  दिृ कोनातून पाहणारी पु षस ाक व थेची मानिसकता ीदेहाकडे ‘उपभो य व तू’  हणून पाहत े
आिण पु षाला अथातच ‘उपभो ा’ हणून थािपत करत.े  ी या लिगकतेवर िनयं ण ठेव यासाठी िनमाण कर यात 
आले या योिनशुिचता आिण पाित य या मू यचौकटी ह े याच समूहमानिसकतेचे आिव करण आह.े माणसा या नैस गक 
काम ेरणेला सं था मक ना यात बं द त कर याचे थािपत व थेचेह ेडावपेचमेघना पेठे, नीरजा आिण  ा पवार यां या 
काही कथांचे क वत  सू  आह.े स यकाम जाबाली ( ितमा जोशी), शरीर(मोिनका गज गडकर), आ था आिण गवारीची 
कथा, समु ी च कडे पाणी, छाया-माया-काया,एक एक दवस ‘ ’-चा..., को हयाचं लगीन (मेघना पठेे), ओल हरवलेली 
माती, िवटाळ, क फेशन(नीरजा), ितघाडा ( ा दया पवार) आदी कथांमधून साकार झाले या ी ितमांची मानिसकता 
आिण यातील ं ा मक गुंता यादृ ीन े िवशेष ल णीय आह.े िभ  (किवता महाजन) कादंबरीत लेडीज कंपाटमट या 
अवकाशात मैि ण या भूिमकेतील ी ितमा आप या तृ - अतृ  लिगक इ छा आिण या याशी िनगिडत तपिशलांचा कधी 
थेट तर कधी आडूनआडून उ ार करतात. वतः या लिगक इ छा पणू कर यासाठी जीगेलोसारखा पयाय अवलंबणारी 
िभ मधील लेिनना ही ी ितमा जहाल ीवादी भूिमकेशी नातं सांगत.े  अंजली जोशी यां या िवरंगी मी! िवमु  मी!या 
कादंबरीत ‘िवनासंकोच ह तमैथुन’ ही संक पना या या िविवध आयामांसह य ात आणणारी बेटी डॉडसन या य ातील 
बंडखोर ी या ितमेचा च र ा मक आधार घेत साकार होते.  ीलिगकतलेा इत या खुलेपणान े िभड याचा वा तवदश  
अवकाश िमळिव याचा आ ह धरणारी ही ी ितमा ीिलिखत कथना म सािह याचा बंडखोर आवाज  करत,े याची 
न द होणे आव यक आह.े   

लिगकतेचा आशय  करताना ी या भािषक अिभ चे थािपत व थेन ेमानललेे माण पही  काही 
ीकथाकारांनी/ ीकादंबरीकारांनी  नाकारलेल े दसत.े मेघना पेठे, ितमा जोशी, ा दया पवार, एखाद दसु  या कथे या 

संदभात नीरजा व  मोिनका गज गडकर यां या कथेतील ीपा े, काही वेळा िनवेदकही भाषेचा मोकळाढाकळा वापर करतो. 
छाया-माया-काया, एक दवस ‘ ’-चा..., समु ी च कडे पाणी, ितघाडा, न  स य, जह म, शरीर, आधारआदी कथांतील 
आिण नाितचरािम, िभ  या कादंब यांतील ी ितमां या त डी असले या मु  भाषेचा या दृ ीने वतं  अ यास करता येण े
श य आह.े उ मला पवार यां या आयदान वकथनातलिगक अनुभवाची थेट श दांत केललेी मांडणीही यादृ ीन े िवचारात 
घेता येईल. कथा-कादंबरीगत ी ितमां या मा यमातून आ यंितक खाजगी जीवनातील तपिशलाचा उघ ावाघ ा प तीन े
झालेला हा आिव कार, ि यांची लिगकते या संदभातील मानिसकता समजून घे या या दृ ीने मह वपूण भािषक द तऐवज 
उपल धक न देणारा आह.े 

सारांश, १९८० नंतर या ीिलिखत कथा-कादंब यांमधून साकारणा या ी ितमा कुटंुबक ी अवकाशात पारंप रक 
मू यांचे अनुसरण करणा या आहते तसेच या मू यांमुळे ी या होणा या शोषणाची जाणीव असणा याही आहते. ीिलिखत 
कथा-कादंब यांमधून थािपत व थे या िवरोधात बंड करणा या ी ितमाही साकार झा या आहते; मा  या  ब तांश 
वेळा मया दत चौकटीत िवरोध करताना दसतात. कुटंुब आिण िववाह या सं थांची घडी पणूपण ेिव कळीत क न वतःचा 
अवकाश शोध याचे धैय अपवादा मक ीपा ांनीच  दाखवलेल े दसते. कुटंुबा या बाहरे या जगातील ि यां या 

मतािधि त भूिमका आिण या याशी िनगिडत ेया या संक पना  करणा या ी ितमांची कमतरता जाणवावी इतक  
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प  आह.े अथात,खाजगी आिण सावजिनक अवकाशात ीला ‘ वतं  ’ हणून मा यता ा  क न देणारी या 
गितमान झा यािशवाय सािह यांतगत वा तवात मूलभूत बदल हो याची श यता नाही. सािह याने समाजा या ि थितगतीचे 
अधोरेखन कर या या बरोबरीने ीपु षसमतेचे ‘युटोिपआ’ वाटणारे  जग कले या पातळीवर साकारले तर ी ितमांचे 
वेगळे ‘दशन’ सािह यात घड याची श यता आह.े  
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नारायण सुव आिण धूिमल यां या किवतेतील ी ितमा : काही 
िनरी ण े

    

डॉडॉडॉडॉ....    िव ाधार दशेमखुिव ाधार दशेमखुिव ाधार दशेमखुिव ाधार दशेमखु    
मराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभाग,,,,    यशवतं महािव ालययशवतं महािव ालययशवतं महािव ालययशवतं महािव ालय,,,,    नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे.... 

कोण याही लेखकाची संवेदनशीलता समकालीन युगधमा या भावातून सं का रत होत असते. यामुळे एकाच 
कालखंडात िभ  भाषा देशांत वेगवेग या भाषांमधून लेखन करणा या लेखकां या सािह याम ये आशयसू े आिण 
आिव कारशैली याबाबतीत िविवधता आढळत असलो तरी युगधमा या भावातून यां या संवेदन वभावात िवल ण सा य 
अस याचे आढळून येत.े  

अशा सा यामुळे एक कडे यां या लेखनात सारखेपणा जाणवतो, तर दसुरीकडे िभ  भाषा देश आिण या- या 
भाषेतील वेगवेग या वा यीन परंपरा यां या सं कारातून यां या लेखनात काही भेददेखील उ प  होतात. 

१९६० नतंर या कालखंडातील भारतीय सािह याचा िवचार करता, ह ेम वंतराचे युग रािहले आह.े जवळपास सवच 
भारतीय भाषांमधील सािह याम ये या कालखंडात आमूला  प रवतन घडून आले. ह ेप रवतन आशय आिण अिभ  या 
दो ही तरांवरील होत.ेप रणामी या कालखंडात िविवध भारतीय भाषांतून लेखन करणा या लेखकां या संवदेन वभावातील 
सा य ठळकपणाने ल ात येणारे आह.े 

मराठीम ये का लेखन करणारे नारायण सुव आिण िह दी भाषेत का लेखन करणारे धूिमल (सुदामा िशवनायक 
पांडे) या दोघांचा भािषक दशे, तेथील वा यीन सं कृती आिण का िवषयक परंपरा यां याम ये िभ ता असली तरीही 
यां या संवेदन वभावातील सारखेपणामुळे यां या किवतेत िवल ण सा य आढळून येते.अथात जीवनदृ ी तसेच 

का िवषयक दिृ कोणातील वेगळेपणामुळे यां या किवतेत काही भेदही उ प  झाल ेआहते. 
नारायण सुव आिण धूिमल या दोघां या किवतेतील ी ितमांचा तौलिनक अ यास तुत  शोधिनबंधाम ये केला 

आह.े 
या तौलिनक अ यासा ारे िभ  भारतीय भाषांमधून िलिह या गलेे या किवतांमधील ी िच णाचा आिण या ारे 

ी ितमांचा शोध घऊेन काही िनवडक िनरी ण ेन दिवली आहते.  
सु ा या किवततेील ी ितमा सु ा या किवततेील ी ितमा सु ा या किवततेील ी ितमा सु ा या किवततेील ी ितमा ::::    

'संपूण ी वगाकडे पाह याचा माझा दिृ कोण पुरोगामी होता िन आह.े संगोपन करणारी कुणीतरी मिहला मला 
माता हणून िमळाली. ज म दणेारी माताही िमळाली. चळवळीत पड यावर माझा दिृ कोण आणखी घडत गलेा... मराठी 
किवता ी वगाकडे एक भोगव त ूया दिृ कोणातूनच पाहते. पायाची दासी हणून ीकडे पािहले जात.े पण ह ेबरोबर नाही. 
ितला ही ितचे अि त व आह,े ित ा आह.े'1 असा हा नारायण सु ाचा ीकडे पाह याचा दिृ कोण आह.े या दिृ कोणातून 
यांनी किवतेत ीचे िच ण केले आह.े मुळात मुलाखतीत ाचे उ र देतांना यांनी सांिगतलेला दिृ कोण आिण किवतेतून 

िचि त झालेली ी यांम ये िवसंगती आढळत नाही. उलट यांनी जे किवतेत रेखाटल ेआह ेतचे उपरो  उ रात आले आह.े 
मराठी किवतेत ी ही '......कधी आ दश  बनललेी आह,े कधी ती िनसग आिण ेयसी यां या अ तैातनू साकार 

झालेली आह,े कधी ती िनखळ ' ी' हणून समोर आलेली आह.े मध या ढासळ या जीवनमू यां या काळात ती ढासळ या 
जीवनाचेच तीक बनून आललेी आह.े..नारायण सु ा या किवतेतील ' ी' ही थमतः ल ात राहत े ती एक िन मती म 
जगातील मह वाची भागीदार हणून.'2 

ह े िच  नेमकेपणान े समजून घे यासाठी यां या किवतेतून िचि त झाले या ी या मु य वेक न तीन पांचा 
िवचार करता येईल. 

१. आई या पातील ी, 
२. ेयसी कवा प ी या पातील ी आिण 
३. वे ये या पातील ी 
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ही ित ही प ेपथृक ठरवून यांचा वतं  अ यास करता येण ेअवघड आह,े कारण एकाच ीम ये प ी आिण आई 
कवा वे या आिण आई अशी दो ही प ेआढळतात, हहेी आपणाला ल ात यावे लागेल. 

११११. . . . आई या पातील ी आई या पातील ी आई या पातील ी आई या पातील ी ::::    
आपली भारतीय सं कृती मातृ ेमाचे मह मंगल तो  गाणारी आह.े सु ा या पूवकालीन कवा समकालीन कव नी 

मातृ वाची थोरवी गाणा या किवता िलिह या आहते. तसे, एकूण मराठी अथवा जागितक वा यातील सां कृितक मूलाधार 
हणून आई या ि म वाकडे पािहल ेगले ेआह.े तसे तर येकानेच आपाप या आईिवषयी किवता, कथा, कादंबरी कवा 

कोणतेही सािह य िलिहणे यात वेगळेपणा असणारंच. एका कवीची आईवरील किवता दसु या कवी या आईवरील 
किवतेसारखी असणार नाही. पण तरीही सु ानी आप या किवतेतून मातृ वाचे प रेखाटणे, ितचा गौरव करण ेयाला एका 
वेग या सां कृितक प रि थतीचा आधार आह.े 

सुव तसे अनाथ. यां या ज मदा या आईन े यांना टाकून दलले.े पुढे काशीबाई या मातेन ेसांभाळले. परंत ुअसे नाळ 
कापून फेकून देणा या ज मदा ीिवषयी यां या मनात घृणा नाही तर ित या या कृतीला समजून घणेारे समंजस मन 
यां याजवळ आह.े नाळ कापून सोडून देणारी ज मदा ी आिण चंड पृ वीगोलाशी नाळ जोडून दणेारी पालनकत  या दो ही 
पांतील आईब ल यां या मनात कृत भाव आह.े या कृत भावामुळेच यां या किवतेतनूच िचि त झाले या ि यां ित 

यांची भावना ेह आिण आदराची आह,े ह ेआप या ल ात येते. 
सुवपूवकाळात ' ेम व प आई। वा स य सधु आई' अशा आईचे िच  मराठी किवतेत आले होते. कौटंुिबक जीवनात 

अडकलेली, आप या मुलाबाळांना सांभळ यासाठी कौटंुिबक तडजोडी करणारी ही आई होती. 'चूल आिण मूल' यां यातच 
ितचे भाविव  गुंतून पडल ेहोत.े 

सु ा या किवतेतील आईला कुटंुबा या िनवाहासाठी उंबरठा ओलांडून बाहरे पडावे लागल ेआह.े हणजे 'चूल आिण 
मूल' या िव ाला उ लंघून ती बाहरे पडली आह.े एक कडे बाहरे या जगातील तडजोडी तर दसुरीकडे कौटंुिबक जगातील 
लालन-पालन अशा दु च ात ती अडकली आह.े पण तरीही ित या मातृ वा या कत ात ती कसूर करत नाही. तारे 
िवझ या या वेळी भ या पहाटे ती घराबाहरे पडत ेआिण तारे उगव या या वेळी घराकडे परतत.े एक कडे वेळेत कामावर 
पोच यासाठीची घाई तर दसुरीकडे आप या िच यािप यां या काळजीत ितचा जीव गुतंललेा; हणून कारखा या या दशेन े
झपाझप पाय उचलीत िनघाललेी, पण माग ेवळून बघत जाणारी आई आपणाला सु ा या किवतेत भेटते. 

'झपाझप उचलीत पाय 
मागे वळून बघीत जाय  
ममतेने जाई सांगत 
नका बसू कुणाशी भांडत 
वर दोन पैसे िमळत.'3  

या दोन पैशांपलीकडे आप या लेकरांना दे यासाठी ित याकडे अ य काह च नाही. 
आप याला जे सोसावे लागल,े जे आयु य जगावे लागल,े उ ा ते आप या लेकरां या वा ाला येऊ नये ही ितची 

तळमळ आह.े  
सु ा या किवतेतील आईचे मह वाचे वेगळेपण हणजे ती आप या अ ूंनी मुलां या मनाचे सचन करणारी नाही 

कवा यां यावर मायेची सतत पखरण क न यांना दबुळे बनवणारी नाही. ‘वा स य सधू’ एवढेच ितचे प नाही तर 
ग रबीतही करारी असणारी, गरज पडली तर िव ोहाची तयारी ठेवणारी, ितकुलतेशी दोन हात करत राहणारी आिण 
आप या पोरांना सतत या जीवनसंघषासाठी स  करणारी अशी 'लढाऊ आई' यां या किवतेतून िचि त झाली आह.े 
२२२२. . . . येसी येसी येसी येसी / / / / प ी या पातील ीप ी या पातील ीप ी या पातील ीप ी या पातील ी    ::::    

आपली किवतेिवषयीची भूिमका मांडतांना सु ानी हटल ेआह,े 'मा या ेम किवतेिवषयी लोक आता ल  ायला 
लागले आहते ही एक बरी गो  आह ेकारण लोकांना असे वाटते क , सुव या थरातून आले आहते या थरातले लोक मेच 
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करीत नाहीत. त े काय सकाळी उठतात, िगरणीत जातात राबतात आिण एके दवशी कुणा या तरी खां ाव न िनघनू 
जातात.'4 

ेमाब लची आिण ेमकिवतबे लची िविश  अशी ठोकळेबाज क पना सािह यात जली आह.े ेम हणजे 
आणाभाका, चो न भेटी-गाठी आिण िन वळ िवरहाची गाणी नसत;े तर ती जग याला शा त आधार दणेारी, आयु यातील 
संघषासाठी बळ देणारी भावना असते. नुस या वैषियक बाबी घेऊनच यावर सगळे मे बेतले जाते असे नाही, ा 
जग या या संघषाची दोन चाके हणजे ' ी' आिण 'पु ष' ते हा जीवनात येणारे सगळे संग, सुख-दःुख ा सग यांना घेऊन 
यांची ेमकिवता पुढे जाते. 

सु ाची ेमकिवता ही ौढाव थेतील ेमकिवता आह.े ौढ वयातही ेम असू शकते आिण मह वाचे हणजे या 
समजुतदार ेमावर किवता िलिहली जाऊ शकत,े ह ेसु ानी दाखवून दल.े हणून यां या किवतेत ेयसीची िच े आपणाला 
आढळत नाहीत. परंतु तरीही ही ेमकिवता अस याने यातील नाियकेला आपण ेयसी हणणार असू तर ती ापंिचक 
जबाबदा या िनभावणारी ेयसी आह.े वाभािवकच ेयसीपे ा 'प ी' ह ेितचे प भावी आह.े 

सु ा या किवतेतील प ीचे िच  मा  असे िव थािपत ीचे नाही, तर ते िन मित म जगातील भागीदाराचे, 
सृजनदाियणीचे आह.े सृजनदाियणी याचा अथ केवळ मुलाबाळांना ज माला घालणारी असे नाही तर जग याला, कुटंुबाला 
आकार दणेारी. ितचे ह ेसृजन दहुरेी आह.े कुटंुबा या िनवाहासाठी ितला कारखा यात काम करावे लागत,े ह ेएक सृजन आहचे; 
पण कामगार असणा या पतीला लढ याचे,संघष करत राह याचे आंत रक बळही ती परुवते. हणून ती सृजनदाियणी आह.े 
ित या माये या आधार पशान ेपतीम ये दहा ह चे बळ येत,े ' कती वाळलात तु ही' अशा ेमळ ाने या या काळजाचे 
पोलाद होत े हणून प ी या या अप रिमत उजब ल कृत ता  करतांना तो हणतो, 

'खूप दरूवर नांग न पडला आह ेउजेड  
खुशीत आह ेमी; तुझे फूलपण 
तुला िवसरले नाही.'5 

'िवकल िज यात ितन े वतःचे फूलपण कायम ठेवण,े हा ित या सृजनशील ि म वाचा पिहला िवशेष होय. ' ी' 
हणून ितचा िवचार करीत असतांना चटकन नजरेत भरावा, असा ित या ि म वाचा हा वैिश यपणू भाग आह.े ह े

'फूलपण' ितचे नाजुकपण दाखव यासाठी आललेे नाही तर सहवासात येणा याला चैत याने भा न टाक याचा िवशेष सूिचत 
कर यासाठी आले आह.े 

सुव प ीकडे आणखी कोण या दृ ीने पाहतात? ह े पडताळून पाह यासाठी ‘भारतीय जवानाचे प '6 ही किवता 
पाहता येईल. िहमालया या र णासाठी सीमेवर तैनात असले या या सैिनकाला आप या घराची आठवण येत,े ते हा 

'हवी होतीस तूही इथे प े गो यांचे झरझर सारीत 
दोघांनी िमळून आपण श ूस केले असते गारद' 

श ूला दोघांनी िमळून गारद कर यासाठी याला प ीची आठवण येत.े याचा अथ ती अबला, नाजुका नाही तर 
श स  श ूला गारद कर याची ताकद ित या अगंी आह,े असा याला िव ास आह.े  

'मराठी ेमकिवतेत कवा एकूणच मराठी सािह यात बाळंत न होणारे नारीत वच फ  मा य दसत े आिण अशा 
ेमकिवतेत ना धड शािहरी बाजाचा रांगडा शृंगार असतो, ना िनकोप शारीर सुखाचे िच  असते. संकेत जजर आिण 

का पिनक णयाचे सुखद, पळपुटे उदा ीकरण करणारी सपक किवता मराठीत िवपुल आह.े'7 अशा सपक, साचेबद 
ेमकिवतेची क डी फोड याचे काम सु ा या किवतेने केल ेआह.े हणनू यां या किवतेतील प ी णयात सोबत कर यापरुती 

मया दत नाही तर ती जीवनाची सोबत करणारी जीवनसाथी आह.े 
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कवी या भावजीवनात प ीचे थान असे म यवत  अस यान े आप या मृ यूनंतरही ितला दःुख भोगावे लाग ू नये, 
याची काळजी तो घतेो. हणूनच ितन ेिचरवेदने या नादी न ितला लागता, खुशाल दसुरा संसार थाटावा एवढे वातं य तो 
ितला देतो.  

'उगीचंच िचरवेदने या नादी लागू नको ! 
खुशाल ; खुशाल तुला आवडेल असे नवे घर कर 
मला म न कर 
हवे तर मला िव म न कर!'8 

अशा कारे सु ाची एकंदर किवता ेमा या धा यान ेबांधललेी आह.े घर, चाळ, मुल,े कारखाना, कामगार, , 
सम ी या सवावरच यांचे िनरितशय ेम आह.े ेमाची बांिधलक  हा यां या किवतेचा आ म वर आह.े हा आ म वर िज या 
सजक सहवासात आकाराला आललेा आह,े ित याब ल मेाची आदराची आिण याहीपे ा कृत तेची भावना यां या 
मनाम ये आह.े सु ा या किवतेमधील ीिच णाचा वेध घतेांना आप या ह ेल ात येत ेक , 'तुकारामाला िजतका िव ास 
िवठोबा या संगतीत होता िततकाच कवीला आप या प ी या सहवासात आह.े'9 
३३३३. . . . वे ये यावे ये यावे ये यावे ये या पातील ी  पातील ी  पातील ी  पातील ी ::::    

काळ कोणताही असो,धम कोणताही असो,समाज कोणताही असो; 'वे या' ही समाजजीवनातील िवकृती मानली गलेी 
आह.े 'चच या हण यानुसार वे या ही कुलीन ि यांची ित ा अबािधत राहावी यासाठी दललेा बळी असते. राजवा ाची 
शोभा टकायची असेल तर जसे गटारे बांधणे आव यक असते, याच माणे आप या लेक बाळी सुरि त राहाय या असतील 
तर काही मुल ना वे या वसायात लोटण ेगरजेचे होऊन बसते.'10  

वे येकडे पाह याची समाजाची नजर ती च र हीन, िनल  आह,े अशीच असत.े खरेतर पु षांमधील सव िवकृती 
ितला सोसा ा लागतात. रखेल, गिणका, ठेवलेली बाई, अगंव  अशा हल या संबोधनाने ितला संबोधल े गले े आह.े 
सािह यात िचि त झालेले ितचे प असेच एकतर ित या ी वाचा अपमान करणारे कवा भाब ा भावाने ितचे उदा ीकरण 
करणारे आह.े परंत ुसु ा या किवतेतून िचि त झालेली वे या अशी नाही. भले ितला ित या आिण कुटंुबा या िनवाहासाठी 
हा वसाय प कारावा लागला असेल पण ित याम ये असणा या माणूसपणा या साम याला अधोरेिखत करणे हा यां या 
किवतेमागील उ ेश आह.े 

‘मिनआडर'11 या सु ा या किवतेतून िचि त झाललेी वे या या दृ ीन ेल णीय आह.े 
या किवतेतील वे या मिनऑडर पाठवतांना एक छोटेखानी प ही पाठवते. ह ेप  हणजे ितचा वतःशी चाललेला 

संवाद आह.े ित या रोज या जग यात तोचतोचपणा आह,े कंटाळा आह,े अगदी वैताग आह,े जो ितने ‘सगळंच कटाळ यागतं' 
आह,े असं हट यावर प ा या शेवटी नकळत कट झाला आह;े पण हा कंटाळा, वैताग अ य कुणाला दसू नये याची काळजी 
ती घेत.े हणून प ा या ारंभीच ती सांगनू टाकत,े 

‘अन ह ेबगा, 
असंबी िलवा 
का मी खुस हाय; 
आंग ठनाकतंय पर हनावं 
गावापे ा बरं हाय.' 

अशा वेदने या वेदान ेितला खूप काही िशकवले आह.े यातूनच पु ष जाती या वभावाचे ितला नेमके आकलन झाल े
आह े हणून 'इथे राह यापे ा माझी 'बाईल हशील का?' असे िवचारणा या पु षाला युरादाखल ती हणत,े 'आता हाय क  
मी शेजंला तुम या.' हणजे 'बाईल होण'ं आिण 'शेजंला असण'ं या दो ह चे मू य ित यालेखी सारखेच आह.े पु षा या नजरेत 
बायको असेल क  बाई ितचे मह व कात ापुरतेच, असा ितचा रोकडा अनुभव आह.े हणून तर ती हणत,े 

"ह ेकातडं लई वंगाळ बगा. 
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माणूस गोिचडावानी िचकाटतं 
आन कायबी बोलनू जात ं
............................. 
पर ा कात ाची 
ढोरावानी वड असती मानसाला.' 

यातूनच पु षांकडे पाह याचे 'एक बॅल सग' ित याम ये आललेे आह,े यामुळे भावने या भाब ा वाहात ती वा न 
जात नाही तसेच आप या कोण याही भावनेचे ितला उदा ीकरण करावेसे वाटत नाही. आदश जीवनािवषयी िवचार करत 
बसायला ितला फुरसत नाही. यापे ा आप या वा ाला आलले े नरकतु य जगण े पोरां या वा ाला येऊ नये हणनू ती 
यां या िश णासाठी मिनऑडर पाठवत.े  

अथात या ि यांकडे पाह याचा सु ाचा दिृ कोण िन वळ सहानुभूतीचा नाही. तर याही प रि थतीत या िज ीन े
आप या जग याला कसा आकार देत आहते, ह े यां या लेखी जा त मह वाचे आह.े हणनू तर सु ा या किवतेमधील 'देहाचा 
बाजार मांडणारी ी वा तव नाकारीत नाही. कुठेही, कोण याही संकेतात अडकत नाही. क पना मक पातळीव न 
उदा ीकरण करीत नाही, आप या समोरील जीवनसंघषाला ती सरळ सामोरी जाते. या जीवनसंघषातून ितला जीवनाचा 
अथ िमळतो. आिण जीवनसंघषातून ितचे माणूसपण सहजपण े  होत.े'12 

आता ह ेअसे अस , नरकयातना सोसायला लावणारे जगणे नाका न ती यािव  बंड करीत नाही. पेटून उठावे, 
एवढी ितची जाणीव अ ापही ग भ झालेली नाही. पु ष धान परंपरेने ित यावर ह ेजगणे लादल ेआह,े परंतु ती परंपरा 
नाकारावी, लाथाडावी एवढे शहाणपण अजून ित यात आलले ेनाही. हणनू सु ा या किवतेतील वे या ही लेचीपेची आह,े 
असा आ पे यां या किवतेवर घेतला जातो. या आ ेपाला उ र देतांना सु ानी वतःच हटले आह.े '....ही बंडाची भाषा 
नाही तर बंडाला े रत करणा या कमाली या अस  िज याची भाषा आह.े वा तवाची भाषा आह.े'13 हणजे आपले जगण े
अस  होत आह,े इथपयत या ट यावर ही ी आली आह े पण ह े जगण े कुणी लादले याचा शोध घऊेन याला उलथनू 
टाक याचा दशेने ितचा वास अ ापही सु  झाललेा नाही. 

सु ा या सव किवतांमधील ीिच णाचा आढावा घेतांना नीलकंठ कदम यांनी न दवले आह ेक , 'ऐसा गा मी ' 
आिण 'माझे िव ापीठ' या दोन सं हातील ी जीवनात अिधक गुंतललेी आह.े 'इ हॉ ड' आह.े परंत ु 'जाहीरनामा' आिण 
पुढ या किवतासं हात ती अशा अनो या वळणावर उभी आह,े िजथे थांबून ती य थासारखी आप या गतजीवनाकडे पाहत े
आह.े'14 हणजे आ मजािणवे या ट यापासून ते आ मिनरी णा या ट यापयत ितची या ा झाली आह.े या या काही खुणा 
ित या वाटचालीत सापडतात पण ती िव ोह कवा बंडा या वाटेला जाणारी आह,े असे मा  जाणवत नाही. ही सु ा या 
किवतेतील ीिच णाची मयादादेखील आपण ल ात घेतली पािहजे.  

'सुखद अनुभव दणेारी संुदर व तू, उदा  देवता, अमूत श  यांसारखे ीकडे पाह याचे दिृ कोण टाळून सुव यांचे 
किवमन ीकडे केवळ माणूस हणून पा  शकले.'19 याचे कारण सु ावरील ' ीला साथी मानणा या मा सवादी सं कारात 
आह;े' परंतु आ ासक श  हणून ीचे िच ण करतांना ित यातील िव ोही साम याकडे मा  सु ाचे दलु  झाल े
आह.ेयाची न द आपणाला यावी लागत.े 
धिूमलां या किवततेील ी ितमा धिूमलां या किवततेील ी ितमा धिूमलां या किवततेील ी ितमा धिूमलां या किवततेील ी ितमा ::::    

भारतीय भाषांमधील सािह याचा िवचार करता, ीचे िच ण ित या मानिसक, बौि क मतेपे ा ित या देहाचे 
िविवध िव म कट करणारे आह.े डॉ.चमनलाल गु  हणतात या माणे '....कािलदास, िव ापित, सूरदास, जायसी, 
िबहारी, केशव, देव, प ाकरने नारी शरीर तथा कामभावना को अपन ेसािह य म कम थान नह  दया ह।ै'15 याचा अथ असा 
आह ेक , ी या िच णाम ये पारंप रक पु ष धान दिृ कोणाचेच ाब य रािहलेल ेआह.े 

या पा भूमीवर जे हा आपण धूिमलां या किवतेतील िविवध ी पांचा िवचार करतो ते हा आपणाला काय 
दसते? तर यां या किवतेतनू ीदेहाचे, ित या गु ांगांचे आिण लिगक संबंधांचे खुल ेिच ण असल ेतरी ह े ीचे एकमेव प 
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नाही. तर यािशवायही यां या किवतेतून वेग या पातील ी िचि त झाललेी आह.े याचे वग करण खालील कारे करता 
येईल : 

(अ) औरत एक देह ह ै
(ब) संघषरत असललेी ी 
(क) ेयसी / प ी या पातील ी 
(ड) आई या पातील ी 

((((अअअअ) ) ) ) औरत एक देह ह ैऔरत एक देह ह ैऔरत एक देह ह ैऔरत एक देह ह ै::::    
'गृह थी: चार आयाम' या किवतेत धूिमलांनी हटले आह.े 

'औरत: आँचल ह े
जैसा क लोग कहते ह ेह ह ै
क तु मुझे लगता ह ै- 

इन दोन  से बढकर 
औरत एक देह ह।ै'16 

समी कांचा असा आ ेप रािहलेला आह े क , धूिमल ीकडे 'पु षी दिृ कोणा या भावातून' पाहतात; '...यह 
व तुतः ी को देखने का ी-िवरोधी या िपतृस ाक, पुंसवादी दिृ कोण ह,ै जो धूिमल क  अनेक किवता  म साफ तौर पर 
देखा जा सकता ह।ै धूिमल क  इस तरह क  किवताएं कायदे से िपतृस ाक व था म ी िवरोधी पुंसवादी मानिसकता को 
पु ता करती ह।'17 

समी कां या या मताला िस  करणा या अनेक ितमा धूिमलां या किवतेत सापडतात. 
‘हर लडक  का ितसरे गभपात के बाद धमशाला होना', 'गिलय  म नंगी घुमती ई पागल औरत का गािभन पेट', 

'महरी का महाजन के साथ एक रात सोने को तैयार होना, 'बला कार के बाद क  आि मयता', 'रंिडय  क  दलाली', 
'जयरामपेशा औरत', 'अंधी लड़ कय  क  आँख  म उससे सहवास का सुख तलाशना', 'भाषा का बला कार से बािलग होना' 
अशा अनेक ओळ तून ी देहाचे उ लेख येतात. या उ लेखांम ये ी हणजे िन वळ देह, यापलीकडे काहीच नाही, हा भाव 
आह.े पण हा भाव समाजाम ये ीचे थान नेमके कसे आह,े ह े सूिचत कर यासाठी आला आह.े यामधील अनेक ठकाणी 

व थेचे तीक हणूनही ीदहेाचे दाखले आल ेआहते. 
परंतु धूिमलां या का लेखनामागील ल याथ व ंगाथ ल ात न घेता, समी कांनी धूिमलांना ी े  े ठरवल े

आह.ेपरंतु ीचे ह े ेमळ, मायाळू, कोमल, मातृ दयी प कवीला अमा य आह,े असे नाही. 'औरत आँचल ह'ै, 'औरत ेह ह'ै 
अशा का पं तून ह े प आल ेआह.े िशवाय ' ुशनपर जान ेसे पहल'े, 'स यभामा' अशा किवतांमधून या पाचे िच ण आल े
आह.े परंतु समाजातील ीची एकंदरीत प रि थती पाहता अशा पात िचि त केललेी ी हा धूिमलांना दांिभकतेचा मुखवटा 
वाटतो. 

आज या यांि क करणा या युगात ी ही 'कमोिडटी' बनली आह,े हचे स य आह.े आिण ह ेस य उघडया नाग ा 
भाषेत सांगणे कवीला मह वाचे वाटते. 'नारी शरीर का ावसाियकरण इस हद तक हो गया ह ै क हर व तू पर नारी का 
शरीर छापकर उसे बेचा जाता ह।ै'18 याचा अथ असा आह ेक  ी ही मू यां या पडझडीचे तीक बनली आह.े प रणामी ह े
वा तव िचि त करत असतांना धूिमलां या नजरेत ीची कोणतीही आदशवादी, का पिनक ितमा नाही. वा तव 
प रि थतीत ी कशी आह,े ह ेसांगणे यांना जा त मह वाचे वाटते. 

धूिमल 'ह ेजग कसे आह े?' ह े व छपण ेआिण प पणे दाखिवणारे कवी आहते यामुळे यांची भूिमका उपदेशकाची 
नाही तर वा तव कथन करणा या कथनकाराची आह.े हणून आप या किवतेतून ीला अपमािनत कर याचा यांचा हतेू नाही 
तर समाजजीवनात ितचे जे 'ितर कृत प' चिलत आह,े आिण मु यांचे मुखवटे चढवून याला लपवून ठेप यांत आल ेआह,े त े
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जसे या तसे किवतेत आणण े हा यांचा हते ू आह.े हणून तर आजपयत सािह याम ये िचि त झाले या ी या रोमँ टक 
ितमेमागचे राजकारण उघड क न वा तव पातील ी िचि त करण े यांना गरजेचे वाटले आह.े 

धूिमलांनी आप या किवतांम ये िचि त केलले े ीचे 'देह प' ही अ यंत िवचारपूवक, ठरवून केलेली कृती आह.े 
यां या या िनयोिजत कृतीमागील मु य कारण े ये  समी क डॉ. चमनलाल गु 19 यांनी उलगडून दाखिवललेी आहते. 

'भाषािवरोध, स यता िवरोध आिण दांिभकता िवरोध' अशी ही तीन मु य कारण ेआहते. किवतेला भाषाहीन करण,े 
ह ेधूिमलां या का लेखनामागील मह वाचे उ  होत.े किवतेला भाषाहीन करणे हणजे किवते या भाषेचे जे पारंप रक 
संकेत ठ न गलेे होत,े यांची जाणीवपूवक मोडतोड करण,े जे श द, तीक, ितमा का भाषेत वीकारले जात नाहीत, 
यांचा अिधकािधक वापर करण.े धूिमलां या किवतेतील अ ील समजली जाणारी श दावली या हतेूने आलेली आह.े 

दसूरे कारण आह ेस यतािवरोध. 'जे करावेसे वाटत,े त ेन करता येण े हणजे स यता' असे उपरोधाने हटल ेजाते. 
याचा अथ असा आह ेक , एक कडे लगपूजा करायची, खजुराह सार या मं दरांवर मैथुनिश पे रेखाटायची आिण वहारात 
मा  लिगक संबंधांब ल अिजबातही बोलायचे नाही. अशा तथाकिथत स यतेचा िवरोध ह ेधूिमलां या अशा कृतीमागचे दसुरे 
कारण आह.े 

ितसरे कारण आह ेदांिभकता िवरोध. हणजे समाजाम ये माजलेली अ व था, अनाग दी, िवकृत चे वाढते माण 
यांची उकल न शोधता, आपला समाज फारच मू यिन  आह,े आपली सं कृती सव े  आह,े इथे ि यांना देवतासमान मानल े
जाते, अशा स य सं कारांचा मुखवटा धारण करायचा. समाजात या िवचारांत आदश आिण वहारात दांिभकता याची 
धूिमलांना चीड आह.े हणून अशा दांिभकतेचा ठरवून केललेा िवरोध ह े यां या अशा का लखेनकृतीमागील मह वाचे कारण 
आह.े 

धूिमल ह े वीकाराचे नाही तर अ वीकाराचे कवी आहते.िनमुटपणाचे नाही तर िवरोधाचे कवी आहते. हणून 
परंपरेने घडवलेली ीची ितमा, स यता, सं कृती अशा गो ी यांनी ठामपणे नाकार या आहते. जे जे प रवतन िवरोधी, 
ि थितशील आिण जडवादी आह,े यािवरोधात यांनी आपली लेखणी चालिवली आह.े 

याचा अथ असा आह ेक , धूिमल जीवन िवरोधी नाहीत तर जडतािवरोधी आहते. ी, किवता तसेच व था यांकडे 
ते सामािजक भूिमकेतूनच पाहतात. आिण याम ये जे जे सामािजकते या िवरोधी वाटते, याची मोडतोड कर यासाठी न ा, 
नाग ा भाषेचा आ ह धरतात. 'धूिमल अपने सामािजक प रवतन के ित त मयता म अप रवतनशील औरत  के ित स मान 
का भाव जानबुझकर नह  दखाना चाहते। ....वह किवता और नारी को सामािजक भूिमका म रखकर देखता ह।'20 

यामुळे यांचा ीिवषयक दिृ कोण समजून घे यांत मा  समी कांची ग लत झाली आह.े ही ग लत हो याचे 
आणखी एक कारण हणजे व ोि  आिण िवडंबना ही धूिमलां या आिव काराची मु य प दती आह.े यामुळे यां या 
किवतेतील मूळ आशय नेहमीच यां या व ोि पूण ित ये या मागे लपून रािहलेला असतो. हा लपलेला आशय ल ात 
आला हणजे धूिमलांना नेमके काय हणायचे आह,े ह ेसमजणे सोपे जात.े पण ह ेसमजल ेनाही को धूिमलां या किवतेतील 
नेम या आशयाचे िवपरीत वाचन घडते. जसे क  ीचे बाजारक ी व थेत व तुवत होत जाणे वाईट आह,े ह ेसांगताना त े
हणतात, 

'मुझे पता ह ै
ी देह के अंधरेे म 

िब तर क  अराजकता ह।ै 
ी पूंजी ह ै

बीड़ी से लेकर  
िब तर तक 
िव ापन म फैली ई।'21 
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या पा भूमीवर सु ा या किवतेचा िवचार करता, यां या किवतेतून िचि त झाललेो ी 'िन मित म जगातील 
भागीदार' हणून आली आह.े पण बाजारक ी व थेकडून ीदेहाचे आिण ी वाचे होणारे अवमू यन यां याही किवतेचा 
िवषय झाले आह.े 

'मा या देशा या न दबुकात माझा अिभ ाय' या किवतेत त े हणतात,  
' ी केवळ एक मादक आिण उ ेजक पदाथ 
हाच आज या कुिलनां या नजरेतील बघ याचा अथ  
ती फुलवा याकडील एक पुडी, 
एक कुडी, एक गुिडया, ओह.... 
ह ेदेशा मी शरमेने दबून चाललोय.'22 

' ी एक मादक आिण उ ेजक पदाथ', 'फुलवा याकडील एक पुडी', 'एक कुडी कवा एक गुिडया' हणजे ी, अथात 
ी ही केवळ एक शरीर आह,े यापलीकडे अ य काही नाही, हाच नवा अथ बाजारक ी व थन े ढ केला आह.े याब लची 

खंत सु ानीही  केली आह.े 
परंत ुव ोि  ही धूिमलांची शलैी आह ेतर सरलो  हो सु ाची प ती आह.े हणनू धूिमलां या किवतेचा आशय 

यां या ित येमागे शोधावा लागतो मा  सु ा या किवतेतील अथाचे सहजपण े आकलन होते.मा  असे असले तरी 
दोघांनीही ीचे होणारे अवमू यन किवतेतून िचि त केल ेआह.े  
((((बबबब) ) ) ) सघंषरत असललेी ीसघंषरत असललेी ीसघंषरत असललेी ीसघंषरत असललेी ी    ::::    

'धूिमल औसत के िवरोधी किव रह ेह। औसत औरत, औसत ांित और औसत किवता से उनका िवरोध रहा ह।'23 
ीला देहा या मयादते अडकवून ठेवणा या वृ ीचा यांनी िध ार केला आह.े  

'...धूिमल उस युवती को मह व देता ह ैजो क  िघसे-िपटे ढंग से नह  िजना चाहती। िजसम कुछ कर गुजरने क  तम ा 
ह।ै आम शहरी औरत म उसे परजीवी औरत दखाई देती ह; जो क अपने शरीर को अपनी आिजवीका का साधन बनाती ह।ै 
...िजस नारी क  धूिमल को तलाश ह,ै वह भारतीय समाज म कम होती गई ह।ै'24 

'िजसम कुछ कर गुजरन ेक  तम ा ह'ै, अशा संघषा सुक ीचे िच ण कवीन े'आितश के अनार-सी वह लडक '25 या 
किवतेमधून केल ेआह.े 

आप या अि त वाला आकार दणेारी  धूिमलां या दृ ीने आदरास पा  ठरणारी आह.े 'कुमारी रोशनआरा बेगम' 
ही यापैक च एक. 

'आजाद रहना हर व  नया अनुभव ह'ै असे कवीला वाटते आिण अशा वातं यासाठी िजने बिलदानाची तयारी 
दाखिवली, या कुमारी रोशनआराला तो 'वह यारी लडक ' असे संबोधतो. 

कवी या दृ ीने ती ' यारी' यासाठी ठरेललेी आह ेक , 'औसतन गलत िज दगी और सही मौत' यांमधला यो य पयाय 
ितने िनवडला आह.े ित या या िनवडीला तो किवते या भाषते 'जंगल के िखलाफ जनतं  का मलाल' असे हणतो.ती या या 
कौतुकाचा आिण किवतेचा िवषय झाली आह.े 

'जवानी जब भी फैसल ेलतेी ह ै
गु सा जब भी सही जनून से उभडता ह ै
हम साहस के िलए एक नये तेवर से 
प रिचत होते ह 
तब हम आग के िलए 
दसूरा नाम ढँूढ़ना नह  पड़ता ह।ै'  
अशी अ ी या पातील कुमारी रोशनआरा कवी या रेणचेा िवषय झाली आह.े ' ी केवल देह ह'ै असे सतत 

पाहणारा कवी देहाला उ लंघून जाणारा ितचा परा म पा न अचंिबत झाला आह.े 
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'बीस सेब  क  िमठास से भरा आ यौवन  
जब फटता ह ैतो न िसफ टक टूटते ह  
बि क खून के िछटे जहाँ जहाँ पड़ते ह 
बंजर ओर परती पर आजादी के  
क ल ेफुटते ह।' 

'बीस सेब  क  िमठास से भरा आ यौवन' वातं या या र णासाठी बिलदान देता यावे हणून ाकुळ आह.े ितला 
या ीदेहा या शृगंारात रस नाही, तर वतः या स वाला िस  कर यात ची आह.े ीसाठी शृगंारापे ा साहस मह वाचे 
आह,े हा या किवतेचा संदेश आह.े ी या देहापे ा ितचे धैय मह वाचे आह ेह ेया किवतेचे म यवत  सू  आह.े 

धूिमलांचा ीकडे पाह याचा दिृ कोण कसा िनरोगी होता, याचे ही किवता उदाहरण आह.े 'धूिमल नारी के ित 
कसी भी कार का दिूषत दिृ कोण नही रखता था उसके िलए जीवन म णय क  अपे ा वदेश क  वािधनता क  र ा का 
यास मह वपूण था।'26 

अशा संघष सुक ीचे िच  सु ा याही किवतेम ये आह.े पण हा संघष िनरा या पातळीवरचा आह.े 'तोडू जुलुमाचे 
काच, ह े रावणी फास' अशी िज  मनी जोपासणारी ी नशी यां या किवतेत आह,े तशीच 'गोळयांचे प े झरझर सा रत 
श ूला गारद क  शकणारी ीदेखील यां या किवतेत आह.ेसु ा या का - ि म वावर मा सवादाचा ठळक सं कार 
झा याने यांनी ीकडे 'जीवन संघषाला साथपणे त ड देणारी लढव यी' हणून पािहले आह.े 

धूिमलां या किवतेत या पातळीवरील ीची संघषिच े आललेी नाहीत. आह े या प रि थतीत जगत राहणारी ी 
यांना 'औसत औरत' वाटते आिण त ेया 'औसत औरत' या िवरोधात आहते. 

((((कककक) ) ) ) ेे ेेयसी यसी यसी यसी / / / / प ी या पातील ी प ी या पातील ी प ी या पातील ी प ी या पातील ी ::::        
धूिमलां या किवतेत कौटंुिबक जीवनाचे फारसे िच ण आढळत नाही, पण तरीही 'सुदामा पा डे का जातं ' या 

सं हात मा  कौटंुिबक पातील धूिमल पाहायला िमळतात. 'संसद से सड़क तक' तसेच 'कल सुनना मुझे' या सं हातही एखाद 
दसु या किवतेत यांचे ह े प दसते; परंत ु तुत सं हात मा  यांनी कौटंुिबक मू यांची अिधक चचा केली आह.े 

तुत सं हात यांनी कौटंुिबक नातेसंबंधांचा शोध घेतला आह.े 
प ीशी असणारे एकच एक नाते यां या किवतेत नाही. वया या येक ट यावर प ीशी असणारे नाते बदलत 

असत,े यात चढ-उतार येत असतात, ह ेधूिमलां या किवतेतून िचि त झाले आह.े 
'मुझे लगा ह ै क हाँफते आ 
दलदल क  बगल म जंगल होना 
आदमी क  आदत नह , अदना लाचारी ह।ै'27 

इथ ेप ीसाठी वापरलेली ितमा 'दलदलीची' आह.े लिगक संबंधात यांि कता आ यानतंर यातल ेमाधुय संपून प ी 
'दलदल' होऊन जात,े असे कवीचे िनरी ण आह.े यामुळे अशा यांि क संबंधाब ल कवीला ओढ नाही तर घृणा आह.े 

सु ा या किवतेतही लिगक संबंधाचे िच ण आह,े पण यावर रोमँ टकतेची झाक आह.े ेमातली ाकुळता, 
उ कटता कट कर याचे मा यम हणून यां या किवतेत लिगक संबंधांचे िच ण आल ेआह.े परंत ुएकंदर जीवन वहारात 
याचे थान अगदी प रघावरचे आह.े याचे कारण सु ा या किवतेतून िचि त झाललेे जग िविश  िवचारधारेन,े िविश  
येयाने भारले या कायक याचे आह.े या िवचारधारेत ी ही भो या कवा दासी नसून ती साथी आह ेयामुळे ित या दैिहक 
वहारांची फारशी चचा नाही. वे ये या जगाचे िच ण आह ेपण ितथेही लिगक संबंधाचे भडक िच ण नाही. 

याउलट धूिमलां या किवतेतून िचि त झालेल े जग अशा कायक याचे नाही, तर त े िवकृतीने पोखरले या, भुकेन े
हरैाण झाले या लोकांचे आह.े यामुळे लिगक संबंधातील यांि कता जण ू यां या जीवनाचा भाग झाली आह.े हणूनच यां या 
किवतेतून प ीचेही 'भो या' ह े प िचि त झालले ेआह.े 

परंत ुयाचा अथ धूिमलांना प ीशी असणा या िनरोगी संबंधाची ओढ नाही, असे नाही. यांनी हटले आह,े 
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'वह धूिमल नह  
एक डरा आ िह द ूह 
उसक  िबवी ह 
ब े ह 
घर ह।'28 

'कौटंुिबक गृह थ' या भूिमकेत जग याची यांचीही इ छा आह.े गृिहणी असले या प ी या आकां ा पणू कर याची 
ओढ आह.े पण या यांि क जग याचा वेगच इतका ह  झाला आह ेक  यांचे प ीशी असे नाते थािपत होणेच अवघड होऊन 
बसले आह.े याची यांना खंत वाटते. 

‘ऐसी या हडबडी क ज दी म प ी को 
चूमना 
देखो फर भुल गया।'29 

प ी या ित असलले ेआपल ेकत  आपण िनभावू शकत नाही, ही खंत यां या अनेक किवतांमधून कट झाली 
आह.े सुव या माणे प ीला ' व ांचे सहोदर' मानतात तसेच धूिमलही प ीला 'हमसफर' मानतात. पण प रि थतीची 

ितकूलताच अशी आह ेको, दोघांनाही प ीसाठीचे आपले कत  िनभावणे अश य होऊन जाते. याब लची खंत दोघां याही 
किवतेमधून  झाली आह.े 

'हारलो कैकदा झंुजीत; तूच पदराचे शीड उभारलेस, 
हताश होऊन गोठलो; तूच पाठीवर हात ठेवलेस.'30 
असे पदराचे शीड उभारणारी, पाठीवर हात ठेवून िज ीने लढायला े रत करणारी प ी धूिमलां या किवतेत नाही. 

पण यां यासाठी यां यासोबत उभी राहणारी अधािगनी मा  आह.े त े हणतात, 
'प ी को थोड़ा अलग 
करत-ेतू मेरी 
हमिब तर नह  मेरी 
हमसफर ह।'31 

अशा 'हमसफर' बनले या प ीची साथ असताना जगणे क ठण वाटणार नाही, याची यांना खा ी आह.े 
''''बीवी पास आओ ओर सुनो    
िज दगी के सपन  पर    
स ाई क  ट र िगरा दो।''''33332    

कारण प ीिशवाय संघषाम ये साथ कोण देणार? यासाठी कवी प ीला जवळ बोलावून आयु यात या व ांवर 
स याची चादर ओढायला सांगतो. याव न याचा प ी या मतेवर असललेा िव ासच कट झाला आह.े 

धूिमलां या किवतेमधून पती-प ी या लिगक संबंधाचे िच ण आह,े परंतु या संबंधातील िवकृतीचेही िच ण आह.े 
यािशवाय 'दो: प ी के िलए' यासार या काही किवतांमधून आप या सृजनाम ये प ीची भूिमका कती मह वाची आह,े 
याचेही िच ण आह.े हणनू 'तुम मेरे िलए एक संुदर और साथक किवता हो' अशी भावना कवीने कट केली आह.े 

अथात सु ा या किवतेमधून जसे प ीचे एक संपणू ि म व उभे राहत ेतसे धूिमलां या किवतेमधून घडत नाही. 
कारण सु ा या भावजीवनात जसे प ीचे थान म यवत  रािहल ेतसे धूिमलांबाबत घडलले ेनाही. यािशवाय ' ेम' हा जसा 
सु ा या किवतेचा आ म वर आह,े तसा ' ोध' हा धूिमलां या किवतेचा क ीय वर रािहलेला आह.े हणून सु ा माण े
यां या किवतेत ीब ल िन वळ सहानुभूतीची, आदराची कवा कृत तेचो भावना नाही; हणजे या भावनांचे िच णच 

नाही, असे नाही पण यांना म यवत  थान िमळालले े नाही. याउलट यांनी ीची 'वा स यमूत ' अशी रोमँ टक ितमा 
घडवली आह,े यां याव लचा उपरोध आिण उपहास हा मु य वेक न यां या किवतेतून कट झाला आह.े 
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ह े असे का घडले असावे? याचे एक कारण हणजे धूिमल या भािषक देशातून येतात ितथे ीकडे पाह याचा 
दिृ कोण फारसा उदा  आिण उ त नाही, उलट सुव या भािषक देशाचे ितिनिध व करतात ितथे ीकडे पाह याचा 
दिृ कोण तलुननेे उदार आह.े 

हणजे धूिमलां या किवतेतून प ीचे केवळ रोमँ टक िच  नाही तर त ेवा तवा या अिधक जवळ जाणारे आह.े परंत ु
असे वा तविच च अवा तव वाट याने काही समी कांनी मा  यांना ी दे  ेठरवल ेआह.े  
(ड) आई या पातील ी : 

प ी माणेच सु ा या किवतेतून आईचे जसे संपूण िच  उभे राहते, तसे धूिमलां या किवतेतनू घडत नाही. आ थक 
अभावाने त आिण त असलेली ी आप या मुला बाळां या िनवाहासाठी कशा ु  तडजोडी करत,े या व पातील 
आईचे िच  यां या किवतेतनू उभे राहते. 

आप या मुला-बाळां या िनवाहाची व था कशी करायची, या िववंचनेत बुडून गलेलेी आई जशी धूिमलां या 
किवतेत दसत,े ही िनवाहाची िववंचना या या वा ाला येऊ नय े हणनू याचा ज मच नाकारणारी आईदेखील यां या 
किवतेत दसते. 

''''ले कन फुल े ओ पेटवाली औरत का चेहरा    
उसक  हथेली क  तरह सपाट ह ेवह जानती है    
क  ब े के साथ    
दिुनया म या आता है        
कल भुखे गभाशय क         
ओट से एक यु  अपराधी क         
घोषणा होगी।''''33    

आ थक अभावापुढे शरण जाणारी आई धूिमलां या किवतेत आह,े परंतु सु ा या किवतेतील आई माण े ितकूलतेशी 
चार हात कर याची िज  दाखवतांना ती दसत नाही. याचे कारण ती आप या कुटंुबापुरती, 'चुल आिण मूल' सांभाळ यापुरती 
मया दत झाली आह,े याउलट सु ा या किवतेतील आई मा  कुटंुब आिण कुटंुबाबाहरेचे जग या दो ही डगर वर हात ठेवून 
संघष कर याची तयारी ठेवते. अशी 'लढाऊ आई' धूिमलां या किवतेत आढळत नाही. 

सुव आिण धूिमल या दोघां या किवतेतून िचि त झाले या ी ितमांचा अ यास करत असतांना ह ेदो ही कवी या 
भाषा देशातील आहते. तसेच ते या वा यपरंपरेत लेखन करणारे आहते, यां या य  अ य  भावातून या ितमांम ये 
सा य-भेद उ प  झाल ेआहते. 
िन कष :  

१) सुव-धूिमल यां या किवतेतील ' ी िच णाचा' िवचार करता,दोघांनीही ीकडे पाहतांना सुखद अनुभव दणेारी 
व तू, उदा  देवता, अमूत श  असे रोमँ टक दिृ कोण टाळून वा तवातील ी- पाचा वेध घे याचा य  केला आह.े 

२) सु ा या किवतेतील ी ही आजपयत मराठी किवतेतनू िचि त झाले या ी पापे ा िनराळी आह.े 'कामकार-
कायकता' असणा या पती या जीवनसंघषात याची बरोबरीने सोबत करणारी 'साथी', तो हताश झा यावर याला े रत 
करणारी ' फुत ' असे ितचे प रािहलेल ेआह.े  

३) अथात काही किवतांमधून ीचे होणारे अवमू यनही यांनी दाखवून दले आह.े पण यां या एकूण किवतांचा 
िवचार करता, याचे माण अगदी अ प आह.े  

४) धूिमलां या किवतेतनू ‘समाजातील अवमू यनाचे ितक' या पातील ी िचि त झाली आह.े  
५)'औसत किवता,औसत ांित और औसत औरत' यांना ठाम िवरोध कर याचा हतेू ठेवून स यता, सं कृती आिण 

ितची संकेत व था यांचा ती  िनषेध करणारी किवता यांनी िलिहली आह.े 
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६) भांडवलशाही व थते 'कमोिडटी' बनले या ीचे िच  यां या किवतेत म यवत  आह.े यामुळे यांना 'सरंजामी 
मानिसकतेचा ी े ा कवी' अशा श दांत िहणवल ेगेल ेआह.े  

७) परंत ु याचवेळी याकडे दलु  करता कामा नये क  यां या अनेक किवतांमधून 'हमिब तर नही, तू हमसफर ह'ै या 
पातील ीही िचि त झाली आह;े मा  एकूण किवतांचा िवचार करता अशा किवतांचे माण खूप कमी आह.े हणजे 

सु ा या किवतेत ीचे 'सजन' तर धूिमलां या किवतेत ीचे ' खलन क वत  रािहल ेआह.े 
८) असे असले तरी धूिमलांना ीब ल आ था आिण आि मयता आह.े मा  बाजारक ी व थेकडून ितचे 

दवस दवस होत जाणारे अवमू यन पा न त े उि  झाले आहते.अशा उि तेचे ित बब (िच ) यां या किवतेतील ी 
ितमांतून पाहायला िमळते. 

९) सुव 'ह ेजग कसे असायला हवे?’ यादृ ीन ेलेखन करणारे आशावादी कवी आहते, तर धूिमल 'ह ेजग आता नेमके 
कसे आह?े 'ह े थेटपणान े िचि त करणारे वा तववादी कवी आहते.दोघां या िभ  वृि िवशेषांमुळे यां या किवतेतील 

ी ितमांम ये भेद उ प  झाला आह.े 
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मराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमा    
    

डॉ. भा य ी भाकरराव सभुेदार    
शासक य अ यापक महािव ालय, आय.ए.एस.ई., पदमपुरा, रे वे टेशन रोड, औरंगाबाद, िपन कोड - 431005 

सारांश  
मराठी सािह याचा उगम १३ ा शतकातील संत सािह यापासून झाला असून हा वाह १७ ा शतकापयत 

वािहत होता. या दो ही वाहांचा कालखंड पािह यास संत सािह याला सुमारे ५०० वषाचा तर आधुिनक सािह याचा 
कालखंड गेली दीडशे वषाचा आह.े पु ष आिण ी संत सािह य ह े लोकजीवनाशी जोडललेे आह.े यामुळेच ते आजही 
जनमनात मनात ठसले आह.े  

संत सािह याचे अनेक पलै ू न ा, सखोल आिण वा तव अ यासातून पुढे येत आहते. संत सािह याची ेरणा ही 
सामािजक प रवतनाचा एक मह वाचा भाग बनून रािहली आह.े मो ा ी ही ऐिहक, लौ कक जीवनात ा  करता येऊ 
शकते. याकरता स याशीच हो याची गरज नाही, संत ाने र, संत नामदेव, संत एकनाथ आिण संत तुकाराम या पु ष 
संतांनी आिण संत जनाबाई,संत मु बाई, संत बिहणाबाई, संत का होपा ा, संत वेणाबाई, संत िनमळाबाई, संत सोयराबाई 
आ द ी संतांनी याबाबत लोकांना जागृत केल.े यां या मत,े िव ल हा केवळ मूत पातील, मं दरातील देव न हता. िव ल 
अनेक संत रचनांम ये स याची ितमा हणून उभा आह.े याहीपुढची पायरी हणजे ह ेसव संत िव लाला आपली माऊली 
मानतात, बाप मानतात, सखा मानतात. संत जनाबाई या अभंगांम ये ह ेसवािधक भावीपणे जाणवत.े जी अनाथ होती, 
िजचा कुणी र ाचा सगासोयरा न हता, या जनाबाईला संत सहवासात आिण िव ल भ त जीवनाचा खरा अथ सापडतो. 
अ पृ य मान या गलेे या जातीतून संत चोखामेळा, संत सोयराबाई, संत बंका असे संत पुढे आले. शु  जातीतनू संत गोरा 
कंुभार, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत सावता माळी तसेच संत मु ाबाई, संत जनाबाई, संत गोराई अशा ि या यात हो या.  

कलावंतीणची पोर हणून हीन मान या गलेे या का होपा ाला संत कुटंुबात मानाचे थान िमळाल.े ी संतां या 
सािह यातून ीयांचे  समोर आल.े संत चोखामेळाला अ पृ य हणनू सहन करावा लागणारा ास, ती वतःचा उ लखे 
‘नामयाची दासी’ असा करत.े ी संतांनी आि मक उ ती या मागाचा वापर समाज बोधन आिण समाज प रवतनासाठी 
केला.  

संत सािह यातील मुख ी संतांचा जीवना ती असललेा दृ ीकोण, यां या आयु यातील परवड, पु तक  िश णाचा 
लवलेश नसतानाही यांनी केले या अ ितम का  रचना,अभंग, ोक आप याला अतंमुख करतात. मराठी सािह यातील मुख 

ी संतांची ितमा िनि तच समाजाला मोलाची िशकवण दणेारी आिण अंतमुख करणारी आह.े 
तुत लेखात खालील मुख ी संतांचे जीवन काय आिण यांचा जीवनिवषयीचा सकारा मक दृ ीकोण  मांड यात 

आललेा आह.े 
मराठी सािह याचा उगम १३ ा शतकातील संत सािह यापासून झाला असून हा वाह १७ ा शतकापयत 

वािहत होता. या दो ही वाहांचा कालखंड पािह यास संत सािह याला सुमारे ५०० वषाचा तर आधुिनक सािह याचा 
कालखंड गेली दीडशे वषाचा आह.े पु ष आिण ी संत सािह य ह े लोकजीवनाशी जोडललेे आह.े यामुळेच ते आजही 
जनमनात मनात ठसले आह.े        
सतं मु ाबाई सतं मु ाबाई सतं मु ाबाई सतं मु ाबाई :::: संत सािह यातील संत मु ाबाई या एक मुख संत आहते .संत ाने रांची धाकटी बहीण हणजे संत 
मुकताबाई. मु ाई या नावावर एकूण ४२ अभंग आहते. यािशवाय नामदेव गाथेतील 'नामदेव-भि गवप रहार' या 
मथ याखालील अभंगांपैक  (१३३४ त े१३६४) दहापंधरा तरी िनि तपणे मु ाईचे आहते. तसेच गाथेत न िमळणारे 'ताटीचे 
अभंग' ही ितचेच होत. हणजे ितची एकूण अभंगरचना सुमारे पाऊणशे या घरात जाईल. ती सव रचना का गुणांनी समृ  
आह.े ती मु यतः भि पर असली तरी योगमागा या खुणांनीही यु  आह.े 

मु ाई या का ात ित या जीवनाचे व ितभेचे अनेक पैल ूउठून दसतात. अंधपणामुळे वाया जात असले या या 
मु ाईला िनवृि राजाने सावध केले व यामुळे ''''मु पण ेमु  । मु ाई परत । ह रनाम मरत । सवकाळ ।मु पण ेमु  । मु ाई परत । ह रनाम मरत । सवकाळ ।मु पण ेमु  । मु ाई परत । ह रनाम मरत । सवकाळ ।मु पण ेमु  । मु ाई परत । ह रनाम मरत । सवकाळ ।'''' अशी आपली 
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अव था होऊन गे याचे ती सांगत.े ित या अभंगात योगा या खुणा आहते, अ या माची उंची आह,े सा ा काराचे पडसाद 
आहते, ह ेसव खरे; पण याबरोबरच यांत दयाचे मादव आिण भावनेची हळुवारताही आह.े तसे पािह यास ितचा वभाव 
सोपानदेवा माणे थोडा परखड दसतो. 

पण ताटी या अभंगात ित या या प व े पणान ेथोडे िनराळे वळण घेतल ेआह.े एक दवस ानदेवांना पा न कोणा 
टवाळाने यांना सं याशाचा पोर हणनू िहणवल ेते हा ानदेव मनात िख  होऊन झोपडीत जाऊन बसल ेव काही के या 
ताटीचे दार उघडीनात. या वेळी मु ाईने यां या या िवनव या के या या 'ताटीचे अभंग' हणून िस  आहते. यांत जसा 
वडील भावावर सले या धाक ा बिहणीचा लिडवाळपणा आह,े तसाच प रणत ौढ वाला साजेल असा समंजसपणाही 
आह.े  

मंुगी उडाली आकाशी । ितन ेिगिळले सूयासी ।        असे ितचे एक वचन आह.े ह ेितला वतःलाही लागू पडत.े    
मु ाई या च र ातील दसुरी िवशेष गो  हणजे ितन े ानदेवां या भेटीस आले या अहमं य नामदेवांचे उघडे केलेल े

अ ान. ितचे या संगी जाणवलेल े भावी ि म व पा नच नामदेवांनी ित यािवषयी 'लहानशी मु ाबाई जैसी सणकांडी 
। केले दशेोधडी महान संत' असे उद ्गार काढल.े पुढे नामदेव-चांगदेव ा दोघांनी ितचा गौरव केला आह े
सतं जनासतं जनासतं जनासतं जनाबाई बाई बाई बाई :::: मराठी संत सािह यातील मुख संत हणजे संत जनाबाई होत. संत जनाबाई या संत कविय ी हणून 
जनमानसात लोकि य आहते. गोदावरी या तीरावरील परभणी िज ातील गंगाखेड ह ेजनाबा चे गाव होय. जनाबाई ा 
पंढरपूरचे वारकरी ‘दमा’ आिण भगव  ी ‘क ंड’ या दांप याची मुलगी होत. आई व वडील पंढरपूर या िव लाचे 
परमभ  होते. ित या विडलांनी जनाबा ना दामाशेट शपी यां या पदरात टाकल,े ते हापासून या संत िशरोमणी नामदवे 
यां या कुटंुबातील एक घटक बन या. या वत:ला ‘नामयाची दासी’ हणवून घेत असत. 

संत नामदेवां या सहवासात जनाबा नीही िव ला या भ चा यास घेतला होता. ‘‘‘‘दिळता कािंडता तजु दिळता कािंडता तजु दिळता कािंडता तजु दिळता कािंडता तजु गायीनगायीनगायीनगायीन    
अनतंाअनतंाअनतंाअनतंा’’’’    असे या हणत असत. संत नामदेव हचे यांचे पारमा थक गु  होते. ी संत ानदेव-िवसोबा खेचर-संत नामदेव-संत 
जनाबाई अशी यांची गु परंपरा आह.े िवठू माझा लकुेरिवठू माझा लकुेरिवठू माझा लकुेरिवठू माझा लकुेरवाळावाळावाळावाळा, , , , सगं ेगोपाळाचंा मळेा।।सगं ेगोपाळाचंा मळेा।।सगं ेगोपाळाचंा मळेा।।सगं ेगोपाळाचंा मळेा।।’ हा िस  अभंग जनाबा चाच आह.े 
यांना संत नामदेवांमुळे सतत संत-संग घडला होता. संत ानदेवांिवषयीही यांचा भि भाव अन यसाधारण होता. 

‘‘‘‘परलोक च ेता । हणेपरलोक च ेता । हणेपरलोक च ेता । हणेपरलोक च ेता । हणे    माझामाझामाझामाझा    ाने व ।ाने व ।ाने व ।ाने व ।’’’’ असे यांनी ाने वरांिवषयी हटले आह.े गौ  या-शे या वेचतांना, घरातील इतर 
कामे करत असताना या सतत देवाचे नाम मरण करत असत. 

संत जनाबा या नावावर असलेल े एकूण सुमारे ३५० अभंग सकल संत गाथेत मु त केले आहते. ा िशवाय 
कृ णज म, थाळीपाक, हादच र , बाल डा, ह र चं ा यान अशा आ यानरचना पण यां या नावावर आहते. संत 
जनाबा या थाळीपाक व ौपदी वयंवर या भावमधुर आ यानांनी महाकवी मु े वरांना (संत एकनाथांचे नात)ू फूत  
िमळाली. संत जनाबा ची भावकिवता ही भगवंता या ेमाने ओत ेत भरलेली आह.े पणू िन काम होऊन लौ कक, ऐिहक 
भावना िवस न या िव लाला शरण गलेे या आहते. आ म ानाचा सा ा कार घड यापूव च या िन वकार झा या आहते. 
संत जनाबा या जीवनातील अनंत अनुभूती यांनी यां या रचनांतून रेखाट या आहते. संत नामदेवांवरील भि - ेमभाव, 
संत ानदेवांिवषयी असलेला उ कट भाव, संत चोखोबां या भावसाम याचे अनुसरण, तसेच िव लािवषयीचा भि भाव 
यां या का ात ओत ोत भरलेला दसून येतो. वेळ संगी दवेाशी भांडायला पण या कमी करत नाहीत. ‘वा स य,कोमल 

ऋजुता, सहनशीलता, यागी वृ ी, समपण वृ ी, ी िवषयी या भावना संत जनाबा या का ात कषाने दसून येतात, 
असे ये  अ यासक रा. च. ढेरे यां या का ाचे रस हण करताना हणतात.  

त कालीन संत ानदेव, संत नामदेव, संत सोपानकाका, संत गोरोबा, संत चोखा मेळा, संत सेना महाराज आदी 
स पु षां या जीवनाचा, स गुणांचा आढावा घेणारी प रचना क न संत जनाबा नी पुढील िप ांवर एक कारे उपकारच 
क न ठेवले आहते. यांची भाषा सवसामा य माणसां या दयाला जाऊन िभडते. संत जनाबा चे बरेचसे अभंग नामदवे 
गाथेम ये आहते. 
सतं बिहणाबाई सतं बिहणाबाई सतं बिहणाबाई सतं बिहणाबाई : : : : संत सािह यातील दसु  या संत हणजे संत बिहणाबाई (इ.स. १६२८ (शके १५५१) - २ऑ टोबर, १७००) 
या एक वारकरी सं दायातील मराठी ी संत कविय ी आिण संत तुकारामां या िश या हो या. व ात तुकारामांनी यांना 
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दृ ा त दला. पुढे य  तुकारामांचे यांना दशन झा यावर यांनी यांचे िश य व प करल.े तथािप एका ा हण ीने 
तुकारामांचे िश य हावे ही गो  सनात यांना पटणारी न हती. मंबाजीने तर यांचा खूप छळ केला पण यांनी आपली 
तुकाभ  सोडली नाही. बिहणा आप या गु ं चा उ लेख पदोपदी आप या अभंगात करीत.  

बिहणाबाई हणतात ''''तकुा स गु  सदोतकुा स गु  सदोतकुा स गु  सदोतकुा स गु  सदोहर हर हर हर l l l l भटेतो अपार सखु होव भटेतो अपार सखु होव भटेतो अपार सखु होव भटेतो अपार सखु होव ll ll ll ll तकुारामा भटेला ध य िजन ेमाझ े कृ यकृ य तकुारामा भटेला ध य िजन ेमाझ े कृ यकृ य तकुारामा भटेला ध य िजन ेमाझ े कृ यकृ य तकुारामा भटेला ध य िजन ेमाझ े कृ यकृ य 
झाल ेसहजािचझाल ेसहजािचझाल ेसहजािचझाल ेसहजािच    ||||    

माता-िप  यानी ितचा िववाह वया  या पाच ा वष  याच गावापासून पाच कोसावर असले या ३० वषा या र ाकर 
फाटक नावा या िबजवरांशी. यांना आधीची दोन मुले होती. घरची ग रबी, ि़श णाचा अभाव, तरीही समाधानी वृ ी व 
संतवृ ीला साजेशी पांडुरंगाची ओढ मनात होतीच. अखंड नाम मरण चालू असे. शेतात काम करीत असतानाही हा भि भाव 
अभंगाचे पाने ित या मुखातनू बाहरे पडे. 
 बिहणाबाईचे सारे जीवन गु बोधामुळे बदलून गले.े ितने आपले गु  संत तुकाराम महाराज व यांचीही गु परंपरा 
आप या अभंगांत वणन केली आह.े तुकाराम महाराजांिवषय  य  मािहती असले या कविय ीचे ह ेअभंग आहते, यामुळे 
या अभंगांना िवशेष मह व आह.े यांचे वणन करताना गे या शतकातील एक े  संत, संतच र कार आिण ' ी गजानन 
िवजय'कत संतकवी दासगणू महाराज िलिहतात, "पहा केवढा अिधकार .. ऋणी ितचा परमे र ...". यां या अभंगांपैक  'संत 
कृपा झाली। इमारत फळा आली ॥' हा अ यंत िस  अभंग आिण 'घट फुटिलयावरी। नभ नभाचे अतंरी॥' हा शेवटचा अभंग 
सांिगत यावर या समािध थ झा या.  
 अभंग, ओ ा, ोक, आर या इ यादी िमळून ७३२ किवता यां या नावावर आहते. यां या या किवता 
भि भावाचा उ फूत अिव कार आह.े वेदा ताचे ितपादनही यात आढळत.े यां या अभंगांतनू संत तुकारामां या 
चा र याचे अ सल दशन घडते. ानदेव े रिचला पायाानदेव े रिचला पायाानदेव े रिचला पायाानदेव े रिचला पाया, , , , तकुा झालास े कळसतकुा झालास े कळसतकुा झालास े कळसतकुा झालास े कळस!!!! या िस  अभंगाची रचना संत बिहणाबाई 
यांचीच आह.े 
सतं वणेाबाई सतं वणेाबाई सतं वणेाबाई सतं वणेाबाई : : : : संत वेणाबाई या े  रामभ  हो या. रामदासी मठाम ये यांचे थान मह वपूण आह.ेरामदासी पंथा या 
सारासाठी यांनी यांचे आयु य वेचले. 

सतं का होपा ा सतं का होपा ा सतं का होपा ा सतं का होपा ा : : : : शके १३९० का होपा ांचे अभंग हणजे जीवनाचा आरसाच जणू.ित या अभंगात आतता,,,,आ मिन ता 
दसते.वारकरी सं दायातील या े  ि या होत.        

सतं सोयराबाईसतं सोयराबाईसतं सोयराबाईसतं सोयराबाई : संत सोयराबाई या १४ ा शतकातील मराठी कविय ी असून संत चोखामेळा यां या प ी हो या. 
सोयराबा नी बरेच अभंग िलिहले पण केवळ ९२ उपल ध आहते. ित या अभंगांम ये ती वत:ला चोखामे याची महारी 
हणते. चोखोबाची बायको असे अिभमानाने हणवून घते असली तरी ितन े वतःचे वेगळेपण िस  केले आह.े अ यंत साधी, 

सोपी आिण रसाळ भाषा ह ेसोयराबा या अभंगांचे वैिश  होय. 
 या काळी सवण लोक शू ा या सावलीचाही िवटाळ मानीत असताना, संत सोयराबाई बंड क न उठतात व देवाशी 
वाद घालतात आिण देवाला िवचारतात, देहात िवटाळ वसतो मग देह कोणी िनमाण केला? सोयराबा ना असा िव ास होता 
क  "केवळ शरीर अपिव  कवा दिूषत असू शकत े परंत ु आ मा कधीही अशु  नसतो. ानाजन ह े शु च असते. " या 
हणतात,  

देहासी िवटाळ हणती सकळ देहासी िवटाळ हणती सकळ देहासी िवटाळ हणती सकळ देहासी िवटाळ हणती सकळ ||||    आ मा तो िनमळ शु  बु  आ मा तो िनमळ शु  बु  आ मा तो िनमळ शु  बु  आ मा तो िनमळ शु  बु  ||||||||    
देहीचा िवटाळ देहीच ज मला देहीचा िवटाळ देहीच ज मला देहीचा िवटाळ देहीच ज मला देहीचा िवटाळ देहीच ज मला ||||    सोवळा तो झाला कवण धम सोवळा तो झाला कवण धम सोवळा तो झाला कवण धम सोवळा तो झाला कवण धम ||||||||    

यां या का रचनेत साधेपणा,भ भाव,िनमळपणा दसून येतो. 
संत सािह यातील मुख ी संतांचा जीवना ती असलेला दृ ीकोण, यां या आयु यातील परवड, क करी जीवन, 

हालअपे ा, शारी रक, मानिसक ासाने ासले या, पु तक  िश णाचा लवलेश नसतानाही यांनी केले या दय पश  अशा 
अ ितम का  रचना, अभंग, ोक आप याला जीवन जग याची उमेद दाखिवतात. संत आप याला अतंमुख करतात. खरा 
िन वाथ भ माग वीकारले या मराठी सािह यातील मुख ी संतांची ितमा िनि तच समाजाला मोलाची िशकवण 
देणारी, जीवन जग याचा माग दाखिवणारी, संघषाला वाचा फोडणारी, ितकूल प रि थतीशी सामोरे कसे जावे, माग कसा 
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काढावा, आशावादी दृ ीकोण असणारी े  आिण अतंमुख करणारी आह.े आज या आधुिनक ि यांनी या े  ी संतांकडून 
िनि तच यांनी अनुसरले या मागाचे अनुकरण केल ेपािहजे असे वाटते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ:::: 

१. कव , वाती(२०१२ ),१०१ कतु ववान ि या,पुणे : उ कष काशन. 
२. कुलकण , वराली चं कांत, ीवादी इितहासलेखन म ययुगीन भ चळवळीतील संत ि या, पुणे : इितहास िवभाग,टी.म.िव. 
३. तुळपुळे,शं.गो.,मािहती ोत ,मराठी िव कोश  
४. पाटील, तानाजी राऊ (२०२०),संत सािह यातील सामािजकता,िव कमा पि लकेश स  
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वारली लोकगीतातंनू अिभ  झाललेी ी ितमावारली लोकगीतातंनू अिभ  झाललेी ी ितमावारली लोकगीतातंनू अिभ  झाललेी ी ितमावारली लोकगीतातंनू अिभ  झाललेी ी ितमा    
 

डॉ. गीता जाधव    
ीमती पी. एन. दोशी िवमे स कॉलेज, कामा लेन, घाटकोपर (प.), मंुबई ८६ 

    

पु ष धान व थेन े ीला कायमच दु यम थानी ठेवल ेअसल ेतरी ी ही िनि तपण ेसमाजाचा अिवभा य घटक 
आह.े हणनूच जीवना या येक े ातील ी या अि त वाची जाणीव सू ांना नजरेआड करावीशी वाटत नाही. सािह य हा 
समाजमनाचा आरसा आह ेअसे हटले जात.े या आरशात ीचे ित बब नेमके कसे पडत ेह ेसमजून घणेेही यामुळेच मह वाचे 
ठरते. १९६० नंतर मराठी सािह यात वेगवेगळे सािह य वाह िनमाण झाल.ेआ दवासी सािह य वाह हा यापैक च एक. 
वा तिवक इतर लोकसािह या माणेच आ दवास चे सािह य मौिखक व पात फार ाचीन काळापासून अि त वात होते. 
परंतु वातं यो र काळातील अनेक सकारा मक बदलांमुळे समाजाला या मातीशी घ  नाळ जुळले या सािह य खिज याची 
जाणीव झाली. यासाठी देशाची वातं ा ी, जास ाक रा य व थेचा भारतान े केललेा वीकार, संिवधानान े केललेा 
वातं य, समता आदी लोकशाहीवादी मू यांचा पुर कार, वातं यो र काळातील िश णाचे सावि क करण यामुळे 

आपाप या ह ांची जाणीव होऊन यासाठी संघष करणारे िविवध समाजघटक, यातून उ या रािहले या वंिचतां या चळवळी 
अशा अनेक घडामोडी कारणीभूत ठर या. मु य वाहातील लोकाना न ान े ात झाले या आ दवासी  सािह यान े

थािपतापे ा वेग या लोकजीवनाचे दालनच खुल ेकेल.े िनसगा या सािन यात जगणा या, ख या अथाने वनवासी असले या 
आ दवासी समाजातील लोकांचा दैनं दन जीवन वहार, यां या ई रक पना, ा अंध ा, सणवार, परंपरा, रीती ढी, 
रोज या जग यातील , यांची सुखदःुखे आिण या सग याचे िच  रेखाटणारे लोकसािह य ह ेसगळे थािपतांसाठी खूपच 
वेगळे होत.े  

कोणतेही पांढरपेशे हतेू समोर न ठेवता, सहज येता जाता रचलेली, केवळ आनंदासाठी हटली गलेलेी आिण दैनं दन 
जीवनाशी, िनसगाशी यांचा खूप िनकटचा संबंध आह ेअशा आ दवासी लोकगीतांतून यां या जीवन वहाराचे जसे िच ण 
केले जात े तसेच समाजमनातील ी ितमेचे िच  अितशय भावीपणे  प  होत जाते. किवता महाजन यांनी संपा दत 
केले या ‘वारली लोकगीते’  या पु तका या  आधारे वारली लोकगीतातून दसणारी ी ितमा नेमक  कशी आह ेयाचा शोध 
घे याचा य  या शोधिनबंधात केला आह.े या पु तकात वारली समाजातील िविवध लोकगीते संकिलत केललेी आहते.  
िविवध संगां या, सणवारां या, दैनं दन कामकाजा या िनिम ाने गाय या  जाणा या या लोकगीतांतून वारली समाजातील 

ीचे थान, ि यांकडे पाह याचा पु षाचा आिण एकूणच समाजाचा दिृ कोन, ीचा वतःकडे पाह याचा दिृ कोन या 
सग याची मािहती िमळते. यािशवाय ीचे व थे या अधीन जगणे, ितची अगितकता, ितचे , या ांना सामोरे 
जातानाचा ितचा आ मिव ास, िनभयता, ितची व े, ित या अपे ा अशा अनेक गो ी उलगडत जातात. या सग याच वेध 
घे याचा य  या िनबंधात केला आह.े अथात आ दवासी लोकगीतातून दसणारी ही ी ितमा थािपत समाजा या ी 

ितमेपे ा पूणतः वेगळी आह ेअसे हणता येत नाही.  ित याशी ितचे नाते आहचे परंतु आधुिनकतेचे वारेही न लागले या 
िविश  जीवन वहाराचे आचरण करणा या या समाजातील ी िनसगा या, पारंपा रक जग या या अिधक िनकट जाणारी 
आह े हणनूच ती थािपत समाजातील ी ितमेपे ा वेगळी ठरत े

आ दवासी समाजाचे अनुभविव  अ ाप मया दत आह.े िश ण, दळणवळणाची साधने, सारमा यमे यापासून हा 
समाज अजूनही दरूच आह.े आधुिनक िवचार, वातं य, समता आदी मू यजाणीव यांचा पुरेसा प रचय नाही.  साहिजकच या 
सग याचा प रणाम यां या जीवन वहारावर होतो. हणूनच आ दवासी ीसु ा  पु ष धान व थेन े ीयांसाठी आखून 
दले या चौकटीचा सहज वीकार करताना दसत.े कतीही ास होत असला तरी िनसगाने ीवर सोपवलेली जो पादनाची 

जबाबदारी असो वा समाजाने लादले या ित या संदभातील अपे ा असोत ही ी कटकट करताना दसत नाही. 
वंशिव तारा या जबाबदारीला तर ती भूषणच मानताना दसते. मुलांचे ज म, यांचे संगोपन यात ती  रंगून जाते.  यां या 
समृ  भिव याची व े पाहते. सासू-सासरे, मोठा दीर यांनी दलेला“सूने तू होशील ग सात पोरांची मायू” (पृ  ५) हा 
आशीवाद मनापासून वीकारते. इतकेच न ह ेअप य ा ी होताना मदत करणा या सुईणीला तर ही ी देवाचे थान दते,े 
हणूनच धवलेरी या गा यात देवांना आमं ण देताना, ‘सुईणबाईला बोलवा’ असे खास आमं ण दल ेजाते.      

िववाहाची, वतः या संसाराची आस असललेी ी अनेक लोकगीतांम ये दसत.े  
 “ बारा वष स न गलेी ग ंगरसोलीसाठी 
 जाईन जाईन  बाबा जोगीयापाठी”       ( पृ  -73) 
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अशा कारे व थनेे आखून दले या चौकटीत जग याचा ती अ ाहास करत.े पदरी पडल े पिव  झाल े इत या 
समजूतदारपणे नवरा, सासर यांचा वीकार करते. माहरे सोडणे कतीही ासदायक असले तरी यास िन हान ेदरू सा न 
सासर हचे आपल ेवतमान, भा यधेय आह ेअसे मानत.े  

 “ रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर 
 रेखा आस ग आस,  तुझी आस दोन दसांची  
 रेखा सासू ग सासू, तुझी आह ेज माची”  ( पु . 50) 

कवा 
 “रेखा त ूसास  याला, सास  याला काय हणणार 
  मा या मनान ेग मनान ेबाबा हणणार!” ( पृ  52) 
वारली लोकगीतातील ी अशी मनापासून परंपरेत उतरत े आह.े काळािबळा, बारीक-सारीक, गोरगरीब नवरा 

कसाही असला तरी  ‘मला तो प करला’  अशा श दात ती नव याचा वीकार  करत.े  
 “ तरी माझे ध याला वाढवीन ..  
 करीन ज माचा सोबती, सोबती ग  
 करीन  ज माचा सोबती!”     ( पृ  128) 
नवरा कतीही दबुल, गरीब असला तरी मी याला साथ देईन, याची ज मभर सोबत करीनही िन ा आिण 

आ मिव  वास ित यापाशी आह.े अनेक वारली लोकगीतांतनू ीचे संसारावरचे ेम, माया दसत राहते. ितला सासू-
सास यां या गोतावळयाने भरलेल ेघर, गाई वासरानी भरललेे गोठे, तांदळांनी भरललेी कोठारे हवी आहते. ग रबी पाचवीला 
पुजललेी असतानाही ही ी समृ  संसाराची व  पाहते. यातून  ितचा जग यािवषयीचा सकारा मक दिृ कोन दसतो.  शणे 
आणणे, अगंण सारवणे, अगंणातील तुळस पुजण,े रानातून सरपण आणणे, गाईची धार काढणे, बाळाला दधु पाजण े या 
सग यात  ती रंगून जात,े ध यता मानते. आदश कुटंुबाचे व  ती पाहत.े उदा. सून उ हात हात दपुटी धुवायला गलेी असता 
सासरा ितची काळजी घतेो, ित यासाठी लाल छ ी पाठवतो. अशा कारे वारली लोकगीतांतनू ी या जीवनाब ल या अपे ा 
आिण यातून िनमाण झालले ेसुखी, आदश जीवनाब लचे व रंजन  होताना  दसते.  तर दसु या बाजूला ही ी करत 
असललेा समोर आले या ितकूल वा तवाचा वीकारही  दसतो. ितचे दःुख, ितचे लशेही ितत याच सहजतेन े मांडले 
जातात.  

परंपरे या चौकटी  सांभाळताना  दरुावले या माहरेा या, ि यजनां या आठवणी ितला िथत  करतात. आई, बाप, 
भाऊ यां या आठवणीन े कातर झालेली, माग या दारी जाऊन गुपचूप रडणारी ी आप याला इथे भेटत.े आप या दरू 
जा याने दःुखी झाले या आई-बापाची ितला जाणीव आह.े सासर या ग रबीला, सासूने, नव याने केले या छळवादाला, 
मारहाणीला सामोरे जाताना ितला ही आठवण अिधकच िव  करत.े तरीही जीवा या कराराने सासरशी जुळवून घणेारी ही 

ी वाचकाला अ व थ करत.े याबरोबरच दैनं दन जीवनातील पा याचे दु भ ,अ धा याची टंचाई या सग या गो ी ितची 
पाठ सोडतच नाहीत. दवस-रा  पाणी वाह याचे क  रेटणारी ही ी जे हा जो याने जाद ू केली आिण पा याचा सुकाळ 
झाला असेल व रंजन करत ेते हा आ य वाटते ित यातील दःुखापासून वतःला दरू ठेव या या वृ ीला सलाम करावासा 
वाटतो. 

 बावडी भ नीशा आ या 
 तली  भ नीशा आ या 
 पा या िनघा या नगर या नारी 
 दडुी  भ न आिण या” ( पृ  107) 
या ओळी रचणा या ीची िनरागसता आिण जीवनि यता खरंच वाखाण याजोगी आह.े इतके िचवटपण ेजगणा या, 

आिण नुसतेच जगू नाही तर हौसेने जगू पाहणा-या, जीवनाचा समंजस वीकार करणा या या ी या वा ाला खरेतर 
अितशय खडतर जगण ेआलले ेआह.े ी हणून असलले ेितचे परावलंबी जगणे  या गा यांतनू पु हा पु हा  होत.े  आई-
बाबांनी दरू कुठेतरी िहर ा पोपटी जंगलात ल  क न पाठवणे, ितथ ेितला भोगावा लागणारा वनवास याब ल ती बोलते. 
‘लोकां या मुली बंाजांबाची, कोकरा टबराची फळे खातात मी काय इथ े वांदराची िवषारी फळे खाऊ?’अशा श दांत ती 
आपला उ गे  करत.े उपासमारीला कंटाळून माहरेी िनघून जा यािवषयी ती बोलते ते हा “शडी नव याला बांधायची, 
तरी तुजला नांदवायची.” ही सासूने दललेी धमक  असो कवा ितला माहरेी जा यासाठी सासू, सासरा, दीर या सग यांनी 
नाकारलेली आिण नव यान े दीड दवसांसाठी दललेी परवानगी असो यातून  ीचे परावलंिब व अधोरेिखत होत 
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जाते.'गौरीची कथा था' या गा यात गौरी या िनिम ान ेती वतःचीच अगितक प रि थती मांडते आह ेअसे दसत.ेवांझोटी 
ठरवून शेवाळागत िनसर ा मना या नव याने दसुरी बायको आणण,े आिण या वांझोटी या पोटी नवससायासाने ज माला 
आले या मुलानेच ितला मारहाण करणे या अपमाना पद जग यातले दःुख िवष ण क न टाकणारे आह.े 

या ी या वा ाला आलेली ही अगितकता टोकाची असली तरी तीही िजवंत माणूस आह.े यामुळे ितचा वैताग, 
राग, संतापही काहीवेळा लोकगीतांतून  होतो. सास  याला जेवणात माशाचे काटे वाढणारी, सासूला, नणंद, दीर यांना 
नावे ठेवणारी ीही इथ ेभेटत.े भावा या अगंणात नारळीची बाग डोलत असताना वतः या चोळी या वाती झा या हणनू 
नव याला न ा चोळीसाठी मागणे मागणारी ी एका अथाने माहरे आिण सासर यां यातील आ थक तफावतीचे वैष यच 

 करते. पैसा असूनही गरीब बिहणीला मदत न करणा या वाथ  भावाला तो पा णा आला असता िवषा या व ा वाढून 
मा न टाकणारी ू र बहीणही याच लोकगीतात भेटत.े ितची कृती कतीही दु  वाटली तरी ितला भोगावे लागलेल ेदःुख कती 
टोकाचे आह ेआह ेहहेी समजून येते. 

लोकगीतांतून िच ीत होणा या ी या ितमेमाग े उभे असते त े ीचे या समाजात ळलेल े सामािजक करण. 
समाजाचा ित याकडे पाह याचा दिृ कोन, ित याशी असलेल े वहा रक लागेबांध े या सग या गो या आधारे 
बालपणापासून ीचे सामािजक करण होत असते. यातूनच ीही घडत असत.े ितची व ितमा आकाराला येत असते. 
ग रबीमुळे मुल ना पोसणे जमत नाही हणून बापाने यांना पेटीत घालून समु ात लोटून द या या कथांचे संदभ अनेकदा 
लोकगीतांम ये सापडतात. येथ े ी कुटंुबासाठी ओझे असत,े तर मुली या ल ानंतर ितचा माहरेघरचा क ाचा वाटा कमी 
होतो. याबद यात नव याकडून मुली या माहरेी देज ( डंा) दे याची था आ दवासी समाजात आह े. तांदळू, नारळ,  हळद , 
सुपारी अशा व त ूदेज हणनू द या जातात. देज हणजे वधमूू य असत.े अशा थांतून ीकडे एक उपयोगाची व तू हणनू 
पािहले जाते असे ल ात येत.े केवळ वचनाला जाग यासाठी मुलीचे गरीब घरात ल  लावून दणेारा िपताही ित या 
भावनांचा, गरजांचा, मतांचा िवचार करीत नाही. वतःचा मान  राख यासाठी मुलीला ग रबाघरी सून हणनू ढकलतो. तर 
कधी ी या शारी रक स दयावर भाळललेा पु ष ित याशी ल  क न ितला आपलीशी करतो. 'मंडपात गलुाबाचा फुल' या 
लोकगीतातून ीला गुलाबा या फुलाची दलेली उपमा आिण जगनबाळ हणजे नव या मुलाने ते फूल खडून मंडपी उभे 
कर याचा उ लेखयातून ित याकडे पाह याची पु षाची उपभोगवादी दृ ीच अधोरेिखत होते.  

ीला पु षां या या वृतीची  नेमक  क पना आह.े यामुळे आपला नवऱा दसु या ी या नादाला लागू नये यासाठी 
ती काहीवेळा खबरदारी घतेाना दसत.े हणूनच भाऊ घरी आ यावर याचे पाय धुणारी, याला पुरणावरणाचा वयंपाक 
क न जेवू घालणारी ी बिहणी या ये याने मा  अ व थ होत.ेपा या आले या बिहणीला ती पाणीही देऊ इि छत नाही क  
ितला बसायला पाटही दते नाही. बिहणीचे वागत करायला ती अिजबात तयार नाही.... यासाठी ती वेगवेगळी कारण ेसांगत.े 
खरेतर यामागे आप या नव याचे बिहणीवर मन जडेल याची ितला भीती आह.े या भीतीमाग ेया समाजातील काही विहवाटी 
असा ात.पु षांनी िलिहले या लोकगीतांतनू अनेकदा भावोजी आिण मे हणी यां यातील आकषणाचे अनेक संदभ उघडपण े
येतात. तसेच नव याने ितची बहीणच सवत हणून आण याचे उ लेख पु हापु हा येतात असे दसतेयामागेही वरील कारण 
असावे.  

आ दवासी ी ही वतः या घरातशोिषत आहचे पण गरीबीमुळे ितला घराबाहरे या समाजातही लिगक 
शोषणा या, छेडछाडी या अनभुवांना सामोरे जावे लागत.े अशा संगांना आप या कुवतीनसुार ती िवरोध करत.े आगळीक 
करणा या पु षाला आईबापाचा, संगी पाटलाचा धाक दाखवते. 

 हलकट मे या, पापी चांडाळा  
 नाय होत अंगाची अ तरुी रं 
 नको देव सुपारी गवसूनी रं 
 जावून  सांगन  आयेला, आयला रं 
 जाऊन सांगन  बापाला,  बापाला रं 
 नेईन पाटलाचे ओटीला,ओटीला रं 
 सांगन  तलुा मी कुटाया,कुटाया रं    (पृ  131) 
तर कधी भारा उचलताना छेडछाड क  पाहणा या पु षाला ती  
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 छेडछाडी नाही बरी रे दाजीबा  
 फुकट पैसे भरशील रे दाजीबा  ( प.ृ 134)  अशा श दात दटावत 
लोकगीतातील या ीची लिगक आगळीक क  पाहणारे ह ेपु षही काही फार ीमंत तालवेार नाहीत. गाई हशी 

राखणारे, शे या हाकणारे, ढोल वाजवणारे ह ेपु ष तसे पाहता यथातथाच आहते पण यां याही समोर या ीला “असा नको 
ध  रे ढोलकेदादा, घरी आह ेतानुला बाला रे “अशी िवनवणी करावी लागते याव न आ दवासी ी या शोषणाची कमाल 
पातळी ल ात येत.े  

मा  वारली लोकगीतातनू भेटणारी ही ी काहीवेळा खोडसाळपणाही करत.े वतः या लिगक ेरणांचा मु  
उ ारही करते. यावेळी ती कमालीची आधुिनक वाटते.   

 “एकच पाय हलवीते ग  हलवीते  
  आपलशी नव याला बोलवते”      (पृ  21) 
जो यावर मन जडल े हणून या यासोबत जाणा या लेक सुना या लोकगीतात सापडतात. तर काहीवेळा ि यकरावर 

भाळलेली, या यासाठी नव याचाही काटा काढू पाहणारी ी इथ े भेटते. ित या मनातील नव याब ल या रागाचे काही 
कारण असू शकते कवा या या संदभातील नापसंती. काहीही असो वतः या इ छा आिण भावनांना माण मानून जगणारी,  

संगी दु ावा करणारी, वक ी ी या लोकगीतांतनू दसत.े पण ती खूप तुरळक आह.े व तुतः अभाव त आयु य जगणा या, 
घरीदारी हालअपे ा, उपे ा सोसणा या, वतः या आयु या या ना ा दसु यां या हातात असले या या ि या क पनेत का 
होईना सुखी समृ , कोडकौतुकाने भरले या आयु याची अपे ा करतात. सरळ सा या शतेकरी नव याची इ छा करतात. 
मा तर नवरा िमळाला तर धडे िगरवता येतील असेही यांना वाटते. पण अथात ही क पनाच असत े याचे यांना भानही आह.े 
जीवनाचे खरेखुरे वा तव यांना प पण े कळलले े आह.ेआपण ी आहोत. कतीही मन मा न जगल े तरी आप या पदरी 
आललेे दःुखाचे दान सुटणार नाही याची यांना जाणीव आह.े ही वा तवाची ल ख जाणीव "कंबल दरूी दरूी जाय" या 
लोकगीतातून नेमकेपणान े  होते. संसार पी त या या पा यात पाऊलभर, गुडघाभर, कंबरभर, गळाभर पुढे गलेो तरी 
सुखाचे कमळ मा  दरू दरूच जाते. ते हाताला येतच नाही याचा िवषाद ही ी अिभ  करते. 

एकूणच वारली लोकगीतांतून िचि त होणारी ीची ितमा अशी िविवधांगी आह.े कधी ती ीचे वा तवदश  प 
मांडते तर कधी ितकूल वा तवावर शपण क  पाहणा या ी या व रंजनातून साकारते. घरादारासाठी, आप या 
माणसांसाठी संघष करणारी, सामािजक अ यायापुढे अनेकदा मान तुकवणारी आिण तरीही जग याचे बळ गोळा क न 
वतःला आिण प रवाराला जगवू पाहणारी ही ी सामािजकदृ ा दबुळ असली तरी मनाने मा  कणखर, सबळ आह ेअसे 

िनि तपण े हणता येते. 
संदभ – 

वारली लोकगीते, संपादक – किवता महाजन, सािह य अकादमी, द ली, .आ. 2000  
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jktdoh Hkkjktdoh Hkkjktdoh Hkkjktdoh Hkk----jkjkjkjk----rkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrekrkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrekrkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrekrkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrek    
    

MkWMkWMkWMkW----    egky{eh eksjkGsegky{eh eksjkGsegky{eh eksjkGsegky{eh eksjkGs    
l-Hkw-ck-mQZ vIiklkgsc ts/ks] dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky;] iq.ks 

izkLrkfodizkLrkfodizkLrkfodizkLrkfod    
vk/kqfud dforsps tud ds’kolqr ;kauh vokZfpu ejkBh dkO;kr] dkO;kps ckákax vkf.k varjax ;k nksUgh cktwauh 

vkewykxz cny ?kMowu vk.kyk- /keZ] J)k] laLÑrh] jktdkj.ki)rh] f’k{k.ki)rh] lektthou] L=hthoukdMs ikg.;kpk 
n`f"Vdksu ;k loZp thoukoj izHkko ikM.kkÚ;k xks"Vhafo"k;h vkiY;k dkO;krwu Økafrdkjd fopkj ekaMys- egkjk"Vªkrhy lq/kkj.kkauk 
,dksf.klkO;k ’krdkr fo’ks"k egÙokps Lo:Ik izkIr >kys gksrs- fL=;kaps cgqrsd iz’u dkSVqafcd iz’u Eg.kwu nqyZf{kys tkr- 
ckyfookgkeqGs ckyfo/kokapk fuekZ.k >kysyk iz’u gk dkSVqafcd ulwu R;kps lkekftd Lo:Ik fdrh xaHkhj gksrs R;klkBh 
L=hf’k{k.kkyk o iqufoZokgkyk lkfgR;krwu izfr"Bk izkIr d:u ns.;kps dke vusd fopkjoarkauh dsys- L=hfo"k;d tk.khokauk egÙo 
vkys- egkjk"Vªkr #<h] ijaijk] ew</keZJ)k] vU;kÓ; ijaijk v’kk loZp cktwauh loZad"k v’kk ifjorZu izfØ;sus osx ?ksryk- ;k 
lkekftd voLFks’kh lqlaxr v’kh lkfgR;{ks=krgh loZad"k Lo:ikph Økarh vifjgk;Z gksrh- ;k dkGkr ejkBh lkfgR;kyk uok 
vkdkj ;sÅ ykxyk- izse o izsekph lQyrk rlsp izsekP;k foQyrsrwu ;s.kkjs uSjk’;] fulxZizse] vuarkph vks< gh dohph 
O;fDrxr vuqHkwrh dkO;krwu O;Dr gksÅ ykxyh- Hkkjrh; laLÑrhr R;k  vk/kh jk/kk&ehjk&:fDe.kh& nzkSinh ;kaP;kp iszekuqHkwrh 
ok fojgkuqHkwrh dkO;krwu O;Dr gksr vlr- lkekftd] lkaLÑfrd leL;kaukgh lkfgR;kr izos’k feGkyk- ds’kolqr]  ckydoh] 
xksfoankxzt] Hkk-jk-rkacs o iq<s doh ;’koar ;kauhgh  vkRekuqHkwrh O;Dr dj.kkjk dkO;izdkj Lohdkjyk- 
HkkHkkHkkHkk----    jkjkjkjk----    rkacs ;kaph dkO;izfrHkkrkacs ;kaph dkO;izfrHkkrkacs ;kaph dkO;izfrHkkrkacs ;kaph dkO;izfrHkk    

Hkk-jk-rkacs ;kaP;k dkO;ys[kukl 1890 e/;s izkjaHk >kyk vlyk rjh R;kapk ifgyk dkO;laxzg 1920 e/;s izfl) 
>kyk vkf.k nqljk 1972e/;s- ^i|iaDrhauh tx myFkow ikg.kkÚ;k] lq/kkj.ksph ^rqrkjh* Qqad.kkÚ;k] dkO;kyk uorsph LQwrhZ nsÅu 
^tqus tkÅ |k ej.kkykxqfu* vls Eg.k.kkÚ;k ^ewfrZHkatd* ds’kolqrkaP;k jkseWaVhfl>eis{kk FkksMh’kh osxGh o ijaijkxr ewY;s 
ti.kkjh] lkSan;kZpk ’kks/k ?ksr R;kP;k vkRE;ki;Zar tk.kkjh v’kh vfyIrrsdMs >qdysyh rkacs ;kaph izÑrh vkgs- ds’kolqrkaizek.ksp 
uO;k lkSan;Zoknkpk /;kl] vkuane; lkSan;kZpk ’kks/k ?ks.kkjh R;kaph dfork izdk’ke;] laxhre; o ^ek/kq;Zfp ek/kq;Z Hkjs* v’kh 
vkgs- lkSan;kZpk ’kks/k ?ksrkuk R;kgh ifydMs vlysY;k pSrU;:Ik izhrhpk] lkSan;kZr ifj.kr gks.kkÚ;k izsekP;k ’kDrhpk] 
bZ’oj:ikpk izR;; ?ks.kkjh R;kaph n`"Vh bafnz;laosnusP;k ifydMs tk.kkjh vkgs-vokZfpu dfoijaijsr ^xhfr dfork* gk izdkjgh lq: 
gksrks rks rkaC;kaiklwup- Hkkjrh; ikjaifjd ewY;s tiwu] vk/kqfud lkSan;Zokn vafxdkj.kkjh] xs;rsps e/kqj Lo:Ik ysowu ;s.kkjh R;kaph 
dfork jfldkl  fujkGkp dkO;kuan nsrs- xs; dforsps tud Eg.kwu Hkk- jk- rkacs ;kauk Js; tkrs- rkacs ;kaph dfork lwje; vkgs- 
lqjkaps ys.ks ?ksÅup rh tUekyk ;srs- R;kaP;k vusd dkO;karhy izfrekae/kwugh gs lwjlaxhr izrhr gksrs- var%izo`Ùkhrwup lwje; 
dfork HkkokfHkO;Drh o vFkZlkSan;Z ?ksÅu ;srs- ^^Hkkodfork gh fufeZrh vlrs rj xhr gh jpuk vlrs** gh xa- uk tksxGsdjkaph 
O;k[;k rkacs ;kauk uqlrk xhrdkj Bjow ’kdr ukgh- rkacs ;kauh e/kqj Loj vkf.k lkSan;Z ;k nksgkasP;k lkákus dforsyk vf/kdkf/kd 
Hkkol?ku :Ik fnys- izÑfrr% vkReyhu vlysys rkacs dforsrhy MkeMkSykis{kk varjhP;k mekOO;kyk dYiusis{kk Hkkousyk egÙo 
nsrkr- rjy laosnuk{ke Hkkoo`Ùkh tir rjhgh thoukrhy fonkjdrsrwu vnE; vk’kkokn ?ksÅu dforsyk fo’okRerk nsÅu 
ikgrkr-  
HkkHkkHkkHkk----    jkjkjkjk----    rkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrekrkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrekrkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrekrkacs ;kaP;k dforsrhy L=hizfrek 

Hkk- jk- RkkaCks ;kaP;k loZp Hkkodforkae/kwu R;kapk L=h fo"k;d n`f"Vdksu Li"V gksrks- R;kaP;k dforsr R;kaP;k eukrhy 
L=hph] L=h:ikph ,d lk/khlq/kh] lqanj lksTToG izfrek fnlrs- rkaC;kaps loZ izsedkO; vkRekuqHkokrwu Qqyys vkgs- R;kaP;k 
thoukrhy ;’kkps] r`Irhps jgL; R;kaP;k iRuhizsekr vkgs( o iRuhizsekph mRdVrk gh dforsr mrjyh vkgs- iRuhizsegh nSoh 
izsekpkp va’k vkgs vls rs ekurkr- lkSan;ZfufeZrh vkf.k ’kq) fujis{k vkuaan gsp rkaC;kaP;k dforsps ewG mfÌ"V gksrs- rkacs fof’"V 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 202 

fopkj ok rÙoKku ekaM.;kP;k gsrwus dfork fyfgr ukghr rj R;kaph Hkkoukp ,o<;k mPp voLFksyk iksgksprs dh frph 
vfHkO;Drh gh ,d fopkj curs-  
Ikzs;lhIkzs;lhIkzs;lhIkzs;lh    

Hkk- jk- rkacs L=hyk mÌs’kwu ^lqanjh* gk ’kCn QkjosGsl okijrkr- ;kf’kok; l[kh] je.kh] dkark] fiz;k bR;kfn lacks/kusgh 
R;kaP;k dkO;kr fnlrkr- miyC/k vlysY;k R;kaP;k dforkae/;s fookgiwoZdkGkr fyfgysY;k nksu dfork vkgsr- ^rqtoh.k* ;k 
dforsr fojgkdqy dohph fLFkrh HkXu cklklkj[kh >kysyh vkgs- rjhgh rkaC;kaP;k dforsr izseoapusps mn~xkj Dofpr fu?krkr- 
izseHkaxkpk fdaok iz.k; oapuspk vuqHko rkaC;kaP;k thoukr vkY;kps dksBs fnlr ukgh- fookgiwoZ izsekpk eqGhp vuqHko ulY;kps 
rkacs ;kaauh osGksosGh dcqyh fnyh vkgs- 
iRuhiRuhiRuhiRuh    

Hkk- jk- rkacs vkiY;k [kÚ;k vuqHkwrhus izsfjr dkO; fuekZ.k djrkr gs fookgkuarjp- ^rkaC;kaP;k lkSan;Zn’khZ dYiusyk 
pkyuk ns.kkjh lkSan;Zorh je.kh Eg.kts R;kaph lk/khlq/kh fiz; iRuh- frps us= R;kaP;k eukr fofo/k dkO;rjax mBorkr- frps 
^lgt ikg.ks* gh R;kauk eksfguh ?kkyrs- iRuhps MksGs gsp rkaC;kaP;k LQwrhZps mxeLFkku- ^lf[k ykspu dklkfj*] ek>h dousa Qqyrh 
cgkjh*- iRuhdMs ikg.;kph R;kaph n`f"V dkO;e; vkgs- iRuhP;k lk/;k lk/;k gkypkyhrgh R;kauk lkSan;Z fnlrs- MksOO;karwu 
iRuhiszekr mrj.;kph R;kaph jhr R;kaP;k izsekph fujkGh rÚgk n’kZfors- ^feGs xs u;uka u;u tjh*] ^MksGs gs tqyeh xMs*] ^vxk/k 
nqfeZG tuh] fnls et dkgh rqÖ;k ykspuh*] ^;k MksOO;kaP;k f[kMD;k Hkhrfj] vQkV vuqie fnls ek/kqjh*] ^rs MksGs up Ns! 
foyklx`g dh ekgsj fpPNfoDrps*] ^tsOgk ykspu gs rq>s fogjrh ;k ekf>;k ykspuh* ;klkj[;k dforsrwu izhrhps fdrhrjh jax o 
euksgkjh :Ik rkaC;kauh dsoG MksOO;karwu nk[kfoys vkgsr- izhrhP;k foyksHkuh; NVkauk O;Dr dj.;klkBh MksOO;kapk vk/kkj ?ksryk 
vkgs- ;krwu R;kaph n`f"V cká lkSan;kZlkscr varxZr lkSan;kZyk egÙo nsrs o R;kaP;k eukpk fodklgh ;kp fn’ksus gksrks gs Li"V 
gksrs-oSQY;kps] izseHkaxkps Hkko R;kaP;k dforsr fnlr ukghr- iRuhizsekyk nSoh izsekpk va’k ekuY;keqGs rkacs ;kaps dkO; r`Ir 
vkgs] lqQfyr vkgs- izse J)rk o izser`Irh gs nksu egÙokps lwj R;kaP;k dforsus vkGfoys vkgsr- Kkule`)h] lqlaiUurk] izseknzZ 
ân; o bZ’ojfu"Bk ;k xks"Vh R;kaP;k dforsyk le`)h] laiUurk] izse o J)k nsÅu xsY;k- R;kaP;k eukrhy L=hizfrek R;keqGsp 
,dk mPp ikrGhyk iksgkspyh- frP;k varckZá lkSan;kph] izfo=rsph] fujkxlrsph ,d ewrhZ R;kaP;k dkO;krwu izdVrs rh ;keqGsp- 
gh ifo=rk vks<wu rk.kwu vk.k.;kykgh R;kapk fojks/k vkgs- izsekrwu uSlfxZd ’k`xkajHkkouk oxGwu fo’kq) mnkÙk dkO; gsrqiqjLlj 
fuekZ.k dj.;krhy ;kaf=drkgh R;kauk ilar ukgh- ^izserjax*] ^izsejl*] ^l[k;s ;k LFkkuh*] ^izseegkRE;*] ^thou laxhr* ;k dfork 
^iRuh* ;k L=hizfresyk Li"V dj.kkÚ;k vkgsr- HkDrkyk tls tx ijes’oje; okVrs] rls izR;sd oLrwr iRuhph ewrhZ rkacsauk 
fnlrs- iszeegkRE; o iRuhHkDrh ,df=ri.ks R;kaP;k dforsr fnlwu ;srs- 

rkacs L=hpk je.kh] x`fg.kh o nsork v’kk ’kCnkauh J)sus o.kZu djrkr- th lqanj vkgs] Lo;aiw.kZ vkgs R;k L=h’kDrhyk 
rs izseknjkus ^fiz;k gsp loZLo* v’kk Hkkousus gkd ?kkyrkr- ^fiz;k gsp loZLo* gs dforsps ’kh"kZdp cksyds vkgs- 

rw eaxy] rw lq[k! xs rqtoh.k 
HkqrkVdhph ek;k f=Hkqou 

iRuhpk ekufld rksy] varfjd lkSan;Z frus lalkjklkBh fnysys ;ksxnku] izfrdwy ifjfLFkrhr fnysyh lkFk ;k loZ 
xks"VhalkBh rkacs fryk lUekukpa LFkku nsrkr- iRuhpk LFkk;hHkko izse] la;e] R;kx o oRlyrk vkgs o ;krp frps fo’kky] 
fouez] O;fDreÙo nMysys vkgs-  

vkiY;k ân;krhy fueZy izhrhyk rkaC;kauh iRuhfo"k;d dforkae/kwu vkfo"Ñr dsys- dYiukjE;rk vlwugh [kÚ;k 
Hkkoukaph mRdVrkgh R;kar Hkjysyh vkgs- R;kaph thou n`"Vh o dforspk vkRek gs R;kaP;k ifRuizsekojp vk/kkfjr vkgs- R;kaP;k 
izhrheqGsp R;kaP;k dforsrhy iRuhph izfrek mTToy >kyh vkgs- lkSan;Z] ltZu] eknZu] yk?ko] izse] d:.kk ;k lkÚ;k foHkzekauh 
;qDr v’kh frph izfrek rkaC;kaP;k laiw.kZ dkO;krwu LQqfVr gksrs- frps dforsP;k ek/;ekrwu Qqy.kkjs L=hRo dohP;k 
izseHkkousyk&vkd"kZ.kkyk fu"Bsps jax o lkfRodrsph izHkk nsrkr- 

^^iw.kZ fo‹oyf; vfr ,dkarh 
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Rkq>h T;ksfr iljks fLFkj dkarh** 
rkaC;kauh fufeZysyh gh L=hizfrek loZxq.klaiUu L=h:ikyk lkeksjh tk.kkjh  vkgs-  
L=hph ^’kDrh*] ^nsoh* gh :is jaxfo.;klkBh rkaC;kauh dkO; dsys ;k fopkjkdMsp jfld oG.;kpk tkLr laHko vkgs- 

ijarq rkaC;kauh vfHktkr dykdkjkP;k fo’kq) utjsus thoukdMs ikfgys- thoukr o dysP;k l`"Vhr fujke; vkuankf’kok; dkgh 
ulkos vls R;kauk okVrs- lkSan;kZpk lk{kkRdkj >kyk dh R;k lkSan;ZfuekZR;k bZ’ojkps Lej.k Ogk;ykp gos vls R;kauk okVrs- lqanj 
L=hyk ikgwu T;kaP;k eukyk okluspk Li’kZ gksbZy R;kP;kcÌy rkacs Eg.krkr& 

Ikkikph Le`fr jkfgyh tj ujk ikgwu gh lqanjh  
f/kd~ f/kd~! R;k dGyh vxk/k gjhph ukghp dkjkfxjh  

rkaC;kauk lkSan;Zorh ikgrkp fpn~’kDrhps :Ik ikgr vkgksr vls okVrs- rs L=hyk vcyk ys[kr ukghr rj L=hP;k 
lkeF;kZph fofo/k :is rs Li"V djrkr-  
ekrkekrkekrkekrk    

rkaC;kapk L=hfo"k;d n`f"Vdksu dlk gksrk ;k n`"Vhus R;kaP;k dkO;krhy L=hizfrekapk ’kks/k ?ksrkuk pk:rk] _tqrk] izhrh 
bR;kfn L=hlqyHk Hkkojaxkauh jaxysyh izfrek gkrh vkyh- rjhgh L=h ân;kpk Hkfxuh] tuuh ;k :ikrwu pSrU;kdMs us.kkjk mnkÙk 
lkSan;kZfo"dkj rkaC;akuh jaxfoyk vkgs& 

Hkwr fu?kkyk ro mnjkrwu 
orZeku ?ks vadh yksG.k 
Hkfo"; ikgh eqyh] jk=afnu 
Rko gkdsph okV euh 

Rkkacs ijes’ojkr ekrsps Lo:Ik ikgrkr- euq";kyk tUekyk ?kky.;kiwohZp R;kph lkjh O;oLFkk rks ykor vlrks] loZ 
R;kphp ysdjs vkgsr- ^^tsFks tkbZ rqÖ;k n;spk rsFks vkbZ lnk igkjk Bk;h Bk;h** gs lkaxwu ijes’ojkP;k vkKsokpwu ikugh gy.kkj 
ukgh v’kk izdkjpk fo’okl rs O;Dr djrkr- ^futY;k rkUákojh* ;k dforsr eqykl injk[kkyh ?ksÅu >ksifo.kkÚ;k o ojpsoj 
pqac.kkÚ;k oRly vkf.k J)kGw var%dj.kkP;k ekrsr rs f=Hkqoutuuhl ikgrkr- 

rkaC;kauh J)sus dkO; dsys- ts dkO; gkrwu ?kMys R;kr Lor%ps dkgh ulwu ljLorhekrsP;k izsj.ksus dsys v’kh fouezrk 
R;kaps vaxh vkgs- ljLorhP;k :ikr ekrkizfrek ikg.kkjh R;kaph n`"Vh vkgs- 

ukgh ukgh ek>h ok.kh 
vkbZ ljLorh ro gh xk.kh 

ikSjkf.kd dFkkae/khy ckydkaP;k lR;kxzg o`Ùkhph mnkgj.ks nsÅu HkkjrekrsP;k izfr LokfHkeku tkxorkr- Hkkjrekrsyk 
vkbZ Eg.kwu xkSjforkr- vaxkbZ xhrkrwu ckGkyk Hkko.kkÚ;k Hkk"ksr R;kaph dfork ekrsph xk.kh xkrs- 

?kjh eqys r’kh Qqys Eg.k.kkjs rkacs R;kaP;k ^vaxkbZxhr* ;k dforsrwu ygku eqykadMs oRly n`"Vhus ikgrkr- cká 
txkiklwu ykac vlysY;k fujkxl ckY;ke/;s jaxwu tkrkr- oRly izsekP;k mnkÙk Hkkousrwup R;kaph ekrk izfrek Li"V gksr tkrs- 
^dq.kh vlsy x* ;k dforsr ygku eqyhP;k izhrhps lksusjh LoIu jaxfo.kkjh ekrk fnlrs- txkP;k vlá =klkus daVkGwu tho 
|k;yk fu?kkysyh vkbZ eqykP;k vks<hus ijr fQjrs( vls ân;nzkod o.kZu vlysyh ^unh frjh mHkh rh* ;k dforsrhy ekrk 
okRlY;kyk VkGw ’kdr ukgh- 

Ekkrsph egrh] okRlY;kpk xkHkk letwu ?ks.kkjs] ekrsP;k eersoj J)k Bso.kkjs rkacs dforsrwu ekrsP;k izfresyk mTToy 
djrkr- uofufeZrhph ’kDrh] eersrhy e`nqrk okRlY;kps ve`r ns.kkjh ekrk rkaC;kauh frP;k oSf’k"V;kauh fopkjyh vkgs- 
Ckfg.kCkfg.kCkfg.kCkfg.k    

Ckfg.k Hkkokrhy izse] Fkêk] fouksn] nknkps fpMo.ks] rkbZps yVds jkxo.ks lkjs dkgh gos gosls] nks?kkarhy fuO;kZtrk] 
fu"diVrk] Hkkok cfg.khps izse gs lkjs rkaC;kauh lgtrsus fprkjys vkgs- ;krwu cfg.khph fuO;kZt izfrek lkdkjyh vkgs-  

Rkqt daBh] et vaxBh 
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vk.k[kh xksQ dks.kkyk\ 
osM ykxys nknkyk 
eyk dq.kkps\ rkbZyk! 

Rkkacs ;kapk ^ekÖ;k vax.kkr* ;k dforsrhy HkkÅ&cfg.khps izse ckY;koLFksrwu izks<koLFksr xsys vkgs- 
HkzrkjkP;k jkth m.kh Bsoh.kkjs nso 
Ckfg.khP;k euh pksGhph vk’kk Bso 

fo/kok fo"k;d n`f"Vdksu o L=h izfrekfo/kok fo"k;d n`f"Vdksu o L=h izfrekfo/kok fo"k;d n`f"Vdksu o L=h izfrekfo/kok fo"k;d n`f"Vdksu o L=h izfrek    
Hkk- jk- rkacs ;kaP;k thoudkykr Iysx] egkekjh bR;kfn lkFkhaeqGs ckyfo/kokaph leL;k eksB;k izek.kkoj fuekZ.k >kyh 

gksrh- thoukP;k ;k dBksj okLrokpk] rkaC;kaP;k dfoeukoj foy{k.k izHkko iMyk vlkok- lkekftd lq/kkj.kspk fo"k; Eg.kwu 
uOgs fdaok lq/kkjdkph Hkwfedk ?ks.;klkBh Eg.kwu UkOgs rj dkGtkyk fHkM.kkÚ;k ;k leL;syk var%LQwrhZus  rkaC;kauh dkO;kr 
mrjfoys- fo/kok L=hP;k ekufld voLFksps fp=.k dj.kkÚ;k vR;ar izHkkoh v’kk dfork fyfgY;k- ^fo/kosps LoIu*] ^fganw fo/kosps 
eu*] ^fu%’kCn vkRe;K*] ^’kkarh fuokl*] ^rs dkar ;kiq<s*] ^pj.kk[kkyhy gk; ehp jt*] ^c?kqfu r;k et gks; dlsls* ;k 
dforkae/;s rk:.;kr vkysY;k nqnSZoh oS/kO;kr fofo/k vaxkauh mn~/oLr >kysY;k Hkkothoukpk nq%[kn] vlá vuqHko rkacs ;kauk 
gs vlá okVs- fo/kok xhrkae/kwu rkacs ;kauh lq/kkj.kspk cfMokj u ektork fo/kosP;k HkkoHkkouk] O;Fkk] osnuk dkO;krwu izdk’kkr 
vk.kY;k- reke fo/kokaP;k nq%[kkyk fpf=r d:u gk lkekftd iz’u iq<s vk.kyk-  

Ukhjl osfyl Qqys meyrh 
f[kUu uHkkyk rkjs HksVfr 
fjDr ljksofj deGs Qqyrh 
dk et dfFkrk gs fo/kosyk\ 

fopkjkykp ifj.kkedkjd Hkkokps Lo:igh R;kaP;k dkO;kr vkysys fnlrs- ^ns iw.kZ ân; lqanjh* ;k dforsrgh fo/kosP;k 
Hkkouk O;Dr dsY;k vkgsr- lektkph fo/kosfo"k;h ^dks.k dq.kkps txrh nsok\-------dqByk ek;spk vksykok\* ¼unh frjh mHkh rh½ 
v’kh n`"Vh  vl.;kpk rks dkG gksrk- fo/kok ckcr ’kkarh] izhrh] lq[k gs iksdG] vFkZ’kwU; ’kCn gksrs- :< vFkkZus rkacs 
lqektlq/kkj.kslkBh dkO; djhr ulys rjh R;kaP;k dkO;krhy lkekftdrk fnlrsp- vusd lkekftd vU;k;kaiSdh fo/kok 
Ikz’ukrhy fonkjdrk o lektkrhy folaxr ijaijk ;kafo:) R;kaPkh Hkwfedk dforsrwu Li"V fnlrs- fo/kosP;k varjaxkps n’kZu 
?kMowu R;kauh vf/kd ifj.kke lk/kyk vkgs- ^fu%’kCn vkRe;K* gh dfork vFkZiw.kZ o vizfre vkgs- oS/kO;kr fofo/k vaxkauh 
mn~/OkLr >kysY;k Hkkothoukpk vlá nq%[kn vuqHko ?ksr] loZ lq[kkaph vkgqrh nsr txk;ps vkf.k rs gh fu%’kFn! 

d/kh HksVrka ,dkUrh rh ukgh dq.kk fnlyh 
d/kh cksyrk ijLijka’kh ukgh ikfgyh 

irhP;k fpjfojgkps nq%[k ?ksÅu tx.kkÚ;k ;k fL=;kaP;k eu%fLFkrhrhy fofo/k p<mrkj rkacs ;kauh  vR;ar rUe;rsus 
myxMys vkgs- lkekftd ifjorZukP;k fopkjkis{kk rkaC;kauk fo/kok L=hP;k varjaxkrhy fofo/k dksey] uktqd HkkoHkkoukaps fo’kq) 
:Ik vkfo"Ñr djko;kps gksrs- L=hRokrhy egUeaxy ekr`Rokpk] izhrh;qDr Hkkoukapk lq[kkP;k vk’kspk dykRed vkfo"dkj 
rkaC;kauk djko;kpk gksrk- gsp fo/kok xhrkaP;k fufeZrhekxhy rkacs ;kaps rÙo vlkos- 
HkkHkkHkkHkk----    jkjkjkjk----    rkacs ;kaaP;k n`f"Vdksukrwu ^L=h*rkacs ;kaaP;k n`f"Vdksukrwu ^L=h*rkacs ;kaaP;k n`f"Vdksukrwu ^L=h*rkacs ;kaaP;k n`f"Vdksukrwu ^L=h* 

rkacs mnkj o vknj ;qDr Hkkousus] fo’ofufeZrhps vkfnrÙo ;k Hkkousrwu L=hdMs ikgrkr- L=h gh bZ’ojh ns.kxh o frps 
lkSan;Z gs ^gjhph dkjkfxjh* vkgs vls rs ekurkr- L=h lkSan;kZdMs rs mnkÙk n`f"Vdksukrwu ikgrkr- L=hdMs ts oklusP;k n"̀Vhus 
ikgrkr R;kapk ^f/kd~ f/kd~! R;k dGyh vxk/k gfjph ukghp dkjkfxjh!* ;k ’kCnkr rs f/kDdkj djrkr- L=hps lkeF;Z ve`r] 
gykgy vkf.k ok:.kh ;kaP;klkj[ksp vkgs- ^L=hpk njkjk igk! vkrk dks.k Eg.ks fL=s;l vcyk\ L=hyk ueLdkj gk* v’kk 
izdkjps L=hps lkeF;Z vkgs vlk rkacs ;kapk n`f"Vdksu vkgs- 
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rkacs ;kauh ekuorkoknh n`f"Vdksukrwu L=hP;k thoukpk fopkj dsyk- frpk izsekpk vf/kdkj] ekr`Rokp vf/kdkj ;k ckcr 
lfg".kqrk o fo’ufufeZrhP;k rÙokpk vknj d:u dYiuk gh fopkjkP;k ikrGhyk ikspowwu dfork dsyh- R;kaP;k dkO;krhy 
izseHkko vlk loZO;kih rjhgh R;kaP;k O;fDreÙokpk] Lor%pk vlk mPpre Hkko vkgs- izse gh LoxhZ; Hkkouk] izhrh gh 
thouO;kih Hkkouk rj dfork gh thoudysps laxhr gks;- izse&J)rk] izse&r`Irh gk rkacs ;kaaP;k dkO;fufeZrhpk ewyL=ksr vkgs- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    

1- jktdoh rkacs] t;ar o"V] lkfgR; vdknseh] ifgyh vko`Ùkh] 1982- 
2- ejkBh dkO;kps ekunaM] [kaM ifgyk] l- jk- xkMxhG] i|xa/kk izdk’ku] izFkeko`Ùkh] 2005- 
3-  ejkBh dfork ,d /;kl vkf.k vH;kl] tkedj e/kq] xksnkojh izdk’ku] 2001- 
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""""मराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमामराठी सतं सािह यातनू अिभ  झाललेी ी ितमा""""    
    

अ यअ यअ यअ य    बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    र पारखेर पारखेर पारखेर पारखे    
दयानंद कला महािव ालय लातूर 

 

ब त काळापासून महारा ा या भूमीला थोर कतृ वशाली संतांचा व परा मी शूर वीरांचा सहवास लाभलेला 
दसतो. ज मापासून ते शेवटपयत आपली मातृभूमी व कमभूमी महारा च लेखून आपल ंसबंध आयु य समाजा या सवागीण 

उ ारासाठी बोधनासाठी वेचल ेअशा पु यपावन िवभूती या मायभूमीला लाभल ेह ेअहोभा यच समजावे. महारा ाला संत 
परंपरा १३ ा शतकात लाभललेी दसते महानुभावपंथा पासून जरी मराठी सािह य दृ ी ेपात आल ेअसल ेतरी यापूव  कवी 
मुकंुदराजांने सािह य लेखन केलेल े दसत.े तरी संत ाने र, नामदेव, एकनाथ आिण तुकाराम या चार संतांवर वारकरी 
सं दायाने भर दला आह े यातही ाने र आिण तुकाराम महाराज यांचे थान मह वाचे आह ेयाचा अथ इतर सवजण कमी 
मह वाचे असे मुळीच नाही सवाब ल आ था आदर ेम भ  आहचे पण भागवत धमाचा पाया माऊली ाने र यांनी 
घातला आिण संत े  जग गु  तुकाराम यांनी यावर कळस चढिव याचे थोर काय केल े असे आपण मानतो तुकोबांनी 
सवा या िवचारांचे सार काढल े यात सग यांचा िवचार एकि त आला ानोबा - तुकोबा या दोघांचा उ लेख केला क  
सवाचा समावेश होतो अशी वारक यांची भावना आह ेजवळपास सवच क तनात तुकोबांचा अभंग आलेला दसतो मध या 
काळात िपढी बदलली दिृ कोन बदलला भाषा बदलली यामुळे न ाने मांडणी करण ेगरजेचे होते समाजात सव  अि थरता 
आिण अनाग दी माजली असताना समाजाला ि थरतेकडे न ये यासाठी माग श त क न दे यासाठी समाजाचा दु यम घटक 
असा समजला जाणा या अ ानी लोकां या वगाला बोधनासाठी संत िवचार सतत सांगण ेिततकेच आव यक आह ेजात धम 
यां यात वाढलेला तनाव संपवणे हे केवळ ही संतपरंपरा क  शकते असे ठामपणे हणता येते सािह य ह ेआ मािव काराचे एक 
मह वाचे साधन असून ची मूळ मजेत आ मजाणीव ित या भोवतालचा प रसर प रि थतीचे ित यावरचे सं कार 
ित यासमोर परंपरा ठेव यात आललेी मुल ेव आदश आिण ित या य  जीवनातील सम या व अनुभव या सा यांतून ितचे 
मनोिव  व ितची अि मता घडत असते व ती ित या सािह यातून सहज-असहजतेन े  होत असते. 

मराठी ी संतां या सािह यातून  झाले या हणून िव ाचे दशन कशा कारचे आह े यातून ितची ितमा उभी 
राहते व ती कशी आह े याचा शोध आरंभ केला ते हा मराठी सािह य िन मती या मुळात थमतः महानुभाव पंथातील 
महादाईसाजीक  एक ी कविय ी असून ती ामु याने मराठी भाषेतील आ  कविय ी हणून ही ओळखली जाते महादाईसा 
पासून ि यां या लेखनाची सु वात झालेल ेपुरावे दसून येतात ित या अगोदर या कवा नंतर या काळात बाईसा, आऊसा, 
िहराइसा पोमाइसा, कमलाईसा इ यादी अनेक िव ान व कतबगार महानुभाव ि या होऊन गेले या आढळतात यानंतर या 
काळात मु ाबाई, जनाबाई, सोयराबाई, िनमला, भागू महा रन या वारकरी ि यांची रांग दसते थो ा अंतरावर वे या 
क या का होपा ा दसतात यानंतर या काळातसंत सखुबाई व ेमाबाई येतात. मग सुमारे दोनश ेवषा या अंतरान ेवारकरी 
बिहणाबाई आिण वेणाबाई व अंबाबाई या रामदासी ि या भेटतात. १३ त े१७ ा शतकां या दर यान ी संतांची व संत 
कविय ची अशी एक रांगच होऊन गलेलेी दसते तुत लेखात संत सािह यातून आले या ी ितमां या संदभात मी पाच 

मुख संत कविय ची िनवड केली आह े ी च धर िश या महादाईसा, िनवृ ी ाने र यां या भिगनी मु ाबाई, संत 
नामदेवांची दासी जनाबाई संत तुकाराम िश या बिहणाबाई व समथ रामदास िश या वेणाबाई रामदासी या पंच कविय ची 
िनवड कर याचे कारण या सव कविय ीचे का  पुषक्ळ अस यामुळे यां या ितमांची आखणी करता येईल या पाचही 
कविय ी साचेबंद जीवन जगणा या समाजा या दु  ढी परंपरांना बळी पडले या यामुळे समाजजीवना या वाहाबाहरे 
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फेकले या ी पण यांना मागदशक गु  हणून थोर संतमंडळी लाभल े व यांनी या ि यांची ि त्वेघडवली यांनी 
िनवडललेी वाट त कालीन समाजाला मा य न हती ती समाजिवघातक वाटत होती यांचा आ मशोध हणजे मराठी ी या 
आ मजाणीवेची पिहली चा ल संत सािह याचे एक वैिश  असे क  त ेकेवळ सािह य िन मती कर या या ेरणतेून िलिहल े
गेल ेनाही यामागे धा मक असमानतेची ती  जाणीव व चिलत दु  ढी मागील अ यायाचे खोल दःुख होते सामािजक-
धा मक सुधारणे या यामागे हतेू होता हणून ह ेमराठी संत धमसुधारक होते तसेच नवपंथ वतक ही बनल े यांनी सु  केलेली 
धमसुधारणा चळवळ ही पयायाने समाजसुधारणा चळवळ ही होती ह े काय यांनी आप या वाणी लेखणी व राहणे केल े
यामुळे महारा ातील सुधारणा चळवळीचा ारंभ या संत चळवळीपासून झाला तसा मराठी सािह याचा ज मही यां या या 

बंडखोरीतून झाललेा दसून येतो महानुभावां या लीळाच र ात ी भुच र  व मृित थळ या थंातून आप याला 
महादाईसाभेटते. िलळाच र ातील पूवा मीची व नंतर च धरांची िश या मग ी भुच र ातली व शेवटी मृित थळातील 
अशी चार पात दसते ही िभ  पे ित या बदलत गेले या अि मतेची िच  हणता येतील वैध  आ यानतंर ती विडलांकडे 
रावस गावी जाते दादोस या भेटी पयतचे आयु य ितथेच जाते ता यात आललेी उ  जातीत ज म वडील दश थंी ा ण 
हणून िव ा ही िमळाली आहते सव कामे ितलाच करावी लागेल याने ितने परमाथाचा माग वीकारला िवशेष हणजे ितला 

का ाचे देण ेआह ेव ते उपजत आह ेत ेच धरां या सं काराने िनमाण झाल ेनाही पण ह ेकवी व यां या सहवासात फुलल ेअसे 
हणता येईल पूव ची महदाइसा हणजे पंचातून िनघाललेी परमाथाची ओढ असललेी पण ढ परमाथ मागाला अनुस न 

जाणारी अशी ितची ितमा आह ेिवधवे या समाज ितमेपे ा ची फारशी वेगळी नाही आ  कविय ी महादाईसाने 'धवळे', 
'मातृक  ि मणी वयंवर', 'गभकांड ओ ा' नामक करण काही फुट ओ ा व आरती ही महादाईसाची एकूण रचना या सव 
रचनांचा िवषय ीकृ ण कवा च धर वामी ह े आहते ित या फुट ओ ा या िच ात येतात महादाईसाला ीकृ ण 
चा र ांब ल कुतूहल आह ेपुराण ऐकून आ यावर ती च धरांना याब ल  िवचारत असे यातून ितचे ीकृ ण च र ाब ल 
चे आकषण दसून येते ितची उ कट भ  व समपण भाव पा न ी गो वद भंूनी  'धवळे' रच याची ेरणा महादाईसेला दली 
धव याची िन मती ही लीळाच र ातील 'िववाही वीका ' या लीळेत येत ेएकदा वाटेत एक ते लग बा शग नेताना पा न 
महादाईसाने एक बा शग गु ंसाठी घेतल ेव त े यां या डो याला बांधल े याबरोबरच ीगो वद भूना िववाह कर याची इ छा 
झाली या िववाह िलळा संगी यांनी महादाईसेला कृ ण ि मणी वयंवराचे गाण ेगायला सांिगतल े यांनी या गा याला 
फूत  दली ते गाणे हणजेच महादाईसाचे िववाह संगी गायल ेजाणारे धवळे होय. 

िनवृ ी ाने र सोपान यां या भिगनी मु ाबाई एक अलौ कक ि म व मु ाबाई यांचे च र  पािहले क  तेज वी 
ितमा मनावर उमटते एव ाशा वयात एवढे ान कुठून व कसे आल?े याला िन रच हावे लागेल जसा कणदैवीय 

कवचकंुडलासह ज माला आला तशी ही िनवृ ी ानदेव सोपान मु ाई ही चारभावंडे अ या मातून ज माला आली असावी 
अशी ही भावंडे हणजे सं याशाची पोरं सं यासा म सव े  सं याशाने गृह था म वीकारणे हणजे व न खाली येणे असा 
धम  व आ म  िव लपंतांना आळंदी या ा णांनी वाळीत टाकल ेवाईट टाकलेल ेजीवन हणजे समाजापासून वेगळे 
बिह कृत जीवन, यांची कामे कोणीही करायची नाहीत गावातल ेबारा बलु या यांनी ही संपक मोडायचा असा कडक आदेशच 
ते हा गावाबाहरे इं ायणी काठावर बारा वष हणजे जणू एक तपच ितथ ेरा न पूण केला पुढे ा णां या आ े माण े यांना 
मंुजीसाठी पैठण या ा णांकडून शुि प  िमळव यासाठी या भावंडांना धडपड करावी लागली. संत मु ाबाईचे 
सािह यलेखन कमी असल े तरी यांनी िविवध ंथलेखन केल े आह े " ानबोध" या ंथाम ये संत िनवृ ीनाथ आिण संत 
मु ाबाई यांचा संवाद आला आह ेसमाधी घे या या अगोदर केलेल ेह ेलेखन असावे मु ाबा नी रचलले ेताटीचे एकूण ४२ 
अभंग िस  आहते या अभंगांम ये यांनी सून बसले या ाने रांना यां या कत ाची जाणीव क न देऊन यांचीसमजूत 
घालत े इथे वेगळी मु ाबाई दसते ती हणजे एक ेमळ बिहणीचा पात या भावंडांना छळणा या लोकां या 
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समाज नदेचीितला पूण जाणीव होती व अनुभवलीही होती हणून भावा या दःुखाने समदःुखी होऊन मु ाबाई इथ ेित या 
अभंगातून  होतात. 

"योगी पावन मनाचा | साही अपराध जनाचा || 
                                     िव  झाल ेराग ेव ही | संतसुखे हावे पाणी|| 
                                     श द श े झाले लेश | संती मानावा उपदेश || 
िव पट  दोरा | ताटी उघडा ाने रा ||" 
"जीभ दातांनी चािवली | कोणेब ीशी तोिडली?  

                                       मन मा न उ मन करा | ताटी उघडा ाने रा ||" 
मु ाबाई या जग यातनू व का ातून ितची जी ितमा आप या मनावर आह ेती एका तडफदार प  व या ानी 

परमाथ  ीची ितला ातेपणाची खर जाणीव व अिभमानही आह े ानी मु ाबाईकडून जनाबाई कडे वळताना िवजेकडून 
पणती या मंद काशात आ यासारखे वाटते नामयाची दासी जनी िहचे एक भावसंप  ि व, वा स याची सुवणमूत , संत 
वा टकेतील जाईचे वेल, भ ची माधुरी व योगाची खोली दो ही अथांग असले या का ाची करती अशी जनाबाईची 
िब दावली आपल ेशू व, दा य व, अनाथपण व भरीला ी व असे सामािजक अडसर ओलांडून ितने संत व गाठल.े जनाबाई 
सारखे खडतरल ेजीवन इतर संत कविय या वा ाला आल ेनाहीत या कविय ी पंचकात जनाबाई एकटीच शू  जातीची 
आह ेआपण पोर या आहोत एक ा आहोत ही जाणीव मा  ित या मनात सततटोचत े ितचे दबलेल ेदःुख ित या श दांतनू 
नकळत वाट शोधत ेत ेअसे. 

"माय मेली बाप मेला | आता संभाळी िव ला ||" 
" तुजिवण सखे कोण | माझे करील संर ण ? " 
"तुजिवणरे िव ला | कोणी नाही रे मजला ||" 
"आपली हणवूनी | अपगंावीदासी जनी ||" 

" मा या जनीला नाही कोणी | हणूनी देव घाली पाणी ||" 
संत नामदेवा या सहवासात जनाबा नी िव ला या भ चा यास घेतला 'दळीता कांिडता तुज गाईन अनंता' असे 

या हणत असत संत नामदेव यांचे गु  होते ी संत ाने र-िवसोबा खेचर-संत नामदेव-संत जनाबाई अशी गु परंपरा आह.े 
'िवठु माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा' ||  हा िस  अभंग जनाबाईचाच आह ेगव याशेणवेचतानाघरातील इतर कामे 
करताना सतत देवाचे नाम मरण करत जनाबाईचे एकूण ३५०अभंग सकळ संत गाथा या ंथात मु त आह े यांचे अभंग 
कृ णज म, थाळीपाक, हादच र  वबाल डा या िवषयांवर आहते संत जनाबाईची भावकिवता ही भगवंता या ेमान े
ओत ोत भरललेी आह े पूण िन काम होऊन लौ कक ऐिहक भावना िवस न या िव लाला शरण गेले या आहते एक 
आ याियका अशी क  संत हणून जनाबा ची थोरवी सांगणारी आह ेझाले असे क  जनाबाईला सुळावर दे याची िश ा झाली 
िव लाचे पदर चोरल े या आरोपाव न जनाबाईला ४० ध टगण काढ या लावून ध न नेतात याबदद्ल ितला सुळावर 
चढिव याची िश ा होते सुळतयार होतो पण वाटेत जनाबाई देवाचा धावा करत ेव देवकृपेन ेसुळाचे पाणी होते अशी भि पर 
भावना जनाबाई या ि वात होती पुढे यात संत परंपरेत या संत तुकारामिश या संत बिहणाबाई 'महायोिगनी' हणून 
नावाजलेली ितचा मूळ पड योग  ीचाअसे सांगतात हा यौिगक वास अनेक दैवी घटनांनी भरललेा आह े पण 
ितचालौ कक वास एकटीने केलेला आह ेइतर कविय ी माणेितला गु चा सहवास व मागदशन लाभल ेनाही याअगोदरच 
संत तुकारामांनी वैकंुठगमन के याने य  कधीही भेट झाली नाही शेवटी बिहणाबा ची िन ा पा न तुकोबांनी का तक व  
५शके१५६९ रोजी व ात येऊन ितला सा ात दशन व गु पदेश दला. बिहणाबाईचे सारे जीवन गु बोधामुळे बदलून गेल े
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ितने आपल ेगु  संत तुकाराम महाराज व यांची ही गु परंपरा आप या अभंगात वणन केललेी आह ेतुकाराम महाराजांिवषयी 
य  मािहती असले या कविय ीचे ह ेअभंग आहते यामुळे या अभंगांना िवशेष मह व आह ेबिहणाबा या ि वाचा 

आणखी एक पलै ू इतर कविय पे ा साजेसा व आधुिनक ीला अनुकरणीय वाटावा असा आह ेतो हणजे ानलालसा व 
बौि क िवकास ितची ानउ सुकतािवल ण आह े ितचा अनेक िवषयांचा अ यास ितची िव ा िववेचकश  िव ान 
पु षालाही लाजवेल. "व सुची" ह ेदु मळ उपिनषद अ यासणारी बिहणाबाई एकटीच. वेद वाच याची आवड पण ी हणून 
वेदांचा अ यास करता येत नाही हणून खंत वाटणारी बिहणाबाई ही एकटीच संत ी ितचे योग ान अिव सनीय आह.े 
बिहणाबाई यांना शरीरान े पचंाशी ठेवले आह ेितची शथ पंचाशी हण यापे ा तो ी वाची आह े यातही तो ीदेहाशी 
आह े याचे िववेचन करताना "ि येचे शरीर पराधीन देह | चाल ेउपाविवर चा" िह तीची खरीवेदना आह.े मनाने िवरोधक 
असले या िववािहत ीला आपल े शरीर दसु याला भोगासाठी ावे लागण े ही ी या पराधीन देहाची िवटंबना 
बिहणाबाईला भोगावी लागत ेही जाणीव ती  करते हणून ीदेह परमाथा या आड येतो असे ती वारंवार सांगते ते तो 
ितचा वअनुभव आह े हणून िववािहत िवरागी ीची ही दैिहक िवटंबना इतर चार कविय या वा ाला आली नाही कारण 
यात या दोघीजणी चारी व दोघी बालिवधवा हणजे शरीरान े कुमा रकाच रािह या यां या परमाथ साधनेत अशा 

भोगांचा यय आला नाही बिहणाबाईचे ह े दःुख वेगळे व ितचे एकटीचे आह.े तरीही ितची ई र भ  कती थोर आह े
य ात गु  सािन य नसताना यांना मनोभावे गु  मानून जणूकाही महाभारतातील ोणाचाय व एकल ाचा जीवनपट 

डो यासमोर आ याचे  वाटते ितची गु िन ा ित या अभंग रचनेतून दसून येते यात ितने इथपासून येथपयत या रचनेत सव 
संतांची एकाच अभंगात मांडणी केली आह.े 

सतंकृपासतंकृपासतंकृपासतंकृपा    झालीझालीझालीझाली    | | | | इमारतइमारतइमारतइमारत    फळाफळाफळाफळा    आलीआलीआलीआली    ||||||||    
ानदेवेानदेवेानदेवेानदेवे    रिचलारिचलारिचलारिचला    पायापायापायापाया    | | | | उभा रलेउभा रलेउभा रलेउभा रले    देवालयादेवालयादेवालयादेवालया    ||||||||    

नामानामानामानामा    तयाचातयाचातयाचातयाचा    ककरककरककरककर    | | | | तेने    ररररिचलेललेेले    तेततेेते    आवारआवारआवारआवार    ||||||||    
जनीजनीजनीजनी    जनादनजनादनजनादनजनादन    एकनाथएकनाथएकनाथएकनाथ    | | | | खाबंखाबंखाबंखाबं    दीदीलादीदीलादीदीलादीदीला    भागवतभागवतभागवतभागवत    ||||||||    

तकुातकुातकुातकुा    झालासेझालासेझालासेझालासे    कळसकळसकळसकळस    | | | | भजनभजनभजनभजन    कराकराकराकरा    सावकाशसावकाशसावकाशसावकाश    ||||||||    
बिहणाबाई या इत या अलौ कक ी क  या एकमेव तुकारामां या ी िश या हो या पण यांचे गु छ  न लाभल े

तरीही आप या आयु यातील घटना सांगणारी एकमेव आ मच र कार मरणादारी उभी असताना आप या १२ पूवज मांचा 
वृ ा त सांगणारी सा ात मृ यूचा अनुभव सांगणारी महायोिगनी िविवध िवषयांचे ान ा  क न घे यासाठी धडपड 
करणारी, बुि मान जाग क ी इतक  चंड जाग कता व िव ा इतर कविय ीत दसून येत नाही. पंचक कविय ीतील 
शेवटची कविय ी संत वेणाबाई या समथ रामदासां या अनुयायातील एक तेज वी ी रामदासांची सवात े  िश या 
समथा या मठ जीवनातील आचारधमाचे कठोर पालन क न पंथात आप या यो यतेमुळे उ  अिधकार व ित ा िमळवणारी 
वेणा वामी 'रामायण' आिण 'सीता- वयंवर' ही दीघकथा का  रचणारी संत कविय ी आिण िवदषुी हो या. िववाहानंतर 
काही काळातच वया या बारा ा वष  िवधवा झा या तेथेच यांनी समथ रामदासांचे िश य व वीकारले समथानी यांना 
क तन कर याची अनुमती दली होती या म ययुगीन काळात िवधवा ीने कतने करण ेही एक ांतीच होती समाजा या 
उ ारासाठी ांितकारक पाऊल उचलणार या सव संतांना जण नदेला सामोरे जावे लागल.े वेणाबाई, अ ाबाई, अंिबकाबाई 
या ि यांना यांनी अ यास वृ  केले आिण मठपती बनिवल.े याचा ितर कार व चीड मनात ध न एकदा को हापूर या 
मंडळ ची मजल तर बिहणाबा ना िवष योग कर यापयत गेली तरीही ितने त े िवष पचवून दाखवल े नदकांना याचा 
प ाताप झाला यांनी वेणाबाई आिण समथाची मा मािगतली. वेणाबा नी उदा  अंतकरणान े सवाना मा केल े तशी 
वेणाबाईची च र िवषयक मािहती फार थोडी आह े ितचे िश य िगरीधर याने अनेक ंथ िलिहल ेपण आप या गु चे च र  
िलिहल े नाही वेणाबाईची वतःची किवता मु यत: कथा म व पाची आह े यात ती वतःब ल काही बोलत नाही 
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ित यासंबंधी ोटक मािहती रामदासी वा यात िवखुरलेली आढळत ेित या आधारान ेसमथभ  शं. ी.देव यांनी वेणाबाईकृत 
'सीता वयंवर' ंथा या तावनेत दलेल ेआ मच र  आिण पु हा एक पु षो मान ेिलिहलेला 'समथिश या' हा च र ा मक 
लेख एवढीच मािहती िमळते वेणाबाईची शांत, सौ य, िवर  कृती आ मानुभव  कर याकडे झुकत नाही तर ती कथा म 
व कथा िनवेदनपर का ाकडे झुकणारी आह े यातून ितचे 'संि  रामायण' 'सीता वयंवर' ह ेकथा िनवेदनपर थं अवतरल े
िशवाय 'कौल' व 'रामगृह संवाद' ही छोटी काशने ही कथा आहते ित या कथा म कृतीला रामदासाची उपदेशपर किवता 
भावली नसावी वेणाबाई याकाही फुट किवताही आहते पण ती अनुभवपर नसून िनवेदनपर आहते समथानी वेणाबा कडून जे 
का  िल न घेतल ेत े'समथ ताप' आह.े 

"समथ देवे वेणाबाईसी वरदान े दधली | 
सीता वयंवरे रामायणेवदिवली||" 

वेणाबाईचे अनुभवपर कवा आ मपर लेखन नग य अस याने ित या किवतेतून वेणाबाई फारसी सापडत नाही 
उपल ध वा यातून ितचीजी ितमा साकार होते ती एकेरी, एकरंगी, सौ य सपाट आह े असे का ? इत या बुि मान 
कतृ ववान ीची ितमा सपाटका वाटावी? बौि कव आि मक िवकासा या दृ ीन े पािहल े तर इतर कविय ीपे ा ितची 
यो यता कमी नाहीत आप या मनाचे रंग ओतूनितनेपा  रेखाटने ही चांगली केली आहते ितचे वाचन भरपूर होते ितची 
परमाथ भ ही कमी न हती ितला सा ा कार झा याचे समजते खु  समथानी ित याब ल 'कैवारी िजयेचा कोदंडधारी' असे 
हटले आह ेया पाच संत कविय या एकि तपणे िवचार केला तर यां या का ातून अनेक िवषयांची मोठी कुवत दसून येत े

महादाईसा या ेमिवषयक भावना  करणा यालीळा, मु ाबाई या जीवनिवषयक त व ान करणारे भ का , 
दय िपळवटून बाहरे पडलले े ावहा रक जनाबा चे का  अितशय चतना मक व वतःचा शोध घेणारे बिहणाबा चे का  

आिण भािवक ामयअशी वेणाबा ची रचनाअशा अशा वैिव याने नटललेी सािह य मता या संत कविय ीकडे होती तशी 
मराठी सािह यातील ीयांची ितमा ही पूव जरी ढी परंपरे या िवळ यातील चूल आिण मूलही एकच धारणा मनी बाळगनू 
आपले आयु य दंकत एखा ा नेमून दले या े ातच घालवायचे ह े नदनीय होते यांना कोणता सामािजक, सां कृितक, 
आ थक, राजक य कायात सहभागी हो याचा िवचारजरी केला तर पणूपणे म ाव होता. यामुळे त ड दाबून बु या 
मार यासारखे पराधीन जीवन जगावे लागत असे प रणामी काळानुसार ि यांची सव तरातून २१ ा शतकात सुधारणा 
झाली असली तरी ही शहरी े  वगळता ामीण भागात अजूनही ि यांची ि थती हणावी तशी िवकिसत झालेली दसत 
नाहीत थािप ामीण भागातील ि यांचे जीवन शहरांसारखे मु वैर झाले तर ामीण भागातील ि यांचे वच व येक 

े ात दसून येईल आ मस मान आ मजािणवेने मनुष्य हणून वेगळी ओळख ि यांची समाजात दसून येईल. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

१) अ.ना.दशेपांडे ; ' ाचीन मराठी वा याचा इितहास' पूवाध भाग पिहला. 

२) इंदमुती शेवडे ; 'संत कविय ी' पिहली आवृ ी पॉ युलर काशन,मुंबई. 
३) मराठी ी संत कविय ी ;  गुगल शोध. 
४) ल. रा. निसराबादकर ; ' ाचीन मराठी वा याचा इितहास' फडके काशन, को हापूर. 
५) संत वेणाबाई  ; िव कपीिडया 
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आसारामआसारामआसारामआसाराम    लोमटेलोमटेलोमटेलोमटे    यां यायां यायां यायां या    कथातंीलकथातंीलकथातंीलकथातंील    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
संशोधक िव ाथ  

सजंयसजंयसजंयसजंय    नामदवेरावनामदवेरावनामदवेरावनामदवेराव    आठवलेआठवलेआठवलेआठवले    
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदेड. 

´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú 
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ¤ü¢ÖÖ ¹ýÃŸÖã´Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü 

ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �ú»ÖÖ †Ö×1Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¯Ö¸ü³Ö1Öß 

तावनातावनातावनातावना    ::::----        
आसाराम लोमटे ह े २००० नतंरचे मह वाचे ामीण कथाकार आहते. आसाराम लोमटे यांनी आप या कथामधून 

मराठवाडयात या सामा य माणसा या वा तव कथा िलिह या आह.े आसाराम लोमटे यांचे दोन कथासं ह िस द झाल े
आहते. यांचा ‘इडा पीडा टळो’ हा कथासं ह २००६ साली िस द झाला. तर यांचा ‘आलोक’ हा दसुरा  कथासं ह २०१० 
साली िस द झाला आह.े यां या ‘आलोक’ या कथासं हाला २०१६ साली सािह य अकादमीचा पुर कारही िमळाला आह.े 
याच माणे आसाराम लोमटे यांचा ‘धूळपेर’ हा लिलत लेखसं ह िस द आह.े तसेच ‘तसनस’ ही कादंबरी २०२० साली 
िस द झाली आह.े आसाराम लोमटे यांनी यां या कथांतून समाजातील उपेि त, दलुि त, नागवले या, चेहरा नसले या, 

तळपातळीवर या वंिचत माणसां या था, वेदना मांड या आहते. यां या अनेक कथांमधनू यांनी ामीण ि यां या था, 
वेदनांचे वा तव आिण दय पश  िच ण केल ेआह.े ततु शोधिनबंधातून आसाराम लोमटे यां या कथांतील ी ितमांचा 
अ यास कर यात आला आह.े  
आासाराम लोमटे यांनी ामीण ि ायांची नानािवध पे आप या कथांमधून आिव कृत केली आहते. यां या कथेतील ी ही 
गावात राहणारी पारंप रक वळणाची ी आह.े यां या कथेतील ी ही आप या िशलाला जपणारी आह.े यां या कथेतील 

ी ही िज ी, धाडसी, वािभमानी, अ यायािव द लढा देणारी, जु म-अ याचारािव द संघष करणारी आह.े आसाराम 
लोमटे यां या कथेतील ी ही लढाऊ वृ ीची आह.े भारतीय सं कृतीची मू ये आिण सं कार जपणारी आह.े यां या कथेतील 

ी घरादारासाठी, कुटंूबासाठी आिण शेतासाठी राबणारी, क  उपसणारी आह.े यां या कथेतील ी समजूतदार प ी आह.े 
शेतकरी ी आह.े ती हगंामी कामगार आह,े शेतमजूर आह.े ती मेहनती आह.े ित या अंगी उदा ् येयवाद पािव य, मांग य 
आिण उदा ् नीतीम ा आह.े आसाराम लोमटे यां या कथेतील ी ितकूल प रि थतीशी झगडणारी आह.े ती िन यी, िनडर, 
एकिन  आिण समतेचा पुर कार करणारी आह.े ती माणुसक  जपणारी  व मानवतावादी भूिमका जोपासणारी आह.े आसाराम 
लोमटे यां या कथेतील ी वभावाने कोमल, दयाळू आिण ेमळ आह.े तशीच ती वेळ संगी बंड करणारी, संकटाशी झंुज 
देणारी आह.े  

‘बेईमान’ या कथेतील ‘राही’ ही खे ात राहणारी पारंप रक ी आह.े ती कुटंूबात या सव माणसांची काळजी घेते. 
घरचे सव कामे क न ती शेतातल े कामे करते. संसारात काटकसरीने वागते. सवा वेचते, मोलमजूरीचे कामे करत.े ती 
समजुतदार आह.े ितचा देवावर िव ास आह,े दा आह.े ती नेहमी नव या या सुखाद:ुखात साथ देत.े परंत ू ित या  
नव या या राजकारणाला ितचा िवरोध होता. ितला चांग या वाईटाची जाण आह.े ितला दोन मुली हो या. ती भाविनक, मृद ु
आिण कोमल वभावाची होती. ती जशी घरादाराची काळजी वाहते तशीच ती शेताची काळजीही करत.े राही ेमळ, दयाळू, 
मायाळू होती. तशीच ती कौटंूिबक अनय्ािव द भांडणारीही होती नवरा जे हा सरपंचपद टकावे हणून ितला ितसरे 
अप या पाड यास सांगतो, ते हा ती संतापते. अप य पाड यास िवरोध करत.े ती सडेतोडपणे भा य करते. या कारणा तव 
ितला मारही सहन करावा लागतो. ितला मानिसक ास सहन करावा लागतो. ती गभपाता या अस  वेदना, कळा सहन 
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करत.े ती नव या या ेमापोटी गभपात कर यास तयार होते. नवरा राजकारणा या  नादी लागनू ितची घोर फसवणूक  
करतो. 

‘िजनगानीचा जाळ’ या कथेतील यागबाई, मैनाबाई आिण देवक  या ि या आपाप या कुटंूबासाठी मेहनत 
करणा या, क  उपसणा या ि या आहते. यागबाई ही नव या या मृ यूनंतर खंबीरपण े जीवन जग यास सामोरे जाते. 
परभणी या मराठवाडा कृषी िव ापीठात ती हगंामी मजूर हणून काम करत.े घरादारासाठी, मुलगा मह  आिण मुलगी 
देवक  यां यासाठी राबराब राबते. मुलाला उ िश ण दे यासाठी धडपडत ेितचे ित या कुटंूबावर जीवापाड ेम होते. ितला 
मुलगी देवक या ल ाची काळजी वाटते. हणून ती ितचे ल  लावून देते. कामगारां या माग या मा य कर यासाठी मंुबईला 
मोचात गलेी असता ती  थलेा बळी पडत.े मंुबईतील पोलीस कामगार झंुजीम ये ितला गोळी लागून ती ता मा होत.े 
ती हगंामी कामगारां या रा त माग यांसाठी लढा देते. यागबाई ही वभावाने वावलंबी, क ाळू आिण गरीब होती. या 
कथेतील ‘देवक ’ ही यागबाईची मुलगी आह.े आई या िनधनानंतर ती मराठवाडा कृषी िव ापीठात मजूरीचे कामे करत.े 
ल ानतंर काही दवसांनीच ितला कौटंूिबक अ याचाराला सामोरे जावे लागत.े ितचा नवरा ितला दा  िपऊन मारहाण 
करतो. नव याकडून िमळणा या यातना ती सहन करत.े ती हळ ा मनाची, ेमळ व मायाळू होती ितला र ा या ना याची 
ओढ होती. ती परीि थतीशी झगडणारी आह.े ती सहनशील वृ ीची आह.े ती धैय ठेवणारी, धीर देणारी आह.े वाईट वेळेला 
िनभावून ने यासाठी ती खंबीरतेन ेवागत.े या कथेतील मैनाबाई ही ी मराठवाडा कृषी िव ािपठात हगंामी मजूर हणून 
काम करत.े ती क ाळू, मायाळू व ेमळ आह.े ती माणुसक या ना यांना जपणारी आह.े र ाचे नात े नसतांनाही ती 

यागबाई या कुटंूबाशी आपलुक न,े माणुसक ने वागत.े यां या अडचणीत, संकटात धीर देते. यांना मदत करते. ती 
वािभमानी आिण िन वाथ  आह.े ती माणुसक चा धम जाणत.े ती पािव य जपणारी नीतीवान ी आह.े 

‘चरक’ या कथेतील ‘राधा’ ही ी गावात राहणारी पारंप रक आिण शेतकरी ी आह.े ती मनाने हळवी आिण 
संवेदनशील आह.े ती घरची आिण शेतातील कामे करत.े नव यासोबत शेतात क  करत.े ती नव याला या या सुखाद:ुखात 
साथ देत.े या या कृतीची काळजी घेत.े ती समजुतदार आह.े ती ेमळ, संयमी आिण धीर देणारी आह.े ितला जमीनीपे ा, 
िपकांपे ा आिण पैशापे ा माणसाचा जीव महत् वाचा वाटतो. ती माणुसक ला जाणत.े ती मानवतावादी भूिमका ि वकारते. 
ती संकटाचा सामना करत.े आिण नव यालाही संकटाचा सामना कर याचे बळ देत.े ती वावलंबी, पिव  आिण नव याची 
सेवा करणारी आह.े ती म यातल ेमाळवे काढून िवकते. घरासाठी खा या-िप यापुरता पैसा िमळवते. जे हा ित या नव याची 

कृती िबघडत,े ते हा ती खंबीरपण े धैयान े प रि थतीशी लढा देत.े दागदागीन े मोडून याला दवाखा यात घेवून जात.े 
जीवाचा आटापीटा करते. ती अडचणी या वेळी कच खात नाही, डगमगत नाही. 

‘इडा पीडा टळो’ ही ी धान कथा आह.े या कथेतील सीताबाई ही ी अ पभूधारक शेतकरी आह.े ती गावात या 
पारंप रक ि यां माणे केवळ चूल आिण मूल सांभाळणारी नाही. ती चार भतीत रा न समाधान मानणारी नाही. ती गावात 
राहणारी संसारीक ी आह.े ती लढावू वृ ीची आिण कृषी कमावर िन ा ठेवणारी आह.े ती क करी ी आह.े सीताबाई ही 
कतृ ववान आिण हमतबाज ी आह.े ती िनर र  आह.े पण गतशील, प रवतनीय िवचारांची आह.े ितचे शेतीवर खूप ेम 
आह.े ितला शेती करणा या शेतक यांब ल खूप कळवळा आह.े ती वत: शेतकरी अस यामुळे ितला शेतक या या शेतातील 

ांची पूण जाण आह.े घरातल ेसव कामे क न ती शेतातही काम करत.े ती संयमी, धाडसी, िनडर आह.े ती विभमानी आह.े 
ित या अंगी दांडगा आ मिव ास आह.े ती समतेचा पुर कार करत ेव िवषमतेचा िध ार करते. ती ी-पु ष असा भेद मानत 
नाही. तर पु षा माण े ि तर ्यांनाही अ यायािव द, सामािजक िवषमते िव द पेटून उठल ेपािहजे असे ितला वाटते. ती 
कुटंूब व सल आह,े यागी आह.े ती िववेकशील आिण जागृत आह,े ती िनर र आह ेपण ितला िश णाची चंड ओढ आह.े ती 
पु षा माणेच शेतकरी संघटनेत काम करते. सरकार शेतक यां या सरकार शेतक यां या मालाला रा त हमीभाव देत नाही 
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हणून ती सरकारला धारेवर धरत.े सरकाला जाब िवचारते. सीताबाईला अनय्ायाची चीड आह.े शेतक याचे  दरू हावेत 
यासाठी ती तळमळत.े शेतक यां या गतीसाठी, उ तीसाठी सरकारी व थेशी लढा देते. ‘चुलीचं लाकुड क हरक चुलीत 
घालायचं ? आता ते सरकार या पाठीत बी बसायला पा जी’असा िवचार सीताबाई  करत.े भांड याबीगर, व थेशी 
संघष के यािशवाय काहीच िमळत नाही याचा ितला ठाम िव ास आह.े सीताबाई ही ी िनडर आह.े ती अ यायाला खपवून 
घेत नाही. ती िज ी आिण कणखर आह.े ती शोषणाचा ितकार करणारी आह.े ती माणुसक चे नात े जपणारी आह.े ती 
वभावाने कोमल, मृद ूआिण दयाळू आह.े पण वेळ संगी ती कठोर बनत,े बंड पुकारत.े अ यायाचा ितकार करत.े सीताबाई 

ही नातेसंबंधांना जपणारी व यां यावर जीवापाड ेम करणारी ी आह.े  
‘होरपळ’ या कथेतील ताई ही ी नानासाहबे मालधुरे पाटील यांची बिहण आह.े ती शांत, संयमी आिण दयाळू 

वृ ीची आह.े ती घरात या माणसांची काळजी वाहते. ित या बोल या – वाग यातून सं कार डोकावतो. ती घरात वावरताना 
अ यंत कमी बोलत.े थोरा- मोठयांचा आदर करत,े यांना स मान देते. ितला सामा य तळात या ग रब, दिलत, माणसांिवषयी 
फार कळवळा आह.े ती इतरां या द:ुखात समरस होते. दळीत माणसांिवषयी ती दयाळू वृ ीने, सहानुभूतीने वागत.े ती मनान े
हळवी, संवेदनशील आिण ेमळ आह.े  
‘िचरेबंद’ या कथेतील आजी ही िज ी िनभय आिण वािभमानी आह.े ती संकटांचा सामना करणारी, संघष करणारी वृ ध् ी 
आह.े नव या या मृ यूनंतर ती एकटीच धैयाने जीवन जगत.े त: अडाणी असून मुलाला िशकवते. आयु यभर  द:ुख सहन 
करत.े नातेसंबंधाना जप यासाठी धडपडत.े ती सं काराची धनी आह.े सं कृितक मू य जोपासणारी आह.े ती ितकूल 
प रि थतीशी झगडणारी आह.े ती संकटात खचून जात नाही. ती कठीण संगात डगमगत नाही. ती संयमी आिण समजूतदार 
आह.े ती ना यांिवषयी खूप भाविनक आह.े ती उदा ् येयवादी िवचारांची आिण पािव य जपणारी आह.े ती धा मक वृ ीची 
आह.े ितला नव यां या मृ यूचे द:ुख आयु यभर टोचत राहत.े जशी ती हळवी आिण संवेदनशील आह,े तशीच ती कतबगार 
आिण जीवनात या संकटाशी संघष करणारी आह.े ितचे जीवनावर िनतांत ेम आह.े जीवन जग यासाठी आिण जगव यासाठी 
ती धडपडत,े खंबीरतेने व िहमतीने वागते. 

‘कंुभाड’ या कथेतील गवळणबाई ही दिलत ी आह.े ती जग यासाठी धडपडणारी आह.े ती गावात या अंगणवाडीत 
मदतनीस हणून काम करत.े ती आप या कामा या बाबतीत ामािणक आिण इमानदार आह.े ती कंुटुबावर ेम करत.े 
यां यासाठी क  करत.ेगवळणबाई सुिशि त आह.े कत िन  आह.े िश णामुळे ित यात आ मभान जाग े झाले आह.े ती 

अ यायाचा ितकार करणारी आह.े ती अि मतलेा जपणारी ी आह.े ती िज ी िनडर आिण वािभमानी आह.े गावातला 
मालीपाटील जे हा ित या लहान मुलाला चापट मारतो ते हा ती याचा ितकार करत.े समाजातील दु  वृतीिव द आवाज 
उठवते.अ याय, अ याचारािवरोधात पेटून उठत.े यामुळे ितचा गावातील थािपत व थकेडून छळ होतो. ितला मानिसक 

ासही सहन करावा लागतो. ती समाजातील अप वृ ी िवषयी चीड  करत.े तरी ती ितकूल  प रि थतीशी झंुज दतेे. 
गवळणबाई िन यी, संयमी व नीतीवान आह.े ती मानवतावादी दिृ कोन बाळगणारी आह.े अ यायािव ध ्बंड पुकारणारी 
आह.े  

‘जीत’ ही आसाराम लोमटे यांची ी धान कथा आह.े या कथेतील कौसाबाई ही सामा य अ पभूधारक शेतकरी ी 
आह.े ती वभावाने िज ी, िनडर, वािभमानी आिण लढाऊ वृ ीची आह.े ितचा नवरा हारी भोसले हा राजकारणाचरा बळी 
ठरतो. ते हा ती न डगमगता, न िभता गावातील गामपंचायती या िनवडणुक ला उभी राहते. ती वभावाने खंबीर, एकिन  
आिण उदा ् येय ठेवणारी आह.े ती गवातली पारंप रक ी आह.े ती प रि थतीशी धैयान ेलढणारी आह.े ती चा र य संप ्, 
संवेदनशील आिण दयाळू मनाची आह.े ती माणूसक चे त व पाळणारी आह.े ितला अ यायाची चीड आह.े नव याने प ात 
रा न ामािणकपणे कामे केली. पण या या पदरी काहीच पडली नाही. हणून ती संतापते.  व थलेा खडसावून जाब 
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िवचारते. कौसाबाई ही ी क करी आह.े शेतात राबणारी आह.े माधव हा ितचा एकुलता एक मुलगा आह.े ती सतत या या 
भिवत ाचा, ल ाचा िवचार करत.े ती वभावाने साधी सरळ असली तरी संगी ती अ यायािव द पेटून उटते. आप या 
ह ासाठी लढा देत.े व थेशी संघष करत.े कौसाबाई संवेदनशील आिण भाविणक  वृ ीची आह.े कौसाबाई ही ी नैितकता 
तपणारी खंबीर, आिण धैयवान आह.े ामािणक काम करताना ती कुणा याही नदेची पवा करत नाही. ित या श दाला, 
वाणीला ितखट0 धार आह.े ती िनधाराने वागणारी आह.ेती क ाळू महनेती आिण इमारती आह.े न ा बदलाला वीकाणारी 
आह.े प रवतनाशी नाते जुळवणारी आह.े ती कुणाचेही बोलण ेसहन क न घेत नाही. समाजातील दु  वृत ना यु  दे याचे 
ती साम य ठेवत.े अशा कारे आसाराम लोमटे यां या कथांतून ी जीवनाचे िललया दशन घडत.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----    

आसाराम लोमटे यां या कथातील ि या अ यायािव द, अ याचारािव द पटून उठणा या आहते. मराठवाडया या  
ामीण भागात राहणारी ी ही आप या जपणारी आह.े पांरप रक वळणाची असली तरी आ म्◌ासंमान जपणारी आह.े 

आप या अि मतलेा सांभाळणारी आह.े ती प ी आह,े शेतकरी आह,े शेतमजूर आह,े हगंामी कामगार आह.े राजकाणात जावू 
पाहणारी इमानदार कायाकरती आह.े आसाराम लोमटे यां या कथांतील ी या भारतीय सं कृतीची मू ये जोपासणा या 
आहते. या ी या नीतीवान आहते. समतेचा पुर कार करणा या, मानवतावादी दिृ कोन ठेवणा या आहते. आसाराम लोमटे 
यां या कथांतील ीया नवप रवतवनवादी िवचारांना वीकारणा या आहते. संकटाशी नेटाने झंुज देणा या संघष करणा या, 
लढाऊ बाना अंगीकारणा या आहते.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

१) लोमटे आसाराम :– ‘इडा पीडा टळो’ (कथासं ह), श द पि लकेशन, मुंबई, चौथी आवृती,    २०१७ पृ  – ९, ३९, ९३, ११९, 

१४५. 
२) लोमटे आसाराम :- ‘आलोक’ (कथासं ह), श द पि लकेशन, मुंबई, चौथीआवृती, २०१७ पृ  – ९, ७९, १०६ 
३) जाधव वामन:- ामीण सािह य: वाह आिण प रि थती, हवेधन काशन, पुणे – थमावृ ी – २०१३, पृ  – १०४ 
४) मोरे नंदकुमार :-(लेख) ‘आसाराम लोमटे यां या कथा खेडया याउजाडीकरणाची कम कहाणी’ (संपा.) डॉ. पु षो म काळे, 

महारा  सािह य पि का जाने ते माच, २०१७, पि का . ३५८, पृ  – १३,१४,१५ 
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म यम यम यम ययगुीनयगुीनयगुीनयगुीन    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    ीीीी    जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    
    

गो वदगो वदगो वदगो वद    शकंररावशकंररावशकंररावशकंरराव    राम दनवेारराम दनवेारराम दनवेारराम दनवेार    
मराठी िवभाग, वै. धुंडा देगलूरकर महािव ालय देगलरू 

 

म युगातील सािह या या िवचार के यास सािह यातील ी या ना याने सव थम महदंबे या धव याचा िवचार 
करावा लागतो. मराठी सािह यातील पिहले का  महानुभाव सं दाया या मा यमातून आिण एका ी ि रेखेतून 
रेखाटताना ी ि रेखांचा आिण धव यांचा फार जवळचा संबंध आह.े 

जैन धमा माणे महानुभव पंथ सं यास वण व अ यांितक िनवृ ीवादी आह,ेपंथात सं याशी व गृह थ अशी दोन वग 
अनुयायांनी केलेल े आहते पण महदंबा च धर वामी या सािन यात येऊन गो वद भू या अवतारा या मा यमातनू 
धव याची िन मती केली पण या धव यातून एक सामािजक आिण मानिसक संदेश दे याचा य  केलेला आपणास दसून 
येतो. या काळातील ि मणी ही एक उपवधू आह े आिण या उपवधू या जीवाची घालमेल महदंबा अ ितम का ातून 
मांडतांना आपणास दसते. तसा महानुभव वांड्.मयाचा िवचार के यास या वांड्.मयाम ये  ीकृ ण कथेला ाधा य िमळाल े
आह.े महदंबेचे धवळे ह े ाचीन मराठी कवा म ययुगीन मराठी सािह यातील उ कृ  भावकिवता ठरत.े हणून मराठीतील 
आ  कविय ी महदंबा िहचा कालखंड पािह यास इ.स१२३०त े १३०२ अस यामुळे या काळात िनमाण झालेले का  ह े
अवणनीय असेच आह.ेमहदंबेन े गो वद भू कडील कृ ण िववाह उ सवा या वेळी 'करवली' हणून गायलले े धवळे (ल ात 
गावयाची वर (=धव) िवषयक गीत े कवा धवळा वृ ातील हणजे मु  ओवीतील गीते) हणजेच कृ ण ि मणी िववाह 
वरील मराठीतील पिहल े का  होय धव याचे एकूण दोन भाग आहते यातील पिहले पवाध या पूवाधाचा रचनाकाळ 
साधारणता इसवीसन १२८६ भारतीय सं कृतीतील या  का ात कृ ण पाचे तसेच िववाहातील सोह यांची वणन महादंबेन े
त मयतेन ेकेल ेआह.े सहज ेमाने झालेला भ भावाचा उ ेक आिण सवाचे स दय ित या डो यात दसून येते .का ातील 
स दयाचा मुत मंत आिव कार हणजे धवळे आहते. या धव याम ये साधेपणा आह ेभाषा स दय यासोबत साधेपणा सु ा 
भाषेत कषान े जाणवतो. या कायाम ये िवचार ह े मानवी मनाला गवसणी घालणारे आहते हणून या का ातील 
ि मणी या मनातील भावना, ीकृ ण िवषयी असलले े ेम, या ेमाची उ कटता आिण या उ कट भावनेतून  ीकृ णाची 

पिहली दृ भेट हावी ही आतुरता महदंबा आप या किवतेतून रेखाटते. 
या धव यात एकूण दोन भाग आहते यापैक  पूवाध हा ८३ओ ांचा आह े आिण उ राध ६५ओ ांचा आह े

यासोबतच महादाईसेचा शी  का रचनेचा अनुभव या धव यांतून कषाने जाणवतो. 
महदंबा शी  का रचना कर याम ये खूपच तरबेज हो या महदंबे या नावावर नाटक  ि मणी वयंवर या नावाची ११० 
अभंग आहते. 
मु ाबाईःमु ाबाईःमु ाबाईःमु ाबाईः---- इ.स १२७० ते १२९७  मु ाबाई ला वीस वषाचा आयु य लाभल ेसव भावंडात लहान असली तरी संत मंडळी व 
संत सािह यात ितची यो यता सव दृ ीन े खूपच मोठी आह.े ितला िनवृ ीनाथा कडून गु पदेश झाला आिण यां याकडूनच 

ानाचा अिधकार ा  झाला योगा या अनुभवाम ये ती खूपच िन णात होती चांगदेवा सार या महान ानी ची ती गु  
झाली. नामदेवाचा अहकंार दरू केला, एवढेच नाही तर ाने रला सु ा ती काय वृ  केली. हणूनच संत सािह यात ितचा 
अिधकार मोठा आह ेयाबाबतीत ितचे वणन करताना असे हटल ेजाते क  

 """"लहानशीलहानशीलहानशीलहानशी    मु ाईमु ाईमु ाईमु ाई    जशीजशीजशीजशी    सणकाडंी।सणकाडंी।सणकाडंी।सणकाडंी।    
केलेकेलेकेलेकेले    देशोधडीदेशोधडीदेशोधडीदेशोधडी    महानमहानमहानमहान    सतं।सतं।सतं।सतं।    
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    असचेअसचेअसचेअसचे    हटलेहटलेहटलेहटले    जातेजातेजातेजाते....    
नामदेवालानामदेवालानामदेवालानामदेवाला    तीतीतीती    उपदेशउपदेशउपदेशउपदेश    करतानाकरतानाकरतानाकरताना    असेअसेअसेअसे    हणतेहणतेहणतेहणते    कककक ....    
अखडंअखडंअखडंअखडं    जयालाजयालाजयालाजयाला    देवाचादेवाचादेवाचादेवाचा    सजेार।सजेार।सजेार।सजेार।        
कारेकारेकारेकारे    अहकंारअहकंारअहकंारअहकंार    नाहीनाहीनाहीनाही    गलेागलेागलेागलेा    ।।।।।।।।    

अशा परखड आिण ितखट श दा या मा यमातून ती नामदेवाला उपदेश करते या उलट ाने र जे हा समािध घेतल े
ते हा ती उदास होते, दःुख  करत,े यात बंधु ेमाबरोबर ित या अंतःकरणातील प ता आिण मवाळता दसून येते. 

मु ाई या ताटीचे अभंगातून ती िव ाचा आधार ह े ान आह ेह ेसांगताना योगा अनुभव याचा उ लेख वारंवार 
करत े यातच  

''''मुगंीमुगंीमुगंीमुगंी    उडालीउडालीउडालीउडाली    आकाशी।आकाशी।आकाशी।आकाशी।    
ितनेितनेितनेितने    िगळलेिगळलेिगळलेिगळले    सयुाशी।सयुाशी।सयुाशी।सयुाशी।    
माशीमाशीमाशीमाशी    ालीालीालीाली    घारघारघारघार    झाली।झाली।झाली।झाली।    
    देखोिनदेखोिनदेखोिनदेखोिन    मु ाईमु ाईमु ाईमु ाई    हासंली।।हासंली।।हासंली।।हासंली।।    

अशा कारची कुट रचनाही. ित या लेखनातून प  रीतीन ेयेते. 
ताटी या अभंगातनू 

तु ही तरोन िव  तारा। असे हणून ती ाने र आला ितचा लाडी बालपणा आिण धीटपणा हे कौतुका पद 
अस याचे आपणास दसते ाने रा सार या ािनयाचा राजांचे सवा-फुगवा धाक ा बिहणीने काढावा हा संग फार 
भावपूण आिण ना पूण वाटतो ह ेसाम य म य व सािह यात ी लेखनातून दसून येत ेआिण या ी लेखनात समाजाचा 
उ ार क न पुढील वाटचालीस े रत करणारा हा िवचार आह.े आिण तो फ  ी सािह यातून दसतो. 
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ीवादीीवादीीवादीीवादी    सािह यसािह यसािह यसािह य    आिणआिणआिणआिण    समी ासमी ासमी ासमी ा    
    

ाााा. . . . आहरेआहरेआहरेआहरे    डीडीडीडी. . . . केकेकेके....    
मराठी िवभाग, महा मा योितबा फुल ेमहािव ालय,मुखेड 

 

भारताला वातं य िमळा यानंतर भारतीय समाज आिण माणसा या मनात राजक य आशा-आकां ा वाढ या. 
िश ण आिण िश णासोबतच लोकशाहीचा िवचार खे ापा ातील अनेक घटकापयत जाऊन पोहोचला. या सवाचा 
प रणाम िनरिनरा या भू देशातील लोक, खेडे, खे ातील दिलत, भटके िवमु , आिण आ दवासी समाज िश णा या 

सारामुळे जागे होऊ लागल.े ामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार वग आिण ि या यां यापयत िश णाचे लोण 
पसरल.ं यातूनच हळूहळू िश णाचे लोकशाहीकरण सु  झालं. वातं यपूव काळात सामािजक िवषमतेची दरी मो ा 

माणात होती. मा  वातं य ा ीनंतर वातं य, समता, याय, बंधुता आिण वािभमान या मानवी मू यांची जाणीव 
येकाला होऊ लागली. समाजमनात एक ांितकारक बदल घडून आला, तो हणजे िवषमतेिव  बंड. समाज मनात िनमाण 

झाले या वेदना आिण िव ोह सािह यातून दसू लागल ेआिण यातूनच एक मह वाचा सािह य वाह ज माला आला तो हणजे 
‘ ीवादी सािह य’ होय. 

ीवादीीवादीीवादीीवादी    सािह याचेसािह याचेसािह याचेसािह याचे    व पव पव पव प    ::::----    
या सािह यात ामु याने ि यांचे ाधा याने िच ण आलले ेआह ेअसे सािह य वा य इितहासा या सव काळात 

दाखिवता ये यासारखे आह.े ीवादी सािह य जसे ि यांनी िलिहले आह े तसे पु षांनीही ीवादी सािह य िलिहल े
आह.े ीवादी समी े या संदभात त ेसगळे सािह य अ यासाचा िवषय होऊ शकतो ीवादी सािह य आिण समी ा यांना 

ीमु चा चळवळीचा एक संदभ आह.े ी-मु  चळवळीची परंपरा 
““““ ीीीी    ज मज मज मज म    हहहहणनूणनूणनूणनू    नननन    हावेहावेहावेहावे    उदासउदासउदासउदास    

ऐसेऐसेऐसेऐसे    साधुसतंसाधुसतंसाधुसतंसाधुसतं    केलेकेलेकेलेकेले    जिनजिनजिनजिन””””    
असे हणणा या जनाई पासून मराठी सािह य शोधता येते. तरीही ितचा आधुिनक संदभ तेवढा ल ात घेण ेसोयीचे 

होणार आह.े गे या पंधरा-वीस वषात ीमु ची जाणीव  करणारे ि यांचे लेखन ीवादी संदभात येथे िवचारात 
यावयाचे आह.े  

१९६० नंतर मराठी सािह यात जोमाने घुसलेल ेवा यीन नव वाह वग, जाती, प रसर यांची बांिधलक  प करणारे 
आहते. दिलत, ामीण, जनवादी, ीवादी अशा िव दांनी त ेओळखल ेजाताना यां या माग ेअनेक वग य असा नवजागृत 
समाज आह.े यां या दब या गलेे या अि मतेची गजना आह.े 

ीवादीीवादीीवादीीवादी    सािह याचासािह याचासािह याचासािह याचा    ज मज मज मज म    ::::----        
ीवादी सािह याचा ज म आिण यातून िनमाण झाले या सािह याची मानवी मीमांसा केवळ सािह यापुरती 

िवचारात क न देता येत नाही. यासाठी सािह य घडवणा या जीवन े ांम ये उतरावे लागत.े सािह याचे े  वाय  असल े
तरी पूणतः वातं य असत ेभोवताल या जीवनाशी असललेी नाळ याला तोडता येत नाही आिण तशी तोडली तर टकू शकत 
नाही. साधी टपाल व था अि त वात येत नाही तोपयत प ा मक कादंबरीचा ज म होऊ शकत नाही. सािह याला स दय 

दान करणारी अशी तं े जीवनातून येतात याचा आशय हा जीवनाची अनुभूती हाच असतो. सािह य ही केवळ एखा ा 
फुलासारखे वास घेऊन कौतुक कर याची व त ूनाही या न ितला गंभीर अथ आह.े समाजात भाषा या रीतीने वापरली जात े
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ती पसंत नसते. हणून कवी भाषा वेग या त हने ेवापरतो. भोवतालचे जग आह ेतसे मा य नसत.े हणून लेखक आप या 
सािह यातून एक नवीनच जग िनमाण करीत असतो.अशा बंडखोरी या भूमीतच सािह याचा ज म होत असतो. 
नवनवनवनव    जागतृजागतृजागतृजागतृ    ीीीी        

मराठीतील ी धान सािह य वाहामागे मराठी समाजा या प रवतनाचा संदभ आह.े म ययुगीन, आधुिनक युगात 
आपण जो वेश केला तो वाभािवक माने केलेला नाही, येथ या जड ि थितशील, धमिन , कृिष धान, ामक त, 
िवषमता मु य सं कृतीवर पाश्चा य सं कृती, गितशील िव ानोमुख, उ ोग ि वादी आिण वातं य समते या न ा 
मू यांवर आधारलेली होती. या दोन सं कृत या संघषातून सम वयातून आप या जीवनाची जडणघडण झाली वातं यो र 
अवाचीन कालखंडाचे ाण त वे मु ची बळ ेरणा हचे होते. यातून ीदा य मु या चळवळीचा ज म झाला. 
वातं या या चळवळीला दललेी साम याची जाणीव आिण समाज बोधनातून लाभलले ेआ मभान यामुळे ीची अि मता 

जागी झाली. दसु या महायु ानंतर आ थक गरजेपोटी ी अथाजन क  लाग या. वातं यो र काळात लोकशाही िजवंत 
णालीचा वीकार आिण ी िश णाचा पुर कार यांनी ित या अि मतेला फुलवललेी नवजागृती, ी वतःकडे आिण 

अवतीभोवती या जगाकडे न ा नजरेन ेपा  लागली. पु षी वच वाखाली दडपले या आप या ी वाची आप या ह ाची 
जाणीव िवभावरी िश रकर यां या ‘क यांचे िन ास’ मधनू गट झाली क यां या िन ासापासून ि या तडुलकरां या 
‘ यांचा यांचा ’ पयत िव तारले या लेखनाला ी धान कवा अिधक यो य श द वापरावयाचा हटल े तर ीवादी 
सािह याचा वाह हणता येईल. 

ीिवषयीीिवषयीीिवषयीीिवषयी    मत णालीमत णालीमत णालीमत णाली    ::::----        
वातं यपूव काळात िवभावरी िश रकर यांनी ी या सं मणकालीन मनो व थेची िच े रेखाटली. का पिनक 

आदशवाद आिण संवगरंजनवाद यातून माग काढून यांनी आप या वा तव जािणवां या अकृि म कला प िस  केले. अलीकडे 
‘शबरी’ सार या कादंबरीतून काळाबरोबर बदलणा या ी जीवनाचा एक गुंतागुंतीचा आलेख यांनी उभा केला आह.े मंगला 
गोडबोल,े छाया दातार यां या लेखनातनू ी या िव ोहाचे दशन घडत े पण आप या जािणवांचे भावी कला प यांना 
घडिवता येत े असे दसत नाही. िवजया राजा य , सािनया यांचे लेखन क णा मक उंची गाठत.े पण यात ी या न ा 
जािणवा अंधुक व अ प  दसतात. कमल देसाई, गौरी देशपांडे, अंिबका सरकार, शांता िनसल, ि या तडुलकर, आशा बगे 
यां या लेखनात मा  सामािजक व कला मक जािणवांचा एकमेळ दसतो. या लेखनाला सुक या आगाश े हणतात या माण े
ि यां या दःुखाचे कारण आह ेबंडखोरीची धग आह ेआिण व ांचा रंग आह.े आप या लेखनाकडे व जीवनाकडे गांभीयाने व 
मू यदश  नजरेन ेपाहणार्या अशा लेखनातून ीवादी लेखनाची धार येऊ घातली आह.े 

ीीीी    जीवनजीवनजीवनजीवन    ::::----    
स ा, संप ी आिण ित ा यांचे क ीकरण करणारा पु षिन  थम पु ष धान असे आजची समाज व था आह.े 

या व थेन े ीला त वता समानता दल ेआह,े पण ितला दु यम दजाचे थान दल ेआह.े बोधना या पिह या ट यावर 
अपेि त असले या सुधारणा य ात आ या तरी ि यांिवषयी चा पु षी दिृ कोन कवा  िवकासा या न ा जािणवा 
द या. पण या माणात भोवतालचे समाजजीवन बदलल े नाही. यातून िनमाण होणा या तानात तगमगणारे ी मत  

अ प माणात का होईना ीवादी सािह यात दसू लागल.े ीजीवना या बा  आिण अंतर वा तवाकडे डोळसपणे पाह याचा 
हा काळ आह.े 
वाचकवाचकवाचकवाचक    समी काचंीसमी काचंीसमी काचंीसमी काचंी    संवदेन वृ ीसंवदेन वृ ीसंवदेन वृ ीसंवदेन वृ ी    ::::----    
 स दयाचे संवेदन जसे काळातीत असत.े तसे ब याच माणात देश, काल, प रि थती यापे ाही वेगळे असत.े 
काळा या ओघात आशय अिभ चे व प बदलत ेआिण हणून या या सािह याचे डोळे आिण कान वापरल ेपािहजेत. या 
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अथान े ी धान सािह याची समी ा ीवादी सिम ीने करावयास हवी. ीवादी समी ा हणजे न ा सािह यशा ाची 
मागणी आह.े ीवादी समी ा सािह याकडे पाहणा या वेगवेग या सािह यदृ ा व अ यास प तीची मागणी आह.े ब तेक 
आधुिनक समी ा प ती सिहते या िच क सक िव ेषक व काळजीपूवक वाचनावर भर देणा या आहते. सिहतेचे वाचन 
करताना आप या सव पूव क पना घेऊन वाचक सािह यकृती वाचीत असतो. इकडे आज ल  वेधल ेजात आह.े समाजाम ये 

बळ असले या ा आिण समाजावर भु व असलेली मू ये ठरिवणे हणजे अनुभवाब ल िनणय घेण े यांचे मु य ठरिवण े
हणजे याची व था लावण ेहोय. यामुळे सािह याकडे पहा याची भूिमका जाणीवपूवक आह.े 

पु षीपु षीपु षीपु षी    वच ववच ववच ववच व    ::::----    
 समाजाम ये बळ असले या पु षी वच वाचा दृ ीपे ा वेग या दृ ीचा शोध घेऊन सािह याकडे पाह याचा य  
समी ा करते. लग भेदा या सािह यावर कोणता प रणाम होतो. ी-पु ष पर पर संबंधाचे िच  सािह यातून कसे आल ेआह,े 
यात कोणत े बदल जाणवतात ? का? यामागे कोणती मू य व था उभी आह.े या सार या ांचा िवचार पारंपा रक 

मराठी सािह य समी ेने समाजावर टाकला आह.े पु षी वच वा या वातावरणात वाढले या समी कां या हातून ह ेजाणता-
अजाणता घडत आल ेआह.े संिहतेबाहरे जा याचे नाकारणा या कलावा ांनी याला हातभार लावला आह.े ि यांनी िलिहलले े
आिण ि यांना ाधा य असलले ेसािह य या दिृ न ेतपासावे असे यांना वाटत नाही. जण ूचचा कर याइतकेही ह ेसािह य 
मह वाचे नाही. 
ि यां याि यां याि यां याि यां या    लखेनावरलखेनावरलखेनावरलखेनावर    ह लाह लाह लाह ला    ::::----    

डॉ. य. द. फडके यां या सार या स दय जीवनवादी सािह य चतक दिलत सािह यातील वेदना आिण िव ोह 
सहानुभूतीपूवक समजून घेऊ शकतात. तथािप ि यां या लेखनाचा िवचार करताना यांना चतनापे ा चताच अिधक 
करावीशी वाटते. ल मीबाईची मृितिच े, बिहणाबाई गाणी, इं दरा संतांची किवता, दगुा भागवत आिण इरावती कव यांचे 
‘लिलतग ’, िवभावरी िश रकर, कमला देसाई, गौरी देशपांडे यांचे ‘कथा मक सािह य’ यासार या िशखरांकडे यांनी 
ओझरती नजर टाकली आह.े आिण यां या लोकि य वळणा या लेखनावर ह ला चढिवला आह.े असेच लेखन पु षांनीही 
केल े आह.े ह े ते िवसरले आहते. एकूणच सामािजक संदभ आिण वा यीन अथशा  यां या चौकटीतून फ  ी सािह य 
बाजूला काढून टीका करण ेयो य ठरत नाही. इं दरा संतां या किवतेला गंगाधर गाडगीळ, माधव अचवल, रमेश तडूलकर 
आिण गंगाधर पाटील यां या सारखे अ वलदजाचे भा यकार लाभल ेपण या किवतेतील ी वाचे आशय िव ेषण करावे असे 
मा  यांना वाटलेल े नाही. ल मीबाई टळकांची सािह यकृती ‘अ र’ सािह यकृती हणून गृहीत धरली गलेी. परंत ु यांचे 
वा यीन मह व उलगडून दाखिवणारी समी ा िचत िलिहली गेली. 

ीवादीीवादीीवादीीवादी    समी कसमी कसमी कसमी क    ::::----    
 पु षांनी ि यांकडून अपेि ललेी भूिमका मनोमन नाका न वतः या शोधाची वाट तुडिवणा या लेिखका असता. 
यां यापैक  फारच थो ा पु षांनी िनि त केले या सािह या या म यवत  धारेत सामािव या जातात. पण पु कळ जणांचे 

लेखन दलुि त केल ेजाते. यावर गौण वाचा छाप मारला जातो. यासंदभात ‘ ी-पु ष तुलना’ करणा या ताराबाई शदे यांचा 
उ लेख करण े मह वाचे ठरत.े अशा अपेि णा यांना सािह या या म यवत  वाहात यो य ते थान िमळवून दे याचे काम 

ीवादी समी ेला करावे लागते. 
 पु षी टीकेची परंपरा दीघ आह.े आिण ितचा भाव दांडगा आह.े यामुळे अनेक गो ी समी कां या ल ात येऊ 
शकत नाही. कवा आ यावर तरी त ेितकडे दलु  करतात. 
जु याजु याजु याजु या    सािह याचेसािह याचेसािह याचेसािह याचे    नवेनवेनवेनवे    दशनदशनदशनदशन    ::::----    
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 ीवादी सािम े या न ा जाणीवेतूनआपण वाचू लागलो क  प रिचत सािह याचे यातील ी ितमेचे वेगळे दशन 
घडू लागत.े ी पु षां या ीतीचा रेशमी गोफ हळूहळू का ा मक संवेदनाची िवणणारी ‘तलावातल चांदण’ं सारखी गगंाधर 
गाडगीळांची ही कथा मग िनराळी दसू लागत.े यातला नायक मृती, संवाद करताना हणतो, ‘मा या मुलाची त ूआई होणार 
आहसे’ ते हा आप यातला ऐकणा याला ‘मा या’ हा वािम वसूचक श द बोलू लागतो आिण मग या रमणीय चांद याचे बीज 

े  यायासार या िवषम क पनांचा अंधार घनदाट के याचे ल ात येत.े सहज तुझी हालचाल जण ूमोिहते. अशी मन मोकळी 
कबुली देणारे तांबे जे हा  

““““अपवूअपवूअपवूअपवू    शशशश     सगणुसगणुसगणुसगणु    
झािडतसेझािडतसेझािडतसेझािडतसे    मनमनमनमन    अगंणअगंणअगंणअगंण    
हेहहेेहे    माझेमाझेमाझेमाझे    भा यभा यभा यभा य    बघनूबघनूबघनूबघनू    
जळफळतीलजळफळतीलजळफळतीलजळफळतील    देवदेवदेवदेव    तेततेेते””””    

असेही हणतात. हणजे देवांना प ी भा याने लाभली आह.े तरी ित या निशबाचे भांडण काही चुकत नाही. ीचा 
सां कृितक गौरव ितचा सामािजक दजा बदल ूशकत नाही याचीच ही खून नाही का ? ेयसी या मनोगताची दखल घे याची 
ज री माधव युिलयन या संगमो सुक डोहाला कवा गो वद जां या ‘ ेम आिण मरण’ मधील वृ ाला वाटत नाही. 
येयामागे धावणारे पु ष आिण व ांची समा ी झाली तरी यां या ेमामागे धावणा या ि या यांनी कुसुमा जांची 

का सृ ी गजबजून गलेी आह.े 
अमयादअमयादअमयादअमयाद    िम ािम ािम ािम ा    तझुीतझुीतझुीतझुी    थोरवीथोरवीथोरवीथोरवी    अनअनअनअन    

मलामलामलामला    ातातातात    मीमीमीमी    एकएकएकएक    धलूीधलूीधलूीधलूी    कणकणकणकण    
अलकंार यालाअलकंार यालाअलकंार यालाअलकंार याला    परीपरीपरीपरी    पायपायपायपाय    तझुेतझुेतझुेतझुे    

धळुीचचेधळुीचचेधळुीचचेधळुीचचे    आहेआहेआहेआहे    मलामलामलामला    भषूणभषूणभषूणभषूण        (पृ वीचे ेमगीत) 
असे दु यम थान यां या नाियकांनी आपण होऊन वखुशीने प करलले ेआह.े 

 स दय आिण ागितक ितभावंता या लेखनातही ीचे िच  असे िवषमते या क पनांनी रंगलेल े आह.े मग 
भोगदासी हणून ितचे िच  रंगिवणा या दु यम सािह यािवषयी तर बोलायचे कारणच नाही. ीवादी समी े या भूिमकेतून 
पा  जाता जु या सािह याचे असे नवे दशन घडत.े आिण न ा अंकुरणा या जािणवांची चा ल घेता येते. 
 समी कांची पूवभूिमका पु कळदा अ प  आिण सं द ध असते. मा सवादी सािम ंका माणे ीवादी समी ाही 
आप या पिव याब ल द  असतात, जाग क असतात. यां या सािह यदृ ी मागे ी िवषयीचे आिण एकुणच जीवन 
िवषयीचे एक वतं  दशन असते. डॉ.कुडचेकर यांनी यांचे सू प दशन घडिवल ेआह.े ी पु षांचे पर पर संबंध आिण 
लगभेद ही सािह याची म यवत  आशय सू े असतात. ही मह वपूण बाब या समी ेने ठळकपण ेआप या ल ात आणून दल े

आह.े हीदो ही िन वळ मुलत वे आहते. यां यात जसा पर पर िवरोध आह.े तसे परंपरा वणनेही आह.े ी पु षांचे नाते ह े
िचरंतन व सवात जवळचे आह.े या ना याची गुंफण आजवर पु ष धान व थेत झ बी या दृ ीतूनच झाली. 

ीीीी    पु षांपु षांपु षांपु षां यायायाया    पर परपर परपर परपर पर    सबंधंाचेसबंधंाचेसबंधंाचेसबंधंाचे    िचिचिचिच     ::::----    
 आज समाजात हे नात ंबदलत आह.े याचा प रणाम एकूणच मानवी पर पर संबंधावर कसा झाला, याब लचा भाव 
संबंधाचे ी पु षां या पर पर संबंधाची िच े आज या सािह यातून उमटत आहते. ते हा या या आकलनासाठी आपण ही 
बदलती जीवनदृ ी आिण ित याशी संवाद अशी सािह यदृ ी वीकारली पािहजे. असा ीवादी समी ेचा आ ह आह.े 
अि त वाची पु षी प ती ही वािम वासाठी झगड याची भाषा बोलणारी आह.े िनसगावर, दसु या माणसावर, ीवर आिण 
वतःवरही भु व िमळव याचा अ हास यात असतो. ीवादी भूिमकेचा, पु षी वच व जाऊन ि यांचे वच व थािपत 
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हावे असे ितला वाटत नाही. एकूणच वच व भावनेतून मु  होऊन िनभळपणे जीवनाकडे आिण सािह याकडे पाहणे ितला 
आव यक वाटते. वतः या आिण इतरां या अि त वात आनदं मानणा या अिधक वाही आिण हळुवार अशा जीवनदृ ीचा 

ीवादी भूिमका करत.े पारंपा रक ितभा नाका न  हणून ीचा शोध घेणारे सािह य ीवादी सािह य हणता 
येईल. 

ीवादीीवादीीवादीीवादी    जाणीवाजाणीवाजाणीवाजाणीवा    वववव    नवेनवेनवेनवे    वा यवा यवा यवा य    बधंबधंबधंबधं    ::::----    
 ी जाणीव  करावयाची असेल तर ितला नवी भाषा आिण नवे वा य यांचा शोध यावा लागले. भाषे 
िवषयाचे औ सु य हा ीवादी समी ेचा एक मह वाचा िवषय आह.े उपल ध भाषा पु षांनी घडिवलेली पु षी अनुभवाथ 
आिण पु षी मू य असणारी भाषा आह.े ही पु ष घटीत भाषा आह.े ती ि यांचे वा तव संवेदन पु षक त वग करणा या 
चौकटीत क बून बसवू पहाते. पु षांना काय आवडत.े काय उिचत वाटते या या खुणांनीच ती भरलेली आह.े ी या स वाला 
मारणारी अशीच ती आह.े मुल नसले या ीसाठी ‘वांझ’ असा श द आह.े पण मुल नसले या पु षासाठी वतं  असा श द 
नाही. आप या भाषेत ‘क यादान’ आह ेपण पु दान नाही. पित ता आह.े प ी ताला मा  एक प ी त अशी जोड ावी 
लागत.े ी या शरीरवणनात फळाफुलां या ितमांचा सडा पडतो. यामुळे ती सजिव याची आिण भोग याची बाब वाटू 
लागत.े थोड यात शरीर, मन, बु ी या ित ही े ात ीला अिधक सामनात नाही. आप या सामािजक िवषमतेचा ठसा 
आप या भाषेवर उमटला आह.े 

ीवादीीवादीीवादीीवादी    भिूमकेचाभिूमकेचाभिूमकेचाभिूमकेचा    शोधशोधशोधशोध    ::::----    
 ीचे स व मारणारी ही भाषा आह.े यामुळे ि यांचे वा तवाचे संवेदन पु षक त भाषेत यथाथपण े  होऊ 
शकत नाही. यासाठी परदेशी लेिखका आपली भाषा घडवीत आहते ह ेपु षी वच व पुसून यात ीचे संवेदन भरणारी भाषा 
मराठीत अजून घडायची आह.े वतःचा शोध कवा वानुभावांची अिभ  याचा ी या दृ ीन ेकोणता अथ आह.े आरंभ 
काळात ीवादी भूिमकेने ी पु षामधील साधारण मह व दल े होते. शारी रकदृ ा दबुल आिण वभावदृ ा 
भावनाशील अशी परंपरागत ितमा नाकार याचा यांचा य  होता. ी पु षातील शारी रक भेदाला अशी चीटकव याची 
गरज यांना वाटत न हती. समानतेसाठी ी पु षां या भेदापे ा सा यवर भेद देण े यांना आव यक वाटले.  
 आजचे अ याधुिनक ीवादी पु हा एकदा ी पु षातील भेदावर भर देऊ लागलले ेआह.े याचा अथ असा नाही तर 
पु षापे ा वेगळा असा ी जाणीवेचा अिव कार यांना िततकाच यो य व उिचत वाटतो. असा याचा अथ आह.े येला 

ित या या यायाने वतःचे पु षीकरण हणजे मु  नाही. ह े आता सवच ि यांना जाणवत असेल. अशा काळात 
पु षां या मागाने येय शोध यापे ा, बाई या बाईपणात खोलबुडी घेऊन ी वाचे माणूसपणाचे ेय सापडल ेयाचा आज या 
लेिखका शोध घेत आह.े गौरी देशपांडे यांचे कथा म सािह य यांचे चांगल ेउदाहरण ठ  शकेल. पु षस ाक समाजात ीचे 
दु यम व दडपलले े थान उघडे करण े या िवषयीची िनकोप जाणीव ठेऊन लेखन करण,े तसेच ीकडे एक श  योत हणून 
पहाणे गरजेचे आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    

१) डॉ.वरखेडे मंगला, ‘ ीवादी समी ा संक पना व उपयोजना’ का.स.वाणी गत अ ययन सं था, .आ.१९९९ 
२) डॉ.पाटील शोभा, ‘ ीवादी िवचार आिण समी ेचा मागोवा’ ेहवधन काशन पुणे, .आ.२००७ 
३) डॉ.घ गडे अि नी, ‘ ीवादी समी ा : व प आिण उपयोजन,’ दलीपराज काशन पुण े .आ.१९९३ 
४) शद ेउषा, िवभावरी िश रकर : ; ीवादी आकलन’, अमृत काशन कळवण िज.नािशक .आ.१९९५ 

५) डॉ. वहारे िव ा, ‘सािह य िवमश,’ िच मय काशन, औरंगाबाद  .आ.१९९७. 
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¨É®É`Ò EòlÉÉ EòÉnÆ¤É−ªÉÉiÉÚxÉ +Ê¦É´ªÉHò ZÉÉ±Éä±ÉÒ ºjÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ 
 

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ®iÉxÉ +Æ¤ÉÉnÉºÉ Eò®Éb 
ºÉ½Ê¶ÉÊIÉEòÉ, ÊVÉ±½É {ÉÊ®¹Én ½ÉªÉºEòÚ±É ½nMÉÉ´É 

 

¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ® Eò®iÉÉxÉÉ +É{ÉhÉÉºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ{ÉhÉä |ÉÉSÉÒxÉ, ¨ÉvªÉªÉÙMÉÒxÉ, +´ÉÉÇSÉÒxÉ , +ÉvÉÙÊxÉEò, º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ́ ÉÇ 
EòÉ±ÉJÉÆb ´É º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® EòÉ±ÉJÉÆb +ºÉä ¦Éän Eò®É´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. |ÉiªÉäEò EòÉ±ÉJÉÆbÉiÉ ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¦É® {Éb±Éä±ÉÒ 
ÊnºÉiÉä. iÉºÉäSÉ |ÉiªÉäEò EòÉ±ÉJÉÆbÉSªÉÉ |Éä®hÉÉ ´É |É´ÉÞkÉÒ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ²ªÉÉ +ºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³ä ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉSÉä º´É°ò{É ½Ò Ê¦ÉzÉ Ê¦ÉzÉ º´É°ò{ÉÉSÉä 
¤ÉxÉ±Éä±Éä ÊnºÉiÉä.    

|ÉÉSÉÒxÉ  EòÉ±ÉJÉÆb  ºÉÉÊ½iªÉÉSÉÒ |Éä®hÉÉ +vªÉÉi¨ÉÉSÉÒ, ¦ÉHòÒSÉÒ |É¤ÉÉävÉxÉÉSÉÒ, iÉi´ÉYÉÉxÉÉSÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊnºÉiÉä. +vªÉÉi¨É 
+ÉÊhÉ iÉi´ÉYÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉÖ®äJÉ ºÉÆMÉ¨É ZÉÉ±Éä±ÉÉ ÊnºÉiÉÉä.¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ |É¤ÉÉävÉxÉÉ¤É®Éä¤É® xÉèÊiÉEòiÉäSÉÉ =qä¶É, 
EòÉ´ªÉÉi¨ÉEòiÉÉ, EòlÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ, +ÉJªÉÉxÉ <iªÉÉnÒÆSÉÒ ´ÉèÊ¶É¹]ªÉä +Éf³iÉÉiÉ. ´ÉÒ®, ®ºÉ, ¶ÉÞÆMÉÉ®®ºÉ ºÉÉ®JÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ,ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
PÉ]xÉÉÆSÉÉ +Ê´É¹EòÉ® ZÉÉ±Éä±ÉÉ ÊnºÉiÉÉä .   

+´ÉÉÇSÉÒxÉ EòÉ±ÉJÉÆbÉiÉ <ÆOÉVÉÒ ºÉkÉäSªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉ¨ÉÖ³ä +vªÉÉÊi¨ÉEò |É´ÉÞkÉÒ ¤É®Éä¤É® ¦ÉÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®ÉÆSÉÉ |É¦ÉÉ´É ÊnºÉÚxÉ ªÉäiÉÉä.  
xÉ´ªÉÉ xÉ´ªÉÉ YÉÉxÉ¶ÉÉJÉÉÆSÉÉ {ÉÊ®SÉªÉ, ´ªÉ´É½ÉÊ®Eò, ¦ÉÉèÊiÉEò YÉÉxÉ, |ÉSÉÉ®, |ÉºÉÉ®,ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÙvÉÉ®hÉÉ ªÉÉ´É® ¦É® Ên±Éä±ÉÉ 

ÊnºÉiÉÉä. BiÉqä¶ÉÒªÉ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®Eò ´ÉèSÉÉÊ®EòiÉÉ, +ÆvÉ¸ÉrÉ xÉ¹] Eò°òxÉ Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ  ´É {ÉÙ®ÉäMÉÉ¨ÉÒ o¹]Ò »VÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ ½Éä>ò 
±ÉÉMÉ±ÉÉ. ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ +xªÉÉªÉEòÉ®Ò +ºÉ±Éä±ÉÒ ´ÉhÉÉÇ̧ É¨É {ÉriÉÒ, VÉÉiÉÒ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ¹] Eò°òxÉ Ê¶ÉIÉhÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, =tÉäMÉ 
ªÉÉ´É® ¦É® nähªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ ZÉÉ±ÉÉ. iÉºÉäSÉ {ÉÉ¶SÉÉkªÉ YÉÉxÉÉ¨ÉÙ³ä º´ÉÉiÉÆiªÉÇ ºÉ¨ÉiÉÉ <iªÉÉnÒ MÉÉä¹]Ò VÉÉhÉ´ÉÚ ±ÉÉMÉ±ªÉÉ¨ÉÙ³ä ¦ÉÉ®iÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ ªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆSÉÒ VÉÉhÉ ZÉÉ±ÉÒ ´É ªÉÉ ºÉ´ÉÉÆÇSÉÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉ´É® ZÉÉ±Éä±ÉÉ ÊnºÉiÉÉä .  

º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ́ ÉÇ EòÉ³ÉiÉÒ±É ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÒ±É ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ, ÊSÉjÉhÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ® Eòä±ÉÉ iÉ® ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ¦ÉÉ®iÉÒªÉ 
ºjÉÒ ½Ò nä́ É, nè́ É {ÉÖ»¹É|ÉvÉÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®ÉiÉ +bEò±Éä±ÉÒ ÊnºÉiÉä. +É{É±Éä VÉÒ´ÉxÉ ' ä̀Ê´É±Éä +xÉÆiÉä iÉèºÉäSÉÒ ®½É´Éä' ªÉÉ =HòÒ|É¨ÉÉhÉä VÉMÉiÉ 
½ÉäiÉÒ. iªÉÉ¨ÉÙ³ä ÊiÉSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ +ÉvÉÙÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®ÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉ¨ÉÚºÉ½Ò +Éf³iÉ xÉÉ½Ò .  

¦ÉÉ®iÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ½É {ÉÙ»¹É |ÉvÉÉxÉ +ºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³ä ÊºjÉªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ nÙªªÉ¨É ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä.  Ê¶É´ÉÉªÉ ÊiÉSªÉÉEòbä 
{ÉÉ½hªÉÉSÉÒ o¹]Ò MÉÉèhÉ ½ÉäiÉÒ. iªÉÉ¨ÉÙ³ä ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ +xÉäEò iÉ−½ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉOÉºiÉ ¤ÉxÉ±Éä ½ÉäiÉä. ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò {ÉÉ½iÉÉ ÊºjÉªÉÉ ½É |É¨ÉÙJÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ PÉ]Eò +ºÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÊºiÉi´ÉÉ±ÉÉ ¨É½k´É Ên±Éä VÉÉiÉ xÉ´½iÉä. ºÉÉÆºEòÞÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÊlÉÇEò IÉäjÉÉiÉ ºÉiÉiÉ +xªÉÉªÉ 
½ÉäiÉÉxÉÉ ÊnºÉiÉÉä. 

BEòÚhÉSÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ® Eòä±ÉÉ iÉ® +ºÉä VÉÉhÉ´ÉiÉä EòÒ {ÉÖ»¹É|ÉvÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉä̈ ÉÙ³ä, VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉä̈ ÉÙ³ä, ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉä̈ ÉÙ³ä 
ºjÉÒ {É®É´É±ÉÆ¤ÉÒ, +xªÉÉªÉOÉºiÉ, ={É®Ò, nÙ&JÉÒ ¤ÉxÉ±Éä±ÉÒ ÊnºÉiÉä. ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ºjÉÒSÉÉ nVÉÉÇ ºÉiÉiÉ ´ÉÉºiÉ´ÉiÉäSÉÉ +¦ÉÉ´Én¶ÉÇEò 
VÉÉhÉ´ÉiÉÉä. ÊiÉ±ÉÉ BEòiÉ® nä́ ÉÒ, +ÉÊn¶ÉHòÒ, +vÉÉÆÇMÉÒ +¶ÉÉ =SSÉ {ÉnÉ´É® xÉä>òxÉ ä̀́ ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ iÉ® nÙºÉ®ÒEòbä ºjÉÒ ½Ò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ nÉä¹ÉÉÆxÉÒ ªÉÙHò +ºÉhÉÉ®Ò +É½ä +ºÉä ¨ÉÉxÉÚxÉ ÊiÉ±ÉÉ ´ÉÉºiÉ´ÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É EòvÉÒ ½Éä>ò Ên±ÉÒ xÉÉ½Ò. ÊiÉ±ÉÉ BEò ´ªÉHòÒ, ¨ÉÉhÉÚºÉ 
¨½hÉÚxÉ {ÉÉ½hªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ xÉÉ½Ò. Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÉ®hÉÉ¨ÉÙ³ä +ÉÊhÉ ½äiÉÚxÉä ÊiÉ±ÉÉ ºÉ´ÉÇ IÉäjÉÉiÉ ºÉiÉiÉ nÙªªÉ¨É ºlÉÉxÉ Ên±Éä MÉä±Éä.  
ÊºjÉªÉÉÆxÉÉ½Ò iÉäSÉ +É{É±Éä ºlÉÉxÉ +É½ä +ºÉä ´ÉÉ]ÚxÉ nÙ&JÉ ºÉ½xÉ Eòä±Éä. {ÉÙ»¹ÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ +xÉÙ°ò{É ºjÉÒ vÉ¨ÉÇ ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÉ. VÉÒ ºjÉÒ 
½É ºjÉÒvÉ¨ÉÇ {ÉÉ³Ò±É iÉÒ ºjÉÒ +Én¶ÉÇ ¨ÉÉxÉ±ÉÒ VÉÉ<Ç±É +xªÉlÉÉ iÉÒ +Én¶ÉÇ xÉÉ½Ò +ºÉÉ ºÉÆEòäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eòä±ÉÉ MÉä±ÉÉ. iªÉÉ¨ÉÙ³ä 'º´É' 
+ÊºiÉi´É 'º´É' ¦ÉÉxÉ Ê´ÉºÉ°òxÉ {ÉÙ»¹ÉÉSªÉÉ ¨ÉVÉÒÇ|É¨ÉÉhÉä VÉMÉÚ ±ÉÉMÉ±ÉÒ. iÉÒ {ÉÙ»¹ÉÉSªÉÉ ½ÉiÉSÉä ¤ÉÉ½Ù±Éä ¤ÉxÉ±ÉÒ. 

¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ ¨ÉvªÉ ªÉÙMÉÉ{ÉªÉÆÇiÉ +¶ÉÒSÉ ÊºlÉiÉÒ ½ÉäiÉÒ. +ÉvÉÙÊxÉEò EòÉ³ÉiÉ <ÆOÉVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉäSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ÉSªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉ¨ÉÙ³ä, 
xÉ´ÉÊ´ÉSÉÉ®É¨ÉÙ³ä ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ VÉÉhÉÒ´É ZÉÉ±ÉÒ +ÉÊhÉ ºÉÙvÉÉ®hÉÉ ´ÉÉtÉÆSÉÉ BEò ´ÉMÉÇ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ 
ºÉ´ÉÉÆÇMÉÒhÉ Ê´ÉSÉÉ® Eò®hªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ. 

vÉ¨ÉÇ ºÉÙvÉÉ®hÉÉ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÙvÉÉ®hÉäºÉ MÉiÉÒ +ÉÊhÉ ±ÉÉäEòÊ½iÉ´ÉÉnÒÆxÉÒ (MÉÉä{ÉÉ³ ½®Ò nä¶É¨ÉÙJÉ) ªÉÉÆxÉÒ ¥É¼¨ÉhÉ ¶ÉÉ½Ò´É® +ÉPÉÉiÉ 
Eòä±Éä. Ê´É¹É¨ÉiÉä́ É® +ÉºÉÚb +Éäf±Éä. +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÉÆÇxÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ±Éä {ÉÉÊ½VÉä +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. +ÉÊhÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®½Ò ±ÉIÉ EòäÆÊpiÉ 
Eòä±Éä. +ÆvÉ¸ÉrÉ, °òfÒ, {É®Æ{É®É ªÉÉ´É® ½Ò EòÉä®bä +Éäf±Éä. 
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¨É½Éi¨ÉÉ ¡òÙ±Éä ªÉÉÆxÉÒ VÉÉÊiÉ¦Éän, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ Eò`Éä®{ÉhÉä Ê´É®ÉävÉ Eòä±ÉÉ. ¨ÉÊ½±ÉÉÆºÉÉ`Ò ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ ªÉÉ´É® ¦É® Ên±ÉÉ. 
iÉºÉäSÉ ¶ÉäiÉEò®Ò ¶ÉÚpÉÊiÉ¶ÉÚpÉÆSÉÉ =rÉ® Eò®hªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ. Ê´É´ÉÉ½ºÉÆºlÉÉ, EòÙ]ÙÆ¤ÉºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ fÉSÉÉ ¤Én±ÉhªÉÉSÉÉ 
+É]ÉäEòÉ] |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ Eòä±Éä±Éä ½ä EòÉªÉÇ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ EòÉªÉÇ ½ÉäiÉä.  

¨É½Énä́ É MÉÉäÊ´ÉÆn ®ÉxÉbä, MÉÉä{ÉÉ³ MÉhÉä¶É +ÉMÉ®Eò®, MÉÉä{ÉÉ³ ¤ÉÉ¤ÉÉ ´É±ÉMÉEò® ªÉÉÆxÉÒ ½Ò ¨É½k´ÉÉSÉÒ EòÉªÉÇ Eòä±Éä. ¨É. Eò´ÉäÇ ªÉÉÆxÉÒ 
½Ò ¨ÉÊ½±ÉÉÆSªÉÉ =rÉ®ÉºÉÉ`Ò, Ê¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`Ò ¨ÉÉä±ÉÉSÉä EòÉªÉÇ Eòä±Éä. 

®ÉVÉä ®ÉVÉ¹ÉÒÇ ¶ÉÉ½Ú ¨É½É®ÉVÉÉÆxÉÒ nÉºªÉ¨ÉÙHòÒºÉÉ`Ò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +ºÉä |ÉªÉixÉ Eòä±Éä. ºÉ´ÉÉÆÇºÉÉ`Ò Ê¶ÉIÉhÉ, Ê´ÉtÉlÉÇÂªÉÉÆxÉÉ ´ÉºiÉÒMÉÞ½ , 
+ÉÊlÉÇEò ¨ÉniÉ ªÉÉÆSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eòä±ÉÒ.  

bÉì.+ÉÆ¤ÉäbEò®ÉÆxÉÒ JÉ−ªÉÉ +lÉÉÇxÉä ÊºjÉªÉÉÆxÉÉ +Éi¨É¦ÉÉxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eòä±Éä. +Êº¨ÉiÉÉ VÉÉMÉÒ Eòä±ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ±ÉÉSÉÉ®ÒiÉÚxÉ JÉb¤ÉbÚxÉ 
VÉÉMÉÉ ZÉÉ±ÉÉ. º´ÉÉiÉÆjªÉ, ºÉ¨ÉiÉÉ, ¤ÉÆvÉÙi´É ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eòä±ÉÒ. +xªÉÉªÉÉÊ´É°òr ZÉÙÆVÉ Ên±ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉä±ÉÉ ]CEò® 
Ên±ÉÒ. ±ÉÉäEò¶ÉÉ½Ò´É® ±ÉÉäEò¶ÉÉ½Ò ¨ÉÚ±ªÉÉ´É® +MÉÉvÉ ¸ÉrÉ ä̀́ ÉÚxÉ ÊºjÉªÉÉÆSÉÒ +Éi¨É|ÉÊiÉ¹`É ´ÉÉfÊ´É±ÉÒ. ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÙvÉÉ®EòÉÆSªÉÉ 
Ê´ÉSÉÉ®´ÉÆiÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇ̈ ÉÙ³ä ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ +É¨ÉÚ±ÉÉOÉ ¤Én±É ½Éä>ò ±ÉÉMÉ±ÉÉ. |ÉiªÉäEò VÉhÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEòbä ´É³Ú ±ÉÉMÉ±ÉÉ. 

1933 iÉä 1945 ªÉÉ EòÉ³ÉiÉ Ê´É¦ÉÉ´É®Ò Ê¶É°ò®Eò®ÉÆxÉÒ 'Eò²ªÉÉÆSÉä ÊxÉ¶´ÉÉºÉ' ¨ÉvªÉä {ÉÊ®iªÉHòÉSÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉjÉhÉ ®äJÉÉ]±Éä 
+É½ä. ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½, Eòä¶É´É{ÉxÉ , ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É nèxªÉ, nÉÊ®tÇ ªÉÉ¨ÉÙ³ä ½ÉähÉÉ®Ò MÉÙx½äMÉÉ®Ò ªÉÉ¨ÉÙ³ä ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ nÙ&JÉÉxÉä OÉÉºÉ±Éä±Éä ½ÉäiÉä. 
ÊºjÉªÉÉ ¤ÉÉ½Ù±ªÉÉ |É¨ÉÉhÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉiÉ ½ÉäiªÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ Eò²ªÉÉÆSÉä ÊxÉ¶´ÉÉºÉ, Ê½ÆnÉä²ªÉÉ´É® Ê´É®±Éä±Éä º´É{xÉ, ¤É³Ò, VÉÉ<Ç, ¶É¤É®Ò, =¨ÉÉ 
<iªÉÉnÒiÉÚxÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ ÊSÉjÉä ®ÆMÉÊ´É±ÉÒ. ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ ¨ÉÙ±ÉÉ±ÉÉ Ê¶ÉEòÊ´ÉhÉÉÇªÉÉ ,xÉ´É−ªÉÉSÉÉ ¶É¤n ZÉä±ÉhÉÉ−ªÉÉ, iÉ® EòvÉÒ xÉ´É−ªÉÉ±ÉÉ  
n]É´ÉhÉÉ−ªÉÉ  ÊºjÉªÉÉÆSÉÒ °ò{Éä ºÉÉEòÉ® Eòä±Éä. iªÉÉSÉ¤É®Éä¤É® EòÉ½Ò SÉÉEòÉä®Ò¤Ér, SÉÉEòÉä®ÒiÉ ´É {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®Eò |ÉÊiÉ¨ÉäiÉ ¤ÉÆÊnºiÉ  +ºÉ±Éä±ªÉÉ  
ÊºjÉªÉÉ ÊnºÉiÉÉiÉ. ¦ÉÉ. ®É. iÉÉÆ¤Éä, ¤ÉÉä®Eò®, ¨ÉÆMÉä¶É {ÉÉbMÉÉ´ÉEò®ÉÆxÉÒ '®Éä̈ ÉÄÊ]Eò ´É³hÉÉSÉÒ' °ò{Éä ºÉÉEòÉ®±ÉÒ. MÉZÉ±É, ºÉ±ÉÉ¨É, iÉÙZÉä MÉÒiÉ 
MÉÉhªÉÉºÉÉ`Ò, ¦É]Eòä {ÉIÉÒ ´ÉMÉè®ä ½Ò iªÉÉÆSÉÒ =nÉ½®hÉä ½ÉäiÉ. 

1940 iÉä 1960 ªÉÉ n¶ÉEòÉiÉ  ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ xÉ´ÉºÉÉÊ½iªÉÉSÉä ´ÉÉ®ä ´ÉÉ½Ú ±ÉÉMÉ±Éä. nÙºÉ−ªÉÉ ¨É½ÉªÉÙrÉSªÉÉ ¦ÉÒ¹ÉhÉ 
=i{ÉÉiÉÉxÉä EòÙÆÊ`iÉ ZÉÉ±Éä±Éä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ, VÉÒ´ÉxÉÉSªÉÉ +ÊºiÉi´ÉÉSÉÒSÉ +ÊxÉÊ¶SÉiÉiÉÉ, +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆiÉÒ <iªÉÉnÒ ¨ÉÙ³ä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É BäEòÉ®±Éä{ÉhÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÆÇ̈ ÉÙ³ä ´Éè¡ò±ªÉOÉºiÉ ¤ÉxÉ±Éä±Éä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¨ÉxÉ, ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÚxÉ ºÉÉEòÉ® ZÉÉ±Éä±Éä ÊnºÉiÉä. 
½ä ¨ÉxÉ ¤ÉÉ¼ªÉ ´ÉÉºiÉ´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÉÆ¤ÉÉ´ÉÚxÉ +Éi¨ÉEòäÆpÒ ¤ÉxÉ±Éä. +ÉÊhÉ º´ÉiÉ& JÉÉä±É ¤ÉÙbÚxÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ iÉ³ ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò°ò ±ÉÉMÉ±Éä±Éä 
ÊnºÉiÉä. ¤ÉÉ.ºÉÒ.¨ÉfäÇEò®, MÉÆMÉÉvÉ® MÉÉbMÉÒ³,´ªÉÆEò]ä¶É ¨ÉÉbMÉÚ³Eò®, ¶ÉÆEò® {ÉÉ]Ò±É, n. ¦ÉÉ. Ê¨É®ÉºÉnÉ®, ®hÉÊVÉiÉ näºÉÉ<Ç, =r´É 
¶Éä³Eòä  <iªÉÉnÒÆxÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉä n¶ÉÇxÉ PÉbÊ´É±Éä +ÉÊhÉ ÊiÉSªÉÉiÉ ½ÉähÉÉ−ªÉÉ ÊºlÉiªÉÆiÉ®ÉSÉÉ +Ê´É¹EòÉ® Eòä±ÉÉ. 

1960 iÉä 1980 ªÉÉ EòÉ±ÉJÉÆbÉiÉ +ÉxÉÆn ªÉÉn´É, ®É. ®Æ. ¤ÉÉä®Ébä, SÉÉ»iÉÉ ºÉÉMÉ®, ºÉJÉÉ Eò±ÉÉ±É, ¨É½Énä́ É ¨ÉÉä®ä ªÉÉÆxÉÒ EòlÉÉ 
EòÉnÆ¤É−ªÉÉ Ê±ÉÊ½±ªÉÉ. ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ +É±Éä±Éä ÊnºÉiÉÉiÉ. nÙ¹EòÉ³, +É®IÉhÉ, ÊºjÉªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ`Ò SÉä +É®IÉhÉ, 
+ÉètÉäÊMÉEòEò®hÉ, ½Ê®iÉGòÉÆiÉÒ, VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®hÉ +¶ÉÉ +xÉäEò PÉ]EòÉÆxÉÒ ÊºlÉiªÉÆiÉ® PÉb´ÉÚxÉ +ÉhÉ±Éä. iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ÊºjÉªÉÉÆSªÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉÉ´É® ZÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ÊºjÉªÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉiÉÉ®±Éä MÉä±Éä.+ÉÊhÉ ¤ÉÇªÉÉSÉ ±ÉäJÉEò +ÉÊhÉ ±ÉäÊJÉEòÉÆxÉä '+É¨½Ò VÉMÉiÉÉä iÉäSÉ 
Ê±ÉÊ½iÉÉä' +¶ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉHò Eò°òxÉ ´ÉÉºiÉ´É VÉÒ´ÉxÉÉSÉä ÊSÉjÉhÉ Eòä±Éä. ´ÉÉºiÉ´ÉiÉÉ +ÉÊhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆÊvÉ±ÉEòÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
+xÉÙ¦É´É ªÉÉÆxÉÉ ¨É½k´É ªÉä>ò ±ÉÉMÉ±Éä. iªÉÉiÉÚxÉ +É{É+É{É±ªÉÉ±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉä, EòÙ]ÙÆ¤ÉÉSÉä, VÉÉiÉÒªÉ PÉ]EòÉÆSÉä, ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä ÊSÉjÉhÉ ½Éä>ò 
±ÉÉMÉ±Éä. +ÉÊhÉ ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ nÊ±ÉiÉ, OÉÉ¨ÉÒhÉ +ÉÊhÉ ºjÉÒ´ÉÉnÒ ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ´ÉÉnÒ |É´ÉÉ½ÉSÉÉ |É¤É³ °ò{ÉÉxÉä +Ê´É¹EòÉ® ½Éä>ò 
±ÉÉMÉ±ÉÉ. nÊ±ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ ´ÉänxÉÉ iªÉÉiÉ ½Ò ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ EòlÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÒ±É »{ÉÉxÉä ´ªÉHò ZÉÉ±ÉÒ +É½ä. 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäxÉä ±ÉÉn±Éä MÉä±Éä±Éä, nÙ&JÉ, +xªÉÉªÉ-+iªÉÉSÉÉ®, MÉÙ±ÉÉ¨ÉÊMÉ®Ò +ÉÊhÉ +º{ÉÞ¶ªÉiÉäxÉä OÉÉºÉÚxÉ MÉä±Éä±ÉÒ ºjÉÒ ºÉÉEòÉ® ZÉÉ±ÉÒ ½É 
BEò '¨ÉÙÊHòºÉÆOÉÉ¨É' SÉ +É½ä. ªÉÉÊxÉÊ¨ÉkÉÉxÉä º´ÉiÉ&±ÉÉ ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ BEò |É¦ÉÉ´ÉÒ |ÉªÉixÉ Eò®hÉÉ®Ò ºjÉÒ {ÉÙfä +É±ÉÒ. ½Ò xÉ´ÉÒxÉ  ºjÉÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ ½ÉäªÉ.  

1975 iÉä 1985 ªÉÉ EòÉ³ÉiÉ {ÉÉ¶SÉÉkªÉ ºjÉÒ´ÉÉnÉSÉÉ |É¦ÉÉ´É ÊnºÉiÉÉä. iªÉÉiÉ ºjÉÒ ½Ò VÉx¨ÉiÉÉ ºjÉÒ xÉºÉiÉä iÉ® ºÉ¨ÉÉVÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ 'ºjÉÒ±ÉÉ' ÊiÉ±ÉÉ BEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ |ÉnÉxÉ Eò®iÉä. ½Ò xªÉÚxÉi´ÉÉSÉÒ  ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ, VÉÉhÉÒ´É ±ÉIÉÉiÉ ªÉä>ò ±ÉÉMÉ±ÉÒ. ¤ÉÉ±É{ÉhÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ 
ºjÉÒSÉÒ VÉbhÉPÉbhÉ BEò '¤ÉÉ<Ç '¨½hÉÚxÉ Eòä±ÉÒ VÉÉiÉä Ê{ÉiÉÞºÉkÉÉEò EòÙ]ÙÆ¤ÉÉxÉä  ÊºjÉªÉÉǼ É® +xªÉÉªÉ Eòä±ÉÉ ªÉÉSÉÒ JÉÆiÉ ¨ÉxÉÉ±ÉÉ ±ÉÉMÉ±Éä±ÉÒ 
ÊnºÉiÉä. ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ Eò®hÉÉÇªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ ¨½hÉVÉä UÉªÉÉ nÉiÉÉ®, Ê´ÉtÉ ¤ÉÉ³, ¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç ÊEò±ÉÉäÇºEò® ªÉÉ ½ÉäiÉ.  

+±ÉÒEòbÒ±É EòÉ³ÉiÉÒ±É 1985 iÉä +ÉiÉÉ{ÉªÉÆÇiÉSÉ ±ÉäJÉxÉ 'ºjÉÒEòäÆpÒ' oÊ¹]EòÉäxÉÉiÉÚxÉ Eò®iÉ +É½äiÉ ½ä ±ÉäJÉxÉ Eò®hÉÉ−ªÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ +É¶ÉÉ ¤ÉMÉä,Ê|ÉªÉÉ iÉäÆbÙ±ÉEò®, +Ê¶´ÉxÉÒ vÉÉäÆMÉbä,¨ÉÉvÉ´ÉÒ näºÉÉ<Ç, ºÉÉÊxÉªÉÉ,ºÉÙxÉÒiÉÉ nä¶É{ÉÉÆbä,Eò¨É±É {ÉÉÆvªÉä, ¨ÉäPÉxÉÉ {Éä̀ ä,®VÉxÉÒ 
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{É»³äEò®, EòÊ´ÉiÉÉ ¨É½ÉVÉxÉ, |É¦ÉÉ MÉhÉÉä®Eò®, ®ÊVÉªÉÉ {É]ä±É, ¶ÉÉ½Ò¡òÉxÉ¶ÉÒ, ¶ÉÉ½ä±ÉÙ±ÉÉ, ¨ÉävÉÉ lÉkÉä, ¶ÉÉÆiÉÉ ®ÉxÉbä, ´ÉºÉÙvÉÉ VÉÉä¶ÉÒ, 
+¶ÉÉ ÊEòiÉÒiÉ®Ò ±ÉäÊJÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇ{ÉhÉä Ê±ÉÊ½iÉÉxÉÉ ÊnºÉiÉÉiÉ iÉºÉäSÉ |ÉYÉÉ ±ÉÉäJÉÆbä, ¨ÉÊ±ÉEòÉ +¨É®¶ÉäJÉ, ªÉÉ EòÊ´ÉªÉjÉÒxÉÒ Ê½ ºÉ¨ÉlÉÇ{ÉhÉä 
±ÉäJÉxÉ Eòä±Éä +É½ä ªÉÉ ºÉ´ÉÉÆÇSªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉSÉÒ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ³ä ´ÉèÊ¶É¹]ÂªÉä +ºÉ±ÉÒ iÉ®Ò ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÚxÉ VÉÉhÉ´ÉhÉÉ®Ò ºjÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ 
{ÉÙfÒ±É|É¨ÉÉhÉä VÉÉhÉ´ÉiÉä.  

1) ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÒ±É ÊºjÉªÉÉÆxÉÉ Ê´É¹É¨ÉiÉä́ É® iÉÉäÆb tÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ +É½ä. 
2) +ÉVÉSªÉÉ EòÉ³ÉiÉÒ±É ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÒ±É ÊºjÉªÉÉÆ̈ ÉvªÉä +Éi¨É¦ÉÉxÉ, +Éi¨ÉºÉx¨ÉÉxÉ VÉÉMÉÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ ÊnºÉiÉÉä.  
3) +ÉVÉSÉÒ ºjÉÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò VÉMÉÉ¤Éq±É Ê±ÉÊ½iÉ xÉÉ½Ò iÉ® ´ÉÉºiÉ´ÉÉ´É® ±ÉIÉ EòäÆÊpiÉ Eò®hÉÉ®Ò ºjÉÒ +É½ä.  
4) ¦ÉÙEòäSÉÉ |É¶xÉ ºÉÙ]±ªÉÉxÉÆiÉ® ½ä xÉEòÉä iÉä ½´Éä SªÉÉ {ÉÙfä MÉä±ÉÒ +É½ä. +Éi¨É¦ÉÉxÉÉ¶ÉÒ VÉMÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ® Eò®iÉ +É½ä. 
5) |ÉiªÉäEòÒSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ²ªÉÉ +É½äiÉ EòÙhÉÉSªÉÉ ¨ÉÙ±ÉÉSªÉÉ, EòÙhÉÉSªÉÉ ¶É®Ò® ¦ÉÉ´ÉxÉäSªÉÉ, EòÙhÉÉSªÉÉ 'º´É' +ÊºiÉi´ÉÉSªÉÉ , 

BEò]ä{ÉhÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊnºÉiÉÉiÉ. 
6) º´ÉiÉ&ºÉÉ`Ò vÉb{ÉbhÉÉ®Ò, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, `É¨É ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉÉ®Ò ºjÉÒ  ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÚxÉ VÉÉhÉ´ÉiÉä. 
7) ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÚxÉ ÊnºÉhÉÉ−ªÉÉ ÊºjÉªÉÉ Ê´É´ÉÉÊ½iÉ ¨ÉÙ±ÉÉ´É®, xÉ´É−ªÉÉ´É® +ÉÆvÉ³ä |Éä̈ É Eò®hÉÉ−ªÉÉ ÊnºÉiÉ xÉÉ½ÒiÉ. bÉä³ºÉ{ÉhÉä 

Ê´ÉSÉÉ® Eò®hÉÉ−ªÉÉ +É½äiÉ. 
8) +ÉVÉSÉÒ ºjÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÊ®Eò ±ÉÉn±Éä±Éä VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉä xÉÉEòÉ®hÉÉ®Ò +É½ä. 
9) xÉÒÊiÉ¨ÉkÉäSªÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ¤Én±ÉÊ´ÉhÉÉ®ä ºjÉÒ ºÉÉEòÉ® ZÉÉ±Éä±ÉÒ ÊnºÉiÉä. +ÉVÉSÉÒ xÉÒÊiÉ¨ÉkÉÉ,  ´ªÉ´É½É®É¶ÉÒ, ±ÉèÆÊMÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉSÉÒ 

ÊxÉMÉÊbiÉ+ºÉ±Éä±ÉÒ ÊnºÉiÉä. ±ÉMxÉ¤ÉÉ¼ªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, |Éä̈ É, ºÉ½´ÉÉºÉ, ¶É®Ò®Ê¨É±ÉxÉ ´ÉMÉè®ä <iªÉÉnÒ ºÉÆn¦ÉÉÇiÉÒ±É xÉÒiÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ¤Én±ÉiÉ 
SÉÉ±É±ªÉÉ +É½äiÉ. 

10) ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ ±ÉMxÉ ºÉÆºlÉäSÉÒ SÉÉèEò] Êf±ÉÒ, ÊJÉ³ÊJÉ³Ò ´É ±É´ÉÊSÉEò ¤ÉxÉ´ÉhÉÉ®Ò ºjÉÒ VÉÉhÉ´ÉiÉä.  
11) ªÉÉ EòÉ³ÉiÉÒ±É ºÉÉÊ½iªÉÉiÉ ºjÉÒSÉä ¶É®Ò®ÊxÉ¹] +xÉÙ¦É´É, Ê´É´ÉÉ½ÉxÉÆiÉ® +{ÉÊ®½ÉªÉÇ{ÉhÉä ªÉähÉÉ®ä ¨ÉÉiÉÞi´É ªÉÉ´É®½Ò bÉä³ºÉ{ÉhÉÉxÉä 

Ê´ÉSÉÉ® Eò®hÉÉ®Ò ºjÉÒ VÉÉhÉ´ÉiÉä. 
12) ªÉÉ ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÚxÉ VÉÉhÉ´ÉhÉÉ®Ò ºjÉÒ +É{É±ªÉÉ +É´ÉbÒSÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ ÊxÉ´ÉbhªÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ VÉMÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®hÉÉ®Ò ´É 

º´ÉÉiÉÆiªÉÇ Ê¨É³Ê´ÉhÉÉ®Ò ºjÉÒ |ÉEò] ½ÉäiÉä.                                        
13) BEò¨ÉäEòÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ ¨ÉxÉÉxÉä nÙ®É´É±Éä±ÉÒ xÉÉiÉÒ {É®Éi¨É¦ÉÉ´É iªÉÉÆSÉä n¶ÉÇxÉ PÉb´ÉhÉÉ®Ò ºjÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ½Ò VÉÉhÉ´ÉiÉä. ¤Én±ÉiÉ MÉä±Éä±ªÉÉ 

EòÉè]ÙÆÊ¤ÉEò VÉÒ´ÉxÉÉiÉ º´ÉiÉ& ºjÉÒSÉä ºlÉÉxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®hÉÉ®Ò +É½ä. 
14) Eò®É®Ò, ½^Ò ÊºjÉªÉÉ½Ò +Éf³iÉÉiÉ .iÉ¶ÉÉSÉ {ÉÙ»¹ÉEòäÆpÒ ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ EòÉäÆbÒ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ÊºjÉªÉÉ ½Ò +Éf³iÉÉiÉ. iÉ¶ÉÉSÉ 

{ÉÙ»¹ÉEòäÆpÒ +´ÉºlÉäiÉ EòÉäÆbÒ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ÊºjÉªÉÉ½Ò  +Éf³iÉÉiÉ. 
15) ¨ÉÒ ´ªÉHò +É½ä. ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉä º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHò¨Éi´É +É½ä. ¨ÉxÉ +É½ä ½ä |ÉEò¹ÉÉÇxÉä VÉÉhÉ´ÉÚxÉ nähÉÉ®Ò ºjÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ½Ò VÉÉhÉ´ÉiÉä .  

lÉÉäbCªÉÉiÉ -   
ºjÉÒ +ÉiÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÊ®Eò VÉÒ´ÉxÉ xÉÉEòÉ®hÉÉ®Ò +É½ä. xÉÉäEò®ÒºÉÉ`Ò {ÉÉªÉ{ÉÒ] Eò®hÉÉ®Ò, =xÉÉb ¨ÉÙ±ÉÉÆSªÉÉ U³É±ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉä®ä 

VÉÉhÉÉ®Ò, xÉèÊiÉEò ºÉÉ¨ÉlÉÇÂªÉ +ºÉhÉÉ®Ò, iÉºÉäSÉ +¤É±ÉÉ ½Ò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉfÚxÉ ]ÉEòhÉÉ®Ò, {ÉÙ»¹ÉÉ|É¨ÉÉhÉä EòÉ¨É Eò®hÉÉ®Ò, {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÊ´ÉhÉÉ®Ò, 
PÉ®ÉiÉÒ±É <iÉ®ÉÆEòbÚxÉ ½ÉähÉÉ®É +{É¨ÉÉxÉ ºÉ½xÉ xÉ Eò®hÉÉ®Ò, ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉMxÉÉSÉä ¨ÉÒSÉ {ÉÉ½Ò±É ªÉÉ¨ÉvªÉä EòÉähÉÒ½Ò {ÉbÚ xÉªÉä +ºÉä º{É¹]{ÉhÉä 
ºÉÉÆMÉhÉÉ®Ò, +xªÉÉªÉ ºÉ½xÉ xÉ Eò®hÉÉ®Ò, EòÙ]ÙÆ¤ÉÉiÉÒ±É n¤ÉÉ´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÒEò xÉ PÉÉ±ÉhÉÉ®Ò, º´ÉiÉ&SÉÒ +Êº¨ÉiÉÉ VÉ{ÉhÉÉ®Ò,'º´É' i´ÉÉSÉÒ 
VÉÉhÉÒ´É +ºÉ±Éä±ÉÒ, iÉÉ¤ÉbiÉÉä¤É |ÉÊiÉÊGòªÉÉ nähÉÉ®Ò, +ÉÊlÉÇEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ º´ÉÒEòÉ®hÉÉ®Ò, +ÆiÉ¨ÉÙÇJÉ ½Éä>òxÉ Ê´ÉSÉÉ® Eò®hÉÉ®Ò, ÊnºÉiÉÆ 
iÉºÉÆ xÉºÉiÉÆ ¨½hÉÚxÉ bÉä³ºÉ{ÉhÉä {ÉÉ½hÉÉ®Ò, ¨ÉÒ EòÙhÉÉSÉä ¤ÉÉ½Ù±Éä±É xÉÉ½Ò. |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ +iªÉÉSÉÉ®É±ÉÉ VÉ¤ÉÉ¤É nähÉÉ®Ò, ºÉÆ¶ÉªÉÒ ´ÉÞkÉÒ SÉÉ 
{ÉbnÉ¡òÉºÉ Eò®hÉÉ®Ò, xÉ VÉ¨É±ªÉÉºÉ PÉ]º¡òÉä]ÉSÉä EòÉMÉn {ÉÙfä Eò®hÉÉ®Ò, +É¨½Ò xÉÉäEò®Ò Eò®hÉÉ®SÉ, Ê´É´ÉÉ½ ¨ÉxÉÉºÉÉ®JÉÉ VÉÉäbÒnÉ® 
Ê¨É³É±ÉÉ iÉ®SÉ Eò®hÉÉ®, {ÉhÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ ®ÉJÉÚxÉSÉ. VªÉÉ iÉbVÉÉäbÒ Eò®É´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉÒ±É iªÉÉ Eò®hÉÉ® ,+É{É±ªÉÉ ¨ÉiÉÉ´É® `É¨É 
+ºÉhÉÉ−ªÉÉ ºjÉÒSªÉÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ  ªÉÉ ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÒ±É EòlÉÉ, EòÉnÆ¤É®Ò, EòÊ´ÉiÉÉ ªÉÉ ´ÉÉÆM¨ÉªÉ |ÉEòÉ®ÉiÉÚxÉ VÉÉhÉ´ÉiÉä VÉÉhÉ´ÉiÉä. 
ºÉÆn¦ÉÇ OÉÆlÉ 

1) EÖò±ÉEòhÉÒÇ MÉÉä.¨É. - ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÒ±É º{ÉÆnxÉä. 
2) ªÉÉn´É +ÉxÉÆn - OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÉÊ½iªÉ º´É°ò{É +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ.  
3) ¦ÉÉäºÉ±Éä nkÉÉ- OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÉÊ½iªÉ: BEò ÊSÉÆiÉxÉ. 
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4) EòÉäiÉÉ{É±±Éä xÉÉMÉxÉÉlÉ - OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÉÊ½iªÉ º´É°ò{É +ÉÊhÉ ¶ÉÉävÉ.  
5) ¨ÉÙ±ÉÉ]ä ´ÉÉºÉÙnä́ É (ºÉÆ) - OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÉÊ½iªÉ SÉ³´É³ +ÉÊhÉ +É¨½Ò. 
6) EòÉ³ÙÆJÉä ®É¨ÉSÉÆp -OÉÉ¨ÉÒhÉ EòÉnÆ¤É®Ò +ÉEò±ÉxÉ +ÉÊhÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ.  
7) bÉä³ºÉ +Ê´ÉxÉÉ¶É - ¨É®É`Ò nÊ±ÉiÉ EòlÉÉ. 
8) bÉä<Ç¡òÉäbä {ÉÆf®Ò - OÉÉ¨ÉÒhÉ EòÉnÆ¤É®Ò ¤Én±ÉiÉä ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ. 
9) MÉÉä®ä ºÉ®±ÉÉ -¦É]CªÉÉ-Ê´É¨ÉÙHòÉÆSÉÒ EòÉnÆ¤É®Ò. 
10) Ê±ÉÆ¤ÉÉ³ä ¶É®hÉEÖò¨ÉÉ® - ºÉÉ`ÉäkÉ® ¨É®É`Ò ºÉÉÊ½iªÉÉiÉÒ±É |É´ÉÉ½. 
11) ±ÉÙ±ÉäEò® |É±½Én - ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò ºÉÉÊ½iªÉ |É´ÉÉ½. 
12) Ê´É¦ÉÙiÉä ¶ÉÆEò®- º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® ¨É®É`Ò EòÉnÆ¤É®Ò ´ÉÉ]SÉÉ±É. 
13) ¦ÉMÉiÉ nkÉÉ - nÊ±ÉiÉ ºÉÉÊ½iªÉ :Ên¶ÉÉ +ÉÊhÉ Ên¶ÉÉÆiÉ®. 
14) EòÉÆ¤É³ä @¹ÉÒEòä¶É- nÊ±ÉiÉ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉÊhÉ +¨ÉäÊ®EòxÉ ¤±ÉìEò {ÉÉäB]ÅÒ.  
15) ¸ÉÒ´ÉÉhÉÒ. 
16) |ÉÊiÉ¹`ÉxÉ. 
17) ¨É½É®É¹]Å ºÉÉÊ½iªÉ {ÉÊjÉEòÉ. 
18) {ÉÆSÉvÉÉ®É. 
19) ªÉÙMÉ´ÉÉnÒ.  
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मराठीमराठीमराठीमराठी    लोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनूलोकसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

ाााा. . . . िनिखतािनिखतािनिखतािनिखता    वासूवासूवासूवासू    गावकरगावकरगावकरगावकर    
तावनातावनातावनातावना        

लोकसािह य हा एक मौिखक वाड्.मय कार आह.े तो अगदी पूवजाकडून ते आज या िप ढ पयत चालत आललेा 
वाड्.मय कार आह.े लोकसािह याम ये आपण ीची ितमा ही वेगवेग या पान ेबघत असते. कधी आई,  मुलगी,  बिहण, 
सासू, नणंद, या अशा वेगवेग या पान ेलोकसािह याम ये आपण ीची ितमा पाहते. आपण नेहमी हणतो क  ी या 
मनाम ये कुठलीही गो  लपवून राहत नाही. तीला नेहमी शेअ रग करायला आवडत.े आपली सुख द:ुखे इतरांना सांगावेसे 
वाटते. ती आपली सुख द:ुखे कधी सण उ सवा या लोकगीता मधून  करत असते. तर याम ये आप याला ीचे एक नवे 

प पाहायला िमळते. 
माहरेवाशीणमाहरेवाशीणमाहरेवाशीणमाहरेवाशीण    ीीीी    
आईआईआईआई    ----    बाबाबाबाबाबाबाबा    

का ाचाका ाचाका ाचाका ाचा    गलुाबगलुाबगलुाबगलुाब    फुललाफुललाफुललाफुलला    | | | | भाऊभाऊभाऊभाऊ    रेरेरेरे    तुततुुतु    क याक याक याक या    भागलासभागलासभागलासभागलास    
आईचीआईचीआईचीआईची    आठवणआठवणआठवणआठवण    यतेेयतेेयतेेयतेे        मलामलामलामला    | | | | जीवजीवजीवजीव    माझामाझामाझामाझा    गगगग    टकमकलाटकमकलाटकमकलाटकमकला    

या माण ेबाबाची , ताईची, वगैरे घालून गीत पूण करावे. 
या गीतामधून ीने आप या माहरेची आठवण येते हणून भावना  केलेली दसून येते. पुढे आपण जाणून घेवूया 

ीने आप या सासर बदल कोण या भावना  के या आहते.  
सकारा मसकारा मसकारा मसकारा मकताकताकताकता    

उदा.  सासू, सासरा, नणंद, दीर या सग या ब ल सकारा मक भावना कशी गीतामधून  केलेली आह.े   
शतेशतेशतेशते    माझेमाझेमाझेमाझे    ड गरीड गरीड गरीड गरी    गंगगंंगं    तचेतचेतचेतचे    माझेमाझेमाझेमाझे    माहरेमाहरेमाहरेमाहरे    

आईआईआईआई    हाजीहाजीहाजीहाजी    चताचताचताचता    करीकरीकरीकरी    धवुधवुधवुधवु    हाजीहाजीहाजीहाजी    एकटीएकटीएकटीएकटी    
नाहीनाहीनाहीनाही    आईआईआईआई    एकटीएकटीएकटीएकटी    मीमीमीमी    सासूसासूसासूसासू    आहेआहेआहेआहे    सागंतीसागंतीसागंतीसागंती    

या माण ेबाबा- मांव , भाऊ- दीर , बिहण - नणंद  वगैरे घालनू गीत पूण करावे.  
या गीतामधून ीने आप या भावना  केले या दसून येतात. 
जसे सकारा मक भावना  के या आहते याच माणे नकारा मक भावना  केले या दसून येतात. 

नकारा मकतानकारा मकतानकारा मकतानकारा मकता        
सासूसासूसासूसासू    कशीकशीकशीकशी    गेगगेेगे    सासूसासूसासूसासू    कशीकशीकशीकशी    

चलुीतलीचलुीतलीचलुीतलीचलुीतली    घसूघसूघसूघसू    कशीकशीकशीकशी    
आप या सासू ब ल ितने नकारा मक दृ ीन ेमांडणी केलेली दसून येते.   

बाजाराचोबाजाराचोबाजाराचोबाजाराचो    मसालोमसालोमसालोमसालो    मावंमावंमावंमावं    माझोमाझोमाझोमाझो    हातारोहातारोहातारोहातारो    
सो यारसो यारसो यारसो यार    बसतालोबसतालोबसतालोबसतालो    गगगग    मावमावमावमाव    माझोमाझोमाझोमाझो    सो यारसो यारसो यारसो यार    बसतालोबसतालोबसतालोबसतालो    

अशा कारे ीने सासू- सासरा असेल यां या ब ल नकारा मक दृ ीन े यांनी आप या भावना मांडले या आह.े 
ी ही आपली द:ुखे कधी कुणाला सांगत नाही. गावाम ये काही ना काही सण उ सव साजरे केले जातात तर या 

उ सवाम ये आप या मनातील सग या भावना या गीतामधून  झाले या दसून येतात. या लोकगीताम ये आप याला 
ीयांची गीत े दसून येतात. तर ती पुढील माणे पा . 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 227 

ीमगीतेीमगीतेीमगीतेीमगीते    
म हणजे आपण क  करण े हणतो. पूव या काळा पासून ीयांना नेहमी क  करावे लागत असे. नाहीतर कुठली 

माची काय यांना करावी लागत असे. ा मापासून आपल ेमन कवा ताण तणाव असेल तो मु  कर यासाठी मगीते 
गायली जातात. ह े यांचे म हलके कर यासाठी ीगीतांची िन मती झालेली दसून येते. मगीत े हणत असताना 
आप याला जा यावरील ओ ा या कवा जा यावरील गाणी दसून येतात. या ीमगीतां मधून आप याला ी या भावना 
िचि त झाले या दसून येतात. 
िविधगीतेिविधगीतेिविधगीतेिविधगीते    

िविधगीते लोकजीवनात अ यंत मह वाची गीते दसून येतात. गावाम ये वेळोवेळी िवधी पार पाड या जातात यावर 
नेहमी गीते गायली जातात. याम ये  ल ,  बारसे या सार या िवधी म ये गीत ेगायली जातात.   
नृ यनृ यनृ यनृ य    ----    खळेखळेखळेखळे    गीतेगीतेगीतेगीते        

अिववािहत मुली अनेक कारेचे खेळ खेळत असतात. ल  झा यानंतरही माहरेी आ यावर ही गीत ेगायली जातात.  
याम ये फुगडी ही मह वाची दसून येते. या म ये मन धुंद होवून फुगडी गायली जाते कवा नाचली जाते.  
सणसणसणसण    ----    उ सवाचीउ सवाचीउ सवाचीउ सवाची    गीतेगीतेगीतेगीते    

एखा ा सण उ सव असेल याम ये गीत ेनेहमी गायली जातात कवा सादर केली जातात.   
या वरील सव अशा वेगवेग या ीयां या गीतांची िन मती ही वेगवेग या प दतीन े होते. कुणी नाचून तर कुणी गावून 
आप या भावना उ कट करत असतात. अशा कारे ीयांचा सहभाग आप याला लोकसािह याम ये दसून येतो. 

लोकसािह याम ये बालगीत े मह वाची दसून येते. या गीतातून ी आप या मुलावर कती ेम करत.े या 
बालगीतातून ीची वेगळी ितमा पाहायला िमळते.  
उदा. 

सानू यारेसानू यारेसानू यारेसानू यारे    मा यामा यामा यामा या    बाळाबाळाबाळाबाळा    मीटमीटमीटमीट    पाप यापाप यापाप यापाप या    डो यां याडो यां याडो यां याडो यां या    
चंचचंंचं     लागेलागेलागेलागे    परतीलापरतीलापरतीलापरतीला        साव याहीसाव याहीसाव याहीसाव याही    झोपले याझोपले याझोपले याझोपले या    

अबंराई याअबंराई याअबंराई याअबंराई या    वनातवनातवनातवनात    चंचचंंचं     लागेलागेलागेलागे    परतीलापरतीलापरतीलापरतीला    
अशा कारे या गीतामधून ीने आप या बाळाला झोप यासाठी गायलेल ेगीत दसून येतात. येक आईला आप या 

मुलांची ओढ नेहमी असललेी दसून येत.े तर ती आप या मुलांसाठी गीत गावून यांना एक वेग या प तीन े आनं दत 
ठेव याचा य  करत असते. अशा कारे आप याला ीचे एक मातृ व प लोकसािह या या बालगीतामधून पाहायला 
िमळते. 

वरील सव मािहती गावातील ीयांना भेटून िमळिवली आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
1. लोकसािह यामधून ीजीवनाचे सामािजक पे पाहायला िमळते. 
2. ी जीवनांचे िविवध पैलू दसून येते.  
3. लोकसािह यामधून ी या मनाचे एक वेगळे प दसून येते.  
4. ी या भावनांचे िच ण लोकसािह याम य ेकशा कारे  होते ह ेआप याला पाहायला िमळत.े 
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मराठी किवतेतील ी आ मवेदना    
 

ा....    डॉ. . . . ीराम मारोतराव क हाळे    
मराठी िवभाग मुख, िशवाजी महािव ालय, हगोली. 

मराठी सािह यात ामीण, दिलत, आदीवासी, ीवादी सािह य वाहाची िन मती झाली. ह े वाह उ रोउ र 
अिधकच िवकिसत झाले. येक वाहातील सािह या या कारात िजवंत कसदार असे लेखनझालेआह.े सािह यातून सामािजक 

सां कृितक धा मक राजक य अशा िविवध अगंाने सािह य लेखन झाल.े किवतेसारखा भावना मकता गट करणारा लखेन 
कार ही मो ा चंड माणात िनमाण झालाआह.े 

ीवादी सािह यात ीचे भाविव  सािह यातून ित बिबत झाले. आह.े  कुटंूब, समाज, सं कृती या 

मा यमातून ीचे शोषण झा याची खंत ीवादी सािह यातून  झाली आह.े ीयांनी आप या सािह यातून मनातील 
िवचाराला दःुखाला अ याय –अ याचाराला याच बरोबर आप यातील मतांना मोकळी वाट क न दललेी दसून येत.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर या माणे हणतात, ठोठवा हणजे उघडेल, मागा हणजे िमळेल याच माण,े ि यांनी 
आप या जीवनपटातील खाचखळगे, वानुभव सािह यातून उलगडललेे आहते, यात जा तीत जा त वेदनानुभवच अस याचे 
िस  होते.किवता या सािह य काराचा यांनी वापर केलाकिवतेचा ज म कसा होतो, ह ेसांगताना वैशालीपाटील हणत े

"होतो मनाचा आ ोश, बाई तरी मी सोसते 
मा या बोटां या पेराला, फूल किवतेचे येते...”१    

जीवनातील दःुख सोसताना मनात िनमाण झाले या अशांती मुळे  उ फूतपण े किवतेचा ज म होतो. त े श द 

िलिह यासाठी बोटाचीमदतहोते.किवता हा ीमनाचा िवसावा अस यान े यांनी आप या मनातील द:ुख, वेदना यांना 

किवतेतून वाट क न दलेलीअस याचे प  होत.े पूव या काळी िनर र ि यांनी ओवीगीताचा वापरही केललेा आह.ेजसे 

“लेक चा ज म, नको घालू देवाद ा। 
संसारी येऊन, परायाचीस ा।।“ 

लेक चा ज म कु या घातला वे ान।ं 
पराया घरी बैल  राबतो भा ानं।।“२ 

जणू घा याला जंुपले या बैला माणे यांना क  सोसावे लागतात. आप या ज मावर पु षांचीच मालक  असते ह े
मनातील दःुख यातून प  होत.े 

अि नी ध गडे बाईचा ज म िमळा याब ल दःुख  करताना िलिहतात, 
"बरे झाल ेदेवा । केलासी उपकार । 

घातलेस ज मा । बाई या ा । 
न कळे कोणा । अथ बोल याचा । 
भाषेनेही मुके । केल ेआ हा ।।"३ 

ीनीआपलीबाजू कतीही तळमळीने मांडली, आप या दःुखाचा पट कुणापुढेही उलगडला तरी या यातील त य, 
वेदना, वा तव, आत कका या कोणालाही उलगडत नाहीत. तसेच ा वेदना मुखातून  कर यास आिण या िलपीकब  
कर यासही मुभा नाही. मग मनातच यांना साठवायचे व कुढत बसायचे. येथे भाषाही कमी पडत.े कारण सगळेच वानुभव 
भाषेतून मांडता येत नाहीत.  

तसेच अनरुाधा पाटील िलिहतात, 

"ती वयात येत ,ते हाच संपून जाते 
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उंच उचं झोके, अन् सागर गोटे 
मागील दारी , अन् पु ात 

भरजरी साडी , पुढील आयु याला ल रांचे 
आमं ण हणून....”४ 

ी जे हा वयातयेते. ते हाच ित या आयु यात दःुखाचा वेश होतो. ितचे वातं य संपनू पारतं यातील जीवनाला 
सु वात होते. ितचे थान मागील दारात आिण भरजरी साडी या ओ यात ती गुरफटली जाते. हणजेच पुढील आयु य ह े
ल रांसारखे आह ेयाचीच ही जणू सु वातच असत.े 

ीला गृहीत धर याची पु षी वृ ी युगानुयुगाची आह.े याम ये ती माणूस आह,े ितलाही भावना, मन  आह.े ाचा 
िवचार केला जात नाही. हणूनच ती हणते,  

"चाळीशी उलटली तरी, यां या ल ात आल ेनाहीत 
ी या ि म वाचे कंगोरे ,आपण बोललल ेयां या र ात िमसळायला 

काही वष जावी लागतील,आिण कृतीत कधी उतरेल 
ते तर सांगताच येणार नाही आता तरी "५ 

ी हणजे एक यं च आह.े ी या मनाचा, भावनांचा, मतांचा, गुणांचा िवचार कर याची जण ूगरजचनाही, ती 

ही एक सजीव घटक आह,े ितलाही थोडी मोकळीक हवी, ितलाही भावनीक, मानिसक आधार लागतो. या गो ीचा सवाना 
िवसर पडललेा दसून येतो. ल , संसार, मुळेबाळे, रांधा, वाढा-उ ीकाढा, रा ीची गरज एव ापुरतीच ीचीगरज हणनू 
ित याकडे पािहले जात.े अनेक वष संसार केला जातो. मा , ीला ओळखले गलेलेे नाही.  ल ात जे-जे मं -तं  हटल,े 
एकमेकां या बरोबरीन ेसंसार कर याचे िन य केल.े ीच या गो ना बांधील ठरली. पु षांनी मा  यातनू के हाच फारकत 
घेतली. आणखी कती काळ ीला या गो ी सोसा ा लागणार. ह े ी जीवन किवतेतनू  होताना दसते. 

जीवनात जाणवणारी उणीव येथे रजनी प ळेकर  करतात. कुटंुब हणजेच सं कृतीच एक | अिभ  अंग मा  या 
कुटंुबा या चुक याच क पना फ  समाजाने अगंीकार या व िनखळ स व, यातील आदशवादी िवचारधारा मागे पडली. 
याचा प रणाम ी जीवनावर झाला तेच मांडताना कविय ी रजनी प ळेकर िलिहतात, 

"मी समाजा या दृ ीन ेल ाची बायको 
िति त, पण खरं तर एका वे याच 

मा  एकाच पु षाची”६ 
ी जीवनात कुटंुब, ल , संसार या खरोखरच उदा  संक पना आहते. मा  तीचे अवमू यन झालेल ेआह.े ीला 

ल ा या सं कारातनू जणू बांधून टाकलं जातं आिण सु  होते ते एका वे याचच जीवन. िजथं रोजच या शरीरावर जण ू
बला कारच होतो. मन मा न ीने रहावे, दाद मागणार कोणाला? जणू जीवनभराचाच हा वे या वसायाचा सौदा 
के या माण ेजीवन वा ाला येते. बाहरे वे या ि यां या निशबात नवनवीन पु ष मा  ा घरातील वे ये या निशबात 
तोच पु ष फरक फ  थोडा आह.े जीवन, यातना, भावना मा  याच आहते. या कधीच मेले या आहते. पु हा कधीही जीवंत 
न हो यासाठीच. अशी खंत, था, वेदना ही ी क् करते. 

संत का होपा ा एका गिणकेची मुलगी हणून समाजाने ितला नाकारले. ित या आईने राजघरा यात या पु षाशी 
संधान जुळिव याची तयारी केली ते हा ती नकार दतेे. बादशहाचे िशपाई ितला जबरीन ेने यासाठी येतात ती टाहो फोडत,े 

"नको देवराया अंत आता पा  । 
ाण हा सवथा, फुटो पाह े।।७ 

अशा घातक थेला बळी पडले या ीचा हा टाहो  होतो. देवाला शरण जात.े माझा अतं पा  नको, मला यातून 
सोडव असे ती आततेने क णा भाकू लागत.े मा या शरीरातून ाण िनघनू चाललेला आह.े अशा श दात ती िव ालाचा धावा 
करते. संत का होपा ा या दःुखाला तर सीमाच नाही असे दसून येत.े 
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संत बिहणाबाई ही आप या मनातील ीदेह, ीज म याबाबत उदािसनता दशिवतात. याब ल यां या मनात 
दःुख अस याचे जाणवते. या िलिहतात, 

"ि येचे शरीर पराधीन देह । नचलावे उपाय िवर चा ।। 
पिडल ेअतंर िववकाचे बळ । काय िन मयले राघोबाने ।।"८ 

ीचा कुमार वयात वडील, ता यात पती आिण वृ ाव थते मुलगा अशा प तीन े  सांभाळ केला जातो. ितचे 
संर ण केले जात ेजण ूती हणजे अकाय म, अबला, वतःचे संर ण न क  शकणारी आह.े अशी समाजाची धारणा झाललेी 
दसून येते. असे असले तरी खरोखरच ीला आपण पारतं यात अस याचे जाणवत.े 

आप या देहावर पणूपणे दसु याचाअिधकार आह.े यातनू िवर  ह ीकडे पाहताना लगािध ीत ते या दृ ीकोनातून 
पािहले जाते. यामुळे ीचे मन दःुखी,  होते. 

ीला देवाची भ  कर याचा अिधकारही डावलला गेला होता. कारण ितला अपिव  चंचला, कपटी, पापाचे 
आगार, पु षाला मोिहनी घालणारी अशाखुळचट, याला कसलाही आधार नाही अशा दगुणांशी बांधले गलेलेे होते. हीच खंत 
वेणाबाई  करतात ती अशी 

"कोणी न दती, कोणी वं दती    
वास मी यांची पाही ना ।।९ 

वेणाबाईनाही अशा नदेला सामोरे जावे लागल.े या यावर ी हणून परमे राची सेवा, नाम मरण कर यावर 
बंधने आली होती. 

 ीचे ी हणनू जे अनुभव असतात. याचा अनुभव, क पना पु षाला मुळीच येत नाही. यामुळे यातील अनुभव 
ह ेितचे व चे अनुभव असतात. अशा अनुभवातील वेदना नीरजा  का ातून  करतात. 

"रज व:ला, संभोग, बाळंतपण, शरीराभोवती फरलले ं
आयु यासकट माणसाचं च , मु या वेदनाचं वेटोळं..”१० 

ी रज वला असताना ितला येणारे अनुभव ह ेब याच वेळा दःुखद असतात. पूव पासन तो कालावधी हा अपिव  
हटला जातो. याच म संभोगाचे अनुभव यातील दाहकता ब याच वेळा बळजवरीने होणारा बला कार यातूनही ित या 

शरीरवमनाला वेदनाच सहन करा ा लागतात. बाळंतपण ी या ज म मरणाचीच वेळ हट यास वावगे ठरणार नाही. 
अनुराधा पाटील यां या किवतेतून ीवेदन उलगडत.े या िलिहतात, 

"रहा उभी त ूतु याच िचतेवर 
आयु याचे पुरवीत इंधन..'११ 

 ही ी खरोखरच दवसागणीक आप याच िचतेवर जळत असते. याचे ितळमा ही दःुख समाजालामुळीच होत 
नाही. ाचीन कालापासून कतीतरीि यासतीगे या. यांचा शारी रक-मानिसकछळझाला. ही ी दःुखाची िचता आजही 
िवझायला तयार नाही. येक ी या िचतेचा बळी ठरत आह.े  

कविय ीलिलता गादगे िलहीतात, 
"बाई हजंी कणक चा गोळा 

मदी ठवावा उंदीर टोकन यात 
भाईर ठवावा तर कावळं"१२ 

ी या शोषणासाठी घरात आिण बाहरेही कावळे, िगधाडे टपून असतात. एवढे जपनू ितला वागावे लागते. 
ही ीवेदनाआह.े 
िन कष:- 

ि यांनी किवतातून ी ज मच नको. अशी आ मवेदना कट केली आह.े जीवनातील दःुखाचे सवात मूळ कारण 
असेल तर ी ज म आह.े पु षस ाक कुटंूब प तीम ये ीला वातं याने जीवन जग याचा अिधकारच ठेवला नाही. ी 
हणून ज म झाला ते हा पासून समाजाचा पाह याचा दु ीकोणवाईट आह.े कुटंूब,समाज व थेन ेितला हीन दजा दला आह.े 
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धम व थेने ितला मानिसक गुलाम बनिवले आह.े ित यावर अ यायकारक बंधनलेादली. ितची कोणतीही चूक 
नसताना ितला दडं दला जातो.अितशू ापे ाही ितची अव था दयनीय  कर यात आलीआह.े ीलाविडलां या पती या 
मुलां याअिधकाराखालीजीवनजगावेलागत.े 

ितला ढी, था आिणपरंपरे या दु च ात  अडकिव यात आले. ित यारज व, संभोग, बाळंतपण या नैस गक 
अडचणी याकाळातहीवेदना द याजातात.ि वाचदःुख ित या आ मवेदनेतून  झाललेे दसते.  

पु षीवृती, कुटंूब प दती, समाज व था,धम सं था, सं कृती या सवानी लादललेी बंधन े ी जीवनातून वजा केली. 
आिण पु षासम ीला अिधकार दला गलेा तर ित या आ मवेदना कमी होतील. 
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मराठी आ दवासी कादबंरीतील ी जाणीव मराठी आ दवासी कादबंरीतील ी जाणीव मराठी आ दवासी कादबंरीतील ी जाणीव मराठी आ दवासी कादबंरीतील ी जाणीव     
 

ा. नवनाथ िनवृ ी बड े
मराठी िवभाग, ी संत गाडग ेमहाराज महािव ालय लोहा िज नांदेड 

भारताला वातं य िमळा यानंतर भारतीय समाजमनांत राजक य,सामािजक, शै िणक आकां ा िव तार या. 
वातं य, समता, बंधुता व सामािजक याय या लोकशाही मू यांचा चार व सार झाला. िनरिनराळया देशातील लोक 

गाव, गावकुसा बाहरेील, भटके-िवमु  आिण आ दवासी यां यापयत िश णाचा सार झाला. िश णा या सारामुळे ह ेसव 
जाती समूहातील लोक जागे झाले. दिलत, शेतकरी, शेतमजूर, ि या व जंगलात क ाकपारीत राहणारा आ दवासीसमुह 
िश ण घेऊ लागला. िश णाचे लोकशाहीकरण सु  झाले. पण समाजात फार मो ा माणात सामािजक िवषमता होती. 
लोकशाही मू यांमुळे रा ,समाज आिण  यां या जीवनात आमूला  बदल घडत असला तरी िवषम समाज व थेमुळे 
समाज मनात वेदना आिण िव ोहाचे वातावरण तयार झाले. हा िव ोह  कर यासाठी अनेक चळवळी उ या रािह या व 
पुढे याच चळवळीमधून वाङमयीन वाह सु  झाले.या वाहातील मह वाचा वाह हणून आ दवासी सािह य वाहाचा 
उ लेख करता येईल                                                                                            

1960  नंतर या कालखंडात दिलत वाहावापासून ेरणा घऊेन वािहत झालेला वाह हणून आ दवासी सािह य 
वाहाचा उ लेख करता येईल.जंगलात व िनसगा या सािन यात रमणारा िनसगालाच जीवन वच व माननारा समुदाय 
हणून ओळखला जाऊ लागल. िश णाचा चार व सार यामुळे तो उ िव ािवभूिषत झाला.िनसगालाच ेरणा मानून तो 

वाङमाचे सजन क  लागला. आपल े दःुख, वेदना, थािपतांना कडून होणारे शोषण, जंगल अिधकारी, शठे 
सावकार,शासक य कायदे यामुळे तो दडपला गलेा. शेकडो वषापासून होत असललेा छळ, अ ोश, संताप, िपळवणूक तो 
सािह या या मा यमातून  क  लागला.कथा कादंबरी  सािह यातून िचि त क  लागला. हजारो वष मुक, अबोल 
असललेा आ दमानव हा थमच सािह या या मा यमातून बोलता झाला. आपल ंवा तव जीवन कथा, कादंबरी, किवता या 

मुख वाङमय कारातून मांडू लागला.              
इ.स. 1875 पासून सु  झालेला कादंबरी वाङमय काराचा वासअनेक रंग पानी बहरत गेला. इ.स. 1875 त े

1947 पयत अनेक लेखकांनी कादंबरीलेखन केले. पण कुठ याही कादंबरीकाराने आ दवासी जीवनाला उजागर केले नाही. 
ित या ज म काळापासून ते दसु या महायु ापयत सुमारे शंभर वषा या कालखंडात या वाङमय कारान े आ दवासी 
जीवनाची गांभीयाने न द घेत याचे वाङमय इितहासात दसत नाही. सु वाती या कालखंडात कोण याही कादंबरीकारान े
आप या कादंबरीचा िवषय हणून आ दवासी जीवनाची िनवड केली नाही. इ.स.1885 ते दसुरे महायु  या कालखंडात अनेक 
मा यवर व िस ह त कादंबरीकार होऊन गले.े मा  आ दवासी यां या दृ ीतून का व कसा ह पार झाला. ह ेसांगण ेकठीण 
आह.ेअसे मत आ दवासी सािह याचे अ यासक डाँ. िवनायक तुमराम यांनी  केल.े पण इ.स.1947 नंतर मा  काही 
कादंबरीकारांनी आ दवासी समाजाचे जीवन आप या कथा कादंबरी मधून िचि त केल े आह े .पण यातील िच ण 
वा तवते या कती जवळ आह े.हा संशोधनाचा िवषय आह.े                                                                                                

 अ दवसी कादंबरीम ये  धम, परंपरा, ढी, रतीरीवाज, िववाह सं था, जातपंचायत, सण-उ सव यां या 
जीवनातील दा र , भुक, िवषमता, अ याय, अ याचार, यांचा वसाय शै िणक व कौटंुिबक जीवन, अंध ा, यांचे 
शोषण, थािपतांचे वच व, जमीनदार, भांडवलदार यांचे शोषण या सवा बरोबरच आ दवासी या आ दम ी जीवनाचे 
िच णही केल ेआह.े ि यांचे शोषण, यां यावरील अ याय अ याचार, शेठ सावकारां या वाईट नजरा, यां यावरील बल कार 
यां या था, वेदना कादंबरीतून कादंबरीकाराने मांड या आहते. मानवी  जीवनाचा अ यास के यानंतर मानवजाती या 
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इितहासा इतकाच ि यांवरील अ याचार सनातन आह े.या अ याय अ याचाराची जंगलात, िगरी कंुदरात राहणारी आ दवासी 
ी देखील बळी पडली आह.े आ दवासी समूह जीवनाचे िच ण करत असताना अनेक कादंबरीकारांनी ी ि रेखां या 

मा यमातून आ दवासी ि यांची क न कहाणी समाजासमोर मांडली आह.े याम ये िभ ल, कातकरी, वारली, मािडया, 
कोरकू, ठाकर, या सार या आ दवासी जमातीतील ी दःुखांचा उहापोह केला आह.े यात ामु याने आनंतराव पाटील, 
नजुबाई गािवत, राजन खान, दगुाबाई भागवत, सुरेश ादशीवार, मधुकर वाकोडे व शंकर िभसे यासार या कादंबरीकारानी 
आ दवासी जमातीतील  ी दःुखा या वेदनेचा कंार समाजासमोर  मांडला आह.े      

अनंतराव पाटील यांनी 'झाडीचे दवस' या कादंबरीतून खानदेशातील िभ ल जमातीचे िच ण केले आह.े या 
कादंबरीत खानदेशातील ीलपंट, भोगवादी दृ ीने पाहणा या शोषक अ यायी  वृ ीचे िच ण केल ेआह.े िभ ल ि यांचे 
स दय, ितचे चंड आकषण खानदेशातील पाटील वगात आह.े देह स दयाचा अनुभव घेण,े त णीशी लगट करण,े ि यांची 
थ ाम करी करण,े ी हणजे आप या शरीर सुखाचे साधन आह ेअसे मानण,े एकूणच िभ ल त णीला रखेल हणून ठेवणे. ह े
पाटील वगात ित चेे ल ण आह.े खानदेशातील पाटील वग हा ि यां या शारी रक, मानिसक लिगक शोषणाचे तीक 
हणूनच ी पात कादंबरीकारांनी उभा केला आह.े                                                                                        

 नजुबाई गािवत ा आ दवासी मराठी सािह यातील पिह या बंडखोर लेिखका हणून ओळख या जातात. यांनी 
1999 म ये 'तृ णा' नावाची आ मवृ पर कादंबरी चार भागात िलिहली नजुबाई गािवत यांनी धुळे िज ातील िभ ल व 
मावची या आ दवासी जमातीचे िच ण केल ेआह.े या कादंबरीत ी शोषणाचा इितहास आला आह.े पिह या िपढीचे नेतृ व 
करणारी िबजू जंगल िबगारी कामावर जाणारी एक ी आह.े आप या पतीबरोबर काम करत करत पुढे काही दवसांनी 
आ दवासी पा ात मानमोडीची साथ आ यानंतर मरण पावलेली िबजू आ दवासी पा ातील ी शोिषत हणून पुढे येते. 
कादंबरीम ये दसु या िपढीचे नेतृ व करणारी आ ा व इसरीची जोडी ही अशीच आ दवासी शोषणाचे तीक हणून दसत.े 
इसरी ही एक आपल ेदःुख था, वेदना याम ये जगणारी, कौटंुिबक जीवनाला वैतागलेली ि रेखा आह.े दहा अप याचे 
संगोपन करणारी इसरी वािभमानी व बाणेदार वृ ीने जीवन जग याचा य  करत.े शेवटी प रि थतीला शरण येऊन  इसरी 
हतबल होते. कादंबरीची समजूतदार व ेहभाव जपणारी नाियका हणुन इसरी उभी केलीआह.े आपल ेगणगोत असो क  
परका ेमाचा वषाव सवावर सार याच मायाळूपणाने करते. दःुख क  ग रबी व वाईट दशा इसरी ह ेसारे दःुख सहन क न 
आनंदान ेजगत.े पती या िनधनानंतर थक यावर भूक व उपासमारीने इसरीचा क न अंत होतो.                           

इसरी सार याच था-वेदना ितसरे िपढीतील ितची मुलगी आशालाही सहन करा ा लागतात. आ ान ेिश णाचे 
मह व ओळखून  आप या मुलीला चौथीपयत िश ण दल े होते. िश ण हचे आप याला मु  करेल या िज ीने व येयान े
आशाही िशकली होती. आप या आईचे हाल-अपे ा दःुख दा र ा िखतपत पडलले े जीवन सा ात आशान ेअनुभवल े होते. 
आशा या जीवनात फु याचा वेश होतो. संशयखोर अडाणी व अकुशल फु याब ल ित या मनात ितटकारा असतो. पुढे 
आशाचा कौटंुिबक छळ होतो कौटंुिबक छळाब ल जंगलातील साप वाघ परवडतील असे ितला वाटते. नवरा व गावचा पाटील 
या ी शोषकांची  ितला भीती वाटते. परंत ुया सवाना ती खंबीरपणे त ड देते. िववाहा या अगोदर िश ण घेत असताना 
आशावर शा  मा तर बला काराचा य  करतो ते हा संगाचा यो य समाचार घेते. फु याचा जाच, संशयखोर सासूचा 
छळ,पाटलाची वाईट नजर या सवाना ती यश वी सामोरे जाते. शेवटी हतबल होऊन प रि थतीला शरण जाणारी आ दवासी 

ीआशा या पान े नुजुबाई गािवत यांनी साकार केली आह.े यािशवाय जंगल अिधकारी गावचे पाटील यां याकडूनही 
ि यांचे लिगक शोषण होते   मातृस ाक असूनही मावची व िभ ल ि यांवर पु षांकडून अ याय होतो. एकंदरीत आ दवासी 

ी दबुल नवरयापे ा अितशय स मपण ेसंकटाना सामोरे जातात .          
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िभ ल ि यां या शोिषत जीवना माणेच आ दवासीतील कातकरी जमात या ि यांची ही प रि थती याच माण े
आह.े शंकर िभसे यांनी 'जंगलातील छाया'या कादंबरीतून कातकरी ि यांचं केले जाणारे लिगक शोषण, सावकाराची 
ि यांवरील जोर जबरद ती, जंगल अिधका याकडून होणारी िपळवणूक चे िच ण केले आह.े रतन या नाियकेवर गावातील 
सुभान सेठ जे हा अित संग कर याचार य  करतो ते हा वेषाने या यावर चालून जाते 'खबरदार मे या अंगाला हात 
लावशील तर तुझं नरड फोडीन  मे या पांढरपेशी बायकांनाच अ ुची चाड असते आिण आ हा जंगली बायकांना नाही काय' 
असा िव ोह क न ीलंपट, कामिपसाट सुभानशेठ चा खून करत.े         

िभ ल कोरकू या आ दवासी समाजाबरोबरच राजन खान यांनी ठाकर समाजातील ी शोषण आधोरेिखत केल ेआह.े 
' ात आिण मजार' या कादंबरीत वेध घेतला आह.े ठाकर समाजातील बोली ही इमानदार पैशा या लोभापायी नैितक संबंध 
ठेवावे हणून बोली भागी वर दबाव आणत ेपण भागी मा  अनैितक संबंधाना िझडकारते.जंगलात यां यावर वाईट नजर 
ठेवणारे जंगल अिधकारी अ ू लुट याचा य  करतो यावेळी भागी िचडून कोय याने याची मान तोडत.ेआप या अ ु साठी 
धाडस करणारे संगी खून क न आपली अ ू वाचिवणा या नाियका आली आह ेएकूणच कादंबरीत ि यांचे लिगक शोषण 
करणारे, ि यांकडे एक उपभो य व तू हणून आप या शरीर सुखाचे साधन हणून पाहणारे, ीशोषक वग आला आह.े  

दगुाबाई भागवत यांनीही 'महानदी या तीरावर 'या कादंबरीतून मािडया ग ड या आ दवासी जमातीचे िच ण केल े
आह.े या कादंबरीत जंगो व फुिलया या आ दवासी पती-प ीची क न कहाणी आली आह.े फुिलया हणजे जखीण, चेट कन, 
भूत िपशाच आह ेअसे सव आ दवासी लोकांना वाटते. पण आपण भुत नाही माणूस आह ेह े िस  कर यासाठी  फुिलयाला 
शेवटी आपल े ाणही ावा लागतो अशी शोका म कादंबरी आह.े सुरेश ादशीवार यांनी  महारा ातील गडिचरोली 
िज ातील भामरागड येथील मािडया ग ड या आ दम जमातीचे जीवन िच ण हाकुमी या कादंबरीतून केल ेआह.े हाकुमी 
मधील ल णीय व बंडखोर ि रेखा हणून पवरी ही ी ि रेखा आली आह.े ग ड जमातीत िववाहानंतर अंगभर व  
प रधान न करन े असा पोचमआईचा दंडक आह.े पण या थेिव  जाउन पवरी अंगभर व  प रधान करत े व आप या 
भूिमकेशी शेवटपयत ठाम राहते. पवरी नंतर दसुरी भावी ि रेखा हणून िपचा उ लेख करता येतो. डॉ टर सोबत 
िववाह हावा हणून ती डॉ टर क ा या धाकटया भावासोबत ल  करत ेव डाँ.क ा या घरात वेश करते. मािडया ग ड 
जमातीत त ण ना आपला सािथदार िनवड याचा अिधकार आह े.घोटूलम ये आ दवासी त ण-त णी एक  येऊन य क न 
जंगलात जाऊन शरीर संबंध थािपत करतात व भावी जीवनाचा साथीदार िनवडतात. हणजे ि यांना िववाहाचा मु  
अिधकार आह.े एकूणच हाकुमी या कादंबरीतील ी ि रेखा या बंडखोर वृ ी याआप या जमातीतील वाईट था, 
परंपरा, या िवरोधात आवाज उठवणार आहते.                                                                                      

  झेलझपाट 'या कादंबरीतून मधुकर वाकोडे यानी कोरकू आ दवासी जमातीचे िच ण केल ेआह.े या कादंबरीत ी 
नाियका हणून फुलयची ि रेखा साकार झालीआह.े फुलय ही जंगलातील मोहफुलं तोडून आपला व आप या विडलांचा 
उदरिनवाह करणारी एक आ दवासी ी आह.े के  व फुलय यांची ेम कहाणी कादंबरीम ये आली आह.े कोरकू ि यांकडे 
वाक ा नजरेन ेपाहणारा, ी वातं याचा गैरफायदा घेणारा व लभदास खंडेलवाल, पंचायत सभापती ,बी.डी.अ. साहबे ह े

ी शोषण करणारे शोषक हणून कादंबरीत आल ेआह.े                                                                                                                            
एकूणच आ दवासी जमातीतील ि या ा क करी असून कुटंुबाचाउदरिनवाह हावा हणून झटणारी, कणखर 

वािभमानी बा या या आहते 'तृ णा' मधील इसरी असो क  ात आिण मजार मधील भागीअसो क  जंगलातील छायामधील 
रतन असो क  झेलझपाट मधील फुलय ा सव ि या आ दवासी लिगक शोषणाला बळी पडले या आहते. संगी यां यावर 
अित संग करणा या सेठ सावकाराचा, जंगल अिधका यांचा खून करायलाही मागेपुढे न पाहणा या धाडसी परा मी ी 

ि रेखा आह.े 
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मराठीमराठीमराठीमराठी        दिलतदिलतदिलतदिलत    सािह यातनूसािह यातनूसािह यातनूसािह यातनू    अिभअिभअिभअिभ     झाललेीझाललेीझाललेीझाललेी    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

ीमतीीमतीीमतीीमती    चं कलाचं कलाचं कलाचं कला    सटवाजीसटवाजीसटवाजीसटवाजी    कोलगानेकोलगानेकोलगानेकोलगाने    
बी.एड. थम वष, मु. पो. तु पा ता. िज. नांदडे-431604 

 'मी ी - मु साठी, ी उ तीसाठी लढणारा एक यो दा आह.े ि यांची ित ा वाढिव यासाठी आव यक जो 
संघष केला याचा मला साध अिभमान आह'े. असे डॉ. बाबासाहबेांनी रमाबाई आंबेडकरांना िलहीले या प ात हटले आह.े 
मराठी सािह याम ये 1960 नंतर ख या अथान े दिलत सािह याचा ारंभ झालेला दसतो. भारतर  डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां या िवचारांनी ेरणा घेऊन दिलतांनी सव  मुि लढा उभारला. अनेक े ात वत:चा ठसा उमटवला. दिलत 
सािह य याचाच एक भाग होय. पिह या िपढीतील बाबुराव बागुल, शंकरराव खरात, डॉ. भालचं  फडके, डॉ. गंगाधर 
पानतावण,े डॉ. यशवंत मनोहर अशा अनेक सािहि यकांनी दिलत सािह य िहच सं ा वीका न याची मांडणी केली आह.े 
दिलत सािह याकडे केवळ एक वा यीन चळवळ हणून पाहता येत नाही. तर ती एक जीवनदृ ी आह.े एकाच जाती या 
लेखकांचे ते सािह य नाही. याची ेरणा ही िव ा मक आह.े जातीपे ा इथ ेलेखकाची दिलत जाणीव मह वाची असत.े  
 19 ा शतकात ख या अथान े ी प रवतनाला सु वात झाली. या बाबतीत ि टीशांचे आगमन मह वाचे ठरल.े 
महा मा फुल,े सािव ीबाई फुल,े महष  कव, या. रानडे, पंिडता रमाबाई, आगरकर इ याद नी ी-िश णासाठी य  केल.े 
पण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारधारेन े भािवत होऊन जी दिलत चळवळ उभी रािहली, ितने मराठी सािह यात 
वत:चा असा वेगळा ठसा उमटिवला आह.े दिलत सािह याम ये थमत: 'किवता' हा वा य कार मो ा माणात िलिहला 

गेला. पुढे कथा, कांदबरी, आ मकथन यातूनही दिलत लेखक-लेिखका वत:ला  क  लाग या. याम ये किवता आिण 
आ मकथन यावर मो ा माणावर लेखन झालेल े दसते. दिलत किवतेबरोबरच आ मकथनहेी वानुभावातून मांडली गलेी. 
ब तांशी दिलत आ मकथन ेही वया या 35 त े40 या आसपास िलिहली गलेी आहते. दिलत सािह याम ये पु षां माणचे 
ि यांनीही मो ा माणात लखेन केलले े दसते. याम ये शांताबाई काळे, जनाबाई िग ह,े सधूताई सपकाळ, कुमुद पावडे, 
उ मला पवार, नंदा मे ाम इ याद नी िबनधा तपण ेआप या था मांड या आहते. दिलत ि या आिण सवण ि या यां या 
जीवनात फार मोठा फरक आह.े दिलत ि या फ  `घर, संसार व पतीचे जीवन रेखाटतात. असे अनेक वेळा हटल ेजात.े पण 
याला खोडून काढ याचे काम या ि यांनी केल ेआह.े खरेतर दिलत ि या खुप क , दै य, दा र य भोगतात. समाजाशी सतत 
यांचा संघष चालू असतो. उदा. 'जीणं आमुचं' ह ेबेबी कांबळे यांचे आ मकथन. या ि या वत:वर होणारे अ याचार, अ याय, 

था, वेदना, जग याची लढाई, भाकरीची लढाई रेखाटतात. याच माणे वत:चे जीवन, राजक य, सामािजक, शौ िणक 
जीवनही रेखाटतात. 
 दया पवारांचे 'बलुत'ं, ल मण मानचे 'उपरा', ल मण गायकवाडांचे 'उच या', . ई. सोनकांबळचे 'आठवण चे प ी' 
अशा अनेक आ मकथनांनी आिण यात या भयान वा तवाने मराठी सािह यात खळबळ उडाली. दिलत सािह याने शोिषत 
पीिडत माणसाचे जीवनिच ण पिह यांदा घडवल.े आ मकथन या वा य कारात िवपुल लेखन झाले. पण याम ये मा  ी 
उपेि तच रािहली. ितला वत:चे अि त व दसत नाही. फ  एक उपभो य व तू हणून पािहल ेजाते. ी ही कोणाची तरी 
माता आह,े बहीण आह,े बायको आह.े ी ही पु ष धान सं कृतीची बळी गेललेी आह.े दिलत सािह यात देिखल ित या 
वाटयाला ह े द:ुख कमी-अिधक माणात आलले े आह.े ीकडे ी हणून नाही, तर माणूस हणून पािहले पािहजे. दिलत 
सािह यामधील ी ढी, परंपरा यातच अडकललेी दसते. अनेकदा तर पराभूत झालेलीच दाखवली जाते.  
 महा मा फुले, ताराबाई शदे, आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लेखनी हातात `ö◌ोऊन ि यांना 
िलिह याचे बळ दल.ं यां या मूक वेदनांना यांनी वाट क न दली. आंबेडकरांनी यांना 'मानवतावाद' िशकवला. 
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दिलतांसाठी  बाबासाहबेांनी संपूण आयु य िझजवले. यांनी उभारले या समाज प रवतना या चळवळीत ि यांनाही 
सहभागी क न घेतल.े ीनेही पु षा या बरोबरीने स म झाले पािहजे. ित या अि त वाची जाणीव बाबासाहबेांनी क न 
दली. 1927 चा महाडचा स या ह, 1930 चा काळाराम मं दर स या ह यांत सहभागी ि यांनी तु ं गवास भोगला आह.े 

तरी या डगमग या नाही. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारांनी यांना आ मभान आल.े यांनी ित यातील साम य जाग े
केल.े ितला आ मस मान दला. ित या लढाऊ बा याचे दशन घडवल.े  
 दिलत सािहि यकांनीही वत: या लेखनात ि िच ण केल े आह.े पण ती ी ढी, परंपरा त, पराभूत 
मन: वृ ीची आिण दु यम थानी अशीच वा णली आह.े ी या मनाचा िवचारच यांनी केलेला नाही. दिलत आ मकथनातील 
ि यांचे शोषण इतर वगातील लोक तर करतातच पण, दिलत लोकही ीचे शोषण करतात. दिलत ी थािपत ी या 
तुलनते माणूसक या ह ांसाठी उभारले या संघषात अ थानी आह.े ल मण मान या 'उपराम ये' ीला जनावरां माणे 
वागणूक दली जाते. ितची िवटंबना केली जाते. ितची खरेदी-िव  केली जात.े पौसे घेऊन ितला गहाणही ठेवले जाते. ीचे 
संुदर दसणे सु दा ितला शापच आह.े याचा यय उपरामधील पा मामी या ि रेखेव न दसून येतो. दया पवारां या 
'बालुत'ं मधील ी सु दा दा र यात िपचलेली आह.े पण ती म यमवग य ीपे ा धीट आह.े म यमवगा या सं काराचे 
अणुकरणही करताना ती दसते. याचबरोबर ा ि या हद ूमू य जप याचा य  करताना दसतात. दगडूची आई व आजी 
िवधवेचं जीवन वा ाला येऊनही पुन ववाह करत नाही. जी जमनामावशी दया पवारांसाठी देहिव य करते. ित याकडे दया 
पवार मोठे झा यावर दलु  करताना दसतात.  
 एकंदरीत दिलत आ मकथानातील ीवर, ित या जीवनावर नजर टाकली तर असे दसून येते क  दिलत ी ही 
अठरािव  दा र यात भरडली गेली आह.े ितचे शारी रक आिण मानिसक शोषण होताना दसते. ित या वा ाला मारझोड, 
काबाडक च आलेल े दसतात. पु ष दा  िपऊन ितला मारहाण करतात. ित या क ावर जगतात. सवच तरांवर ितचे शोषण 
होताना दसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जो समाज अिभ ेत होता, जे प रवतन हवे होते ते येथे आ मकथनात जाणवत 
नाही. ीयांचे शोषणच पाहावयास िमळते.  
 'मु ाम पो ट देवाचे गोठण'े, 'तराळ-अंतराळ', 'आठवण चे प ी' या आ मकथनातील ि यां या वा ालाही असेच 
द:ुख आलले ेआह.े भारतीय रा य`घटनेने ीला मूलभूत ह  दल.े समतेचे त व दल.े पण ही 'समता' ितला अनुभवायला 
िमळत नाही. ि ला माणूस हणून वागणूक िमळत नाही. ितला सतत संघषच करावा लागतो आह.े पण बाबुराव बागुल 
यां या सािह यातील ी मा  िव ोही भूिमका `ö◌ोताना दसते. 'सूड' या दीघकथेतील नाियका जानक  वत:चे ी वच 
नाकारते. वत:चे बाईपण ती नाकारते. ीचे माणूसपण बागुल अधोरेिखत करतात. या पु षी व थेन े ि या देहाचा 
चोळामोळा केला. या पु षी व थेलाच ती धडा िशकवताना दसते. याच माणे ी लेिखकांनीही आप या लेखणी ारे 
वत:चे जीवन िच ण रेखाटल ेआह.े बेबी कांबळे का  पं या आधारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांब ल आदर  करतात.  

''''''''मा यामा यामा यामा या    जवळजवळजवळजवळ    आहचेआहचेआहचेआहचे    कायकायकायकाय    वावावावा     भीमाभीमाभीमाभीमा    तलुातलुातलुातलुा    
तु याचतु याचतु याचतु याच    चरणीचरणीचरणीचरणी    वहातीवहातीवहातीवहाती    पु पपु पपु पपु प    फोडफोडफोडफोडलीलीलीली    वाचावाचावाचावाचा    दुदुदुद:ु:::खालाखालाखालाखाला    

फूलफूलफूलफूल    वाहतेवाहतेवाहतेवाहते    एकएकएकएक    एकएकएकएक    सगळेसगळेसगळेसगळे    फु ल◌ल्गफु ल◌ल्गफु ल◌ल्गफु ल◌ल्ग    दुदुदुद:ु:::खाचेखाचेखाचेखाचे    
डो यातनूडो यातनूडो यातनूडो यातनू    पडतेपडतेपडतेपडते    थबथबथबथब    धतुेधतुेधतुेधतुे    पायपायपायपाय    भीमाभीमाभीमाभीमा    तझुेतझुेतझुेतझुे    

आ यातनूआ यातनूआ यातनूआ यातनू    भडकतीभडकतीभडकतीभडकती    आगआगआगआग    याचीतयाचीतयाचीतयाचीत    पटेवलीपटेवलीपटेवलीपटेवली    हीहीहीही    योतयोतयोतयोत    
धडधड याधडधड याधडधड याधडधड या    ाााा    योतीतनूयोतीतनूयोतीतनूयोतीतनू    बु दबु दबु दबु द    भीमचभीमचभीमचभीमच    दसतातदसतातदसतातदसतात.''.''.''.''    

 'मरणकळा' म ये जनाबाई िग ह ेयांनी गोपाळ समाजा या वेदनेला वाट क न दली आह.े एका भट या ी या 
मनातील दंके, द:ुख, आसवांची गाथा आह.े एकूणच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना वातं य, समता, बंधुता या य चा 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LV          SJIF Impact Factor : 7.479                              Page - 238 

वीकार करणारी, िवषमता नाकारणारी ी अपेि त आह.े ी मुळेच पृ वीतलावर मानवाचे अि त व आह.े ती जगाची 
िनमाती आह.े माता आह.े ा िवचारांची दिलत सािहि यकांनी जोपासना केली पािहजे.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    :::: 
1. डॉ. मनोहर जाधव, दिलत ि यांची आ मकथन:े व प आिण िच क सा, सुिवधा काशन, पुणे, थमावृ ी, 2006. 

2. डॉ. अिवनाश सांगोलेकर, दिलत सािह य : वाह आिण कार, ितमा काशन, पुणे, थमावृ ी, 2009. 
3. डॉ. योग  मे ाम, दिलत सािह य : उ म आिण िवकास, ीमंगेश काशन, नागपूर, थमावृ ी, 1998.  
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वावावावा    ....मममम    ....जोशीजोशीजोशीजोशी    िलिखतिलिखतिलिखतिलिखत    मराठीमराठीमराठीमराठी    कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील    ीीीी    ितमाितमाितमाितमा    
    

ाााा. . . . राजकुमारराजकुमारराजकुमारराजकुमार    मोरेमोरेमोरेमोरे    
दयानंद कला महािव ालय लातूर 

 

ि यांचे  ह ेमानवी अिधकारा या दिृ कोनातून अ यंत चतेचे आिण गंभीर  आह ेह े  केवळ एखा ा रा ा 
पुरत ेमया दत नाही तर ते संपूण जगात अि त वात आह ेजागितक तरावर ि यां या ह ांचा मानवतावादी दिृ कोनातून 
िवचार कर यासाठी अनेकांनी य  केले आहते पु ष धान सं कृतीमुळे युगानुयुग े ि या वर आणल े होत आलेल े आहते 
एकोिणसा ा शतकापयत हा अ याय अ याचार ि या िनमूटपण ेसहन करत हो या ि यांनाही मन आह ेएक  हणून 
यां याही काही इ छा आकां ा असतील यांनाही  वातं य िवचार वातं य दल ेपािहजे ही गो  पु ष धान सं कृतीने 

सोयी करपण े लावलेली दसते आिण ि यांना या गो ीची जाणीव होऊ नये हणून ितला गृहल मी देवता अशी उपाधी 
दलेली दसून येत ेएक कडे ीचा माणूस हणून जग याचा अिधकार िहरावून यायचा तर दसुरीकडे ितला देवक ची उपमा 
ायची हा िवरोधाभास ल ात घे यासारखा आह े यांना यां या ह ांची जाणीव हावी यां याम ये ह े प रवतन घडवून 

आण याचा य  वामन जोशी यांनी आप या कादंबरी लेखनातून अिभ  केललेा दसून येतो 
वामन जोशी यांचे ि म व अ यंत आदश होते आिण या आदश त वांचे पडसाद यां या सवच वां यावर पडलेली 

दसून येतील सामा यपणे लेखक जे लेखन करतो या लेखनावर या या ि म वाची छाप उमटणे अप रहाय असत े यामुळे 
सािह याचा अ यास करताना लेखकाचे वैयि क जीवन समजून घेणेही आव यक असते यांनी आप या कादंब यांतून 
सामािजक ांचा वेध घेतललेा दसून येतो िववेक हा यां या कादंबरीचा ाण आह ेमुळातच यांचा वभावच िववेकवादी 
आह े यांनी आयु यात येक गो ीकडे सामा यपणे आिण सम वय यानेच बिघतल ेआह े यांनी आप या कादंब यांमधून ी 

ांची चचा केली ी वातं याचा पुर कार केला पण वातं याचा पुर कार करताना ी आिण टोकाची भूिमका घेऊ नये 
हचे मत यांनी आप या कादंब यांमधून मांडलेली दसते यांनी ी व पु ष असा लग भेद केलेला नाही पण दोघांनीही 
सामािजक जीवनात सम वय साधला पािहजे असे ितपादन यांनी आप या लेखणी ारे केल े आह े ा सव गो ी समजून 
घे यासाठी वामन जोशी यांचे ि म व ी जीवन िवषयक यांचे िवचार यां या ि म वावर झालेल ेिविवध सं कार या 
सव गो ी समजून घेण ेआव यक आह ेवामन जोशी यां या सािह यािवषयी वा.ल.कुलकण  असे हणतात ,"वामन म हार यांचे 
लेखन वाच यानंतर िच वृ ी ि थरावतात. मनाला स ता येत े अंतःकरणातील स य वृ ना नवी पालवी फुटत े
.जीवनावरील िव ास वृ गत होतो वृ ी अंतमुख परंत ुआशायु  बनते व जीवन िवषयक या ांनी डोके भ न जाते त े

े  दजाचे असतात. "वा. ल. कुलकण  यांचे वरील िवचार, वा.म. जोशी यां या सव ि म वाचे सारच आह.े 
वा.म.जोशी यां या कादंबरीतील सवच नाियका या सुसं कृत आिण पांढरपेशा घरातील आहते.याला फ  

आ मह रणी ही कादंबरी अपवाद आह.े रािगनी कादंबरीची नाियका रािगनी आिण सहनाियका उ रा या दोघीही िशि त 
घरातील मुली आहते रािगनीची आई आिण उ राची आई दोघ नीही घरी इं जी िश ण घेतलले े आह े उ रे या आई-
विडलांनी तर मुला माणेच ितचा सांभाळ केला होता ती मुलगी आह े हणून कोण याही कारचे बंधन ित यावर लादललेी 
दसून येत नाही हणूनच ित या वभावात अ यंत प ता आिण बाणेदार वृ ी दसून येत े.सुशीलेचा देव मधील सुशीला चे 

वडील िवनायक राव व रावबा चे वडील िगरीधर राव यांची मै ी ही कती अतूट आह े यांचे येणा या पीडी वरती होणारे 
सं कार ह े कती मोलाची आहते याचे वैिश पूण वर सवच कादंब यांम ये आलले े दसून येते. कादंबरी मधील सव पा े 
सुिशि त आिण सुसं कृत आहते येकाची वभाव वैिश े वेगवेगळी जरी असली तरी पुढील िपढीवर कोणकोणते सं कार 
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होत गेल ेयाचे वैिश  पूण वणन सवच कादंब यांम ये आलले े दसून येते वामन म हार यांनी या काळात कादंबरी िलखाण 
केल े या काळातील कौटंुिबक व थेपे ा यां या कादंबरीतील कौटंुिबक व था आदश व पाची होती आिण िवशेष 
हणजे या कुटंुब व थेत ि यांवर बंधन ेनाहीत. या मनमोकळेपणान ेपु षांम ये उठबस क  शकतात. पु षांची चचा क  

शकतात आिण प पण े आपल े मत मांडू शकतात थोड यात वामन म हार जोशी यांनी आप या कादंबरीत कथानकाची 
मांडणी करताना कुटंुब सं थेचा आधार घेतला आह े .यात कुटंुब प तीतील  -  तील संबंध, नातेसंबंध यातून 
िनमाण होणारी भाविनक गुंफण याचे िववेचन कादंबरीत येते .सुिशि त आिण सुसं कृत कुटंुबातील न ान ेिशि त होणारी 

ी आप या आयु याकडे एका न ा दिृ कोनातून पाहते याचे ययकारी िच ण वामन म हार यांनी आप या कादंबरी 
लेखनातून अिभ  केले आह.े 

वा. म. जोशी यांनी  1915 त े1935 या कालखंडात कादंबरी लखेन केलेल ेअसून या कालखंडाम ये ी जीवन िवषयक 
बराच मह वपूण  सुधारणा महारा ात घडून आले या हो या. समाजातील ब याच लोकांचे िवचार ी िश णासाठी अनुकूल 
होते रािगनी आिण उ रा दोघांचेही वडील सुधारक होते यामुळे यांनी आप या मुल ना िशकिवले व यांचा बालिववाह केला 
नाही रािगनी कादंबरी ची िन मती के हा झाली या कालखंडात समाजात बराच वैचा रक संघष चाल ूहोता याचे पडसाद 
आिण सव जु या-न ा आचार िवचारांचे ी जीवनावर झालेल े प रणाम ही िनदशनास आणनू दे याचे मह वाचे काय 
लेखकाने कादंबरीतून केले आह.े वदेश ेमाने े रत झालेली त ण िपढी यातून ीजीवनाची होणारी अवहलेना या सामािजक 
सम या निलनी या कादंबरीत अिभ  झाले या आहते याच बरोबर अधवट िश णामुळे ी या आयु यात होणा या 
सम यांचा िवचार कमळा या ि रेखे ारे केलेला आह ेसमाजातील दवानजी सारखे दृ  वृ ीचे लोक अननुभवी मुलीचा 
फायदा कशा कारे उठवतात आिण यातून मुली या आयु याची कशी ससेहोलपट होते याचे वणन कादंबरीतून कर याचा 

य  लेखकाने केलेला आह.े जोशी यांनीही जी कादंबरीलेखन केल ेआह े या सव कादंबरी या नाही का या सुिशि त सुसं कृत 
व जीवनाम ये तडजोड करणा या आहते याचे ित बब यां या कादंबरीतून अिभ  होताना दसून येते. 
रािगनीरािगनीरािगनीरािगनी    कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    ीीीी    ि रेखाि रेखाि रेखाि रेखा    

या कादंबरीची नाियका रािगनी अ यंत कोमल मनाची आह.े एक पारंप रक हद ू ो  असावे असे सव सं कार 
रािगनी वर झालेले होते बालपणापासूनच ती ेम रसाची मूत  भासते. आयु याम ये यांनी कधी कोणाशी उ टपण ेबोललले े
आढलनू येत नाही. ल  झा यानंतर थो ाच दवसात भै यासाहबे ितला सोडून जातात पण ती डगमगत नाही माहरेी न 
जाता सासर्यांची सेवा कर यात ध यता मानते मला पुन ववाह करावासा वाटत नाही असे ती हणते रािगनी हणजे हद ू

ीचे प वाटतं. िश णान े ित यात थोडाफार बदल होतो एवढेच. उ रा मेिडकल कॉलेजची िव ाथ नी आह.े ितची 
बुि म ा खर असते याचबरोबर ती वादिववादात िनपुण असते ी यावर वषानुवष अ याय करणा या पु ष धान सं कृती 
ब ल ित या मनात संताप असतो ी-पु ष समानता असावी आिण ि यांनाही पु षा माणे सव े े खुली असावीत ा 
मताचा ती पुर कार करत ेयािवषयी कुसुमावती देशपांडे असे हणतात," महारा ातील सामािजक व कौटंुिबक जीवनाला एक 
नवीन वळण लागत होते याचीही प  ित बब रािगनी ते दसून येत ेिश णान ेसुसं कृत व वतं  िवचारा या झाले या दोन 
मुली व यां या भोवती गुंफल े जाणारे दोन अंतरीची कौटंुिबक जीवन हा या कादंबरीतील मु य वाह आह े यातच या 
दोघांची पर पर संबंध अ यंत िज हा याचे आहते."रािगनी ही नाियका धान कादंबरी आह ेरािगनी आिण उ रा यांची मै ी 
अतूट आह ेया मै ीला एक नवीन प रमाण ा  क न दे याचे काय लेखकाने केल ेआह े. ी ाचा िवचार एका न ा दृ ीन े
कादंबरीत केलेला आढळतो. रािगनीतील नाियका  केवळ पर पर संबंधाचा व ी ांचा िवचार करीत नाही तर शै िणक, 
सामािजक, सां कृितक आिण साि वक या सव कार या चचत पु षां या बरोबरीने सहभागी होतात. रािगनी सुिशि त पण 
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परंपरावादी ी आह े ी आिण पु ष दोघांमधील सम वय असावा असे मत मांडणारी एक खर ी लेखकान ेकादंबरीतून 
रेखाटली आह.े 
आ मह रणी कादंबरीतील ी ि रेखा 

आ म ह रणी ही लघ ुकादंबरी आह ेया कादंबरीची नाियका सुलोचना आह ेहोय कादंबरीम ये सुलोचना या भावना 
फारशा गट झाले या नाहीत आ मात बागडणारी सुलोचना जीवनात पदापण करते आिण गु ं या आ ेव न धौ य ऋिषशी 
िववाह करते या या मृ यूनंतर ितचे मन गभ टगितकडे ओढल े जाते एकाच ी िवषयी आकषण िनमाण झाले या दोन 
तप वी मनातील संघष दाखिव या या दृ ीने ही ि रेखा कादंबरीत अिधक प रणाम क न जाते असे ल ात येते िवधवा 
ि यांनी आ मह या कर यापे ा पुन ववाहाचा वीकार क न जीवन सुखाने जगावे हा िवचारही लेखकान े या ी 

ि रेखेतून सूिचत करताना  केला आह ेया कादंबरीतील उ  साि वक वातावरण आ माचे र य वणन शु  धमभावना 
आिण पािव य ा सग या गो मुळे संपूण कादंबरी चे वातावरण फारच उ  वाटते या कादंबरीिवषयी वामन जोशी 
हणतात," या ंथा या लेखना या वेळी मला ' ानंदसहोदर ' हणून याला हणतात या रसाचा िजतका व जसा आ वाद 

घेता आला िततका आ वाद इतर थंा या वेळी सा ेपतेन े िचत संगीच घेता आला." या कादंबरीची नाियका सुलोचना 
पौरािणक कथेची नाियका सो वळ, सुसं कृत, िवनयशील, आ ाधारक व वा तव प रि थतीचा वीकार करणारी रेखाटली 
आह.े 
निलनीनिलनीनिलनीनिलनी    कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    ीीीी    ि रेखाि रेखाि रेखाि रेखा    

निलनी कादंबरीत ामु यान े तीन ी ि रेखा पुढे येतात या हणजे निलनी कमळा आिण आवडी यापैक  
निलनी आिण कमळा या शहरात राहणा या सुिशि त ि रेखा आहते तर आवडी ही खे ात वाढलेली आिण अिशि त 
आह.े निलनी या कादंबरीची मु य नाियका आह ेती सुिशि त आह ेपरंत ुआपल ेल  वसंतरावांची करायची क  रंग रावा सी 
करायचे याचा िनणय ती शेवटपयत घेऊ शकत नाही ी िश ण िवषयक आिण सुिशि त ी िवषयक मत मांडताना निलनी 
आढळून येते निलनी िववाहाचे जे व  पाहते ते व  व च राहतात तर कमळा कुमारी मातेचे दःुख अनुभवत जीवन जगत 
आह ेव शेवटी आ मह या क न घेत ेआवडी ही िववाह क न संसार करत ेपती या संर णासाठी वतः bb4 केला असे खोटे 
सांगून जीवन संघषाला सामोरे जाणारी ी ि रेखा लेखकाने रेखाटली आह ेनिलनी सुिशि त पण अप रप  िवचारांची, 
आवडी अिशि त पण गंभीर िवचारांची, कमळा दवाळी या कपट ना ाला बळी पड यामुळे आयु याची शोकांितका झालेली 
कुमारी मातेचे दःुख अनुभवणारी अशा कारे या ित ही ी ि रेखां या भाविव ाची गुफंण करीत लेखकान े कादंबरीचे 
कथानक अिभ  केले आह.े 
सशुीलचेासशुीलचेासशुीलचेासशुीलचेा    देवदेवदेवदेव    कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    ीीीी    ि रेखाि रेखाि रेखाि रेखा    

सुशीलेचा देव ही कादंबरी नाियका धान कादंबरी हणून ओळखली जाते या कादंबरीची नाियका सुशीला ही आह े
सुशीलेचा देव या कादंबरीत सुशील याचे बालपणापासून ते बळवंत रावांशी पुन ववाह हो यापयत चे वणन लेखकाने केललेी 
आह े यात आयु यातील येक संकटामुळे सुशील ए म ये कसे कसे प रवतन होत गेल े ह े लेखकाने दाखिवलेल े आह े आई-
विडलांकडून लहानपणीच देव बा पा ची पूजा करावी हा सं कार ितला लाभला दगडाला फुले वाह यात ितला देवासी िहतगजु 
कर यात समाधान िमळत असे परंत ुदगडात देव नाही ह ेितला बाळू या कूच एस टी व न समजते ल  झा यावर आप या 
पती या िवचाराने ती भािवत होते व पती हाच देव असे ितला वाटायला लागत ेकालांतरान ेपती या िविच  वाग यामुळे 
पती देखील मातीच याची जाणीव ितला होत े परत एकदा ित या देव िवषयक संक पनेत बदल होतो परंत ुअशा संकटान े
सुशीला कोसळत नाही जमीनदो त होत नाही तर यातूनच एका उ  तर ह ेवादाकडे ितची वाटचाल सु  होते आिण देहाच 
देवो या संक पने पयत सुशीला येऊन पोहोचते नव या या िविच  वागणुक मुळे सुशीला याला सोडून जाते आिण एका न ा 
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आयु याला सु वात करते परंत ुनवरा आजारी आह ेह ेकळ यावर ती परत येत े यांची सवतोपरी काळजी घेते याचा मृ यू 
झा यावर ितला वाईट न च वाटते पण ती दःुख उगाळत बसत नाही तर पु हा एकदा आप या येयाकडे वाटचाल करत े
अशा कारे दगडाचा देव मानणा या सूिशलेचे' येय हचे देव 'मान या या भावि थती चे दशन कादंबरीकारांनी आप या 
कादंबरीतून रेखाटलेल ेआह.े 'सुशीलेचा देव' ही कादंबरी संपूणपण ेसुशीले या भोवतीच गुंफललेी आह.े सुशीले या िवचारातून 
अनेक आधुिनक िवचारांचा आढावा लेखकान े घेतललेा आह.े राजकारण, समाज सुधारणा, जहाल व मवाळ प ाची मत े
इथपासून ते िव  कुटंुब वादा पयत चे सं कार आजूबाजू या वातावरणामुळे सुशीले या ि म वावर होत गेली यातूनच 
ित या देव, धम आिण समाज यािवषयी या संक पना बदलत गे या हा बदल इतका वाभािवकपणे घडून आला आह ेक  तो 
कुठेही िवलग वाटत नाही. ह ेकादंबरीचे िवशेष आह े.सुशीला ही ि रेखा हणजे संवेदनशील ी दगडात देव मानणारी पण 
प रि थतीचे चटके बस यावर' येय हाच देव 'या संक पने पयत पोहोचणारी आदश ी कादंबरीकारांनी कादंबरीतून 
अिभ  केलेली दसून येते. 
'इंद ूकाळे आिण सरला भोळे' कादंबरीतील ी ि रेखा 

'इंद ूकाळे व सरला भोळे 'या कादंबरीतील मुख ी ि रेखा असून इंद ूकाळे ही कला ि य असते ितला गाण े
िशक याची आवड असत.े इंद ू बदमुाधव यां याकडे गायन िशकतअसत.े त े ितचा फायदा उठव याचा यत्न करतात परंत ु
याकडे ती दलु  क न आपली िशकवनी पूण करते आिण गायनाम ये रममान होते .पतीला फसवणे पाप आह ेह ेितला मा य 

असत े पती- प ी तला िव ास हा कती मह वपूण असतो याची जाणीव क न दे याचे काय कादंबरीकारांनी आप या 
कादंबरीतून रेखाटला आह.े सरला भोळे ही ीमंतीत वाढलेली मुलगी असते पण ल ानंतर मा  ितची अवहलेना होते. ितचे 
पती िवनायकराव ह ेगांधीजी या स या हात सहभागी होतात पतीचे देशभ चे येय ितला खे ात घेऊन येतात पण या 
बाबतीत ती थोडा देखील िवरोध दशिवत नाही. पती या येयाशी  समरस होते. अ पृ य व तीत राहायला तयार होते याचा 
अथ या कादंबरीतील दो ही नाियका  या सुिशि त आहते जीवनाम ये तडजोड प क न आप या पतीची सेवा करण े यांना 
मदत करण ेह े कती मह वपूण असत ेयाची जाणीव लेखकाने कादंबरीतून कट केली आह ेइंद ूकाळे ही ि रेखा कलावादी व 
रिसक वैवािहक जीवन व कलेची आवड यां या संघषात सापडललेी िन पाप ी अशी रेखाटली आह े तर सरला भोळे ही 

ि रेखा कमयोिगनी ी वा तवाशी संघष करणारी दःुखातून देहाकडे वाटचाल करणारी ि रेखा हणून आपणास 
पहावयास िमळते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

१) वामन म हारानी आप या' रािगनी'कादंबरीतून महारा ात न ाने उदयास येणा या ीचे भाविनक, सामािजक, 
शै िणक व वैवािहक जीवन समजून दे याचा य  केला आह.े 

२) आ मह रनी 'या कादंबरीतून पुराण कथेचा आधार घऊेन पुन ववाह ही अिभनव क पना समाजासमोर आणली आह.े 
३) 'निलनी' कादंबरीतून ी या अधःपतनास ी इतकाच पु ष जबाबदार आह े . ी िवषयक समाजाची धारणा 

बदलायला हवी असे िवचार यांनी कादंबरी ारे मांडल ेआह.े 
४) 'सुशीलेचा देव' या कादंबरीतून सुशीला ही दगडाला देव मानणारी परंत ुकालांतरान ेती प रप  बनत ेआिण' येय 

हाच देव 'या संक पनेपयत पोहचते. 
५) 'इंद ूकाळे व सरला भोळे' या कादंबरीतील कलाि य इंद ूआप या पती या मागे खंबीरपणे कशी उभी टाकते याचे 

िच ण अिभ  झाले आह.े 
६) वा. म. जोशी यांनी आप या कादंबरी मधून ी ा िवषयक यथाथ चचा केली आह ेह ेमत मराठीतील मा यवर 

लखेक समी कांनाही मा य आह.े 
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जगाला िनसगद  िमळालेली अनमोल भेट हणजे ी होय. ी ही जगाचे म यवत  क  आह.े जगाला घडव यात, 
या या िन मतीम ये सहाचा वाटा हा ीचा आह.े नविन मती कर याची श  ीम ये आह.े हणून ी ही आई, बहीण, 

आजी, प ी आदी अनेक ना यातून समाजाला िनसगान े दलले ेएक वरदान आह.े आदीश , आदीमाया हणुनही ीचे मह व 
आ याि मकदृ ीन े सांिगतल े जाते. या ीमुळे अनादी काळापासून आजपयत ह े जग उभं आह.े सजल ं आह,े फुलल ं आह,े 
बहरलही आह.े या ीचे मह व जेवढे सांगावे तेवढे कमीच आह.े आपण मानवजातीचा सामािजक, राजक य, सां कृितक व 
आ याि मक इितहास पािहला तर तो ी िशवाय पुण होत नस याचे आपणास दसून येते. या जगाचा रथ पुढे नेताना, येक 
रथाला दोन चाके असतात. ती दोन चाके हणजे ी आिण पु ष ह ेआहते. या दो ही चाकावर समान भार असतो यातला 
एकही िनखळला तर हा जगाचा रथ जा यावर थांबेल. सात याने ह े जग चालत रािहल े पािहजे. यासाठी ी व पु ष 
समानतेने सोबत पुढे गले ेपािहजेत. इितहासा या पानापानात ीयां या परा माचा इितहास आपणास वाचायला िमळतो. 
या जगातील जेवढे श शाली श द आहते त े ब तेक ीवाचक आहते याला यय येतो. जगात वावरताना वत: या 
लेकराला जीवापाड जपनारी, यावर सं कार क न जगातील सं कृती टकवून ठेवणारी, ी हीच रेखा आह.े  
 ीची भूिमका मह वाची असूनही इितहासात पाहाताना, अवलोकन करताना, ी ही शोषणाची िशकार रािहलेली 
दसून येते. ाचीन काळात ीयांना वातं ्य होते. ाचीन इितहासात डोकाव यास ीस ाक प दती या सं कृतीत 

अस याचे आप या िनदशनास येईल. बु दां या काळातही आपणास ी वातं य अस याचे आप याला दसते. कारण बु द 
ध म सार कर याचे कायही ी िभकंूनी के याचे पुरावे आहते. िशक याचे वातं य याकाळात होते. ी वातं य होते पण 
मनु या काळापासून ीला एक बं द त जीवनात अडकिव याचॆ काम झाले. असे िनदशनास येवून ी जीवन ह ेपडदयाआड 
गे याचे िच  दसते. याचे अनेक कारे पडसाद समाजात उमट याचे आपणास दसून येते. चूल व मुल यातच ी जीवन 
मयादीत कर याचे काम आल.े  
 ीयांना यां या ह ापासून वंिचत ठेव याचे महापातक समाजात घडत गले.े यात सामािजक एक बाजू पंग ू
झा याचे िच  पाहायला िमळते. यातून ीला मु  कर यासाठी सात याने य  चाल ू आहते. यात अनेक महापु षांनी 
पुढाकार घेतला. काहीनी याला अ पशा माणात िवरोधही केला ह ेआपणास दसून येते. हणूनच आज आपण या शोध 
िनबंधा या मा मातून ‘महापु षां या मराठी लेखन सािह यातून अिभ  आललेी ी ितमा’ याबाबत आढावा घेणार 
आहोत.  
 ीमु साठी समाजात अिवरतपण ेिलखान चाल ूआह.े यातून अनेक मागानी महाप षांनी ी समाजासाठी आपल े
िवचार यांचे स मीकरण हावे यासाठी  केलले े आहते. अशा अनेक महापु षांपैक  काही महापु षां या सािह य 
लेखनातून अिभ  झालेली ी ितमांचा अ यास करणार आहोत.  
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लोलोलोलोकमा यकमा यकमा यकमा य    टळकटळकटळकटळक    ::::----        
 बाळ गगंाधर टळक ह ेभारतीय वातं य चळवळीतील अ ग य नेत ेहोते. यांनी इं जािवरोधात खुप मोठा संघष 
उभा केला. भारतीय सामािजक व राजक य चळवळ चालवताना यांची ी समाजाब लची भुिमका असावी तेवढी 
सकारा मक न हती असे दसते. यांनी वेळोवेळी मराठा, केसरी इ. वृ प ातून जे लेखन केले यातून ते दसून येत.े  
 सन 1884 साली रानडे व यां या सुधारनावादी इतर सहकायांनी मुल ची शाळा करावी व वय संमतीचा िवषय 
मांडला. यावेळी ी िवरोधी षेातून टकळांनी अडथळा आणला. “कुन या या मुलांमुली या िश णावर खच करणे हणजे 
पैशाची उधळप ी आह.े” तसेच या गावात 200 लोकसं या आह ेअशा गावात शाळा सु  कर याची मागणी पुना सावजिनक 
सभेने केली त हा ही टळकांनी िवरोध केला. मराठा या 15 मे 1881 रोजी या अंकातील लेखात ते हणाल े“सरकारचा पैसा 
हा करदा यांचा पैसा आह ेआिण यामुळे ते पैसा कुठे खच करायचे ह ेकरदातेच ठरवतील. हणजे कर देणारे ब जन न हते 
कवा ी समाज न हता यातूनच यांचा कावेबाजपणा उघडक स येतो. तसेच इं जी िश णाचा मिहलां या ी वावर 

प रणाम होतो. आिण यांना आनंदी भौितक सुख नाकारल ेजाते” (द मराठा 28 स ट. 1884)  
 मुल ना केवळ देशी िश ण, मु यिश ण आिण िशवणकाम िशकवल े पािहजे यावरच भर होता. मुल ना 11 ते 5 
यावेळेत शाळेत जायलाही यांचा िवरोध होता. सं याकाळी कवा सकाळी तीन तासच शाळा असावी बाक  वेळेत घरकाम 
करावे. (द मराठा 1887)  
 ‘जर हा अ यास म बदलला नाही तर नवयाला यागणाया रखमाबाई सार या मुली आढळ यावर नवल वाटायला 
नको, असे रानडेला बजावले होते. रखमाबाई ह े करण संमती वया संबंधात होते. यांचा िववाह बालपणी दादाजी िभकाजी 
या यजमाना सोबत झाला होता.  
 महष  ध डो केशव कव यांनी 1915 साली मिहला िव ापीठ सु  केल े यावेळेस मुल ना वंयपाक, िहशेब, मुलांचे 
संगोपन इतकच िश ण दल े पािहजे असही मत मराठया या 27 फे ुवारी 1916 या अकंात िलहला आह.े याचबरोबर 
टळकांनी मिहलां या मोफत व स या िश णाला िवरोध केला. (मराठा 17 ऑग ट 1919)  

 अशी भुिमका टळकांची यां या सािह यातून कषाने जाणवते.  
महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    ::::----        
 महा मा गांधी ह े टळकांनंतरचे भारतीय वातं य चळवळीचे दघकाळ नेतृ व केलेल,े स याचे पूजक मानतो असे ह े
नेत ेहोते. यां या जीवनात राजक य परीवतन हावे हणून राजक य चळवळ नेटाने चालवली पण यासोबतच सामािजक 
प रवतन हावे हणून अ पृ यता िनवाणासोबत ी स मीकरणालाही मह व दले. यांनी यां या सािह यातून वेळोवेळी 

ितपादन केल ेआह ेक , ी ही समाजाचा अिवभा य घटक आह.े ी ही देशाच भिव य घडवत.े असे मत ते  करत 
असत. यामुळे यांनी पुढील िवचार मांडल ेआहते.  
 ‘पु ा इतकाच वारसा ह  क येला िमळावा’  
 ‘पतीची कमाई ही पतीप ीची सामाईक जदगी होय. कारण घरकामात प ी पतीला ाजनात मदत करीत असते’  
 ‘ ी पु षां या वेतनात िवषमता असू नये’ ‘पु षांचे ीवरील भु व संपू ात आल े पािहजे ी वतं  असली 
पािहजे.  
 ि यां या समाजातील दु यम थाना या बाबतीत गांधीजी हणतात क , ढी आिण कायदे बघता ि यांचा दजा 
सव हीन आह े आिण ते आमुला  बदल याची गरज आह.े त कालीन शारदा िबलाला होणाया िवरोधा बाबत यांनी 
‘ ीवगा या ह ां या बाबतीत मी कसलीही तडजोड करायला क हाही तयार नाही.’ अशी प  भुिमका घेतली होती.  
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 गांधीज नी यां या जीवनात सामािजक बदलासाठी अहोरा  मेहनत घेतली. समाजातील घातक  ढीवर टका 
केली. हया िवरोधात चळवळ उभी केली. बालिववाह, डंाप दती, पडदाप दती या अितमत: ी िवरोधी ढी आहते. हणुन 
या समाजासाठी ही पोषक नाहीत असे ते हणतात. याबाब चे समाजातून उचाटन होवून यातून ी मु  झाली पािहजे या 

िवचाराला यांनी सािह यातून व कृतीतून य ात िवचार समाजात जिव यासाठी काम केल.े  
 महा मा गांधीनी ी समाजाब ल काय करताना आप या सािह यातून अितशय मह वाचे िवचार मांडल ेत ेिलहतात 
क , ‘कोणतीही गो  ाचीन आह े हणुन ती चांगली आह,े असे मी मानत नाही पुराण परंपरेपायी आपण आपली ई रद  
तकश  गहाण टाकावी असा मी अ ह धरत नाही. कोणतीही ढी कतीही जुनी पुराणी असली तरी िनती वाशी ितचा 
िवरोध असेल तर भुजलाव न उ ाटन हो यासा ती पा  आह,े असे परखड आिण िन:सं द ध भुिमका गांधीजी घेतात. 
यािशवाय गांधीज नी याही पुढे जावून आंतरजातीय िववाहांना बंदी करता कामा नये. िववाह ही वैयि क बाब असली तरी 

गांधीजी ी वरील पु षी भु वाची, वामी वाची भावना संपली पािहजे. ी ही अगोदर  आह.े नंतर बाक  नात े
आहते. ‘ ी आिण पु ष एकच आहते, हणुन यांचे  वेगळे असता कामा नये हा िवचार ी पु ष समतेकडे नेणारा माग त े
सांगतात. (8 माच 2019, लोकस ा)  
 महा मा गांधी यांनी ी वातं याला ा या य दले वत: या वैयि क जीवनातही यांची प ी क तुरबा यांनाही 
बरोबरीचे थान दले. यांनी यां या सावजिनक जीवनात अनेक ीयांना ो साहन दल े हणुनच सरोजीनी नायडू, 
िवजयाल मी पंडीत, अवंितकाबाई गोखल,े दगुाबाई देशमुख, उषा मेहता, अ णा असफअली, राजकुमारी अमृत कौर, बीबी 
अमतुर सलम. अशा कतीतरी ी नेतृ व थानी आ या. संिवधान सिमतीत 15 मिहलांचा समावेश होता.  िश णातून ी 
पु ष समानता हा भाव जला पािहजे हणून सन 1922 म ये गांधीज नी ‘बालपोथी’ िलहली आह.े  
 महा मा गांधीज नी आप या सािह यातून ‘ ी याग आिण शांतीची मुत  आह ेआिण यु द सं था न  क न जगात 
शांतता िनमाण कर याचे साम य ित याच अंगी आह’े हा मह वाचा िवचार यांनी मांडला आह.े यांनी आपल ेआ मच र  
िलहल े‘माझे स याचे योग’ यात आपणास ी स मीकरणाचे अनेक उदाहरण ेअनुभवायला िमळतील. यां या सािह यातून 
यांनी ी ही समाजातील वतं  रेखा आह ेह ेसात याने यां या सािह यात मांड याचा य  केला आह.े यांचे सािह य 

व कृती यातून ी ब लची भावना ही सकारा मक पण े अिभ  ी ितमा आपणास वाचायला अनुभवायला िमळत.े 
ीिशवाय समाजाचे उथान होणे नाही यावर यांची भुिमका ठाम होती. ी िश णाचा यांनी आप या सािह यातून पुर कार 

केला आह.े  
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    ::::----        
 ीयां या उ दारासाठी फुल ेदा प याची भुिमका ही ीजीवनाला कलाटणी देणारी आह.े अंधारले या ी जीवनाला 
खया अथान े काशाम ये आण याचे काम ह ेम. योतीबा फुल ेयांच आह.े यांनी यां या जीवनात समाजाचे एक मह वपुण 
अंग जे पंग ूझालेल होत. यात ाण फंुक याचे काम जीवापाड मेहनत क न केल ेआह.े यां या कायाला इितहासात तोड 
नाही. ी जीवनाचे उ दारकत ह ेफुल ेदा प य होत. ी िश णाचा पाया घातला. ी िश णासाठी सािव ीबाइनी अंगावर 
दगड, िचखल शेण झेलल ेपण िनमुटपण े या काम करत रािह या.  
 ि यांचा खरा धम यांना िश ण देणे होय. ि यां या मानिसकतेसाठी व स म ी घडिव यासाठी िश णािशवाय 
पयाय नाही. ह ेओळखून म. फुलनी आप या प ीस िश ण दवूेन तयार केले. याच बरोबर अहमदनगर येथे िमसेस फरार व 
पुण े येथे िमसेस िमचेल यां या नॉमल कुलमधनू अ यापनाचे िश ण पुण केल े आिण सािव ीबाई फुल े हया देशात अदय 
िश का पिह या मु या यािपका हणुन प रिचत झा या. यांनी जीवओतून महारा ात ी िश णाची सु वात क न ी 
िश णाची दारे खुली केली.  
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 महा मा फुल े ह े आपल े िवचार य ात आणणारे बंडखोर युगपू ष होते. जाती था, ा णी धमाचे वच व, 
ि यांचे शोषण या सव आघाडयांवर संघष केला. यांचा संघष स यशोधनावर आधारललेा होता. 1848 साली मुल ची 
पिहली शाळा पु यातील िभडे वाडयात सु वात केली. योितबां या शाळेत िशकणाया 11 वष य मुलीने िलहलेला िनबंध 
मह वाचा आह.े ही मातंग समाजाची होती. ‘सावजिनक स यधम’ या पु तकात ी आिण पु ष  हा संवाद यांची िवचारधारा 
सांगणारा आह.े  
 ये  िवचारवंत ( ीवादी) िव ुत भागवत यांनी  केल े आह े क , योितबांनी बालिववाह, सती था, जरठ 
कुमा रका या ांची सोडवणकू कर यासाठी य ांची पराका ा केली. फुलबरोबरीनी गोपाळ गणेश आगरकर, लोकिहतवादी 
यांनी ी पु ष समानतेचा िवचार बंडखोर वृ ीने मांडला. या. रानडे यांनी पुनिववाह व िवधवा िववाहाचे समथन केल े
पण िवदरू झा यावर वत: कुमारीकेसी िववाह केला. यांचे पटिश य ना. गोखल ेयांनी पिहली बायको असताना दसुरी केली 
पण महा मा फुलनी अप य नसताना दसुरा िववाह केला नाही. पण सािव ीलाही बंधनात अडकवून न ठेवता सव वातं य 
बहाल केल ेहोते. पण दो ही दा प यांनी मािणकपण ेआयु यभर संसार केला व जनिहताथ हणजे जे दीन दिलत, शेतकरी-
क करी, सामा य लोकांसाठी काम केल.े कािशबाई नावा या ा ण िवधवा माते या मुलाला यशवंतला द क घेतल.े यांनी 
आप या चळवळी या मा यमातून सािव ीबाई फुल,े फाितमाबी शेख, मु ा साळवे, ताराबाई शदे, पंडीत रमाबाई, 
आनंदीबाई जोशी, या सार या असं य ि यां या कायासाठीची ेरणा महा मा फुलेच आहते. महा मा फुल े ह े ी मु  
चळवळीचे अ णेत ेठरतात.  
 महा मा फुले यांनी यां या सािह यातून ी शोषणावर लेखन केल,े ा णांचे कसब, गलुामिगरी, स सार, 
सावजिनक स यधम, का रचना िशवाजीराजे भोसले पवाडा, हटंर किमशन समोरील सा , िनवेदने, इशारा, तृतीयर  
नाटक, इ. लेखनातून महा मा फुलनी शेतकरी – क करी, सामा य गोर-गरीब लोक, याच बरोबर ीयांबाबत आयु यभर 
तळमळीन ेकाम केले. ी िश णासाठी चंड मेहनत घेणारा इितहासात दसुरा महापु ष सापडन ेकठीण. सािव ीबाई फुल े
यांनी यां या आयु यात महा मा फुल े सोबत काय करताना िवधवा व कुमारीका, माता यां यासाठी सतुतीगृह व 
बालसंगोपन क  चालवल,े िवधवा िववाहाचा आ ह धरला, ी िश णासाठी शाळा चालव या, दु काळात अ दान 
चालवली, रोगराई या काळात दवाखाने उभे केले, गोरगरीबांना सेवा पुरवली, िपडीत मिहलांना आधार दला. या दोघाही 
दा प यांनी र ाचे पाणी केले आिण समाजासाठी क  उपसल.े  
 वरील माण े यां या सािह यातून अिभ  झालेली ी ितमा होय. स यशोधक समाजा या मा यमातून धा मक 
परीवतन क न ी मु चा लढा उभे करणारे ह ेथोर पु ष होते.  
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    ::::----        
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय समाजासाठी खुप मोठा अ यासपुण लढा उभा केला. यांनी यां या 
आयु यात खुप अ यास केला. अनुभव पचवले आिण जीवनात समाजासाठी अितशय धाडसी िनणय घेतल.े जगाला वंदनीय 
असे संिवधान यांनी भारतीय लोकांना सम पत केल.े यां या लेखन सािह यातून ी ही वतं  झाली पािहजे यासाठी लेखन 
केल.े ी शोषणा िव द आवाज उठवला.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर घटनेची िन मती करीत होते. त हा समाजातील ी हा समाज घटक अ यंत मह वाचा 
आह.े भारतीय ी िपडीत आह.े धा मक दहशतवादात गुरफटली आह.े यातून ितची मु  झाली पािहजे यासाठी घटनेत यांनी 
तरतुद केली. हद ूकोड बील बनवल ेयातून ि यांना कायदेशीर ह  ा  क न दे यािवषयी आिण िवशेषत: वडीलोपा जत 
संपतीत वाटा दे यािवषयी आ ही होते. ल , वारस, द क इ. संबंधी समान कायदे हावे यासाठी तरतूद केली.  
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 ‘ि यांची गती या माणात झाली असेल. याव न एखा ा समाजाची गती मी मोिजत असतो. हणुनच हा 
समुदाय पािह यावर मला खा ी वाटते व आनंद होतो क  आ ही गती केली आह.े’ 20 जुल ै 1942 रोजी नागपूर येथ े
आयोिजत ऑल इंिडया िड े ड लासेस वीम स कॉ फर स म ये मिहलांना उ ेशून बोलल ेहोते. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांचे ीिवषयक लेखन : मह  गायकवाड यांनी यां या पु तकातून मांडल ेआह.े  
 19 जुल ै1942 रोजी नागपरू येथ ेझाले या अिखल भारतीय दिलत मिहला प रषदेला 25 हजार ीया उपि थत 
हो या. त हा तेथ ेि यांना घट फोट घेण,े थावर व जंगम मालम ा वाटा िमळणे असे मिहला स मीकरणाचे ठराव घे यात 
आल.े  
 जातीअंता या चळवळीम ये ी सबलीकरणाची श यता आह.े ी मु  होणे आव यक आह.े सामािजक वातं य, 
आ थक सुबकता िमळणे मह वाचे आह.े हणुन यांनी समाजाला सोबत घेवून समाजावर जाचक बंधने लादणाया मनु मृतीचे 
25 िडसबर 1927 रोजी जाहीर दहन केल.े यास पयाय हणुन ‘ हद ू कोड बील’ दला होता. ह े बील रामा या काळात 
अि त वात असत े तर सीतेला घराबाहरे हकलून दे याचे धैय पु षो म हट या जाणाया रामाला सु दा झाले नसते. या 
श दात यांनी िबलाची समकालीनता व मौिलकता पटवून सांिगतली होती. 26 स ट. 1951 रोजी ‘ हद ूकोड बील’ कायमचे 
बारगळल.े संसदेत सरदार पटेल व यांचे अनुयायी एवढेच न ह ेतर लोकसभेचे अ य  यांनीही ह े बील मांड यास िवरोध 
केला. त हा याचा लेश होऊन डॉ. बाबासाहबेांनी कायदेमं ी पदाचा राजीनामा 27 स ट. 1951 रोजी दला. ही तळमळ 

ी समाजािवषयी डॉ. बाबासाहबेांची होती. यांनी वेळोवेळी आप या सािह यातून िलहली आह.े य ात ही केली 
आह.े असे अनेक संगाचे दाखल ेदेता येतात. बाबासाहबेांनी यां या शोधिनबंधातून असो क  ंथ लेखनातून असो समाजा ती 
क ाचा ड गर उभा केला. समाजा या िहतासाठी अ यासपुण काम केल े आह.े ी ितमा रेखाटताना ी ही मु  झाली 
पािहजे. वातं य िमळाले पािहजे. ितला एक  हणून जग याचा पुण अिधकार िमळाला पािहजे असे मत अिभ  केल े
आह.े  
सािह यस ाटसािह यस ाटसािह यस ाटसािह यस ाट    अ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊ    साठेसाठेसाठेसाठे    ::::----        
 अ णाभाऊ साठे यांनी यां या जीवनात जे काही भोगलं, सोसल,ं अनुभवातून पचवल तेच स य लेखनीतनू उतरवल.ं 
ब जन समाजाची था ही अ णाभाऊंची कथा बनुन ती समाजापुढे आली. अगदी बे ब वर्णन, जीवंत वणन िलह याची 
ताकत ही अ णा या लेखिनत होती. जीवन जगताना समाजात जे जे पािहल त ेते यांनी समाजापुढे मांडल. यांनी अनेक कथा, 
कादंबया, नाटक, पोवाडे. इ. अनेक कारचे सािह य िलहल.े  
 अ णाभाऊंनी माणूसपण ि वकारणार सािह य िलहल, िनमाण केल. अनादी काळापासून जो समाज शोिषतेचा 
ि वकार बनला आह.े याची वेदना यांनी कथेत मांडून यांना याय िमळावा यासाठी उजेडात आणल.ं यां या सािह यात 

ीच माणूसपण कोरल ं गेल आह.े यांनी यां या कथेतून जी नाियका साकारली ती अ याया या िवरोधात पेटून उठलेली 
आ मक अशी पाहायला िमळत.े बंडखोर नाियका साकार याचे अ यंत मह वाचे काय सािह यातून केल ेआह.े  
 ि यांची जीवनरेखा यां या सािह यातून साकारताना ी-पु ष समानता नांदावी याक रता यांनी तळमळीन े य  
केल.े यांनी यां या िलखाणाचा ी ही क बद ू मानून िलखाण केलेल े आह.े यांनी समाजाचा अनुभव घेताना यां या 
जीवनात यांनी पािहल ंक  ीयांचं खुप मोठया माणात लिगक, आ थक, शोषण होत होते. या शोषणातून ी मु  झाली 
पािहजे. ही तळमळ अ णाभाऊंची होती.  
 अ णाभाऊंनी खुप मोठ लेखन केल.ं िच ा, चंदन, िचलखलातील कमळ, वारणेचा वाघ, पा, पाझर, फरारी, मथुरा, 
र ा, वैजयंता, वैर, आवडी इ. कादंबया िलह या. खुळवाडी, गजाभाऊ, िनखारा, िजवंत काडतुस, तारा, िपसाळलेला माणूस, 
फरारी, बरबा ा कंजारी, असे अनेक कथासं ह िलहली. पुढारी िमळाला, देशभ  घोटाळे, प याच लगीन, माझी मंुबई, 
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सुलतान अशी नाटक, लोकनाटय, वास वणन, किवता वेगवेगळया कारे यांनी मराठीत सािह य लेखन केलेल आह.े परंत ुया 
सव लेखनाचा क बद ू िपडीत ी, िपचलेला माणूस आह.े माणसाला माणूसपण िमळावे यासाठी यांनी लेखन केल आह.े 
अ णाभाऊनी 35 कादंबया िलह या आहते.  
 अ णाभाऊं या कादंबयातील चंदन, हरणा, तारा, िसता, चं ा, राधा, आवडी, वैजयंता, पा अशा अनेक नाियका 
साकारताना ही नाियका ी कणखर, बंडखोर, लढणारी, निैतकता पाळणारी आह.े वातं याचा ह , वावलंबन, ित या 
इ छे माण ेजगायला लावणारं सािह य िनमाण केल आह.े मानवतेचा, समतेचा, नैितकतेचा, ी ही अबला नाही तर सबला 
आह ेहा दृ ीकोन सात याने मांडला आह.े  
 अ णाभाऊंनी साकारले या ी भुिमकांचा अ यास करताना काही उदाहरण े आपण पा या ‘आवडी’ ही भुिमका 
साकारताना समाजातील जी अ पृ यतेची भावना कशी संपु ात आणावी लागले याचे िच  साकारताना दसते. बरबा ा 
कंजारी या कादंबरीतील नाियका ही सै ा सोबत ल  झा यानंतर तो रोगी होता. यात याचं लवकरच मृ यू झाला. ित या 
ता या या वयात ही घटना घडली त हा ही नाियका ित या मना माणे ितला आवडणारा सैदया यासोबत पळून जाते व ल  
करत.े सामािजक ढ ना ती नाकारते. कोण याही संगाला सामोरे जा यास तयार राहते. हणजे मना माण ेजगता न येणारी 

ीची आयु यभर कुचंबना होते. कुढत जगाव लागत. बंधनात सहावं लागत, माणूसपण िवसरावं लागत,ं यांना झंुगारणारी ही 
नाियका आह.े ‘िनली’ नावाची नाियका धम ढी नाकारत.े पती वार यानंतर होणारे िव पुीकरण झंुगा न देत.े ही होणारी 
अवहलेना ती ि वकारत नाही. यातुन आपणास असे समजते क , अ णाभाऊंनी ी-पु ष समानता, नैितकता माणूसपणाचा 
दजा, सामािजक, सां कृितक, आ थक, सव े ात ी ही अबला नसून सबला आह.े ह ेिच  उभारल ेआह.े हणून समानतेचा 
दजा िमळाला पािहजे. शोषणमु  ी ही समाजाचा उ दार क  शकत ेह ेअ णाभाऊंनी आप या लेखनातून दाखवून दल े
आह.े शौय, धैय, िनणायक मता आिण समाजाला यो य दशेला ने याचा माग हा ी समथपण ेदाखवू शकत.े अ णाभाऊनी 
अशा कारे यां या लेखनातनू अिभ  केलेली ी ितमा आह.े  
 इितहासाचे अवलोकन करताना छ पती िशवराय यांनीही ीयांचा मानस मान वाढव याचे काम केले. ‘पर ी माते 
समान’ ह े यांचे िशवसुत्र होते. तर छ. संभाजी महाराज  यांनी या िवचारावर कळस चढवला. यांनही लेखन क न ी 
स मानावर िलहल ेआह.े भेदनाियका व नखिशख रचल ेआह.े यांनीही आयु यभर ीयांचा मानस मान झाला पािहजे, अ याय 
अ याचार यातून ी मु  झाली पािहजे हचे िवचार कृतीतून िस द केले.  
 वारकरी सं दायातही संत तुकाराम, नामदेव, ाने र, चोखामेळा अ य संतानीही ीयांिवषयी लेखन केले आह.े 
संत कबीर यांनी दोहयातून ी महती वणन केलेली आह.े  
 वरील माण े लोकमा य टळक, महा मा गांधी, महा मा फुल े व सािव ीबाई फुले, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, 
अ णाभाऊ साठे इ यादी महापु षां या मराठी लेखन सािह यातून अिभ  झालेली ी ितमा यावर शोध घेताना यां या 
मह वपूण सािह यातील ी िवचाराचा आढावा घेतला आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::----        

1) महा मा फुले सम  वाङमय व अ णाभाऊ साठे सम  वाङमय     
2) ी िश णाची वाटचाल, महारा  रा य िश ण, 1968  
3) डॉ. िव ुत भागवत - महारा ा या सामािजक इितहासा या दशेने ी अ यासक , पुणे िव ापीठ 1997 
4) त कालीन मराठा वृ प  लेख  
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    ‘‘‘‘जाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंा’ ’ ’ ’ या कथासं हातनू अिभ  झाले या ी या कथासं हातनू अिभ  झाले या ी या कथासं हातनू अिभ  झाले या ी या कथासं हातनू अिभ  झाले या ी 
ितमाितमाितमाितमा    

    

ीमतीीमतीीमतीीमती. . . . दगुा सु दन जाभंळे दगुा सु दन जाभंळे दगुा सु दन जाभंळे दगुा सु दन जाभंळे     
फ डाफ डाफ डाफ डा, गोवागोवागोवागोवा 

तावना तावना तावना तावना     
कथा हा तसा फार पूव पासूनचा, परंपरागत व मौिखक तसेच िप ानिप ा चालत आलेला खूप समृ दीअसा 

सािह य कार आह.े पूव  ितला गो  हणायचे ती मौिखक व पात होती आता ती िलिखत आह े हणनू ितला कथा हणतात 
हाच या दोहोमधील काय तो फरक. या मराठी कथेचा िव तार कर याचे काय अनेक सािहि यकांनी केले पण ितची खोली 
वाढिव याचे काय मोज याच  सािहि यकांनी केले आह े  यात ि या तडुलकरांचे नाव अ माने यावे लागेल. ामु यान े
यांनी ीमनाची पंदने नेमकेपणाने व अचूक टपलेली आहते. केवळ ीजीवनाकडे न ह ेतर एकूणच जीवनाकडे पाह याची 
यांची एक वतं  दॄ ी आह.े 

‘य  नाय त ुपू य त ेरम त ेत  देवत:’ असे ी या बाबतीत हटल ेजात ेकारण ी हणजे रेणेचे ोत, जीवन 
सफल करणारी एक महान श , ित यामुळेच जीवनाला पणू व येते आिण जीवना या क थानी तीच असत.े ‘ ी हणजे 
मांग याचा मुत मंत आिव कार, परमे राला येक घरात वा त  करणे श य नाही आिण हणूनच याने ीची िन मती 
केली असावी’ असे सानेगु जी हणतात. ित यािशवाय जगणे ही क पना सहन होत नाही. अशी ी आज या काळात 
सुिशि त असून घर व क रअर या दो ही या म येतारेवरची कसरत करत े आह े पण ित या भावनांना ितलांजली वा नच 
कारण दो हीकडेही ितची अवहलेना होतच असत,े अपमान सहन करावा लागतो. अशा ित या था, वेदना, यातना याचे 
यथायो य िच ण कर यासाठी अनेकांनी आपली लेखणी िझजवली पण ी लेिखकेने अ यंत िज हा याने ीजीवनाची 
कहाणी िचतारललेी आह.े यापैक  ि या तडुलकर या होत.  
सशंोधन प दती  सशंोधन प दती  सशंोधन प दती  सशंोधन प दती      

“ि या तडुलकर यां या ‘जावे ित या वंशा’ या कथासं हातून अिभ  झाले या ी ितमा” हा मा या 
शोधिनबंधाचा िवषय असून यासाठी मी आंतरजालावरील काही लेख व संदभ ंथ यांचा वापर केला आह.े यासाठी वणना मक 
शोधप तीचा वापर केला आह.े 
ि या तडुलकरि या तडुलकरि या तडुलकरि या तडुलकर    ----    परीचयपरीचयपरीचयपरीचय    

ि या तडुलकर यांना िलखाणाचा वारसा यां या विडलांकडून हणजे ी. िवजय तडूलकर या याकडून लाभललेा 
आह.े या अिधक धाडसाने व बेछूटपणे िलिहणा या ीवादी लिेखका. १९७०नंतर या काळात िच पट, ना  आिण लेखन या 
तीनही े ात वतः या वतं  तीभेचा कला मक आिव कार घडिवणारे एक ितभावंत ि म व हणून ि या तडुलकर 
यांना ओळखल ेजाते. आधुिनक काळातील ी ितमा कशी आह,े ितला कोण कोण या सम येतून जावे लागत आह ेयासंदभात 
यांनी केलेल े चतन मोलाचे आह.े 

‘ज मले या येकाला’, ‘जावे ित यावंशा’, ‘ याचा याचा ’, ‘ितहार’ ह ेकथासं ह तसेच ‘असंही’ लिलत लेख, 
‘पंचतारां कत’ वतःिवषयीचे अनुभव लेख व ‘फ ट पसन’ ह ेआ मच र  अशी यांची सािह य संपदा आह.े‘जावे ित या वंशा’ 
या कथासं हाला पुर कार लाभलेला आह.े 

आजची ी िशकूनही परावलंबी का? आधुिनक जगातील असूनही ि गत वातं य का िमळत नाही? ती 
घराबाहरे पडून अथाजन करते तरी ितला दो ही पात यांवर लढावे लागत ेका? तीच वासनेची िशकार का होत?े अशा अनके 

ांचा ठाव ि या तडुलकरांनी आप या कथातून घतेला आह.े 
ि या तडुलकर आप या कथांतनू सांकेितक वैवािहक जीवना या थािपत सा या या आिण जीवनिवषयक मूलभूत 

ांचा शोध घेताना दसतात. म यम व उ व णय त ण ीचे दःुख हा यां या कथांचा क बद ू आह.े या ि यां या 
आयु यातील मै ी, ेम, ल , ल ानतंरही व व जोपास याची ती  इ छा, आंधळा पु षी अहकंार, यािव चा लढा आिण 
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शेवटी एकाक  बाहरे पडून वतः या क रअरचा , पु षािवना वाटणारी असुरि तता, घट फोटानंतर परत घरी आ यावर 
आई, वडील, भाऊ यां या बदले या भूिमका यातून िनमाण होणारा संघष, दःुख यांचे दशन यां या कथातून घडते. 

‘‘‘‘जाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंा’ ’ ’ ’ या कथासंया कथासंया कथासंया कथासं हातनू अिभ  झाले या ी ितमाहातनू अिभ  झाले या ी ितमाहातनू अिभ  झाले या ी ितमाहातनू अिभ  झाले या ी ितमा    
‘‘‘‘जाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंाजाव ेित या वशंा’’’’ या ि या तडुलकर यां या कथासं हात एकूण बारा कथा आहते. या सा या कथेतनू ी मनाची 

आंदोलने आली आहते 
‘‘‘‘जने मा रयाची बिहणजने मा रयाची बिहणजने मा रयाची बिहणजने मा रयाची बिहण’’’’या कथतेील जेन ही ी आह.े ित या वा ाला ड गराएवढी संकटे आली. विडलांचा प ा 

नाही, आई दा डी ,एक भाऊ असूनही नस यासारखा व दसुरा भुर ा चो या करणारा. ित या बिहणीची अव थाही 
केिवलवाणी होती कारण ितन ेतीन ल  केल ेपण एकापासूनही ितला सुख लाभल ेनाही. पिह या दोन नव  यापासून एकेक मूल 
आिण ितस या नव यान ेगरोदरपणी मा न बदडूनितला घराबाहरे काढल.े अशा सवाची जबाबदारी जेनवर आली होती. जेन 
ही एका फुला या दकुानात नोकरी करत असे, यातून िमळणा या पैशावर सव कुटंुबाचे पालन पोषण करीत असे. साहिजकच 
या सव जबाबदारीतून ितला आप या जीवनाकडे ल  दतेा आल ेनाही आिण या सवा या आयु याला ठगळ जोडता जोडता 
िह याच वा ाला सगळी दःुख मा माने येत रािहली आिण या वयात मौजमजा करायची या वयात ितला घरातील 
सवा या ओ याखाली जगावे लागल ेअशा कतीतरी जेन समाजात असतील आिण अशा मुल ची दःुख कधी संपणार असा  
ि या तडुलकर यांना पडतो आह.े 

‘‘‘‘अनचुी आईअनचुी आईअनचुी आईअनचुी आई’’’’या कथेतील आई ही आज या आधुिनक जगातील आई असून या प रघाभोवतीच न राहता ती यातूनही 
बाहरे पडलेली आह ेपण आज पूव पे ा जग वेगवान झाले तसेच न ा न ा सम या यांचीही भर यात पडत आह.े आज या 
आईला केवळ माणसे न ह ेतर या येक माणसांची मने सांभाळावी लागत आहते आिण अनु या आई या बाबतीतही हचे 
घडले आह.े खरं पाहायला गेल ंतर अनुची आई कती सुखी आह,े ितचा संसार कती सुखाचा आह ेअसे सवाना दसत होत े
कारण ितचा नवरा िमळवता होता. िशवाय अनु ही ितची मुलगी संुदर होती. सगळं काही वि थत होतं पण आतनू मा  ती 
पोख न गेली होती कारण अनु या आईचा संघष हा दोन पात यावरती होता एक हणजे नवरा व दसुरं ितची वयात आललेी 
पोर. ितचा आिण ित या पतीची कधीच नाळ जुळली नाही. कारण ल ापूव  गोड गोड बोलणारा ितचा नवरा ल ानतंर मा  
ितचे उणीदणुी काढून ितला सतत बोलायचाआिण राग काढत असे, वाद-िववाद  होत. शवेटी तो ितला सोडून दसु या ी 
बरोबर राह यास जातो. दसुरीकडे चवदा वषाची मुलगी समाजा या घाणरे ा नजरेपासून अिल  कसं ठेवावं हा  ितला 
सतत टोचत  असे. या वयात ितचं टी हीसमोर बसण ंह ेआईला आवडत न हत ंिशवाय नवराही  बाहरे याली  वृ ीचा,आपण 
सधवा असूनही िवधवेचं जगणं जगत आहोत या भावनेनं ती आप यावर आललेा दःुखाचा ड गर पचवत होती. एकूणच 
आज या आधुिनक जगातील आईला अशा भयानक गो ीशीही झंुज ावी लागत आह.े 

तनुजा ही एक डॉ टर, अ यंत शार व मनिमळावू अशी मुलगी आह.े वतः िज ीन ेिशकून डॉ टर झाली. आप या 
भावंडांना मोठं करता करता ित या ल ाला िवलंब झाला, शेवटी एका खुशाल चडू पाटला या मुलाबरोबर नाईलाजान ेवय 
िनघून गे यावर ल  करावं लागल.ं ल ानतंर सात-आठ वष उलटून गे यावरही ितची कूस उजवेना हणून ितन ेसारे य  
केले. भारतातील सारे उपचार क न पा न अमे रकेत ितला एका फ टिलटी ि लिनक म ये उपचारासाठी ठेवल े त े पण 
एकटीला. तडुलकर यांनी ‘‘‘‘फ टिलटी लीिनकफ टिलटी लीिनकफ टिलटी लीिनकफ टिलटी लीिनक’’’’या कथेतून नमेकेपणाने अप यहीन मिहलेची था मांडललेी आह.े कारण 
मातृ व व ी यांचा अतूट संबंध आह ेपण एखादी ी या सुखापासून वंिचत रािहली तर ित याकडे समाजाचा पाह याचा 
दिृ कोन कसा असतो कवा ितलाच सारे जण कसे दोष दतेात याचे िच ण या कथतेून आले आह.े 

न ा को या पाढं या साडीच े टोकन ा को या पाढं या साडीच े टोकन ा को या पाढं या साडीच े टोकन ा को या पाढं या साडीच े टोक’’’’या कथेतील नाियकासुलू तशी दसायला साधी होती, दात थोडेस े बाहरे होत े
यामुळे ितचे ल  जुळत न हत ेिशवाय घरची प रि थती बेताचीच होती. अचानक अ णा काळे याची पिहली प ी वारली 

होती आिण हा थोराड अरिसक व बाहरे यालीवृ ीचा, वयही वाढलेलं होतं यामुळे यालाही कोणी मुलगी दते न हतं ,सुलूला 
दाखवायला हणून नलेी होती ितथेच िववाह ठरला व झाला. या िववाहापासून सुलूला सुख लाभलेच नाही. नवरा दा  िपऊन 
यायचा, वरचेवर भांडणे करायचा, जेवायलाही धड िमळत नसे, माहरेचाही दरवाजा दे याघे या या वाटाघाटीतून आधीच 
बंद झाला होता, यात भरीस भर हणून नव याचं असलं वागण.ं यामुळे ती कधीच नटली, सजली नाही क  आनंद साजरा 
केला नाही सारे आयु य मुकेपणानी जगली यातच ितला ाधी जडली पण ितन े यावर औषधोपचार सु ा केले नाही व 
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वतःला संपवून टाकल.े ि या तडुलकर िलिहतात ‘आ थक सम या ब तेकांना असतात मानिसक आजारही अनेकांना असतात 
पण या सग याची गोळाबेरीज इतक  भयाण असू शकत?े सुलू मे यानतंरही एखादया बेवारशा माणे अं यसं कार केल.े 
ित या जा यान ेकोणालाच दःुख नाही क  कोणा या डो यात पाणी नाही आल.ेही कथा का यानी भरललेी आह.े 

सिवता शहाणे ही िशकलेली ी. ल  झाले आह.े ितला आपल ंक रयर घडवायचं असत ंपण ितला पदोपदी पतीचा 
आिण अनुषगंाने येणा या जबाबदरयांचा अडथळा होऊ लागतो शेवटी ती घट फोट घतेे व वेगळी होते. आपलं सार ल  
आप या ि म वावर व वसायावर क त करत ेव सफलही होत ेपण ि गत जीवनात मा  िवफल व िनराश असते. 
ित या एकाक  जग याचा फायदा घे यासाठी अनेकजण टपलेले असतात, रा ी अपरा ी फोन क न ितला सतावत असतात 
अशावेळी ितला आधाराची गरज भासते,पण ितन े वतःच तोआधार तोडललेा असतो. ‘‘‘‘लजेरलजेरलजेरलजेर’’’’यातून लेिखकेनी संसार का 
क रयर यावर भा य केल े असून या दरडीव न चालताना कसरत करतांना मन ताप होतो पण वेळ संगी एकाक  जीवन 
जगणा या ीची कथा व था यात मांडली आह.े 

‘‘‘‘घसरणघसरणघसरणघसरण’’’’या कथेतील नाियका आईविडलांची लाडक  लेक आह.े वतः या पसंदीन े आंतरजातीय िववाह करत े पण 
सुखी होत नाही कारण ितला ल  सं थेतील बंधने  नको आहते मु  व वतं  रहावं, कुणा या ता यात राहायचं नाही, आपण 
ब ळ कमावत असताना यांचं का ऐकावं? ह े  ितला छळतात शेवटी ती घट फोट घते.े यातून संसारात िव ास असावा 
तरच तो सुखाचा होतो. नुसतं िशकून नोकरी क न पैसे कमावले क  होत नाही तर ितला काही ना काही गमावत.े 

‘‘‘‘लफडंलफडंलफडंलफडं’’’’या कथेतील नाियका िनशा िहला क रयर या पाठी न धावता सुखी संसार करावा ह े वतःच ठरवते पण 
ित याही जीवनाची शोकांितकाच होते. ितचा नवरा मा  ित याकडे पाहात नाही. कामा या नावाखाली सतत बाहरे जाण,े 
रा ी अपरा ी ि यांचे कॉ स, यां याशी गोड बोलणे ह ेचालायच. अशा या या वाग यान ेती कोलमडून जात.े एकदा एकटी 
िसनेमा पाहायला जाते पण तू कोणाबरोबर गलेी होतीस? अशा नव या या ान ेखूप दःुखी होते. वतः नवरा लफडं करतो 
पण बायको साधी असली तरी ितलाच दोष देतो. 

‘‘‘‘बायकोबायकोबायकोबायको’’’’या कथेची नाियका नं दनी ही ीमंतां या घरची. खूप चांगली, आ ाधारक, घर व छ ठेवणारी, नव याची 
सेवा करणारी, याची मज  सांभाळणारी अशी होती. पण ित या नव याला ह े ितचं असं वागण ंखटकत होतं. याला ितचा 
ग व  वभाव अस यासारखा वाटायचं. ित या वाग याचा याला ास होई आिण हणनूच शेवटी घट फोट घतेो. सुखही 
जाचत व शेवटी तीही काही न बोलता बापा या घर जात.े े वा या आिवभावात मृ यूला सामोरी जाते. 

‘‘‘‘ित या ल ा या शोक सभचेी राित या ल ा या शोक सभचेी राित या ल ा या शोक सभचेी राित या ल ा या शोक सभचेी रा ’’’’या कथेतील नाियका अपणा. ितन े वतःच आनंदशी ल  केल ेपण तो वैर होता. 
ल ानतंर दोन मुले झाली आिण यांनी ितला सोडून दली व आपण दसु या ीकडे वळला. तरीही अपणा खंबीरपण ेआपला 

वसाय सांभाळते व मुलांचा सांभाळ करते. कालांतरान े वसाय बुडतो व देणेक याचा ससेिमरा पाठीशी लागतो धम याचे 
फोन येतात अशा अव थेत ती जगणार कशी? नवराच आयु यात काळ बनून आ यावर एकाक  पडले या ीन े पाहायचे 
कोणाकडे हाच  लेिखकेनी मांडला आह.े 

‘‘‘‘आई नावाची बाईआई नावाची बाईआई नावाची बाईआई नावाची बाई’’’’ही एक भावपूण कथा आह.े आई सवाची काळजी घेणारी, घर जाग हाय या आधी जागी होणारी 
वसारे शांत झोपी गे यावर अथं णावर पाठ टेकवणारी, जे हा ती आजारी असते ते हा ित या मनात या भावना कशा असू 
शकतात याच िव ेषण केल ंअसून, ती जे हा जग सोडून िनघून जात ेते हा ती सवाना पु हा हवीहवीशी वाटते. या कथतेनू 
आईची महती सांिगतली आह.े 

‘‘‘‘ठाकुबाई जळगाववालेठाकुबाई जळगाववालेठाकुबाई जळगाववालेठाकुबाई जळगाववाले’’’’या कथतेून आतंरजातीय िववाहाचे प रणाम काय होऊ शकतात याचे वणन आले आह.े सवच 
आंतरजातीय िववाह सफल व िवफल होतात अस नसत. या कथेतील नाियका सुिशि त डाँ टर आह ेती महारा ीयन असून 
ितचा ेम िववाह एका पंजाबीमुलाशीहोतो. दोघांचीही सं कार व सं कृती वेगळी, यामुळे पटत नाही हणून ती माहरेी येते 
पण माहरेी ितला थान नाही हणून परत सासरी येत ेव आप या नशीबाचे भोग  समजून जगते व या यासोबत राहत.े 

‘‘‘‘मातमातमातमात’’’’या कथेतील नाियका िशकलेली असून नोकरी करत ेआह.े ितचे ल  झाललेे आह ेतरीही ितने िववाहबा  संबंध 
ठेवलेल ेआहते. ते संबंध आप या नव याला कळू नये हणनू ती याची जा त काळजी घेते पण नवरा यावर कधीच काही बोलत 
नाही.बाहरे गलेा क  आनंदी असायचा व घरी अबोल. ितला शंका आली क , याची कोणी मै ीण नाही ना? आिण या भीतीन े
ती  खंगूलागत.े अशी ही कथा मानवी मनातील वादळ टपणारी आह.े 
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िन कष िन कष िन कष िन कष     
१) ‘जावे ित या वंशा’ या ि या तडुलकरां या कथासं हात यांनी ीमनाची पंदने िव मयकारक टपललेी आहते. 
२) ी िशकून संसार व करीयर करत असताना ितला आधुिनक काळातही ास सहन करावा लागतो, हणावी तशी ती 

सुखी झाली नाही. 
३) नी वातं ाचा िवचार केला, ती वतं  रािहली तरी समाजातील िवखारी नजरा ितला जग ूदेत नाही. 
४) आजही ित या वा ाला उदासीपण आललेे आह.े 
५) ीच जीवन का ीत सापड यासरखे झाले आह.े 
६) मनातील सा याच भावभावना ती श दातनू  करत नाही. 
७) पु षी अहकंाराला ती आजही बळी पडतेच आह.े 
८) पु ष वैरपणे वागला तर चालतो पण ीला िम  असता कामा नये. 
९) आंतरजातीय िववाह करतात पण ीलाच तो िनभावावा लागतो. 

एकूणच ि या तडुलकर  यां या ‘जावे यां या वंशा’  यातून ि यां या संदभातील वडील, भाऊ, पती, िम  यांचे 
वतन आिण यामुळे होणारा संकोच यामुळे ित या आयु यात येणारी अनपेि त वळणे याचा वेध आप या कथेतून घेतला 
आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    

१) दि णाखंड २ काि टने टल काशन 
२) ‘जावे ित या वंशा’ - ि या तडुलकर 
३) ि या तडुलकर – Wikipedia 
४) bookganga.com 
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मराठी दिलत वकथनातंनू अिभ  झाले या ी ितमामराठी दिलत वकथनातंनू अिभ  झाले या ी ितमामराठी दिलत वकथनातंनू अिभ  झाले या ी ितमामराठी दिलत वकथनातंनू अिभ  झाले या ी ितमा::::    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    रेखा वाडकेररेखा वाडकेररेखा वाडकेररेखा वाडकेर 
मराठी िवभाग, साय स कॉलेज, नांदेड 

आप या देशातील इं जांचे आगमन ही अनेक दृ नी मह वपणू ठरलेली घटना आह.े इं जांबरोबर भारतात इं जी 
भाषा आली. इं जी भाषतेील वा याचा मराठी माणसाला प रचय होऊ लागला. मराठी लखेकही इं जी वा याचे अनुकरण 
क  लागल.े यातूनच मराठीम ये वेगवेगळे वा य कार उदयाला येऊ लागल.े इं जी वा या या संपकाने मराठी सािह य 
आिण भाषा यात प रवतन घडले. फुट का , कथा, कादंबरी, नाटक, आ मच र  इ यादी वा य कार मराठी भाषेत िनमाण 
होऊ लागल.े या िविवध वा य कारातनू म यवग य पांढरपेशा लोकांचे िच ण आलले ेहोते. समाजातील तळागाळात या 
गावकुसाबाहरे या लोकांचे िच ण यात आलले ेन हत.े  

इं जां या उदारमतवादी धोरणामुळे िश ण सवासाठी खुले झाले. यामुळे भारतीय समाजात िशि तांचा नवा का 
उदयाला आला. तो वग भारतीय समाज वव थेची िच क सा क  लागला. भारताम ये प रवतनवादी चळवळीमधील 
म.फुल,े राजष  शा  व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे काय अ यंत मह वाचे आह.े डॉ. आंबेडकरांनी चालवले या ापक अशा 
मानवमु या चळवळी या प रणामातून 1960 नंतर मराठी सािह याम ये एक नवा वाह उदयास आला. तो वाह हणजे 
“दिलतसािह य“ वाह होय. या सािह याचे ेरणा थान डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेहोते. यां या नानािवध चळवळीचे एक 

फल व प दिलत सािह य चळवळ होय. दिलतां या जीवनाचे डॉ. आंबेडकरांनी आप या चळवळी ारे मानिसक संवधन केले. 
यामुळे दिलतसमाज िशि त होऊ लागला. व या िश णामुळे यां या जीवनात प रवतन होऊ लागले. 

1960 नतंर बाबासाहबे आबेंडकरां या ेरणेन े दिलत लखेक लेखन क  लागल.े गावकुसाबाहरे राहणा या, 
दिलतां या वा ाला जे जीवन आललेे आह,े या िवकास संधीपासून हा समाज वंिचत रािहला या िवकाससंधी या माणसांना 
िमळा या पािहजेत, यासाठी ही चळवळ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सु  केली. या चळवळीतून दिलत माणसांला आ मभान 
आल.े या आ मभानातूनच तो वत: या अि त वाचा शोध घऊे लागला. ते हा याला आप या जीवनातील द:ुख, दै य व 

दा र  ती तेन े जाणवू लागले. परंपरागत थािपत सािह यातून जो सां कृितक आशय  होत होता. या याशी 
गावकुसाबाहरे या लोकांचा कुठलाही संबंध न हता. हजारो वषाची गलुामी द:ुख दा र  बरोबर घऊेन हा समाज जीवन 

जगत होता. या समाजाला अि मता िमळाली ती डॉ.बाबासाहबेां या त व ानामुळे आिण आरंभले या मुि ल ामुळे.  
दिलत लेखकांनी किवता, कथा, कादंबरी, आ मच र ा या मा यमातून वत: भोगले या वेदनादायी जीवनाब ल 

लेखन केल,े आप यावरील होणा या अ याय, अ याचार, छळ, वेदना यांनी  के या. आपणही माणूस आहोत आपणालाही 
माणसांसारखे जग याचा अिधकार आह े ही जाणीव दिलतांना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दली. या जािणवेतनूच 
दिलतसािह य िलिहले गले.े दिलत सािह याने जात, पंथ, ढी, परंपरा िवषमतािधि त समाज व थेला नाका न समता, 
वातं य, बंधुता, याय, ेम इ यादी मानवीमू यांना मह व दले. यांना माण मानल.े  

दिलत आ मकथन / वकथने ही याच ेरणेतनू िलिहली गेली. दिलत लेखकांनी आ मकथन ह ेआ मच र ापे ा वेगळे 
आह,े ह ेदाखिव यासाठी “आ मकथन” हा श द वापरला आह.े डॉ. यशवंत मनोहर यांनी आ मकथनांना “ वकथन” हा श द 

पिह यांदा वापरला आह.े आ मच र , आ मकथा, आ मकथन या श दांम ये येणारे “आ म” ह ेिवशेषण यांनी नाकारले आह.े 

‘आ म’ हा श द सोबतीला कमिवपाकाचा ल ा पद आिण खोटारडा सै दांितक पसारा घऊेन येतो. येथील सं कृतीन े

आ म या िवचारा ारे जगात कुठेही नसललेा शोषणाचा एक िवल ण आकृतीबंध, िवषमतेचा िवषारी च यू साकार केला 
आह.े दिलतां या शोषणाची क वृती आधारशीला असललेा आ म हा श द दिलतां या वकथनांना लावणे ह े यां या नाि तक 
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ेरणलेा गुलालबु ा लाव यासारखे आह े यामुळेच दिलतां या या अनुभव कथनपर लेखनाला “ वकथन” हा श दच वापरण े

डॉ. यशवंत मनोहरांना उिचत वाटते. 
ा. डॉ. आरती कुसरे ही वकथन ह ेआ मच र ापे ा वेगळे असून त े‘ व’ बरोबर वत: या समाजाचे बोधन घडून 

आणत े हणनू यांना वकथन हणणे यो य आह ेअसे मत मांडतात.  
दिलत वकथन िलिहणारा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा िवचार व कायाने भािवत होऊन वत:कडे व 

वसमाजाकडे फार मो ा आशावादी दिृ कोनातून पाहतो. दिलत वकथनकार वत: व वत: या समाजाने भोगलले ेजीवन 

आप या िलखाणातून मांडतो ह े मांडताना दिलत लेखकांनी पारंपा रक काही संक पना नाकारले या आहते. ‘ व’ पे ा 

वकथनात या या समाजाचे िच ण येते , तो समाजाचा घटक हणून आलेला असतो. या सवाचे याने केलेल ेवा तव िच ण 
असते हणनू याला वकथन असेच हणणे संयु  ठरेल.       

दिलत सािह याम ये दिलत का लेखन फार मो ा माणावर जसे झाले आह.े या माण ेदिलत वकथन ेही फार 
मो ा माणावर िलिहली गलेी आहते. तराळ- अतंराळ शकंर खरात, बलुत-ं दया पवार, उपरा- ल मण मान,े उच या- 
ल मण गायकवाड, को हाटयाचं पोर- कशोर शांताबाई काळे, आभरान पाथ पोळके, अ रमाशी- शरणकुमार िलबाळे, 
आठवणीचे प ी- .ई. सोनकांबळे, गबाळ- दादासाहबे मोरे, िजणंआमुचं-बेबी कांबळे, मरणकळा- जनाबाई िग ह,े आयदान- 
उ मला पवार मा या ज माची िचतरकथा- शांताबाई कांबळे इ. वकथनांची नावे सांगता येतील-  

दिलत सािहि यक हा वातं य, समता, बंधुता, याय व मानवता या मू यांचा पुर कार करतात, िवषमतावादी 
समाज व थेने वसमाजावर केले या अ याचारािव  संताप  करतात. या दिलत सािह यीकां या लेखनांम ये ि यांना 
कोणते थान आह े तशीच ती कशी अिभ  झाली आह,े याचा शोध पुढील माणे आपणाला घेता येवू शकतो. ‘तराळ 

अंतराळ’ म ये ठळक ि रेखा हणून आपणाला शंकर खरात यांचा आई सावूबाई यां याकडे पहावे लागते. या वकथनांतील 

ती मह वाची ि रेखा आह.े वणािधि तसमाज व थेने जे जगणं दिलत समाजाला दले ते जगण े आप या मुलां या 
वा ाला येऊ नये हणून शंकर खरात या आप या मुलाला ती शाळेचे मह व पटवून सांगत.े ती वत:अन र आह ेपण आपला 

उ ार हा िश णािशवाय होऊ शकणार नाही. याची जाण सावूबाईला झालेली आह.े ती वािभमानी आह,े क  क न 
कुटंुबाला हातभार लावणारी आह.े हणून तराळक  पासून शकंर खरात यांचा सु  झालेला वास कुलगु  पयत झाललेा आह,े 
तो सावूबाईमुळेच होय. ‘शकंुतला’ ह ेतराळ- अंतराळ मधील दसुरे मह वाचे ी पा . शकंुतला ही शंकर खरातांची प ी होय. 

ल ानतंर शंकर खरात ितला िशकव याची संधी देतात ती िशकुन एम.बी.बी.एस. होते. आप या समाजाला एक डॉ टर ी 
िमळाली याचे ेय शंकर खरातांना जाते. कारण ितला संधी दवूेन वािभमानी बन यात यांचे ही खूप मोठे योगदान आह ेअसे 
ह ेरचकथन वाचताना ल ात येते.  

‘बलुतं’ ह ेदया पवार िलिखत मह वाचे वकथन होय. या वकथनात सखुबाई, सई, देवक , सलमा या मह वा या ी 

ि रेखा आहते. येक चा वभाव हा वेगवेगळा आह.े या ि या दया पवारां या जीवनात आई, प ी, आजी, ेयसी हणनू 
येतात. सखुबाई ही दया पवारांची आई आह.े ती चंड गरीबीत दया पवारां या विडलांचा संसार करत,े याचे सनांचे लाड 
पुरवते, या या मृ यूनंतर मुलांसाठी खंबीरपणे उभी रा न यांना मोठे करते. ितचा वभाव संयमी, शांत व हळवा असा आह.े 
तर सई ही दया पवारांची प ी आह.े ित यावर दया पवार जीवापाड ेम करतात, ितला सुखासमाधानात ठेवतात पण सव 
िमळून ही सई महबुेब नावा या माणसाशी बोलत,े सव त ेराहत असले या मंुबई या कावाखाना प रसरात ितची व महबूेब या 

ेम करणाची चचा होते. नवरा समजून घेणारा. जीवापाड ेम करणारा असूनही ती अशी का वागत ेह ेकळत नाही. ित या 
चुक ची शहिनशाही ती करत नाही, खरे काय ह ेही नव याला सांगत नाही, परंतु या घटनेमुळे ितचे आयु य मा  उ व त 
होवून जाते. पुढे सलमा या मुळे दया पवारां या जीवनात प रवतन होते, सलमा ही दया पवारांची ेयसी, ती दया पवारांवर 
मनोभावे ेम करत े परंत ु जातीने मुि मम अस यामुळे ह े ेम दोघां या मनातच िव न जाते, ितचे ल  झा यावर दया 
पवारांना दसुरे ल  कर याचा ती स ला देत.े  
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उपराउपराउपराउपरा---- या वकथनांतील मह वाचे ी पा  हणून यांची आई अनुसयाबाईकडे पहावे लागते. गावोगाव भटकंती करतांना 
ित या जीवनात कुठे ि थरता आलेली दसत नाही. चंड मो ा दा र ात अनसुयाबाई जगत.े येक गावातील रानात 
जाऊन अनसुयाबाई फोक आणते याचे दरु ा, बुरडं क न अनेक छो ा-छो ा खे ात िवकायला जात.े आपल े जगण े
आप या मुला या वा ाला येवू नये हणून ल मण माने या िश णासाठी ती पुढाकार घतेे, गावोगाव फरतांना अनेक वाईट 

संगाना ती सामोरी जाते. एकदा तर एका गावात ित या नव या समोर ितला बेअ ू कर याचा य  उ वण य माणसे 
करतात. अनसुयाबाई ही भट या जमातीची, गावोगाव फरणारी जमात ितची परंतु क ावर ितचा चंड िव ास आह.े ‘शशी’ 

ही ल मण मानेची प ी. ती मराठा समाजाची ी आह.े यांचा आंतरजातीय िववाह आह.े शशी आप या आई-विडलां या 
िवरोधात जाऊन ल मण मानशेी िववाह करते. परंतु शशी मराठा समाजाची असूनही कैकाडी जमात ितला ि वकारत नाही. 
ल मन मानेचे आई-विडल ही या ल ा या िवरोधात जातात- यांची जमात यांना पु हा यां या जमातीनुसार ल  करावयास 
लावते, ह ेल  लाव यावर जमात यांना वीकारत ेशशी ही कमालीची समजस ी आह.े 
उच याउच याउच याउच या----    या वकथनातील अ यंत मह वाचे ीपा  हणून ल मण गायकवाड यां या आई ध डाबाई कडे पहावे लागते. खरेतर 
उच या या वकथनांत अनेक ी ि रेखा आले या आहते. पाथ ट जमातीला कुठलाही ठरािवक असा वसाय नस यामुळे 
चोरी करण ेहाच एक पयाय या जमातीसमोर उरलेला आह.े यामुळे ही जमात चोरी क न जीवन जगत.े या वकथातील 
अनेक ि या चोरी करतात. पण ध डाबाई कधी चोरी करायला जात नाही. आप या गावाव न पायी लातूरला ती दधू 
िवकायला जाते. वत: या संसारासाठी चंड मेहनत करत.े समाज व थेन ेजे जगणे पाथ ट जमातीला दलेल ेआह,े त ेअ यंत 

वेदनादायी असे आह.े पाथ ट ही जमात समाज व थेन े चोर ठरवललेी आह,े यामुळे अनेकदा चोरी न करताही पोिलस 
ि यांना मारहान करतात, यांची बेअ ू कर याचा य  करतात. धोडांबाईलाही अनेकदा पोिलसांचा मार खावा लागतो. 
परंत ू इलाज नसतो. ध डाबाई अशा प रि थतीतही वािभमानाने जग याचा य  करत.े ती कधीच चोरी करायला जात 
नाही. उलटं दधू िवक यास जाते क ाचे काम क न ती संसाराला हात भार लावते. ल मण गायकवाड घड याम ये 
ध डाबाईचा खूप मोठा वाटा आह.े 
 कशोर शांताबाई काळे िलिखत – को या ाचं पोरं वकथनातील शांताबाई काळे ही या वकथनातील मह वाची 

ि रेखा आह.े ती को हाटी जमातीची आह.े को हाटी जमातीम ये संुदर मुल ना िमळाललेे स दय शाप वाटायला लागते 
कारण या जमातीम ये संुदर मुली यांचे वडील नाच-गाने कर यासाठी घरीच ठेवून घेतात. यांचा िववाह करत नाहीत, 
शांताबाई या आयु याचे असेच मातरे झाललेे आह.े शांताबाई, सुशीला, बेबी, रंभा या ी ि रेखा या वकथनात 
आढळतात. नाच-गाणे क न या आप या वडीलांचे घर सांभाळतात; या ि यां या जीवनात रड यािशवाय वाट 

पाह यािशवाय काहीच असत नाही. कशोर काळे को हाटी ि यां या जग याब ल या वकथनात िलिहतात. को हाटी पु ष 
आप या मुल चा बिहण चा सौदा करतात यामुळे नाच-गाणे क न या ि यां आप या विडलांचा कुटंूबाचा उदरिनवाह 
करतात. 
‘अ रमाशी’ या शरणकुमार लबाळे िलिखत वकथनांतील ी ितमा एका भयान वा तवाचे िच ण घऊेन येणा या आहोत.  

‘मसामाय’ ही शरणकुमार लबाळे यांची माई अ रमाशी या वकथनांचा क थानी मसामाय आह.े िव ल कांबळे 

या माणसांशी ितचा िववाह होतो ितला या या पासून तीन अप य होतात पण पुढे अनेक पु ष ित या जीवनात येतात. 
यामुळे ितचे चा र य न  झालेल ेआह ेितचे पािव यही न  झालेले आह,े केवळ पालापाचो या सारखे ितचे आयु य झालले े

आह.े मसामाय वािभमानी नाही. हणमंता िलबाळे शरणकुमार िलबांळेचा बाप उ वण य समाज व थेतील हणमता 
लबाळे कवा िस ाम पाटील ितला यां या जीवनात ऱखेली िशवाय दसुरे थान देत नाहीत. कुठेच ह े रखेलीपण 

िझडकारताना मसामाय दसत नाही. या वकथनांतील मसामांय संतामाय, सेवंता या ि या यात भेटतात. या वकथनांतील 
ी ही कुठेच सुरि त दसत नाही. जीवनात कोण या ना कोण या कारणामुळे यांची घसरण झाललेी दसत.े अ रमाशीतील 
ीजीवन अनैितकते या खोल गतत सापडलेल े दसते.  
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‘िजणं आमुचं’ – या वकथनांतील मह वपूण ी ा रेखा हणून बेबी कांबळे यां याकडे पहावे लागते. या 

वकथनात आप या समाजाला उ वण य समाजाकडून िमळालेली िहन वाची वागणूक याचे परी ण यांनी या वकथनांतनू 
केले आह.े दिलत समाजातील ी ही कुठ या अव थेत जीवन जगत होती याचा इितहास या यातून मांडतात.     

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांमुळे आपण जनावराचे माणूस झालो. हा कृत ताभाव या या वकथनांतून  करतात, 
िश ण घेवून या प रि थतीवर मात करतात.  

मा या ज माची िच रकथा – या वकथनातील अ यंत मह वपूण ि रेखा हणून गवळाबाई व शांताबाई कांबळे 

यां याकडे पहावे लागते. शांताबाईची आई गवळाबाई अ यंत वािभमानी आह.े ती अगंारे धुपारे वर ा ठेवणारी आह.े 
आप या वा ाला आलेल े जीवन आप या लाड या मुली या वा ाला येवू नये असे ितला सतत वाटत राहत.े धा मक 
वभावाची असली तरी शांताबाई या िश णासाठी य  करते. शांताबाई कांबळे ह े या वकथनातील दसुरे मह वाचे 
ि िच ण होय. शांताबाई या काळात िशकून िशि का होतात. िशि केपासून त ेिश णािधका या पयत मजल मारतात. 

आपले आि त व या वत:च शोधतात अंत: कोट ह े ा. कुमुद पावडे यांचे वकथन- दिलत समाजात ज माला आ यामुळे येणारे 

जातीयतेचे द:ुख इतर ि यां माणे यां या ही वा ाला येत.े शाळेत असतांना सं कृत िवषय यांना ऐि छक हणून यायचा 

असतो परंतू दिलत अस यामुळे यांना अनेक अडचणी येतात. य  क न या सं कृत िवषय घेतातच. पुढे कॉलेज जीवनात 
सं कृत घेवून एम.एम. करतात, जातीमुळे यांना लवकर ा यािपकेची नोकरी लागत नाही. या मोतीराम पावडे या मराठा 
त णाशी िववाह करतात ा यािपका हणून यांची िनवड होते. पुढे अनेक सभा सं मेलनातून, चळवळीतनू या दिलत 
समाजा या जाणीव जागृतीसाठी य  करतात. यासाठी यांचे पती यांना फार मदत करतात.  

‘आयदानआयदानआयदानआयदान’ ह ेउ मला पवार यांचे मह वाचे वकथन आह.े या वकथनात ल मीबाई, उ मला, मंजुळा इ. ि रेखा 

मह वपूण आहते. ल मीबाई ही उ मला पवार यांची आई-विडल गे यानंतर मो ा ह मतीन ेआपली चार मुले ती वाढवत ेव 
यांना िशि त करत.े िश णाब ल अनेकदा ती उ मला पवारची चांगली कानउघाडणी ही करत.े आयदान मधील उ मला 

पवार ही मह वाची ी ितमा आह.े या लहानपणा पासूनच बंडखोर वभावा या आहते. नववीलाच या ल  करतात यांचा 
ेमिववाह असतो. पण ल ानतंर ही िज ीन े िश ण घेवून मो ा होतात एम.ए. होतात ते हा यां या म ये एक वैचा रक 

प रवतन घडून येत.े या िविवध संघटना मधनू काम क  लागतात. तसतसे यांना ि यांचे  अिधक समजू लागतात. 
अनेकदा पतीची मदत िमळत नाही. यामुळे अनेकदा यांचे ख ीकरण ही होत,े पण या आपले सामािजककाय सोडत नाहीत.  
 दिलत वकथनांतील अिभ  झाले या ी ितमा पाहत असतांना िविवध ि यां या ि रेखा समोर येतात.  
 दिलत वकथनांतून अिभ  झाले या ी ितमा चा धावता आढावा येथ े घेतला आह.े हा आढावा घतेाना 
सग याच वकथनांतील ि या ा ी हणनू व दिलत ी हणून दहुरेीपातळीवरचे जगण े कसे जगतात याचा यय 
आपणाला येतो. दिलत ि यांना जातीमुळे आिण ग रबीमुळे अ यंत हलाखीचे जीवन कसे जगावे लागल े ह े ही वकथन 
वाचतांना ल ात येते. पण कुठेतरी आप या मुलान े– मुलीन ेिशकले पािहजे ही यांची आतं रक इ छा असलेली दसत.े या 
ि यां या राहणीमानाब ल िवचार करायचा झाला तर मोलमजूरी क न जगणा या भटकंती करणा या, चोरी करणा या या 
ि या आहते या ि या गरीबीत जगतात अनेकदा गरीबीचत यांचा मृ यूही होतो. काही चंड सोिशक व वाभीमानी ि या 
ही आहते. अनेकदा यां या जातीव न यांचा अपमानही होतो पण या यु र देत नाहीत. बेबी कांबळे, शांताबाई कांबळे, 
कुमुद पावडे, उ मला पवार या ि या प रि थतीला बदल याचा य  करतात, यामुळे यां या ि रेखा कवा यां या 

ी ितमा उठून दसतात.  
 अ रमाशी मधील मसामाय ही ी समाज व थते ती उ ू लोकांकडून छळली गेललेी आह.े यामुळे ितचे संपूण 
आयु य बदलून जात ेआिण या व थेवर सूड हणनू ती अनके उ ू पाटलांशी संबंध ठेवत,े यातनू ितला अप य होतात. ती 
अशी का वागते ? ितचे सौदय ित यासाठी कसे शापदायी ठरते यातून ित या जीवनाची कशी शोकांितका होते, ती भर या 
संसारातून कशी उठत ेया सवबाबी ित या ि रेखांवर काश टाकणा या आहते.  
 दिलत वकथनांतील अनेक ि यां या शोिशक आहते. या ी ितमा जातीयते या म ये होरपळून गलेे या आहते. 
दया पवारांची आई सखुबाई, ल मण मानची आई अनसुयाबाई गबाळ मधील दादासाहबेांची आई गावक  मधील तमु 
अचलखांब यांची आई या ि रेखा या दा र ात जगतात. घरात पु षस ाकप ती अस याने नव याचा छळही सहन 
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करतात. यामुळे अनेकदा या ि रेखा मूक जनावरा माण ेवागतात. असे असले तरी तराळ-अंतराळम ये भेटणारी साऊबाई 
ही मा  कमालीची धैयवान ी दसते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना या ीने पािहललेे आह.े यामुळे डॉ. बाबासाहबेांचे 
िवचार ितला मनोमन पटललेे आहते. यामुळे ती अ यायाचा ितकार करताना दसते. पु षांनी िलिहले या वकथनांत अशा 

ितकार करणा या ि या या अ यंत कमीच आहते.  
 िजणं आमुचं, मा या ज माची िच रकथा, मरणकळा, अतं: फोट, आयदान या दिलत वकथनकार ि यांनी 
िलिहले या वकथनातील ी तीमा ही अ यंत मह वपूण आहते. जातीयतेचे चटके या ि यांनाही सहन करावी लागली 
आहते. पण यातून ही िश णा या मा यमातून या ि यांनी आपला ि म व िवकास साधला आह.े अनेक संगाना त ड दते 
या ि या गतीकडे पोहचले या आहते. यामुळे यां या ि म वात एक कारचा िनखार आललेा दसतो.       
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ीीीी    स मीकरणस मीकरणस मीकरणस मीकरण    
 

ीीीी    स मीकरणासाठीस मीकरणासाठीस मीकरणासाठीस मीकरणासाठी    
मोपमोपमोपमोप    वाचाथतावाचाथतावाचाथतावाचाथता    करणारकरणारकरणारकरणार,,,,    
पणपणपणपण    खरचंखरचंखरचंखरचं, , , , ित याित याित याित या    सबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठी    
कोणकोणकोणकोण    पुढेपुढेपुढेपुढे    धजणारधजणारधजणारधजणार....    

ित याित याित याित या    वेदनावेदनावेदनावेदना, , , , ित याित याित याित या    भावनाभावनाभावनाभावना,,,,    
कोणकोणकोणकोण    समजावनूसमजावनूसमजावनूसमजावनू    घेणारघेणारघेणारघेणार    
पसैापसैापसैापसैा, , , , दागदािगनेदागदािगनेदागदािगनेदागदािगने    नकोनकोनकोनको    ितजलाितजलाितजलाितजला,,,,    
नकोनकोनकोनको    बंगलाबंगलाबंगलाबंगला, , , , गाडीगाडीगाडीगाडी    
मायनेंमायनेंमायनेंमायनें, , , , आपलुक नेआपलुक नेआपलुक नेआपलुक ने    बोलणारेबोलणारेबोलणारेबोलणारे    
कौतकुाचेकौतकुाचेकौतकुाचेकौतकुाचे    चारचारचारचार    श दंश दंश दंश दं    
परेुलपरेुलपरेुलपरेुल    ितलाितलाितलाितला    आयु यभरीआयु यभरीआयु यभरीआयु यभरी....    

ितलाितलाितलाितला    हवतेहवतेहवतेहवते    गतीपथावरगतीपथावरगतीपथावरगतीपथावर    
ौ साहनौ साहनौ साहनौ साहन    दणेारेदणेारेदणेारेदणेारे    करकरकरकर,,,,    
याचयाचयाचयाच    सोबतसोबतसोबतसोबत    ितलाितलाितलाितला    दणेारेदणेारेदणेारेदणेारे    

सदवैसदवैसदवैसदवै    िव ासाचेिव ासाचेिव ासाचेिव ासाचे    बळबळबळबळ....    
मगमगमगमग    कशासकशासकशासकशास    स मीकरणाचीस मीकरणाचीस मीकरणाचीस मीकरणाची                                                            
ि याि याि याि या    भासलेभासलेभासलेभासले    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    
अबलाअबलाअबलाअबला,,,,    दबुलदबुलदबुलदबुल    असेअसेअसेअसे    ीदीदीदीद    लावनूलावनूलावनूलावनू    
ितलाितलाितलाितला    अवमािनतअवमािनतअवमािनतअवमािनत    काकाकाका    करताकरताकरताकरता????    

आहेआहेआहेआहे    तीतीतीती    मािननीमािननीमािननीमािननी, , , , सौदािमनीसौदािमनीसौदािमनीसौदािमनी    
आहेआहेआहेआहे    ितचितचितचितच    यायायाया    िव ाचीिव ाचीिव ाचीिव ाची    जननीजननीजननीजननी    
नतम तकनतम तकनतम तकनतम तक    होतानाहोतानाहोतानाहोताना    ित यासमोरित यासमोरित यासमोरित यासमोर    
ितलाितलाितलाितला    ताठमाननेताठमाननेताठमाननेताठमानने    जगूजगूजगूजगू    ाााा....    
अि त वाचीअि त वाचीअि त वाचीअि त वाची    ित याित याित याित या    लढाईलढाईलढाईलढाई    
ितचीितचीितचीितची    ितलाचितलाचितलाचितलाच    लढूलढूलढूलढू    ाााा....    

ित यािवनाित यािवनाित यािवनाित यािवना    कोणासकोणासकोणासकोणास    समजणारसमजणारसमजणारसमजणार    जीवनातीलजीवनातीलजीवनातीलजीवनातील    ित याित याित याित या    यातनायातनायातनायातना        
ते हाते हाते हाते हा    सम तसम तसम तसम त    ि यानंीि यानंीि यानंीि यानंी        
सघं टतसघं टतसघं टतसघं टत    हावेहावेहावेहावे,,,,    
हीचहीचहीचहीच    एकएकएकएक    रेणारेणारेणारेणा....    

सौसौसौसौ. . . . सागरसागरसागरसागर    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    पाचंाळपाचंाळपाचंाळपाचंाळ  
 महा मा फुल ेहाय कूल, बाबानगर, नांदेड. 


