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संपादक य
“जागितक

ीवाद आिण मराठी सािह य”
य” या िवषयावर घे यात

आले या एक दवसीय आंतररा ीय आभासी चचास ा या िनिम ाने
कािशत होत असलेला हा

ंथ आप या हाती देताना संपादक हणून

आ हाला िवशेष आनंद होत आहे.
िम हो,
जगा या आरं भापासून

ी आिण पु ष हे दोघेही िनसगा या

सािन यात रा न

वतःला घडवत आलेले आहेत. या दोघांची जोडी

कृ तीनेच घालून

दलेली आहे. जागितक पातळीवरील कोण याही

सािह याचा दाखला या; यात हे दोघे सोबत सोबतच दसतील. एकटा
पु ष कवा एकटी
एक

ी जगा या सािह यात कु ठे ही दसत नाही. या दोघांनी

येऊनच जगाची, समाजाची जडण घडण के लेली आहे. यातूनच

समाज, भाषा, धम, सािह य आिण सं कृ ती िवकिसत झालेली आहे. भलेही
जगातील सव धम पु षांनी िनमाण के लेले असले तरी; सव धमाम ये
त वतः

ीचे थान हे अबािधत राखलेले दसून येत.े मा पुढील काळात

धमा या नावाखाली

ीचे शोषण सु

झाले, ही बाब आप याला ल ात

यावी लागेल. सामािजक िवकासा या िविश

ट यावर आप याला

ि यांचं शोषण सु झा याचे दसून येईल. मग जगातील कोणताही भाग
याला अपवाद नाही. जगात सव च

ी ही शोषणाची बाब झालेली आहे.

कधी जाती या, धमा या, वणा या, वंशा या तर कधी गरीब

ीमंती या

नावाखाली ितचे शोषण झाले आहे. या शोषणाला िवरोध करणे हणजेच
ीवाद होय असे आ हाला वाटते.
युरोपीय

खंडांम ये

मानवतावादी

चळवळ ना

ारं िभक

काळाम येच सु वात झाली होती. यामुळे युरोप खंडातील देशांम ये
ि यांना शोषणापासून लवकर मु
ा स यासारखी

गत रा े ही

िमळाली. इं लंड, अमे रका आिण
बोधना या काळापासून

ी

वातं यासाठी आ ही होती. इं लंडम ये अमे रके याही आधी

ी
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वातं याची पहाट उगवली.

च रा य ांतीनंतर जगात सव च वातं य,

समता, बंधुता आिण याय ही मू ये गौरिव यात आली.

च रा य ांतीचे

प रणाम संपूण जगावर झाले. आिण िजथे िजथे माणसाचे शोषण होत
असेल मग ते वणभेदा या, जाितभेदा या, धा मक िभ ते या असेल कवा
लगभेदा या आधारे असेल ; हे सव

कारचे शोषण नाकार याची

मानिसकता या ांतीमुळे िनमाण झाली.
वसाहतवादा या पराभवानंतर जगात सव
िव

मानवी गुलामी

लाट उसळली आिण या लाटेत ि यांचेही भले झाले. रिशयन

रा य ांती म येसु ा ि यांना वातं य दे याची ऊजा होती. अशा कारे
जगात सव

ी

वातं याची

ाही

भारतासार या आिशयाई देशांम ये मा

फरिवली जात असताना
ि यांची ि थती फारच वाईट

होती.
वा तिवक पाहता भारत हा बौ

काळापासून

ी- वातं याचा

उ ाता देश आहे. ाचीन सधु सं कृ ती या काळात भारतात मातृस ाक
प ती अि त वात अस या या अनेक खुणा आजही आढळू न येतात. मा
वतमान काळात भारतातील क र धा मकतेचा बुरखा पांघरले या मूठभर
दांिभकांनी आिण भांडवलदारांनी ि यांना गुलाम कर याचे ष

ं

रच याचे दसून येते.
भारतात महा मा जोितराव फु ले आिण सािव ीबाई फु ले यांना
ि यां या वातं यासाठी उठाव करावा लागला.

व थेिव

िव ोह

करावा लागला आिण याचाच प रणाम हणजे भारतीय रा यघटनेम ये
ी

वातं याची कलमे भारतीय घटनेचे िश पकार डॉ. बाबासाहेब

आंबेडकरांनी समािव

के ली. यामुळे भारतातला

ीवाद हा महा मा

जोितराव फु ले, सािव ीबाई फु ले, फाितमा बीबी शेख, राजष शा
महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,

स यशोधक ताराबाई

शदे,

स यशोधक मु ा साळवे, ता बाई िबज आदी िवचारवंतां या कायाचे
फळ आहे, असे आ हाला ामािणकपणे वाटते.
ि यांनी आप या वातं यासाठी, ह ांसाठी वतः जागृत होऊन
लढा दला पािहजे. यासाठी सुिशि त बनले पािहजे. आिण वतः या
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पायावर उभे रािहले पािहजे, असेही आ हाला वाटते. ि यां या दुःखाला
वाचा फोड याचे काम सािहि यकांनी के ले पािहजे, हेही या ठकाणी आ ही
नमूद करत आहोत.
या
तसेच

ंथासाठी महारा आिण देशभरातून या या िव ा यानी

ा यापक, संशोधक, अ यासकांनी वेळात वेळ काढू न आवजून

आ ही के ले या आवाहनानुसार शोध िनबंध पाठवून आ हाला सहकाय
के ले; या सवाचे या

संगी आ ही मनःपूवक आभार मानतो. आ हाला

नवनवीन सां कृ ितक उप म घे यासाठी यांची सात याने ेरणा लाभते ते
आम या

कसान िश ण

सारक मंडळाचे अ य , सिचव आिण

स माननीय पदािधकारी, सद य यांचेही आ ही या संगी ऋण
करतो. यां या कु शल नेतृ वाखाली हे महािव ालय आिण आमचा मराठी
िवभाग उ कृ पणे काय करीत आहे, ते महारा ातील
प कार,लेखक, समी क
मागदशनामुळेच हा

यातनाम

ाचाय डॉ. वसंत िबरादार पाटील यां या

ंथ साकार झाला असून, याब ल यां या ऋणात

राहणेच आ ही पसंत करतो. आम या महािव ालयाचे उप ाचाय शीघ्र
कवी डॉ. दुगादास चौधरी,
अधी क

ंथपाल

ा. परमे र इं गळे , कायालयीन

शांत ड गळीकर आिण सव िव ाथ ,

यांचेही या िनिम ाने हा दक आभार
आमचे िम

ा यापक, कमचारी

करतो. थ
ं ा या काशनासाठी

काशक डॉ. राजेश उं बरकर आिण यां या सव सहका यांनी

घेतले या अपार मेहनतीमुळेच हा
आहे. यांचेही मनःपूवक आभार

ंथ अ पावधीत आप यापयत आला
करतो आिण हा

ंथ वाचकां या

हवाली करतो.
ध यवाद !

संपादक
ा.
ा. डॉ.
डॉ. अिनल मुंढे
ा.
ा. डॉ.
डॉ. मारोती कसाब
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गोमंतकातील कथा-कादंब यांमधून
जाणवणारा ीवाद
डॉ.

ह
े ा सुवास भुमहांबरे

सहयोगी ा यापक, मराठी िवभाग मुख, सरकारी कला, शा आिण वािण य
महािव ालय, सांखळी गोवा. संशोधक मागदशक, गोवा िव ापीठ.

गोषवाराभारताला वातं य िमळा यानंतर भारतीय माणसा या मनातील
आशा आकां ांमधे बदल झाला. लोकशाही या न ा संक पने सोबत
िश णाचा िवचार सव पसरला होता. भारतात असणा या वेगवेग या
देशातील लोक,

यातील खेडी, खे

ातील दिलत, भटके िवमु

आ दवास साठी िश ण, अशा िविवध योजनां ारे िश णा या सारामुळे
समाजातील

िश णापासून

वंिचत

असणारा

वग

जागा

झाला.

वातं यानंतर समता, वातं य, याय, बंधुता आिण वािभमान अशा
मानवी मू यांची जाण समाजाला आली. वातं यो र काळात िवषम
व था आिण माणसांचे असमाधान यातून एक वेगळा वतं वा य
काराचा वाह िनमाण झाला. याच वा य वाहात ीवादी सािह य
असा एक नवीन वाह आला.
सूचकन श द जागितक करण आिण खाउजा धोरणा या आज या काळात पु ष
धानता आिण ी-पु ष िवषमता ही वेग या व पात पुढे येत आहे.
ि यांचे एकू ण समाजासाठीचे योगदान याबरोबर ती एक वतं माणूस
आिण नाग रक आहे, ितला ितचे अिधकार आहेत, ते कोणते या िवषयीचे
िववेचन मागील िपढीने कर याचा य के ला आहे.
प रचय वतं

भारतातील मु लीम, दिलत, आ दवासी आिण भट या

ि यांचे दु:ख हे श दातीत आहे. अ याय अ याचाराला बळी पडणारी
दिलत

ी, अंध

ा आिण अ ानाने जखडलेली

पोिलसांकडू न िपडली गेलल
े ी भट या िवमु
पा यासाठी रानोमाळ भटकणारी

ामीण

ी, गावगाडा आिण

जमातीतील

ी, िप या या

ी अशा ि या काल या
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काळात उपेि त हो या, आज या काळात कायदेकानू तयार झाले, पण
प रि थती बदलली आहे का? यावर िवचारमंथन होणे आव यक आहे.
िवषय वेश 'संपूण भारतात इं जी राजवटी या काळात समाज सुधारणांची
चळवळ मूळध

लागली’, असे सरसकट एक िवधान के ले जाते. याचे

कारण इं जी भाषे या िव े या सारामुळे नवा िवचार वाह
भारतातील सुिशि तांना प रिचत झाला होता. पा ा यां या िवचारांमुळे
समतावादी िवचार
आयसमाज,

जू लागले होते. परमहंस सभा,

ाथना समाज,

ा ोसमाज अशा वेगवेग या सं थानी आपले नवे वतं

िवचार भारतीयां या मनात जव याचे अथक य

सु

के ले होते. या

पा भूमीवर भारताचाच भाग असणा या गोवा, दमण आिण दीव या
देशाचा ही िवचार होणे मह वाचे आिण आव यक आहे. याचे कारण
गो ात १५१० ते १९६१ पयत पोतुगीजांची स ा गो ात याना या
ांतात कायम असलेली आप या दृ ीस पडते.
ीवाद –
' ीवाद

हणजे

टाकलेला एक दृि

ी या दृि कोनातून जीवना या सव पैलूंवर

ेप होय.' तसेच ' ीवाद एक जीवन िवषयक त व ाना

माणे एक जाणीव ही आहे'. अशा
असताना

ा यां या दृ ीने िवचार करत

ीवाद सै ांितक दृि कोन आहे. पु ष

धान

व थेची

आ थक, ऐितहािसक व राजक य कारणमीमांसा क न ि यांचे दु यम व
कमी हावे,
य

ी दा य नाहीसे हावे यासाठी अनेक सं था आिण

करीत असताना आढळतात.

क करी,
यां या मु

ामीण

ी यां या मु

ची क पना,

ीवादी िवचारसरणीत दिलत,

ची क पना आिण शहरी क करी

ी

ामीण भागातील जमीनदार, उ वण य

कु टुंबातील ीचा मु कडे बघ याचा दृि कोन आिण म यमवग य शहरी
ीचा दृि कोन यात बराच फरक असलेला सहजच ल ात येतो. ीवादी
िवचार सरणीत या िवषमतेचा अितशय िभ व संगी पर पर िवरोधी
पैलूंचा िवचार सामावलेला आहे.
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अशा अनेक गो कडे पाहत असताना यावेळी आपण मराठी सािह याचा
िवचार करतो ते हा गोमंतकातील सािह यकाराने िलिहले या मराठी,
क कणी सािह याकडे ही एक दृि ेप टाकणे अ याव यक आहे. गोवा मु
हो यापूव आिण गोवा मु झा यानंतर ही गो ात मराठी तसेच क कणी
सािह याची िन मती सात याने होत रािहली आहे.
मांडणी ी. महाबळे र सैल यांनी क कणी भाषेत 'युगसांवार' कादंबरी
िलिहली. याच कादंबरीचे 'तांडव' नावाने मराठीत भाषांतर

याच

लेखकाने के यामुळे यातील मूळ कथानक, आशय, देश आिण हेतू याला
कोठे ही ध ा लागले लानाही. पोतुिगज राजवटीत इि िझशन या
काळात आप या वाडविडलांना मूळगाव, शेतवाडी सोडू न परागंदा हावे
लागले, हे दु:ख लेखका या अंतमनात सलत होते. या भावनांचा उ ेक
कादंबरीमधून लेखकाने तृतीय पु षी िनवेदना ारे मांडला आहे. या
कादंबरी या आधारासाठी कोठे ही दैनं दनी नाही, परं तु ऐितहािसक
कागदप ांचा आधार आिण समाज मनात िझरपत आले या लोकां या
आठवणी यांचा अ यास क न या कादंबरीची ३७० पृ ातून मांडणी झाली
आहे.
पोतुगीजांची गो ात राजवट असताना यांनी इि झशनचे (धम
समी ण सभा) जाचक, कडक िनयम क न गो ात आपली स ा
थािपत के ली. हेच म यवत सू

ी. महाबळे र सैल यां या 'तांडव'

कादंबरीत आहे. मराठी वा यात िविवध कार या कादंब या िलिह या
गे या. परं तु या कादंबरीचे थान िनि तच वेगळे आिण मह वपूण आहे.
इितहासआिणिमथकयांचीवीणसाधतचगोवा देशसमोरठे वूनकथानकतयार
झाले. पोतुगीज राजवटीत थािनक गोमंतक यांची या राजस ेने कशी
ससेहोलपट के ली ते कादंबरीत द द शत झाले आहे. गोवा देशातील
सामािजक प रि थती अधोरे िखत करीत हे कथानक सु होते. मूळ गोमंत
क य हा गावडा, कु णबीसमाज हा आ दवासी होता.
इि झशन (धम समी ण सभा) पोतुगालचा राजा हा गो ाचा राजा. याचा धम हा गो ातील
लोकांचा धम! याचा देव तो गो ातील लोकांचा देव! या िविच
क पनेतन
ू गोवा बेटावर या सग या लोकांना ि
न बनव याचे रा याचे
फमान आहे. यां या स ेखाली असले या देशात एक ही पर धमाचा
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माणूस असता नये. याला धम ोही समजून येथून हाकलून ा असे या
फमानात पोतुगीज सरकारचे गोमंतक यांसाठी आदेश होते. या फमानाला
िवरोध करणा यांना जबरद तीने बाि मा देऊन ि
न बनवले जात
असे. हे नाकारणा यास पोतुगीज अिधका याचे नोकर कडक िश ा देत.
‘तांडव’ म ये या राजस े या नोकरांचे वणन शेफ, हाइसराय आदी
श दात येते. एखादे कु टुंब ि
न बनव यानंतर
येक चार ू झ
(पोतुगीज नाणे) ब ीस देत. बाि मा नाकारला तर देह दंडाची िश ा
होती. अशा वेळी या कु टुंबातील ि या, िवशेषतः त ण मुलीचे शील
क न या ि यांवर अनि वत अ याचार, लिगक शोषण कसे करीत याची
वणने या कादंबरीत आलेली आहेत. मराठीत एक हण आहे, ‘नव याने
मारले आिण पावसाने झोडपले’, तर याची त ार कोणापाशी करणार
गोमंतकातील रा यकत हदू, मुि लम ि यां या शीलांचे भ क तर होतेच,
तसेच यांची व मुलांची गुलाम हणून िव करत असत.
यां या कु टुंबातील पु षांनाही िनघृणपणे मारहाण क न पुढील
शी ेसाठी गलबतावर पाठवत, तेथून मागे फरणे अश य होते, याचे ही
िच ण आले आहे.
या या जोडीने इतर आले या वणनात याकाळी मु लीम
राजस े या िवरोधात मदत कर यासाठी आले या पोतुगीजांनी असं य
मुि लमांना ठार के ले आिण यां या बेगमांचे सोबत आणले या फरं गी
सो जरांशी िववाह लावले. याना स ने बाि मा दला आिण यांचे
ीधन, सोने-नाणे, धनदौलत ता यात घेऊन याचा वापर नवीन चचस
बनव यासाठी के ला. गो ात असणा या मि जदी, हदूधम यांची छोटी
मोठी मं दरे यानी पूणपणे ने तनाबूत के ली आिण या ठकाणी गायी,
डु र कापून ती जागा
क न या जागेवर ि
नां या चचस उ या
के या.
पोतुगीज सैिनक आिण भारतीय हदू –मु लीम ि यायां या
एकि त ये याने िम

जात तयार झाली. याचा उ लेख 'िम तीस' या

श दांने के ला जातो. पोतुगीजांनी यांना ि
न धमाची दी ा दली
अस याकारणाने ते क र कवा कडवे बनले. पोतुगीज यां या या िम
संततीला सै यात अिधका यां या जागा देत आिण ही संतती हदूमुसलमान ी-पु षांवर अनि वत अ याय, अ याचार करीत असे.
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गोमंतक

देशातील लोक सािह याचा िवचार गोमंतक हा समिशतो ण क टबंधात येणारा देश असून येथे पूव
अती दा र
अस याने
ी-पु षांचा पोशाख हा जेमतेम ल ा
र णापुरताच होता. परं तु पोतुगीज राजस ेने पु षांना स ने िवजार
आिण ि यांना चोळी वापर याची स
के ली. जो हे आचरण करीत नसे
यांना तु ं गवासाची िश ा होती. तु ं गात गेले या ि यांवर ही बळजोरी,
अ याचार झालेत, या अस
ासाला जाचून ि या आपली झोपडी सोडू न
रानोमाळ आ यासाठी गे या तेथे ही यांना सुखाने जगू दले नाही.
या दीन-दुब या ि या पोतुगीजांना ितकार क
शकत
न ह या. यांनी आप या सण उ सवांतील गीतात मा यांचे उ लेख के ले
आहेत. उदाहरणाथ पौष मिह यात ि या धालोनावाचा एक उ सव
करतात, यात गो ातील गावडा

ीचे

ाितिनधीक िच

येते. यात

सहभागी ी आपला खां ावरील पदर उरोभाग झाकू न नीट गुड
ं ाळू न
धा य पाखड याचा अिभनय करीत नृ य करते अशावेळी इतर ि या गाणी
गातात,
'पादर या तुबका क सो याचे गुळे
पा ी भवता म यांन मळे ॥
याचाच अथ पादरी पा ी तथाकिथत फादर बंदक
ु या धाकाने
ि यां या कामा या ठकाणी शोधत जाउन ास देत, जरब बसवत, अ ू
लुटत, शील
कर यात अ स
े र असलेले दसतात. आपण भू येशूची
सेवा करतो, या याकडे जा याचा माग आपण तु हाला सांगतो असे ही या
बाि मा दले या ि यांना सांगत.
‘गावडी गेली गावडी गेली तळे बांदार
वाटे वय या पाक यानी मारली खा यार
एकली बाबडी गावडी गेली पानाक
भरले या बाजारात धर या हाताक’
कारण एकदा ि
न धम ि वकार यानंतर या माणसांना पु हा
गावातील मंडळी हदू न मानता यांचा उ लेख बाटगे असा करत. या
कु टुंबावर बिह कार घालत आिण यातून पुढे अनेक दुदवी घटना घडत,
अशा ि या नदी, तळी, िवहीरीत कु डी देह समपण करीत. वाचले या
ि या क येकदा ि
न धम वीका न पोटभर अ िमळते आिण अंगभर
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व नेसून शेतीची मालक ण बने, सो याचे दागदािगने वापरी. यासाठी
लाचार बनून मुलां बाळांसह नाईलाजाने ि
न धमाचा वीकार करीत
असे.
पोतुगीजां या या अ यायी राजवटीचे पाढे, इितहास अशा कारे
क येक कथा, कादंबरी िचत किवतांमधून, लोकसािह यातून आपणास
वाचावयास सापडतो. संत रामदासांनी याचे वणन‘ अ मानी सुलतानी
संकट’ या श दात के ले होते, याचा दाहक, वा तव अनुभव या काळात
गोमंतक यांनी गो ात सा ात घेतलेला आहे.
गजानन

रायकर

यां या

'नातालीन'

या

कथासं हातील

‘समाराधना’ या कथेत गाव या ा ण भोजनाची गो आलेली आहे. या
ा ण-भोजनासाठी देव थान या ितजोरीतून खच होतो. ा ण, यां या
ि या आिण मुले मं दरा या आवारात येऊन अ ावर यथे छ ताव
मारतात. इतर वेळी समाजातील अ य ि यांचा पशही यांना चालत
नसे. परं तु समाराधने दवशी उ वग य नसले या कु ळवाडी समाजातील
ि या सकाळी आंघोळ क नये ऊन पूण वयंपाक करीत. या
वयंपाकाला कोणती ही बाधा न हती, परं तु जेवण झा यानंतर मा या
ा णांचे उ े खरकटे आप याला लाभावे या आशेने समराधने या
िनिम ाने घरातील माणसे एक दवस का होईना गोड धोड खाऊ
शकतील हणून महारवा ात या ि या बांबूपासून यांनी बनवले या
वेगवेग या व तू घेऊन तेथे आ या हो या. या व तूंचे मोल हणून यांना
पैसे न देता पानात िश लक रािहलेल,े खरकटे अ व न दे यात,
फे क यात आले आिण या या मोबद यात दवसरा एक क न यांनी
तयार के ले या या कलाकु सरी या दैनं दन वहारात उपयोगी असणा या
व तू मा िबन भोबाट घेता झा या. या व तूंना पश कर यापूव यावर
शेणाचे पाणी शपडू न या पिव झा या असे समजून या घेत या.
समराधना या कथेचे शीषक प रपूण असे सूिचत करणारे असले तरी
तळागाळात या ि यांना जनावरांपे ा ही खाल या दजाची वागणूक कशी
दली जात होती हे ल ात येते. ा ण हणजे व र वग आिण महार
समाजातली माणसे किन समाज-जातीतली हा समज घेऊन बाईची
अवहेलना कशी के ली जाते, याचे वणन येथे वाचावयास सापडते.
कामिलन, ओझे, आमोरी, ाथना, कॅ थरीन, इदवास, जोगीण अशा काही
संिम
सािह यकृ त चा यात समावेश सहजपणे करता येतो.
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िव तारभया तव मोज या सािह यकृ त चा आधार िववेचनासाठी येथे
घेतला आहे. ‘समराधना’ या कथेत

थािपतांिव

सव सामा य घटक

असा एक झगडा नसला तरी आयु यभर तडजोड करत आयु य कसे
संपवतात याचे उदाहरण दसते.
ीवादात माणूस पणाचा ह
िमळव याचा य अपेि त असतो पण अशा कथेत जनावरा इतका ही
दजा या ि यांना दलेला दसून येत नाही. महार समाजातील ि यांना
आपले ह आिण आ मस मान या काळात समजला न हता याचेच
िच ण या कथेतून गजानन रायकर यांनी के लेले आहे.बा.भ.बोरकर यां या
भावीण या कादंबरीत महार समाजा या व तीचे वणन येते. कादंबरीतील
सुिशि त नायकावर महा मा गांध या िवचारांचा पगडा आहे, तो
गावातील देवीची पालखी महारवा ात ही यावी ह ाने वतः पुढाकार
घेऊन महारवाडा झाडू न व छ करतो. वादिववादाने देवीची पालखी
महारवा ात येत.े गो ातील भावीण समाजातील ीचे िच ण, ित या
तसेच व र समाजातील त ण मुल या मनाची घुसमटया कादंबरीत
आली आहे.‘भावीण’ व ‘समाराधना’ त घडत असलेले कथानक हे
गोवामु पूव चे आहे. िश णामुळे माणूस बदलतो हे लेखकाचे उ
सहजपणे ल ात येते !

येथे

लेखक या वातावरणात वाढतो, या समाजात राहतो तेथील
प रसराचे िनरी ण क न याचे िच ण सािह यात करतो. वषानुवष
गोमंतकातील ि यांवर होणारा अ याय, अ याचार येथे लेखक अधोरे िखत
करतात. तांडव या कादंबरीत महाबळे र सैल यांनी इि विझशन या
भीतीमुळे परागंदा होणारी गोमंतक य कु टुंबे, इि विझशनचे राजस ेचे
कडक िनयम वाचून गो या सो जरां या हाती लागून येत हणून घराबाहेर
राहणा या धमातर करायला लागू नये यासाठी घर सोडू न रानाचा आ य
घेणा या त णी, यां यावर गो या पोतुगीज सो जरांनी के लेले अ याचार
येथे आलेले आहेत. कमाली या दा र य़ामुळे सोळा ा सतरा ा शतकात
गोमंतकातील खे ापा ातील लोकांना अंगभर व न हते आिण यामुळे
पु षमंडळी लंगोटी (का ी) लावून आपले दैनं दन
वहार करीत,
बायकांना ल ा र णापुरते ही व नस याने अपु या काशात फाटके
तुटके धडु तं अंगावर ठे वून आपले काम करीत. भीतीपोटी गो या
सो जरां या दृ ीस पडू नये यासाठी यांनी रान जवळ के ले. तेथे ही दोनचार सो जरांनी यां यावर अित संग क न नंतर ितला बाि मा दलेला
दसतो. अशावेळी एक ी हणून, ितचे शरीर उपभोगाचे साधन आहे
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असाच काहीसा कळसवाणा वहार दसतो. ी सात याने अ यायाला
बळी पडलेली आहे. जी यापासून दूर पळ याचा य करते ितला आणखी
भयंकर यातनांना त ड ावे लागते. भावनांचा उ फू त आिव कार कवा
वतःला
कर याचे साधन हणजे किवता कवा लोकगीत होय.
समाजातील वेगवेगळे लोक एकि त येऊन आपापला अनुभव या मधून
श द पाने साकार करतात.
ी हणून ज माला आ यावर या ी वाचे येकाचे वेगवेगळे
भोग समाज व थेचे कवा चौकटीबाहेरचे असतात. येका याच मनात
या वग य, जातीय, लग, कवा धा मक चौकटी पलीकडे जाऊन
जग याची इ छा असते पण आजूबाजूचा समाज तसे जगू देत नाही.
आप याला िचकटलेले वग, वण, धम आिण लग वा तव घेऊन जगायची
स
के ली जाते. हे तोडायचा, नाकारायचा एका मयादेनंतर येकजण
य करायला लागतो.
समाजाने, परं परे ने आखून रे खून दले या वाटेवर
ीला
चालायचे असते. पोतुगीज राजस ेने यांना तसे वागू दले नाही. ि यांनी
के लेला साधा साजशृंगार या कामुक वृ ी या फरं गी सैिनकाना आपला
करावासा वाटतो. यासाठी अनेकदा आप या स ेचा गैरवापर यांनी
क न ि यांना जगणे अस के ले, हे आप याला लोक गीतातून समजते.
मु
जीवन या वनक या जगू शकत न ह या. वतःला हवेतसे
हो याचे वातं य या राजस ेने दले नाही. यामुळे यां या वा ाला
घुसमट आलेली आहे. याच घुसमटीतून सामूिहक श द पात लोकगीते
िनमाण झाली. ि यांनी आप या या दु:खीभावनांना लोकगीतातून वाट
दलेली आहे.
'सांत आंतो िन या द गरावर
पाखले आपोयतात
ये या वे या बांय क
डोले मोिडताय
मा याक फु लां माव या र
हा तूह लोयतात
तांबडो का पोड हेस यार
प ये दाखयतात।''
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दुस या लोकगीतात आप या पदरी पडलेले जगणे यांनी
वीकारलेले आहे. प रि थतीशी या तडजोड करतात तरीही समाज यांना
हे मूल या गो या पाख या /पोतुगीजांसारखे कसे? हा

िनमाण करतो.

तेथे मुलाची ज मदा ी आई मह वाची नसते तर कातडीव न ल ात
आलेला पण न दसणारा याचा बाप या गीतात समजतो.
एकटी दुकटी ी जर रानावनात सापडली तर हे सो जर कशा
प तीने ित या वतं वाग यावर बंधन घालून पैशाचे आिमष दाखवून
ितला वागणूक देत होते हे या गीतातूनअधोरे िखत झाले आहे.
'आडकु लो रे बुडकु ल याला तुपाचो
बाये क एक बाबू झा या फग पाचो।'
या गीतात तर या फरं यांनी बा शी के लेला शरीरसंग आिण
अ याय याचे प रणाम हणून ितचे बाळया फरं गी पाचे झाले आहे
बापा या पासारखे कसे आहे हे ही सरळपणे कथन के ले आहे.
‘आटको या िपटको या
वाटेर घोटू रो बानू नका गो
वाटेर घोटू रो बानू नका गो
पाक या सारको येता दास
तु या घोटू याचो करी नास गो
तु या घोटू याचो करी नास गो’’
पोतुगीजां या अनि वत अ याय अ याचाराचे हे सरळसरळ
ित बब अशा अनेक लोकगीतांत आप याला आढळते. या सा यातून
ीचा देह हा फ आिण फ पु षा या उपभोगाचे साधन या काळात
बनलेले दसतो, यात कोठे ही ीमनाचा िवचार के लेला आढळत नाही.
जागितक तरा या ी वादाचा िवचार करताना आपण भारतीय
ी जीवनाचा जो िवचार करतो तो एक दुस यापे ा पूणपणे िभ आहे.
भारतीय समाजाम ये असले या अनेक कार या गुत
ं ागुंती, तेथे असणारे
शोषण आप या सहजपणे ल ात येत.े भारतीय ि यांचे
जागितक
ि यां या तुलनेत अिधक गुत
ं ागुंतीचे आहेत, हे सु वातीला चल ात
घेतले पािहजे. कारण भारतात कु टुंब सं थेला मह व दलेले आहे. येथे
कौटुंिबक, सां कृ ितक सं थां या मता माणे येक गो ीचे िनयोजन करावे
लागते.
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भारतात ादेिशकतेचे वैिव य अस याकारणाने का मीरपासून
क याकु मारीपयत या ी संदभात धा मक था , ढी , रवाज यांचे ाब य
आप याला ल ात यावे लागते. येथे जातीयता तर आहेच परं तु ी वगाचे
झालेले शोषण ही ल ांत यावे लागते.
उपसंहार गो ासंबंधी हा िवचार करत असताना समाजात अि त वात
असले या सव शोिषत घटकांचे अनुभव िव
आप याला एकि त
उलगडावे लागेल आिण यासाठी गोमंतकात तयार झाले या मराठी,
कोकणी लिलत सािह याबरोबर लोक सािह याचा आधार यावा लागणार
आहे. गोमंतकात समाजाचे िविवध घटक आहेत, काह ची वीण आपणास
दसत ही नाही. गोमंतक य खाण त, िबगर गोमंतक य खाण त,िबगर
गोमंतक य धरण त, मासेमारी करणारे गोमंतक य, जंगलतोड आिण
नवे कायदे, पारं प रक शेती वसाय, खाऊजा धोरणात संप याने िनमाण
झालेले
, सागरी कना यांवर पर कयांसोबत व कयांची झालेली
थलांतरे , मा फया, बारबाला, किसनोमुळे झालेली आगमने, शरीर िव य
करणा या पर ांतीय ि या, फर ते, नोकरी
वसाय या िनिम ाने
थाियक झालेले अशा या पसा यात मूळ गोमंतक य कोठे च नजरे स पडत
नाही. असे अनेकांचे शोषण चालले आहे आिण यामुळे सवच शोिषत घटक
आहे. सवच शोिषत घटकांनी एकि त येऊन शोषणािव
आवाज उठवला
तरच थोडासा बदल हो याची श यता होती.
भारताचा िवशेषत महारा ाचा िवचार करत असताना अठरावे
आिण एकोणीसावे ही दोन शतके मह वाची आहेत, कारण याकाळात
प रवतना या चळवळी झाले या आढळतात. बाळशा ी जांभेकर,
लोकिहतवादी, महा मा फु ले, गो.ग. आगरकर, महष र. धो. कव, डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर, महा मा गांधी अशी िवचारवंतांची मां दयाळी तेथे
होती.
ी िश ण हा भारतीय ि यां या िवकासाचा, समाज
प रवतनासाठी एक काय म होता. ही प रि थती आप याला गोमंतकात
आढळणार नाही. येथे शाळा आिण िश क हे समीकरणच एकोिणसा ा
शतका या सु वातीपयत न हते.
िन कष1. वग, जाती, लग भेद या आधारे समाजा या स ा कारणाचा
ी या जग यावर ाचीन काळापासून िवपरीत प रणाम झालेला
आपणास आढळतो.
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2. जगभर सगळीकडे पु षस ाक समाज व था आहे
ीला
पु षा या मालक ची व तू या पलीकडे वतं ओळख न हती. तशी
ती आज ही नाही.
3.

ी चे वतं अि त व असते हे मानायला आपला समाज तयार
होत नाही. आज ही काही अपवाद वगळता असे मान याचा िवचार
या समाजातले लोक करत नाहीत.

4. िश ण सार, चार झाला यामुळे
ी सुिशि त झाली.
घरासंसाराबरोबर घराबाहेरील जबाबदा या वाढ या. पण
समाजा या मानिसकतेत फारसा बदल झाला नाही.
5. सुिशि त
ीसोबत समाजाची मानिसकता बदलणे िततके च
मह वाचे आिण अ याव यकही आहे.
6. हा पलायनवाद नसून वा तवात येईल ते हाच यो य तो बदल
सािह यात दसून येऊन कपोलकि पत, रं जनवाद संपु ात येईल.
संदभ ंथ:
१.देशमुख, अ ण - ी वाद सािह य आिण सं कृ ती आकां ा काशन नागपूर
२. लांडे, सुमती - संपादन ी वाद श दालय काशन ीरामपूर
३. रायकर, गजानन – नातालीन श दालय काशन ीरामपूर
४.सैल, महाबळे र – तांडव राजहंस काशन, पुणे
५. मावझो, दामोदर - कामिलन
६. भु महांबरे , डॉ.

ेहा सुवास –गो ातील धालो या लोकना

कता

काराचा िच क सक अ यास

***
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‘जागितक
जागितक

ीवाद आिण मराठी सािह य’
य
डॉ.
डॉ. मोना िचमोटे

ा यापक व िवभाग मुख, पद ु र मराठी िवभाग, संत गाडगे बाबा अमरावती
िव ापीठ, अमरावती.

आज जगात जवळ - जवळ सवच प रसरांम ये ीवादी िवचार
आिण यांची िव ेषणे ही भावी ठरत आहेत. याकडे ि यांसिहत
पु षांचाही कल वाढत आहे. ी-पु षांमधील संबंध हे असमान त वांवर
आधारलेले आहेत. यात ि यांबाबत भेदभाव घडतो. (Declaration on
the Elimination of Violence Against Women.)
वा

ाला येणारी भेदभावाची वागणूक ही

ि यां या

ी-पु षां या होणा या िवषम

जडण-घडणीमुळे वाढीस लागते. यातूनच पु ष धानता िवकिसत होते.
ितचे नैस गक करण होऊन ती

थािपत होत जाते. खरे तर

ी-पु षांचे

नैस गक वेगळे पण हे यां यात भेद िनमाण करणारे नसते. मा समाज सं कृ ती ारा या वेगळे पणाचे भांडवल क न याचे सामािजक करण के ले
जाते.
दि ण आिशयाई देशांमधील ि यां या
ांवर काम करणा या
कमला भसीन यांनी आप या Understanding Gender आिण what
is Patriarchy ? यासार या पु तकांमधून या संदभात िव तृत िववेचन
के ले आहे .कि ज श दकोशाने
belief

that

women

दले या

should

ा यान

be

ा येनस
ु ार, "The

allowed

the

same

rights,Power and opportunities as man and be treated in
the set of activities intended to achieve this state
" (Feminism, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
and Thesaurus, Cambridge University Press.)
ीवादी चळवळ आिण िवचारांनी पा ा य देशांम ये एक
झपाटलेले वातावरण िनमाण के ले होते .अनेक
आंदोलने ,प रषदा ,िनदशने यांमधून

ीवादी कायक यानी मोच,

ीवादी िव ेषणांना गती दली.
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यांनी ाना या लोकशाहीकरणावर भर दला. िशवाय न ा ाना या
प र े यातून पु ष धानतेिव
ितवादाचा श द उभा के ला. नवीन
सै ांितक मांडणी के ली. ाना या े ातील पु षक ततेला शह दला. हे
जसे जीवन

वहारा या िविवध

े ाम ये घडले, तसेच याचे ित बब

सािह या या े ातही उमटले.
समाजात भेदभाव िनमाण करणा या िविवध सामािजक संरचना
कायरत असतात. यापैक पु ष धानता ही सावि क व पाची
आढळणारी संरचना आहे .वेगवेग या देशांम ये पु ष धानतेला
थािनक भेदभावा या इतर सामािजक संरचनांची जोड िमळते. यामुळे
तेथील ि यांचे
हे अिधक गुंतागुत
ं ीचे होत जातात. पा ा य देशांम ये
पु ष धानते या जोडीने वग ,वण आिण वंश या संरचना आहेत .तर
भारतात जात आिण वग या संरचना भावी आहेत. यामुळे वेगवेग या
ठकाण या ि यां या
ांम ये वेगवेगळे पण आलेले दसून येते. प रणामी
ीवादाची माण ठरावी अशी एकच एक चौकट न राहता यात िभ व
येते. हे िभ व ीवादात मह वाचे मानले जाते.
पा ा य देशात मारीया िमस, बेले

स, बाबरा

ि टअन आिण

भारतात गेल ऑ हेट, श मला रे ग,े अनुपमा रॉय ,कमला भसीन, वंदना
सोनाळकर व

ितमा परदेशी इ याद नी मांडलेली िव ेषणे मह वाची

आहेत. ि यांनी िलिहले या
करताना

ीवादी सािह या या अनुषंगाने अ यास

ीवादाचे व प आिण यातील िविभ व याचे भान असणे

आव यक ठरते .याच पा भूमी या आधारे मराठी

ीवादी सािह याचा

प रणामकारक वेध घेता येऊ शकतो, असे वाटते.
ीवादा या आधारे नवीन िस ांकने अ यासकांनी समोर
आणली आहेत. ीवादी दृि कोनातून अ यास करताना यातील काही
चचासू े अ यंत मह वाची ठरतात. उदा. ' लगभाव', 'पु षस ा',
'लिगकता', 'ि यांिव
वेगळे पणाचे राजकारण',
रचनावाद िव

हसा' या संक पनेसह 'वैि क िस ांकन आिण
' ी नावाचा कोटी म'

आिण 'सामािजक

एकसि वकरण' ही चचासू अ यंत मह वाची आहेत.

ीवादाची संक पना :
(१) ‘ लगभाव’
लगभाव :-
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' लगभाव' ही संक पना अनेक अ यासकांनी प

के ली असून

ि यांचे दु यम व घडिव यात सवात मूलभूत भूिमका बजावणा या
येचा िनदश या संक पनेतून होतो.
या जडणघडणीत यो य
बदल के ला तर ि यांचे दु यम व दूर होऊ शकते. या िवचारांने भािवत
ि यांनी अनेक वष लगभाव दूर हो यासाठी य के लेत.
अठरा ा शतकात अमे रके चे ि टन पासून वातं य (१७७६)
आिण

ा समधील

लोकशाहीचे

ांती

(१७८९)

यां यामधून

उदारमतवादी

ा प आकारास येऊ लागले. मेरी वोल टोन

ा ट यांचे

'िड लेरेशन ऑफ द राई स ऑफ वुमेन' हे पु तक हणजे उदारमतवादी
ीवादाचा ( liberal Feminism) पिहला जाहीरनामा समजला जातो.
युरोपीय अनेक देशांम ये िवसा ा शतका या सु वातीला फ
जमीनधारक पु षांनाच मतदानाचा ह होता. ि यांनाही मतदानाचा
ह िमळावा यासाठी उदारमतवादी ि यां या गटाने खूप संघष
के ला. संगी कारावास प करला. या संघषात ामु याने उ

िशि त व

उ म यमवग य कु टुंबातील ि या अ ेसर हो या. पु ष नाग रकांना ा
इतर ह ांिवषयी देखील या ि यांनी लढा दला . यां या य ांनी
ि यांना अनेक े ात न ाने वेश व संधी िमळाली यांचे काय आजही
सु आहे.
(२) ‘पु
पु षस ा’
ा :ीवादातील एक मु य संक पना हणजे ‘पु षस ा’ होय. Jain
pilchter आिण

Imelda Whelehan यां या मते, "literally,

Patriarchy means rule by the male head of a social unit (a
family or tribe ,for example ) The patriarch ,typically a
societal elder, has legitimate power over others in the
social unit, including other ( especially younger) men ,all
women and children. ( Jainpilchter and Imelda Whelehan :
Fifty key Concept in Gender Studies, Sage Publication,
London 2004, page No.93)
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ीवादी चचािव ात पु षस ा

ामु याने चचचा िवषय ठरली

आहे. समाजात याचे नैस गकप तीने अनुसरण के ले जाते आिण ते सव
बेमालूमपणे राबिवले जाते.
ीवादी अ यासकांनी यावर आजपयत िविवधांगी लेखन के ले
आहे. वंदना सोनाळकर व श मला रे गे यां या मते, "पु ष धान

व था

ही पु षांना स ा बहाल करणारी असते, हे जरी खरे असले तरी या
व थेत ि या संपूणपणे स ाहीन असतात, असे हणणे चुक चे आहे.
िवषमतेवर आधारलेली कोणतीही व था कायम ठे व याम ये यात या
शोिषतांचा सहभाग हा गरजेचा असतोच. समाजात पु ष धान िवचार
णालीने इतक खोलवर मुळे धरलेली आहेत क ती मू ये ि या आ मसात
करतात आिण याही या
व थेचा भाग बनून जातात."(सोनाळकर,
वंदना व रे गे श मला : िपतृस व ीमु , ांित सह नाना पाटील
अकादमी, अहमदनगर, दु.आ. २००७, पृ. . ४२)
समाजात पु षस ेची एकच एक संरचना दसत नाही तर
समाजिनहाय ित यात िभ व दसून येते. या संदभात एंजलना डेि ह स
यांनी का या

ीवा ांची

बाजू घेणारी मांडणी करताना अगदी

एकिवसा ा शतकापयत अमे रके तील का यांना समतेची वागणूक
िमळत न हती ,असे

हटले आहे. याम ये पु षस ेचा संबंध िवशद

करताना हा वण ,वग आिण वंश यां याशी िनगिडत अस याचे सांिगतले.
१९८० नंतर अमे रके तील का या ि यांनी आपला
आवाज

वतं

करायला सु वात के ली .आमचा इितहास, आमचे अनुभव

गो या ि यांपे ा वेगळे आहेत, ते हा या आमचे ितिनिध व क
नाहीत, असे हणून काळा

ीवा ांनी एका न ा अिभ

शकत

ला सु वात

के ली. अि मतेचे राजकारण ( Identity politics ) या सं ेचा वापर थम
कृ णवण य

ीवा ां या ( Black Feminism) िलिहताना के ला गेला.

कृ णवण य ीवा ांचा िवचार ामु याने ीवादा या दुस या
लाटेम ये के ला जातो. याच कालखंडाम ये भारताम ये फु ले आंबेडकरां या
िवचारांची ेरणा घेऊन दिलत ि यांनी आप या
था आिण वेदना
मराठी आ मकथनांमधून
करायला सु वात के ली होती.
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(३) ‘लिगकता
लिगकता’
लिगकता : ी वादातील मु य संक पनांपैक 'लिगकता' ही एक संक पना
होय. ि यांशी होणा या भेदभावास 'लिगकता' हे एक मुख कारण आहे.
पु ष धान

व थेत ि यां या लिगकते या संदभातील

ितमांकने,

नीितिनयम, वीकाहायता व िनिष ता यातून उभे राहणारे लिगकतेचे
राजकारण समजून घेणे गरजेचे आहे.
वंदना सोनाळकर व श मला रे गे यां या मते, "पु ष धान
व थेमाफत ि यां या जो पादन श

वर संपण
ू िनयं ण ठे वले जाते.

मुले के हा, कती आिण हवीतच का? याबाबतचे िनणय ि यां या हातात
कधीच नसतात. िववाहबा
संबंधातून ज माला येणा या संततीला
अनौरस ठरवून या ीला कु लटा ठरिवले जाते. कु टुंब िनयोजना या
काय मातही ि यां या जो पादन श वर िनयं ण ठे व याचा य
शासन व पु ष वगाकडू न के ला जातो. " (सोनाळकर वंदना व रे गे श मला,
'िपतृस ा व
दुसरी

ीमु

'

ांित सह नाना पाटील अकादमी, अहमदनगर,

आवृ ी

(४) ‘िि यांिव

२००७,

पृ

मांक

४१)

हसा’
हसा :-

ीवादामधील एक संक पना हणजे ‘ि यािव

हसा’ ही

होय. आधुिनक काळात ान वहारात या संक पनेवर खूप मांडणी झाली
आहे. ि यांवर या हसाचाराचे

माण ल ात घेता १९९३ साली

मानवािधकाराची जागितक प रषद ि हए ा येथे घे यात आली. या
प रषदेत

ि यां यािव

हसे या

िनमूलनाचा

Declaration of the Elimination of
Women'

हा जाहीरनामा

िस

'ि यांिव

अ हसा' ही संक पना प

'DEVAW

:

Violence Against

कर यात आला. मराठी म ये
करताना सुिगता रॉय चौधरी

यांनी असे हटले आहे क , " कोणतेही शारी रक कवा यातून ि यां या
सुरि त आिण िनधा त जग या या ह ाला ध ा पोचवील असे कृ य करणे
हणजे हसा. असे दु कृ य

, समूदाय कवा सं थेमाफत के ले जाऊ

शकते . हसा िवरिहत जीवन जग याचा अिधकार हा कु ठलीही तडजोड न
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होणारा अिधकार आहे." (देहाडराय, वाती व तांबे, अनघा(संपा.) :
ि यांचे सामािजक स मीकरण, ांती योती सािव ीबाई फु ले, ी
अ यास क , पुणे िव ापीठ, पुणे, . आ. २००९, . . ७६)
भारताम ये ि यांिव
हसा ही फार मो ा माणात घडते.
या दशेला पु ष धानतेचा जसा संदभ आहे तसाच जाितसं थेचाही संदभ
आहे. ीवादाम ये जीवन वहारा या सव े ात ि यांना िनधा त
जग याचा अिधकार िमळ यासाठी य के ले जातात. यासाठीच
ीवादी चळवळ,

ीमु

आंदोलने आिण

आले आहे.
जागितक पातळीवर

ीवादी सािह य आकारास

ीवादी िवचारांचा उदारमतवादी व

जहालमतवादी वाह िनमाण होऊन ि या िविवध भूिमका घेत हो या,
सािह य िन मती करीत हो या, तो पा ा य

ीवादाचा पिह या लाटेचा

काळ हणून ओळखला जातो.
याच कालखंडा या समांतर भारताम येही ि यां या िविवध
ां या अनुषंगाने मोठे सामािजक काय सु
झाले होते. सव
जातीधमातील ि यांची प रि थती अ यंतच िवदारक होती. ती
प रि थती बदलावी हणून या कालखंडात समाजसुधारकांनी अ यंत संघष
के ला. या काळात ि यांना िश णाची कु ठलीही संधी न हती. उ वण य
ि याही याला अपवाद न ह या. भारताम ये ि टश राजवटीमुळे
पा ा य िवचारांची चचा होऊ लागली. इं जी िव े या साराने न ा
िवचार वाहांना गती िमळाली होती परमहंस सभा, आय समाज,
ाहमोसमाज अशा सं थांनी नवी मू ये जव यास सु वात के ली होती.
राजाराम मोहन रॉय यांनी अनेक था परं परािव
आवाज
उठवला. सतीची चाल बंद के ली. मृत पती या मालम त
े मुलांबरोबर
प ीलाही वाटा िमळावा, हा िवचार मांडला. िवधवा िववाहाचा पुर कार
के ला. पु ष धानते या अहंगड
ं ाने ि यांना दु यम व ा झाले, हे यांनी
ओळखले.
लोकिहतवादी हे
ी िश णाचे पुर कत होते. िवधवां या
के शवपनाला यांनी कडाडू न िवरोध के ला. पती जर प ीचा छळ करीत
असेल तर ितला पतीपासून िवभ

होता आले पािहजे, हा िवचार यांनी

मांडला.
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महादेव गो वद रानडे यांना आधुिनक महारा ाने जनक मानले
जाई.

ी-पु ष समानतेचे ते क र पुर कत होते. त कालीन गाजले या

रखमाबाई िव

दादाजी या खट यात ि यां या अिधकाराचा पुर कार

क न 'आपला पु षाथ के वळ ि यांशी वागतानाच दाखवणा या' पु ष
वगावर यांनी जोरदार टीका के ली.
गोपाल गणेश आगरकर यांनी बालिववाहाची चाल काय ाने बंद
हावी हणून य के ले. ी-पु ष समान वातं याची व समान संधीची
मागणी करणा याम ये महा मा जोितबा फु ले यांचे य वादातीत आहेत.
म. जोितबा फु ले यांनी १८४८ म ये मुल साठी पु यात शाळा सु

के ली.

सािव ीबाई फु ले यांना घरी िशकवून िशि का बनिवले. के शवपन होऊ नये
हणून ना हयांचा संप घडवून आणला. बालिववाह, बालाजरठ िववाह,
ब प ीक व, पुन ववाह

ितबंध, के शवपन, िनयोग, वे यागमन अशा

अिन प त वर म. फु ले यांनी कडाडू न ह ला के ला.
म. गांधीज नी वातं या या चळवळीत ि यांना सामावून
घेतले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हदू ि यां या समान ह ांसाठी ' हदू
कोड िबल' तयार के ले. ते संसदेत मांडले गेले नाही यामुळे यांनी आप या
कायदेमं ी पदाचा रािजनामा दला. ध डो के शव कव यांचे ि यां या
सुधारणेचे काय अ यंत मोलाचे आहे.
१९१६ म ये यांनी मिहलांसाठी मिहला िव ापीठ सु के ले.
याच काळात भारतीय ीवादाचा पिहला आवाज उठणा या ताराबाई
शदे यांचे १९८२ म ये परखड श दांत ी-पु ष भेदा या अ यायकारक
सं कृ तीचा समाचार घेणारे ' ी-पु ष तुलना' हे छोटेसे ३७ पानी पु तक
कािशत झाले होते.
यांनी या पु तकाची मांडणी ३ भागात के ली होती.
१. िवधवां या पुन ववाहाला बंदी अस याने ि यांची कु चंबणा
आिण वा ाला येणारे वैध ाचे अस दु:ख.
२. िविविहत

ीचे होणारे शोषण.

३. पु षां या ठकाणी असणा या वेगवेग या दुगुणांची दखल.
या संगी यांनी महाका ां या आधारे आप या धम शा ातील
देवा दकांचीही िच क सा के ली. ीधम सांगताना पतीधमाचीही परखड
मांडणी करत या पाखंडी समाजाला यांचा खरा आरसा दाखिवला. हदू
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समाजाला िनयंि त करणारी सव धमशा े ही पु षानुकूल अस याचे
यांनी भतृहरी या ोकाचा दाखला देऊन पटवून दले. ि यांना
पु ष धान

व थेने दु यम वा गौण ठरिवले, या दु यमपणाला यांनी

ठामपणे नाका न ि यांची े ता िन ववादपणे
तािपत कर याचा
य के ला. ी-पु ष समानता दाखव याचा हा यांचा य अ यंत
गौरवा पद आहे.
जागितक पातळीवर चालणा या
ीवादी चळवळी या
ारं भाचा, उदारमतवादी

ीवादी वाहाचा आिण

ीवादा या पिह या

लाटेचा हा काळ िविवधांगाने समजून घेणे गरजेचे आहे. सामािजक
प रवतन घडवून आणताना बंडखोरीचे साहस करावे लागते. हे साहस या
काळातील पा ा य जगतातील ीवादी ि यांनी के ले.
भारताम ये ‘वाट चुकले या’ ि यांना न ाने जग याची संधी
दे यासाठी यां या मुलांची जबाबदारी वीकारणारे महा मा फु ले व
सािव ीबाई हे दांप य बंडखोर अस याचे हटले पािहजे. पु षां या
दुट पीपणावर खर टीका करणा या ताराबाई देखील बंडखोरच हो या.
युरोप-अमे रके म ये समाजाने लादले या भूिमकांिवरोधात बंड करणा या
ि यां या िवचार वाहातून जहाल
ीवादाचा ज म झाला. हा
ीवादाचा दुस या लाटेचा काळ मानला जातो.
१९५० या दशकात ि यांची आदश गृिहणी हणून ितमा
रं गवणारी मािसके , रे डीओ व टी. ही. वरील जािहरात चा बोलबाला सु
झा यावर याच दशकात िसमा द बू हाचे ‘द सेकंड से स’ आिण बेटी
डनचे ‘द फे िमिनन िमि टक’ या मह वाचा पु तकांम ये ीवर लाद या
जाणा या भूिमके िवषयी
िनमाण के ले होते. (िसमॉन द बु हा यांनी
(इटनल फे िमिनन)
ी- पूव हदुिषत संक पना समाजातून ह पार
कर यासाठी ितने या पु तकातून बौि क व भाविनक मु वाद मांडला.)
ीचा वभाव हा ज मतः ित या शारी रक व मानिसक
संरचनेतून िनमाण होत नाही, तर तो समाजाम ये लहानपणापासून
घडिवला जातो. ीवादी संक पनेत यासाठी लगभाव हा श द वापर
लागेला आहे. १९६५ ते १९७५ या कालावधीत काही लेिखकांची
मह वाची पु तके िलिहली गेलीत. यातील काही लेिखकांना जहालवादी
लेिखका हटले जाते. शुलािमथ फायर टोन(The Dialectic) के ट िमलेट
(Sexual Politics) जमन ीअर(The Female Eunuch), मेअरी डेली
(Gyn / Ecology) ही यातील मह वाची नावे.
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शुलािमथ फायर टोनने जणू जहाल
ीवादाचा जाहीरनामा
िलिहला आहे. ि यांचा जीवशा ीय वभाव, ितचे शारी रक अनुभव,
जग यासाठी ित यासमोर असलेले वेगवेगळे पयाय इथपासून फायर टोन
पु षाची आव यकताच आ हाला नाही, असे हण यापयत पोहोचते.
उपरो
लेिखकांनी ि यां या जीवनात प रवतन घडवून
आण यासाठी जे व रं गिवले आहे, ते कदािचत अितरे क कवा टोकाचे
जरी वाटत असले तरी या
ीवादा या दुस या लाटे या
ीवादी
लेिखकांनी आपले व रं गिव याचे धैय न
दले, असे हणावे लागेल.
जगात उमटणा या
ीवादा या पडसादा या काळात.
भारताम ये मराठी सािह यात ीवादी लेखनाने मोलाची भर घातली
होती. ल मीबाई टळक, ( मृितिच े) िवभावरी िश रकर ( हदो यावर,
१९३४ कादंबरी) आदी लेखनातून ी-पु ष भेदावर भा य आले असून
यांनी आप या था, शोषण आिण अ याय यांना वाचा फोडली होती.
पा ा य देशांत
ीवादाचा िवचार जोर पकडू लाग यावर
भारतात १९७५ नंतर
ीवाद जायला लागला. समाजसुधारकांनी
तयार क न ठे वले या पा भूमीमुळे ि यांना आप या वा ाला आले या
दु यम वाची, गौण थानाची जाणीव होत गेली. याचे ित बब यां या
लेखनातून उमटू लागले होते.

ीवादी जािणवे या या अव थेचे आिव कार

वेगवेग या ट यांवर यां या कथा, कादंब या, किवता, आ मकथने /
आ मच र े इ. सािह यातून झा याचे दसते. या सािह यातून ि यांनी
आ म गटीकरण तर के लेच पण आ मशोध घेत
ी-पु ष समते या
त वाकडे समाजाचे ल वेधले.
'साठो री मराठी ीवादी कथा म सािह य'
य' :िवसा ा शतकातील आधुिनक ीवादी सािह यात कमल देसाई
यांनी पारं प रक ीपे ा वेगळी ी पुढे आणली. पु षी वच वा या
अ व थेतून कमल देसाई यां या कथेतील ी बंड करणारी आहे. िवजया
राजा य यांनी ीवादी जािणवा
करणा या कथा िल न त कालीन
काळात ीवादाची चचा घडवून आणली.
अ णा ढेरे, गौरी देशपांडे, यामला वनारसे यां या कथाकादंब यामधून ाचीन पुराणकथांचे ीवादी दृ ीकोनातून नवे अ वयाथ
लावले आहेत.
गौरी देशपांडे यांनी आप या कथा- कादंब यामधून वतं , मु
आिण ग भ ीची िच े रं गिवली आहेत. पु ष धान मानिसकतेवर
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यांनी उपरोधपूवक समाचार घेतला. असून करीअरला ाधा य देणा या
ी या सम या व
था यांचे भावी िच ण के ले आहे. यां या
कादंब यामधून िववाह आिण ि यांचे अि त व या दृ ीने मांडलेले िवचार
पु षशाहीतील िववाहाला पयाय दे याचा िवचार
क बघतात. पण
ठोस असा पयाय यांना सुचत नाही.
शांता गोखले यांची रीटा वेिलणकर ही कादंबरी पु षीपणाचे
अनेक संदभ
करते. रीटा या विडलांना ितचे नोकरी क न कमाई
करणे मा य असते. मा कमाईमुळे घरातील िनणय
येत ितचा वाढता
अिधकार यांना सहन होत नाही. पु षीपणाचे अनेक संदभ देताना
विडलांचे पु षी अहंकारी वागणे, पारं प रक ड
ं ा थेचे समथन करणारा
ढीवादी नवरा अशा पा ांमधून पु षशाही ल णांचे अधोरे खन झाले
आहे.
मेघना पेठे यां या ‘नाितचरािम’ कादंबरीतून मीरे या पतीचे
तुसडे वतन, ित याशी याचा असणारा उपे ापूण
वहार यातून
पु षशाहीचा िविच अनुभव ितला येतो. यातील नाियका पु षपणा या
संदभाना धडका देऊन मु चा माग शोधतात. मा ितचे हे सगळे य
पु षशाही या ढा याला कु ठलाच हादरा देऊ शकत नाहीत. ितचे य
असा व के िवलवाणे ठरतात.
अ णा सबाने यां या ‘िवमु ा’ आिण ‘मु ी’ या कादंब यांमधुन
घट फो टत ि यांचे आिण शरीरिव य कर यास भाग पाडले या ि यांचे
िवदारक वा तव पुढे आले आहे. यां या नाियका वसुधा आिण वैदेही या
दो ही ौढ व घट फो टता आहेत. नवरे शाही या जाचातून मु
हो यासाठी यांनी उभारलेला संघष, यातून मु ता िमळा यावर यांनी
आ थकदृ ा स म हो यासाठी के लेले िजवाचे रान, मुलाबाळांचे संगोपन
याचे अ यंत वा तववादी िच ण लेिखके ने के ले आहे.
ि या तडु लकर यां या कथांमधून ‘पु षस ा’ ‘वैि क िस ांकन’,
‘वेगळे पणाचे राजकारण’, ‘ ी नावाचा कोटी म’, ‘सामािजक रचनावाद
िव
एकसि वकरण’ या िवचारसू ां या आधारे िवचार करता येक
सं हातील कथांम ये वरील सू सापडतात.
‘सॉरी फॉर ला ट नाईट’ या कथेतील नाियके ची घुसमट ही
ित या मश वर व उ पादन श वर असणा या िनयं णावर िनदिशत
करते. पु षी वच वाचा ितिनधी हणून असणारा शेखर नावाचा
नाियके चा पती हा त कालीन कालखंडातील म यमवग य ि यां या
घराघरातील पत चे ितिनिध व करतो.

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

29

यां या अनेक कथांमधून ि यांिव
या अ याचारात के वळ
पु षच आढळतात असे न हे. तर पु षांशी िविश ना याने जवळ
असणा या ि यादेखील दु यम असणा या ि यांवर अ याचार करतात.
ि यां या मश वर िनयं णे ही के वळ भारतापुरती मया दत
बाब नाही. जगभरातच अपवाद वगळता सवच ठकाणी पु ष धान
सं कृ ती अि त वात आहे. घरकाम करणे व मुलांचे संगोपन करणे ही के वळ
ि यांचीच जबाबदारी समजली जाते. पु षां या व ि यां या कामांची
कडेकोट िवभागणी के लेली दसते. पु षां या िनयं णात असणा या या
िवभागणीचे िच ण ‘नकटी या ल ाला’ या कथेतून पुढे येत.े
तुक थानातील ि यां या मश
या िनयं णाचा संदभ या कथेत येतो.
‘फ टिलटी ि लिनक’, ‘भाजीपाला’, ‘लफडं’ या कथांमधून लिगक
वैराचार करणारे आिण ि यां या लिगकतेवर िनयं ण ठे वणारे नवरे ,
यांचे दशन घडते.
किवता महाजन यां या ‘ ’ कादंबरीतील नाियके या पतीचे वतन
पु षी अहंकाराचे व कौटुंिबक हसेचे म यमवग य प
करते. ‘ ’
कादंबरीचे वैिश े हे क ही कादंबरी पु षीवच वा या सं कृ तीिव
‘ ’
उ ारणारी आहे.
किवता महाजन एक कडे महानगरांमधील म यमवग य
ि यांवरील अ याचाराला अधोरे िखत करतात तर दुसरीकडे आ दवासी
ि यां या वा ाला येणा या पु षीस ेचे िच ण ही करतात.
संशोधना या िनिम ाने कादंबरीची नाियका फु ला महारा ातील ४७
आ दवासी ि यांशी ती संवाद साधते. या संवादांमधून आ दवासी
ि यांना सोसा ा लागणा या पु षी राजकारणाचे संदभ समोर येतात.
नाियका तेथील सां कृ ितक सा य व वेगळे पण न दवते. सरपंच हणून
िनवडू न आ यावरही सरपंच पदा या खुच वर बसू न देण,े जात पंचायतीत
ीला थान नसणे यांसार या घटना- संगांमधून
ीची सात याने
होणारी अवहेलना दसून येते.
किवता महाजन यां या ‘िभ ’ कादंबरीत अनेक संदभानँ ी
पु षस ेचे राजकारण उघड होते. यात लिगक वहार हा एक मह वाचा
भाग आहे. या कादंबरीतील नाियका िचता िशक ही जीम इं टर असते.
तेथे येणा या ि यांची मानिसकता ही पु षां या दृ ीने वत: या
शरीराला आकार देणारी असते. खरं तर शारी रक सुखातील पर पर अपे ा
असणे, हे नैस गक आहेच. परं तु पु षी वच व असणा या समाजात पती-
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प ी हणून येणारे शारी रक संबंध हे दोघां याही (खास क न
अपे ांचा कतपत िवचार करणारे असतात, हा
समाजात

ी या)

च असतो. पारं प रक

ीने याबाबत अपे ा ठे वणे, हे ित या चा र या या संशयाला

कारण ठरते.
िचता िशक िह या आयु यात िविवध ना यांनी येणारी पु ष
पा े पु षशाहीची िविवध पे
करतात. किवता महाजन यांची ‘ठक
आिण मयादा पु षो म’ ही कादंबरी पु षशाहीचे अनेक संदभ
करते.
या कादंबरीची नाियका प जा स े ही मॉडे लग या
े ात
ि थरावतानाचे िविवधांगी अनुभव मांडते. चांगले काम के यावर व चांगले
पैसे िमळू लाग यावर ित या ब लचा वाढलेला म सर व असूया ती
अधोरे िखत करते. यात पु ष मागे नसतात. बायका आप यापे ा जा त
पैसा कमावतात, हे यां या जळफटाचे मु य कारण असते. शरीर दशन
बायकाच करतात, असे न हे तर पु षही करतातच, पण खवचटपणाने
फ

ि यांबाबतच बोलले जाते, याबाबत ती प पणे िनरी णे न दवते.

लिगक अनुभवा या बाबतीतील या कादंबरीची भाषा सामािजक
धारणांिव ची बंडखोरी अस याचे जाणवते. मराठीत उपरो कथा म
सािह यातून

ीवादी आवाज उमटला आहे. तो अितशय

भावी असून

एक कारे सामािजक जीवना या चौकट म ये गुदमरणा या मानवी
अि त वाची दखल घे यास भाग पाडणारा आहे.
‘िन या डो यांची मुलगी’ या कादंबरीतील पा ांना सवहारा
वगातील जीवनसंदभ आहेत. अपमान, अवहेलना वा ाला येणा या
जाती या जीवनानुभवांचा आशय यात आहे. यातील पु षी वच वाचे
संदभ यापूव फारसे मराठी कथा म सािह यात आले नाहीत.
जागितक
ीवादा या वाहाम ये १९८० या दशकात
कृ णवग य ीवादाची अिभ
हो यास सु वात झाली होती. या या
समांतर काळात मराठी सािह यात दिलत सािह यातून िवशेषत: दिलत
आ मकथनांमधून जाती या उतरं डीत अमानुष जीवन वा ाला आ याचे
िच ण होऊ लागले.
घरातील

दा र ,

तुटपुंजी

उदरिनवाहाची

साधने

या

पा भूमीवर नव याकडू न मारहाण, शोषण यांचे अ यंत िवदीण करणारे
िच ण या सािह यातून आले आहे.
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िववाहानंतर नाती मु यत: पु षी िहतसंबंधांची अस यामुळे ि यांचे
अि त व सासरी आिण माहेरी दो ही ठकाणी उपरे अस याची न द िश पा
कांबळे नेमके पणाने करतात.
ीला नाकारणा या, अ हेरणा या आिण ितला दु यम व देणा या
पु षाचे सामािजक- धा मक पयावरण आिण याचे जात- वग य च र
याबाबत अजूनही मो ा माणात लेखन यावयास हवे. मु य वाहातील
लेखक- लेिखका यावर अजूनही फारसे बोलत नाही, हे वा तव आहे.
‘साठो री मराठी ीवादी किवता’
किवता’ :साठो री कालखंडात व अिलकड या दोन दशकांत का िन मती
करणा या अनेक कविय चे ीवादी का लेखन अितशय मह वपूण ठरले
आहे. अि त वभानाने भारलेली ही किवता आहे. पारं प रक वळणातून मु
होऊन आपली वतं वाट चोखाळणारी ही जाणीवयु किवता अस याचे
दसते. यातून ित यातील माणुसपणाची होणारी घुसमट यांचे िन भड
श द प घेऊन आ याचे दसते. हजारो वषापासूनचे परं परे या चौकटीत
अडकलेले ि यांचे मौन तुटू लागले. या बोलू-िल लाग या. ‘ ी’, ‘िमळू न
सा याजणी’,
अिभ

‘बायजा’

या

सार या

िनयतकािलकांनी

यां या

ला जागा दली.
भा गणोरकर, अनुराधा पाटील, अि नी घ गडे, मिलका

अमरशेख, नीरजा, अ णा ढेरे,

ा लोखंडे, किवता महाजन, आसावरी

काकडे, िसिसिलया क हालो इ यादी अनेक कविय ची नावे या
काळातील आहेत. यां या किवतांमधून ीवादी जािणवा
होतात.
या कविय नी ि यां या अि त वाचा शोध घेत याचे जाणवते. िशवाय
धम, सं कृ ती व इितहास यांचे पुनमू यांकनही के याचे दसते.
सामािजक आ थक, सां कृ ितक, राजक य

े ांम ये पु षां या

समान अिधकाराने वावरताना ि यां या वा

ाला येणा या अनुभवांचे

गटीकरण यां या किवतांमधून आले आहे.

ी-पु ष ना यांचे भावबंध,

भाव- संघष, उलगडणारी, काहीशी अ

ाला

क न पाहणारी

आशयगभ किवतेची काही उदाहरणे इथे देते आहे. किवता महाजन
‘ जळ’ या किवतेत िलिहतात,
‘माझा चेहरा

जळीत घेऊन
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तू हणालास
हे फू ल आहे माझं
ते कु णालाही िचरडू देणार नाही मी
हळू हळू माझा चेहरा
िमटत गेला तु या जळीत
तुझे हात ग ग होत गेल,े
बोटां या फटी िमट या
उजेड.....वारा ..... ासापुरती हवा
सगळं कणाकणाने आटू न गेलं....
तुला कदािचत माहीत नसेल
अशीही िचरडली जातात फु लं’
ी वाचे,

ीवादी जािणवेचे,

वेगवेग या पात यांवरचे, िभ

िभ

आढळते.

ी या िविश

व पाचे िच ण यां या किवतांत

मिलका अमरशेख यां या किवता
गटीकरण करताना पारं प रक ि यां
कर यास भाग पाडतात. यांची ‘मी एक
भग बदल यावर’ या सं हात िस
कविय ीने

अनुभविव ाचे

आ मभान आले या जािणवांचे
या वणनाबाबत पुन वचार
ी...!’ ही किवता ‘माणूसपणाचं
झाली आहे. या किवतेम ये

ीचे नैस गक असणे, समाज व थेत ितचे दुभंगणे यासह

ित या ठायी असणारे सव ापीपण यांचे वा तवदश िच ण घडिवले
आहे. ही किवता सम त ीजातीचे ितिनिध व करताना दसून येते.
ी ही

ीक, अमे रका, आ

का वा जगात या कु ठ याही

देशातील असली तरी ितचे ि वाबरोबर िचकटू न असलेले दु:ख
सावि क अस याचे प करते. एकू णच ीजातीला घे न असणा या
दु:खाची जाणीव

करताना या हणतात,
‘बायका असतात एक अणूचा कण
िव ाचा महा फोटातला एक ण
बायका पराभवाने संघषाचे इितहास
लांब रा ी या सुयांवर िवणतात
यातून काहीच फारसं िन प होत नाही
असं काम ि या वारं वार करतात
न कं टाळता
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जपत आ यात या पु षांना
सं कृ ती या काटेरी िचलखतासकट
अ ान न् दु:खाचे हजारो बुरखे
घालून या दडवून ठे वतात
हातात िवजेचा चाबूक
दडवून ठे वतात ती ण नखं’
(‘मी एक

ी...!’ माणूसपणाचं भग बदल यावर, पृ. . ६)

ी ही वत:मधील िवल ण साम याला नरजेआड करते. ितचे हे
िनरथक िझजणे कविय ी या किवतेत अधोरे िखत करतात.
अस
दु:खाने
ीने के वळ सोिशक होऊन घुसमटावे क
आ मािव काराने े रत होऊन उजळू न िनघावे हा
कविय ी उपि थत
करतात. कविय ी ी वा या आ मभानाची अपे ा िन ित ाच जणू
सूिचत करतात. न हे एक कारे इशाराही न दवतात. ि यांिवषयीचे हे
आकलन जगभरातील ि यां या समदु:खाला कवेत घेणारे असेच आहे.
ि िन तसेच सामािजक सां कृ ितक वा तवाचे थेट िच ण
करणा या या कव य या किवता
ी वाचा आ मभानयु
वर
आळिवणा या आहेत.
बा चे साम य व ित यातील अनेकिवध
मतांचे सुचन
करणा या भिव यवेधी किवता अिलकडे काही कविय ी िलिहत आहेत.
ीवादी का लेखनाचे माण उ रो र वाढत अस याचे िनदशनास येते
आहे. ीिवषयक न ा जािणवेचा उ ार हा या कालखंडाचा एक मू य
सूर बनला आहे.
साठो री मराठीतील ि यांची ीवादी आ मकथने/ आ मच र :ि यांनी िलिहले या आ मकथनांनी मराठी ीवादी सािह यात
मोलाची भर घातली आहे. सुनीता देशपांडे यांचे ‘आहे मनोहर तरी’, कमल
पा ये यांचे ‘बंध अनुबंध’ अलीकडे कािशक झालेले तसेच अ णा सबाने
यांचे ‘सूय िगळणारी मी’ ही आ मकथने अ यंत मह वाची आहेत.
दिलत ि यां या आ मकथनांनी तर ीवादी सािह यात मोलाची
भर घातली आहे. या ि यां या आ मकथनांतील पु षशाही आिण
लिगकते या शोषणासह जात आिण वग याचाही संदभ आहे. ितहेरी चोहेरी शोषणाची बळी ही ी ठरते. ीवादी संक पनां या चौकटीत
आिण भारतातील समाजशा ीय मापदंडात या आ मच र ांचे मू यमापन
के ले जायला हवे. यातून या ि यांची होणारी ितहेरी फरफट ल ात
येईल.
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बेबी कांबळे यांचे ‘िजणे आमचे’, कु मुद पावडे यांचे ‘अत: फोट’,
सधुताई सपकाळ यांचे ‘मी वनवासी’ इ यादी आ मकथनांचे ीवादी
सािह या या संदभात मह वाचे योगदान आहे.
मराठी सािह यातील िविवध सािह य कारांमधून
ीवादी
लेखना या मा यमातून ि यांनी आपले सम अनुभव लेखनातून
अिभ
के लेत. यातून आज ि यां या पारं प रक मानिसकतेत आमुला
बदल होऊ लागला आहे. याचे पडसाद ि यां या लेखनातून उमट याचे
दसते.
समाजातील ि यां या दु यम थानाला अगदी कमी माणात
का असेना ध े बसून ितचे थान नवीन पात वीकारले जाऊ लागले
आहे. ‘चूल’ आिण ‘मूल’ हे ितचे काय े मागे पडत असून ितचे पारं प रक
पही मागे पडते आहे. नवीन िपढीतील ी-पु षांनाही ीचे हे आधुिनक
प अिधक पसंत पडते आहे. पण याचे माण अितशय अ प आहे.
जगभरात सु झाले या ीवादी चळवळीने आिण भारतीय
समाज-सुधारकां या य ांने ि यांना आ मभान आले. ितला काय ाने
काही अिधकार िमळालेत आिण ि यांचे एकं दरीत जगणे बदलले. सव
तरातील ि यां या जग यात हे प रवतन अिधक जोरकस हावे,
यासाठीच ीवादाची चचा पु हा पु हा करावयास हवी. आिण समाजात
नवी चेतना िनमाण हावयास हवी. मराठी सािह यात - अजूनही ीवादी
सािह य िलिहले जात आहे. परं तु युरोपीयन/ पा ा य सािह या या तुलनेत
ीवादी सािह याची कला मक िन मती हो यास अिधक वाव आहे.
पु षांनी ीवादी जािणवांबाबत के ले या लेखनाचा परामश घेण,े हे
ीवादी लेखना या संदभात मह वाचे ठरणारे आहे.
पुढील काळात या दृ ीने लेखन हावे असे वाटते. या लेखनाची यो य
िच क सा व चचाही हावी.
समाजाम ये ि यां या बाबतीत
थािपत संक पनांना तडा
जावा, लगभेदावर आधा रत संकेत बदलले जावेत, ि यांवरील
पु षस ेचे असणारे अिधप य संपु ात येऊन समाजात ी- पु ष समानता
थािपत हावी, ि यांचे व तुकरण थांबवले जाऊन ित यावरील
अ याचाराचे माण कमी हावे आिण जी
ी अजूनही
ीवादी
िवचारांपासून दूर आहे या दिलत, आ दवासी, भट या िवमु
ीपयत हा
आवाज पोहोचावा, न ा
ढीवादी व धा मक अिध ाना या
जंजाळातितने अडकू नये यासाठी ीवादाचा िवचार वारं वार चचत
आणणे अ यंत गरजेचे आहे.

***
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ºjÉÒ´ÉÉnù +ÉÊhÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ
|ÉÉSÉÉªÉÇ b÷Éì.ºÉnùÉÊ¶É´É ½þÊ®ú¦ÉÉ>ð ºÉ®úEò]äõ
Eò±ÉÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê¶É´ÉÉVÉÒxÉMÉ®ú, MÉføÒ, iÉÉ.MÉä´É®úÉ<Ç ÊVÉ.¤ÉÒb÷

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :
¨É½þÉªÉÖvnùÉxÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ +É´ÉÉEòÉ ¤Énù±É±ÉÉ. iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É
¨É®úÉ`öÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ 1945 xÉÆiÉ®ú xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ |É´ÉÉ½þÉSÆ ÉÉ =nÂù¦É´É ºÉÖ¯û ZÉÉ±ÉÉ.
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò iÉi{ÉÚ´ÉÔ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É VÉÉÊhÉ´ÉÉ ÊSÉjÉÒiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ
¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÉ´ÉxÉÉÆ¤É®úÉä¤É®úSÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®úÉxÆ ÉÉ½þÒ ÊSÉiÉÉ®úhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ
ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÉÊhÉ´ÉÉÆ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ : OÉÉ¨ÉÉSÉä |É¶xÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ
|É¨ÉÉhÉÉiÉ ¨ÉÉÆb÷±Éä VÉÉ>ð ±ÉÉMÉ±Éä. MÉÉÆ´ÉMÉÉb÷ªÉÉSªÉÉ {ÉÊ®úPÉÉiÉ ®úÉ½þhÉÉ−ªÉÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ,
¶ÉäiÉ¨ÉVÉÖ®ú, ºÉÉ´ÉEòÉ®ú, +±ÉÖiÉänùÉ®ú-¤É±ÉÖiÉänùÉ®ú, UôÉä]äõ ¨ÉÉä`öä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ªÉÉ
ºÉ´ÉÉÈxÉÉSÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þÉähªÉÉSÉÆ ¦ÉÉMªÉ ±ÉÉ¦É±ÉÆ. +`ö®úÉ{ÉMÉb÷ VÉÉiÉÒSªÉÉ
|É¶xÉÉÆSÉÒ MÉÖÆiÉ´É³ý ¨ÉÉÆb÷iÉÉxÉÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É b÷Éì.¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉEòÉ,ºÉÆPÉ]õÒiÉ ´½þÉ,
+ÉÊhÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úÉ ªÉÉ |É¤ÉÉävÉxÉEòÉ®úÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò SÉ³ý´É³ýÒxÉä |ÉäÊ®úiÉ, Ê¶ÉÊIÉiÉ
ZÉÉ±Éä±ÉÉ nùÊ±ÉiÉºÉ¨ÉÉVÉ½þÒ +É{É±ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä |É¶xÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò¯û ±ÉÉMÉ±ÉÉ,
ºÉÉ½þÊVÉEòSÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ- nùÊ±ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä BEòÉ xÉ´ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ
SÉ³ý´É³ýÒ±ÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ZÉÉ±ÉÉ. +É{É±Éä ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉ Ê½þ®úÉ´ÉÚxÉ PÉähÉÉ−ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ
Ê´É®úÉävÉÉiÉ ®úhÉË¶ÉMÉ ¡ÖÆòEòhÉÉ−ªÉÉ vÉb÷ÉEäò¤ÉÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÒ xÉ´É¯û{ÉÉiÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ
ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ +ÊJÉ±É ¨ÉÉhÉºÉÉSªÉÉ ½þCEòÉSÉÉ +ÉÊhÉ +ÊvÉEòÉ®úÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eò¯û
±ÉÉMÉ±ÉÒ. Ê¶ÉIÉhÉÉxÉä ¶É½þÉhÉÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ Ê{ÉføÒ, xÉÉäEò®úÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉ¤É®úÉä¤É®úSÉ
ºÉÉÊ½þiªÉÉSªÉÉ |ÉÉÆiÉÉiÉ +É{É±Éä +ººÉ±É +xÉÖ¦É´É ¨ÉÉÆb÷iÉÉxÉÉ ºÉ¨ÉiÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ, xªÉÉªÉ
ªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú iÉ®ú Eò®úiÉäSÉ Ê¶É´ÉÉªÉ Ê{ÉføªÉÉxÉÊ{ÉføªÉÉÆSÉÉ nù¤É±ÉÉ nùÉ¤É±Éä±ÉÉ
+É´ÉÉVÉ½þÒ ¨ÉÖJÉ®ú®ú Eò¯û ±ÉÉMÉ±ÉÒ +É½äþ. ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ +Ê´É¹EòÉ®ú ªÉÉSÉ
|Éä®úhÉäiÉÚxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ÊnùºÉiÉÉä. ºjÉÒSªÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ
Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒSÉÉ {ÉÉªÉÉ +É½äþ. ºjÉÒ ½þÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉhÉÚºÉ +É½äþ. ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ
VÉx¨ÉÉ±ÉÉ +É±Éä±ªÉÉ ºjÉÒEòbä÷ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ xÉ {ÉÉ½þiÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¨½þhÉÚxÉ
{É½þÉiÉÉä. ÊiÉ±ÉÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉhÉÉSªÉÉ SÉÉèEò]õÒiÉ føEò±ÉÚxÉ +JÉÆb÷ +ÉªÉÖ¹ªÉ ¤ÉÉ<Ç ¨½þhÉÚxÉ
PÉÉ±ÉÊ´ÉhªÉÉºÉ EòÉ®úhÉ `ö®úiÉÉä.
ºjÉÒ´ÉÉnù :ºjÉÒ±ÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¨½þhÉÚxÉ ´ÉÉMÉÊ´ÉhÉÉ−ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ ªÉÉ
EÞòiÉÒÊ´É¯ûvnù +É´ÉÉVÉ =`öÊ´ÉhÉä +ÉÊhÉ ºjÉÒSÉä ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ +ÎºiÉi´É ¨ÉÉxÉhÉä ½þÒ
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ ¨ÉÉxÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä |Éä®úÒiÉ ½þÉä>ðxÉ +xÉäEò
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ÎºjÉªÉÉ +É{É±ªÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒSÉÉ º´ÉiÉÆjÉ{ÉhÉä +Ê´É¹EòÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉ +É½äþ.
iªÉÉiÉÚxÉSÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ {ÉÖfäø +É±Éä±ÉÒ ÊnùºÉiÉä.
{ÉÖ¯û¹ÉºÉkÉÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ VÉx¨ÉÉ±ÉÉ +É±ªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉSÉ
ÊiÉSªÉÉEòbä÷ ¤ÉÉ<Ç ¨½þhÉÚxÉ {ÉÉ½þhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉhÉÉSÉä ºÉÆºEòÉ®ú ÊiÉSªÉÉ´É®ú Eäò±Éä
VÉÉiÉÉiÉ. ªÉÉ {ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉä ºjÉÒ´É®ú {ÉÖ¯û¹ÉÒ ´ÉSÉÇº´É `äö´ÉhªÉÉSÉÉ ½äþiÉÚ +ºÉiÉÉä. EòÉ±É¤ÉÉ½þªÉ
`ö®ú±Éä±ªÉÉ ªÉÉ +ÊxÉ¹`ö |ÉlÉÉÆxÉÉ {ÉÉªÉ¤ÉÆnù PÉÉ±ÉhÉä, ºjÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉMÉiÉÉ
ªÉÉ´Éä. ½þÒ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ |ÉÊiÉYÉÉ +É½äþ. ¨½þhÉÚxÉSÉ ºjÉÒ´ÉÉnù ¨½þhÉVÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ
¡òÉ®úEòiÉ PÉä>ðxÉ ºjÉÒxÉä +É{É±ÉÉ º´ÉiÉ:SÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉ´ÉiÉÉ ºÉÖ¦ÉÉ =¦ÉÉ Eò®úhÉä xÉºÉÚxÉ
º´ÉiÉ:SªÉÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÉÇSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ º´ÉiÉ:±ÉÉ +Éä³ýJÉÚxÉ º´ÉÊ´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ
{ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ JÉÉÆtÉ±ÉÉ JÉÉÆnùÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ {É®Æú{É®úÉSÆ ÉÉ Ê¤É¨ÉÉäb÷ Eò®úiÉ
xÉ´ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä ½äþÉªÉ. º´Éi´ÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ½þÉ>ä ðxÉ-¨ÉÒ EòÉähÉ +É½äþ ?
+ÉÊhÉ ¨É±ÉÉ EòÉªÉ ½þ´Éä +É½äþ ªÉÉSªÉÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÇ ÊxÉPÉÉ±Éä±ªÉÉ ºjÉÒSÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉEòÉ±ÉÒxÉ
Ê´ÉEòÉºÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉ±ÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ +É½äþ. BEò ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ +É{É±ÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú
´½þÉ´ÉÉ. ºÉÆºÉÉ®úÉiÉ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ +É{É±Éä ºlÉÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉ<iÉEäòSÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä +É½äþ.
ºÉÆºÉÉ®úÉiÉ nùÉäPÉÉÆxÉÉ½þÒ iÉä´ÉfäøSÉ ¨É½þi´É +ºÉÚxÉnäùJÉÒ±É Eäò´É³ý SÉÉ®ú Ë¦ÉiÉÒSªÉÉ +ÉiÉ
b÷ÉÆ¤ÉÚxÉ `äö´ÉÚxÉ BEò ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ´ÉºiÉÚ ¨½þhÉÚxÉ +É{É±ªÉÉEòbä÷ {ÉÉÊ½þ±Éä VÉÉiÉä. SÉÖ±É +ÉÊhÉ
¨ÉÚ±É B´ÉfäøSÉ +É{É±Éä EòÉªÉÇIÉäjÉ xÉºÉÚxÉ iªÉÉ½þÒ {É±ÉÒEòbä÷ Ê¶ÉIÉhÉ, +lÉÉÇVÉÇxÉ,
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, =tÉäMÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, ªÉÉ IÉäjÉÉºÉÉ`öÒ +É{ÉhÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ|É¨ÉÉhÉäSÉ EòÉªÉÇ Eò¯û
¶ÉEòiÉÉä ËEò¤É½ÖþxÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ{ÉäIÉÉ +É{ÉhÉ VÉ®úÉ½þÒ Eò¨ÉÒ xÉÉ½þÒ, +ºÉä +ºÉÚxÉ½þÒ Eäò´É³ý
ºÉÆºÉÉ®úÉiÉ MÉÖ®ú¡ò]ÚõxÉ ]õÉEò±ªÉÉxÉä +É{É±ÉÉ EòÉähÉiÉÉ +ÉÊhÉ EòºÉ±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä>ð
¶ÉEòiÉÉä, ¡òCiÉ VÉxÉÉ´É®úÉÆ|É¨ÉÉhÉä JÉÆÖ]õªÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ ]õÉEò±Éä±Éä VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉä ¨½þhÉVÉä
ºÉÆºÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. +É{É±ªÉÉ EòiÉÞÇi´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýÉ´ÉÒ. {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ|É¨ÉÉhÉäSÉ
+É{É±ªÉÉ±ÉÉ½þÒ ¨ÉxÉ +É½äþ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +É½äþ. +ÉÊhÉ ¨ÉÖJªÉ ¨½þhÉVÉä +É{ÉhÉ½þÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ
+É½þÉäiÉ. +ºÉä +Éi¨É¦ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ
¤ÉÆvÉxÉÉiÉÚxÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖCiÉiÉÉ ½þÉä´ÉÚxÉ ÊiÉ±ÉÉ½þÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉMÉiÉÉ ªÉÉ´Éä ªÉÉ
nÂùÞ¹]õÒxÉä ºjÉÒ ¨ÉÖCiÉÒSÉ³ý´É³ýÒ±ÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ.
ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ :ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò´½þÉ ´É EòÉä`äö ZÉÉ±ÉÒ ½äþ {ÉÉ½þhÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä `ö®úiÉä.
ºjÉÒ ´ÉÉnùÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ |ÉlÉ¨É ºjÉÒ ¨ÉxÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ, iÉ¶ÉúÒ iÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ½þÒ ¨ÉxÉÉiÉ
½þÉähÉä ¶ÉCªÉ +É½äþ. Ê¶ÉIÉhÉÉxÉä +Éi¨É¦ÉÉxÉ ±ÉÉ¦É±Éä±ªÉÉ ºjÉÒ±ÉÉ º´ÉiÉ:SÉÒ +Éä³ýJÉ
½þÉähÉä ªÉÉiÉSÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ {ÉÉ³äý¨ÉÖ³äý nùb÷±ÉÒ +É½äþiÉ. º´ÉiÉ:SÉä +ÎºiÉi´É ½þ®ú´ÉÚxÉ
MÉä±Éä±ªÉÉ ºjÉÒxÉä Ê¶ÉIÉhÉÉxÉä +Éi¨É¦ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý º´ÉiÉ:Eòbä÷ b÷É³ä ýä =PÉbÚ÷xÉ
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{É½þÉªÉ±ÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉÉÆEòbÚ÷xÉ, Ê{ÉiÉÞºÉkÉÉEò ´ªÉ´ÉºlÉäEòbÚ÷xÉ +É{É±ÉÒ
+´É½äþ±ÉxÉÉ ½þÉäiÉ +É½äþ. ¨ÉÉhÉÚºÉ +ºÉÚxÉ½þÒ VÉxÉÉ´É®úÉ|É¨ÉÉhÉä MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒxÉä ¦É®ú±Éä±É VÉÒ´ÉxÉ
VÉMÉhÉä ¦ÉÉMÉ {Éb÷iÉ +É½äþ. BEÚòhÉSÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ +É{ÉhÉ BEò ¨É½þi´ÉÉSÉÉ PÉ]õEò
+ºÉÚxÉ½þÒ ¨ÉÖJªÉ|É´ÉÉ½þÉ{ÉÉºÉÚxÉ +É{ÉhÉ nÚù®ú ¡äòEò±ÉÉä MÉä±ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ZÉÉ±ªÉÉ´É®ú
+É{É±Éä +ÎºiÉi´É Ê]õEò´ÉÚxÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊiÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ +É±ÉÉ. iªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉ´ÉÇ
ºÉÉ¨ÉlªÉÉÇÊxÉ¶ÉÒ ÊiÉxÉä iªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ´ÉÉMÉÉªÉ±ÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. iÉälÉÚxÉSÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ
ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ +ºÉä ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. +ºÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ |ÉiªÉIÉnù¶ÉÇxÉÒ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ
Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ±ÉÉ |ÉlÉ¨É {ÉÉÎ¶SÉ¨ÉÉiªÉ näù¶ÉÉiÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ. +lÉÉÇiÉ ½þÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ
ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒ SÉ³ý´É³ýÒSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä ZÉÉ±ÉÒ.
+¨ÉäÊ®úEòÉ, ®úÊ¶ÉªÉÉ, £òÉxºÉ, Ê¥É]õxÉ ªÉÉ näù¶ÉÉiÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉ±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É
SÉÉ±ÉxÉÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÒ. ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉÆxÉÒ
ºjÉÒ´ÉÉnù ´É ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒ ªÉÉÆÊ´É¹ÉªÉÒ EòÉ½þÒ ÊºÉvnùÉÆiÉ ¨ÉÉÆb÷±Éä. iªÉÉiÉÚxÉ EòÉ½þÒ xÉ´ÉÊ´ÉSÉÉ®ú
|É´ÉÉ½þÉÆSÉÉ ´É VÉÒ´ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò VÉÉÊhÉ´ÉÉÆSÉÉ VÉx¨É ZÉÉ±ÉÉ. =nùÉ.ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉ,
ºÉ¨ÉiÉäSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú, <. {É½þÉ. ªÉÉ´É¯ûxÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSªÉÉ =nùªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä, ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉä
º´É¯û{É, +ÉÊhÉ ºjÉÒÊ´É¹ÉªÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É¶xÉ =VÉäb÷ÉiÉ +É±Éäþ. ºjÉÒ´ÉÉnùÒ
Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ±ÉÉ xÉ´Éä iÉäVÉ, ¯û{É Ê¨É³ýÉ±Éä. VÉ´É³ý{ÉÉºÉ 1960 {ÉÉºÉÚxÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÉ
{ÉÖ®úºEòÉ®ú VÉMÉÉiÉ±ªÉÉ |ÉMÉiÉ näù¶ÉÉxÉä Eäò±ÉÉ.
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒxÉÖºÉÉ®ú VÉÉä{ÉªÉÈiÉ ºjÉÒ +É{É±ªÉÉ ºÉ´ÉÇ
ºÉÉ¨ÉlªÉÉÈÊxÉ¶ÉÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉ xÉÉ½þÒ, iÉÉä{ÉªÉÈiÉ ÊiÉSªÉÉ
+ÎºiÉi´ÉÉ±ÉÉ, VÉÒ´ÉxÉÉ±ÉÉ VÉMÉhªÉÉ±ÉÉ +lÉÇ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ xÉÉ½þÒ, iªÉÉºÉÉ`öÒ ºjÉÒxÉä
º´ÉiÉ:SªÉÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÉÈSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉähÉä, +lÉÇ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhªÉÉºÉÉ`öÒ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ
EòÉªÉ ½þ´Éä +É½äþ ?, iÉä Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉSÉä ¨ÉÉMÉÇ EòÉhÉiÉä ?, +ÉVÉ{ÉªÉÈiÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ
{ÉÖ®ú¹ÉÉÆSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ Ê´ÉEòÉºÉÉSªÉÉ ºÉÆvÉÒ EòÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉiÉ +É±ªÉÉ ? ªÉÉSÉÉ ¶ÉÉävÉ
PÉä>ðxÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÓxÉÉ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®ú +ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉäÊ´É¯ûvnù ¤ÉÆb÷ Eò¯ûxÉ =`öiÉ
xÉÉ½þÒ iÉÉä´É®ú ÊiÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ±ÉÉ +lÉÇ xÉÉ½þÒ. ÊiÉSÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ IÉäjÉÉiÉÒ±É
ºlÉÉxÉ ½äþ nÖùªªÉ¨ÉSÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú +É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý |ÉSÉÊ±ÉiÉ +ÉÊhÉ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ
´ªÉ´ÉºlÉäÊ´É¯ûvnù ºÉ´ÉÇ ¶ÉCiÉÒ ´É ºÉÉ¨ÉlªÉÉÈÊxÉ¶ÉÒ ÊiÉxÉä =¦Éä ®ú½þÉ´Éä ªÉÉ =tä¶ÉÉxÉä
ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ½þÉ ¨É½þiSÉÉSÉÉ +É½äþ.
ÊºjÉªÉÉÆxÉÒ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉÉ Ê´É¯ûvnù ¤ÉÆb÷ EòÉ Eò®úÉ´Éä :¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÉÊ½þ±ÉÉ iÉ®ú +ºÉä ÊnùºÉiÉä EòÒ,
ÎºlÉ®ú EÞòÎ¹ÉºÉÆºEÞòiÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉÆºEÞòiÉÒ +ÎºiÉi´ÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ ºjÉÒ±ÉÉ MÉÉèhÉ
ºlÉÉxÉ Ênù±Éä MÉä±Éä, SÉÚ±É +ÉÊhÉ ¨ÉÚ±É ½äþSÉ ÊiÉSÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ ¤ÉxÉ±Éä. {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ
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+ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉÉ±ÉÒ ®úÉ½ÚþxÉ ÊiÉxÉä PÉ®ú ºÉÆÉ¦ÉÉ³ýÉ´Éä, {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ +ÆEòÒiÉ ®úÉ½ÚþxÉ iªÉÉSªÉÉ
¨ÉVÉÔ|É¨ÉÉhÉä +É{É±Éä VÉÒ´ÉxÉ EÆò`öÉ´Éä, +¶ÉÒ ÊiÉSÉÒ +´ÉºlÉÉ ½þÉiä ÉÒ. BEò ={É¦ÉÉäMÉÉSÉÒ
´ÉºiÉÚ ¨½þhÉÚxÉSÉ ÊiÉSªÉÉEòb÷ä {ÉÉÊ½þ±Éä VÉÉ<Ç. ¶ÉÉÊ®ú®úÒEò MÉ®úVÉÉ {ÉÉÊ±ÉEòb÷ä ¨ÉÉhÉºÉÉSªÉÉ
+ÉhÉJÉÒ½þÒ <iÉ®ú EòÉ½þÒ MÉ®úVÉÉ +ºÉiÉÉiÉ ½äþ ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ ]õÉ³ý±Éä MÉä±Éä,
iªÉÉ¨ÉÖ³äý ÊiÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊiÉSªÉÉ ¶É®úÒ®úÉ{ÉªÉÈiÉ ªÉä>ðxÉ lÉÉÆ¤É±ÉÉ, +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É,
+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ, º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÊhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÉÇiÉ
ÊiÉSÉÉ ºÉÊGòªÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ <iªÉÉnùÒ ¨ÉÉhÉºÉÉÆ|É¨ÉÉhÉäSÉ ÊiÉSªÉÉ½þÒ vÉÉ®úhÉÉ +É½äþiÉ ªÉÉSÉÒ
VÉÉhÉÒ´É {ÉÖ¯û¹É|ÉvÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉä±ÉÉ EòvÉÒ ZÉÉ±ÉÒSÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉ¨ÉÖ³ýä ºjÉÒSÉÉ EòÉåb÷¨ÉÉ®úÉ
½þÉäiÉ +ºÉä. iªÉÉiÉÚxÉSÉ ÊiÉSªÉÉ xÉÊ¶É¤ÉÒ {É®úÉÆ´É±ÉÆ¤Éi´É +É±Éä +É½äþ. JÉ®äúiÉ®ú
ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉºlÉä±ÉÉ iÉäSÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½þÉäiÉä. {ÉÉÊiÉµÉiªÉ, vÉ¨ÉÉÇSÉ®úhÉ, ºÉnùÉSÉ®úhÉ ªÉÉ
ºÉÉ®úJªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ¡òÉªÉnäù¶ÉÒ®ú +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ¤ÉÆvÉxÉÉÆxÉÒ ºjÉÒ±ÉÉ VÉJÉbÚ÷xÉ
]õÉEò±Éä. ÊiÉSªÉÉ´É®úSÉä iªÉÉSÉä ´ÉSÉÇº´É +¤ÉÉÊnùiÉ ®úÉÊ½þ±Éä. {ÉÖ¯û¹ÉÉ{ÉÖfäø ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò
¶É®úhÉÉMÉiÉÒ ½þÉ ¦ÉÉ´É EòÉªÉ¨É ®úÉÊ½þ±ÉÉ. ÊiÉSÉÒ ½þÒ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ
ºjÉÒ ºÉÖvÉÉ®úEòÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ÉÒ. º´ÉÉiÉÆjªÉ, ºÉ¨ÉÉxÉ ½þCEò, +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉxÉ
nùVÉÉÇ ºjÉÒªÉÉÆxÉÉ½þÒ Ê¨É³ýhÉä MÉ®úVÉäSÉä ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMÉ±Éä. ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä½þÒ iªÉÉÆxÉÉ iÉä Ênù±Éä
{ÉÉÊ½þVÉä +ÉÊhÉ näùiÉ xÉºÉä±É iÉ®ú iªÉÉ Ê´É¯ûvnù ºjÉÒxÉä +ÉÊhÉ ºjÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ´ÉÉtÉÆxÉÒ
¤ÉÆb÷ Eäò±Éä {ÉÉÊ½þVÉä.
ºjÉÒSÉÒ {É®úiÉÆjÉiÉÉ +ÉÊhÉ +MÉÊiÉEòiÉÉ ½äþ {ÉÖ¯û¹ÉºÉkÉÉEò ºÉÆºEÞòiÉÒSÉä vÉÉä®úhÉ
"xÉ ºjÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÆ¨ÉÂ +½ÇþÊiÉ' ªÉÉ ¨ÉxÉÖº¨ÉÞiÉÒSªÉÉ ´ÉSÉxÉÉiÉ nùb÷±Éä±Éä +É½þä. ¨ÉxÉÖSªÉÉ
ªÉÉ ´ÉSÉxÉÉSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú MÉä±ÉÒ +b÷ÒSÉ ½þVÉÉ®ú ´É¹Éæ ZÉÉ±ÉÒ iÉºÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÉ
+É½äþ. iÉÉä +ÉVÉ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú +É{É±Éä ´ÉSÉÇº´É `äö´ÉÚxÉ +É½äþ.
¨ÉxÉÖº¨ÉÞiÉÒEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉVÉ½þÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉMÉ vÉ¯ûxÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä
ÊnùºÉiÉä.
ºjÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòoù¹]õªÉÉ nÖù¤É³ýÒ Eò®úhªÉÉiÉ Ê{ÉiÉÞºÉkÉÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäxÉä
|ÉÉSÉÒxÉ EòÉ³ýÉ{ÉÉºÉÚxÉ |ÉªÉixÉ Eäò±Éä±Éä +É½äþiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉSÉ EòÉªÉ {ÉÉÎ¶SÉ¨ÉÉiªÉ
näù¶ÉÉiÉÒ±É Ê{ÉiÉÞºÉkÉÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ÉÚ±É VÉx¨ÉÉ±ÉÉ +É±ªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ iªÉÉ±ÉÉ
{ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò SÉÉèEò]õÒiÉ ¤ÉºÉÊ´ÉiÉä. {ÉÖfäø ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ±ÉÉ½þÒ ½þÒSÉ +É{É±ÉÒ SÉÉèEò]õ +É½äþ
+ºÉä ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMÉiÉä ´É iªÉÉ|É¨ÉÉhÉä iÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉÚ VÉÉMÉiÉä. ºjÉÒË±ÉMÉÒ +{ÉiªÉ
VÉx¨ÉÉ±ÉÉ +É±Éäþ EòÒ, iªÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉhÉÉSªÉÉ SÉÉèEò]õÒiÉ ¤ÉºÉÊ´É±Éä VÉÉiÉä. iªÉÉ
ÎºjÉË±ÉMÉÒ +{ÉiªÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉSÉä EòÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉSÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉä.
ºjÉÒ näù´ÉiÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ, {ÉixÉÒ, nùÉºÉÒ, EòÉÊ¨ÉxÉÒ, ºjÉÒ ¨½þhÉVÉä +¤É±ÉÉ,
xÉÉVÉÖEò, ±ÉÉVÉ®úÒ, Ê¦ÉjÉÒ, ÊxÉºÉMÉÇiÉ:SÉ nÖù¤É³ýÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ´É®ú +´É±ÉÆ¤ÉÚxÉ +ºÉhÉÉ®úÒ +¶ÉÒ
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EòÉ½þÒ Ê´É¶Éä¹ÉhÉä +ÉÊhÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ªÉÉäVÉÚxÉ ºjÉÒ±ÉÉ "ºjÉÒ' ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨ÉÉxÉhÉÉ®úÉ ½þÉ
ºÉ¨ÉÉVÉ ÊiÉSÉä ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉ EöÖò`äöSÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiÉ xÉÉ½þÒ. ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÆEò±{ÉxÉÉiÉÚxÉ
ºjÉÒxÉä ¤ÉÉ½äþ®ú {Éb÷É´Éä, ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉMÉÉ´Éä ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÆ ÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉiÉ ¨É½þi´É
+É½äþ. ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäxÉä½þÒ ÊiÉSªÉÉEòbä÷ "¤ÉÉ<Ç' ¨½þhÉÚxÉ ¤ÉPÉhªÉÉ{ÉäIÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ
{É½þÉ´Éä ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÒ ¯ûfø ZÉÉ±Éä±ÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnù ºÉÉÊ½þiªÉÉSªÉÉ {ÉÉxÉÉ{ÉÉxÉÉiÉÚxÉ ½äþSÉ
ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉÉä.
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ :ºjÉÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ VÉºÉVÉ¶ÉÒ ¯ûVÉiÉ MÉä±ÉÒ iÉºÉiÉ¶ÉÒ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ
ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉ±ÉÒ. ½äþ VÉ®úÒ JÉ®äú +ºÉ±Éä iÉ®úÒ +VÉÚxÉ½þÒ ¨½þhÉÉ´Éä
iÉºÉä ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±Éä±Éä xÉÉ½þÒ. VªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉÚxÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉxÉä
+{ÉäÊIÉ±Éä±ÉÒ ºjÉÒÊ´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ Ê¤ÉVÉä +ÆEÚò®ú PÉäiÉÒ±É iªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉÉ +É{ÉhÉ
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨½þhÉÚ ¶ÉEòiÉÉä. ¨ÉMÉ iÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºjÉÒªÉÉÆ¤É®úÉ¤ä É®úSÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÒ½þÒ
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ SÉÉÆ±Éä±É. ¨½þhÉÚxÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ?
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ? ªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨É½þi´ÉÉSÉÉ `ö®úiÉÉä. ""{ÉÖ¯û¹É|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä
nùb÷{ÉÚxÉ ]õÉEò±Éä±ªÉÉ, EòÉåb÷¨ÉÉ®úÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ºjÉÒ¨ÉxÉÉSÉÉ, ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ iªÉÉ
ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäÊ´É¯ûvnù Ênù±Éä±ªÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉÇSÉÉ +Ê´É¹EòÉ®ú PÉb÷Ê´ÉhÉÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨½þhÉVÉä
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ'' ½þÉäªÉ. ºjÉÒxÉä ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉMÉhªÉÉSªÉÉ Eäò±Éä±ªÉÉ
|ÉªÉixÉÉiÉÚxÉ iÉÒ VÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉiÉä iªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ +Ê´É¹EòÉ®ú PÉb÷Ê´ÉhÉÉ−ªÉÉ
ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ ªÉälÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É. BJÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEÞòiÉÒ
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ +É½äþ ËEò´ÉÉ xÉÉ½þÒ ªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ iªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉÒ±É ºjÉÒ
|ÉÊiÉ¨ÉÉ Eò¶ÉÒ ºÉÉEòÉ®ú±ÉÒ +É½äþ ªÉÉSÉÉ ºÉÉEò±ªÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. VÉ®ú
iªÉÉiÉÒ±É ºjÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉÉ®úÒ +ºÉä±É iÉ®ú iÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEÞòiÉÒ
ºjÉÒ EåòÊpùiÉ +ºÉÚxÉ½þÒ ÊiÉSªÉÉiÉÒ±É VÉÉhÉÒ´ÉVÉÉMÉÞiÉÒ +¦ÉÉ´ÉÒ iÉÒ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ
ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ºjÉÒ VÉÉhÉÒ´ÉÉ, ÊiÉSÉÒ ºÉÆnäùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ,
ÊiÉSÉä JÉÉºÉ +xÉÖ¦É´É ÊiÉSÉÒ ¨ÉxÉÉÊºÉEòiÉÉ, {É®Æú{É®äúÊ´É¯ûvnù ±ÉføÉ näùhªÉÉSÉÒ ÊiÉSÉÒ
¤ÉÆb÷JÉÉä®ú ´ÉÞkÉÒ ½þÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ |ÉÉÆiÉ +É½äþ. º´ÉiÉ:SÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉähÉÉ−ªÉÉ
¶ÉÉävÉEò ºjÉÒSÉä nù¶ÉÇxÉ PÉb÷Ê´ÉhªÉÉ´É®ú º´ÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ ¦É®ú +ºÉiÉÉä. +ºÉä
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ´É ®úÉVÉEòÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉSªÉÉ SÉ³ý´É³ýÒ±ÉÉ {ÉÚ®úEò
`ö®úhÉÉ®úä ºÉÉÊ½þiªÉ +ºÉiÉä.
+É®Æú¦ÉEòÉ³ýÉiÉ EòÉnÆù¤É®úÒSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ ±ÉäJÉxÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ºjÉÒªÉÉÆ¨ÉvªÉä
EòÉ½þÒ ¨ÉÉäVÉEòÒSÉ xÉÉ´Éä +É{É±ªÉÉ±ÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. iªÉÉÆSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ {ÉÖ¯û¹É
±ÉäJÉEòÉÆxÉÒ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®ú ¦É®ú¦É¯ûxÉ Ê±ÉÊ½þhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ. ½þÉ |ÉªÉixÉ
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ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÆMÉÉxÉä VÉºÉÉ ZÉÉ±ÉÉ iÉºÉÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò Ê´É·É ®ÆúMÉÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ
¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ½þÒ +É±ÉÉ. ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: 1850 iÉä 1950 ªÉÉ ¶ÉÆ¦É®ú ´É¹ÉÉÇSªÉÉ
EòÉ³ýÉiÉ +xÉäEò {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEòÉÆxÉÒ +ÉÊhÉ lÉÉäb÷ªÉÉ¡òÉ®ú |É¨ÉÉhÉÉiÉ ºjÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉÆxÉÒ
ºjÉÒVÉÒ´ÉxÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ EÖöò]ÖÆõ¤ÉEòlÉÉ ºÉÉÆMÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ. |Éä¨ÉÉºÉÉ®úJÉÉ
Ê´É¹ÉªÉ SÉPÉ³ýhªÉÉiÉ EòÉ½þÓxÉÉ vÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ, iÉ®ú EòÉ½þÓxÉÒ ºjÉÒ ºÉÉénùªÉÉÇSÉÒ
¦É±ÉÉ´ÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É{É±ÉÒ ±ÉäJÉhÉÒ ÊZÉVÉ´É±ÉÒ. xÉÉ.ºÉÒ.¡òb÷Eòä , Ê´É.ºÉ.JÉÉÆbä÷Eò®ú
ªÉÉÆSªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉiÉÚxÉ PÉb÷±Éä±ªÉÉ EÖöò¨ÉÖÊnùxÉÒ ®úÉÆMÉhÉäEò®ú, ±ÉÒ±ÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ, ªÉÉÆSªÉÉ
EòÉnÆù¤É−ªÉÉÆSÉÉ iªÉÉ où¹]õÒxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É. {ÉhÉ {ÉÖføä ¨ÉÉjÉ ºjÉÒSªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É
VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É +xÉÖ¦É´ÉÉÆSÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉÉÆMÉÒ nù¶ÉÇxÉ PÉb÷´ÉhªÉÉ´É®ú ±ÉIÉ EåòÊpùiÉ Eò¯ûxÉ ±ÉäJÉxÉ
Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ±ÉäJÉEò ±ÉäÊJÉEòÉÆSÉÒ BEò ¨ÉÉä`öÒ ¡ò³ýÒSÉ {ÉÖføä +É±ÉÒ. iªÉÉiÉ
½þù.xÉÉ.+É¨É]äõ, ´ÉÉ.¨É.VÉÉä¶ÉÒ, ¸ÉÒ.´ªÉÆ.EäòiÉEò®ú ªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒEòÉ®úÉSÆ Éä ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨ÉÉä`äö
+É½äþ. +xÉäEòÉÆxÉÒ ºjÉÒSªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò, EäòÊ´É±É´ÉÉhªÉÉ, +¦ÉÉMÉÒ, ºlÉÒiÉÒSÉä ´ÉhÉÇxÉ
Eäò±Éä. iÉä Eò®úiÉÉxÉÉ xÉÊ¶É¤ÉÉSÉÉ ¦ÉÉäMÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä Ê{ÉSÉ±Éä{ÉhÉ |ÉÉ¨ÉÖJªÉÉxÉä
¨ÉÉÆb÷hªÉÉ´É®úSÉ iªÉÉÆSÉÉ ¦É®ú ½þÉäiÉÉ. +É{É±ªÉÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒ¶É®úhÉ, b÷É´É±É±ªÉÉ MÉä±Éä±ªÉÉ
+ÎºiÉ´ÉÉSÉä, ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉÉSÉä `öÉäºÉ®ú ÊSÉjÉ ®äúJÉÉ]õhÉÉ−ªÉÉ ªÉ¶ÉÉänùÉ¤ÉÉ<Ç ¦É]õ ªÉÉÆSÉÒ
"¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä ¤ÉÆb÷' ½þÒ EòÉnÆù¤É®úÒ +É{É±ªÉÉiÉ±ªÉÉ ºjÉÒ{ÉhÉÉSÉÉ, ´ÉÉiºÉ±ªÉ, IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É´ÉÞkÉÒ
+ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÆVÉºÉ{ÉhÉÉSÉÉ ´ÉävÉ PÉäiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉä. ºÉÉ³ýÖ¤ÉÉ<Ç iÉÉÆ¤É´ÉäEò®ú ºÉÉ®úJªÉÉ +Ét
ºjÉÒ EòÉnÆù¤É®úÒ EòiÉÔxÉä ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä ¨É½þi´É {É]õ´ÉÚxÉ näùhªÉÉ´É®ú ¦É®ú näùiÉ
vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆSÉÉ +ÉÊhÉ vÉ¨ÉÇ ÊxÉ¹`öÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉÉ−ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉSÆ ÉÉ |ÉSÉÉ®ú ´É |ÉºÉÉ®ú
Eò®úhÉÉ−ªÉÉ EòÉnÆù¤É−ªÉÉSÉÒ Ê¨ÉÌ¨ÉiÉÒ Eäò±ÉÒ. iªÉÉÆSÉÒ SÉÆpù|É¦ÉÉÊ´É®ú½þ´ÉhÉÇxÉ ½þÒ
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ{É®ú EòÉnÆù¤É®úÒ +ÉÊhÉ "Ë½þnÖùºlÉÉxÉÉiÉÒ±É iÉÉ®úÉ' ½þÒ EòÉnÆù¤É®úÒ iªÉÉSÉÒ ºÉÉIÉ
näùiÉÉiÉ. ªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ ºjÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhªÉÉ ¤É®úÉä¤É®úSÉ ºjÉÒÊ¶ÉIÉhÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ xÉä]õÉxÉä ´É
xÉäEòÒxÉä EòÉªÉÇ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ {ÉÆÊb÷iÉÉ ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç, ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä, ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç ®úÉxÉbä÷,
EòÉÊ¶É¤ÉÉ<Ç EòÉÊxÉ]õEò®ú, <. ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇSÉÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ ¤É³ýÉ´ÉiÉ
½þÉäiÉÉ. iªÉÉ EòÉªÉÉÇSÉä {Éb÷ºÉÉnù ´É |ÉÊiÉË¤É¤É EòÉnÆù¤É®úÒiÉÚxÉ =¨É]õxÉä ¶ÉCªÉ ½þÉäiÉä.
EòÉ¶ÉÒ¤ÉÉ<Ç EòÉÊxÉ]õEò®úÉÆxÉÒ Ê±ÉÊ½þ±Éä±ªÉÉ "®ÆúMÉ®úÉ´É', "{ÉÉ±ÉJÉÒ±ÉÉ MÉÉåb÷É' ªÉÉ
EòÉnÆù¤É−ªÉÉiÉÚxÉ ºjÉÒ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÖ®úÉäMÉÉ¨ÉÒ ¨ÉiÉÉÆSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò±ÉÉ +É½äþ. ºjÉÒ
Ê¶ÉIÉhÉ, ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, Ê´É´ÉÉ½þÊ´É¹ÉªÉEò ¯ûføÒ ªÉÉÆSÉÉ JÉ®ú{ÉÚºÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú PÉäiÉÉxÉÉ ºjÉÒ
ºÉÖvÉÉ®úhÉäSÉÉ º{É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ.
VÉÉxÉEòÒ¤ÉÉ<Ç näùºÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ MÉÞ½þ±ÉI¨ÉÒ (1915), |Éä¨É³ý ºÉ´ÉiÉ
(1917), ºÉÉè¦ÉÉMªÉÉiÉÒ±ÉEò (1918), {ÉixÉÒµÉiÉÉSÉÒ EòºÉÉä]õÒ (1921), +PÉÉä®ú
{ÉÉiÉEò (1924), ¨ÉÖEòxÉÉÊªÉEòÉ (1925) <iªÉÉnùÒ EòÉnÆù¤É−ªÉÉSÉä ±ÉäJÉxÉ Eäò±Éä.
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ºjÉÒSªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉjÉhÉÉ¤É®úÉä¤É®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ +ÉÊhÉ EÖöò]ÖõÆ ¤ÉÉiÉ½þÒ ºjÉÒSªÉÉ
{ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉjÉhÉÉ¤É®úÉä¤É®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ +ÉÊhÉ EÖöò]ÖõÆ ¤ÉÉiÉ½þÒ ºjÉÒSªÉÉ nÖùªªÉ¨É
ºlÉÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒSÉä VÉ³ýVÉ³ýÒiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú iªÉÉ ªÉälÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉiÉ. iªÉÉÆxÉÒ½þÒ ºjÉÒ
Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä ¨É½þi´É {É]õ´ÉÚxÉ näùhªÉÉ´É®úSÉ +É{É±ÉÒ Ê¦ÉºiÉ `äö´É±ÉÒ +É½äþ. +É{É±ªÉÉ ºjÉÒ
VÉÉÊhÉ´ÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉxÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉVÉ |É¤ÉÉävÉxÉÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ½äþ ªÉÉ ºjÉÒ ±ÉäJÉÒEäòSÉä
BEò ´ÉèÊ¶É¹]õªÉSÉ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É.
ªÉ¶ÉÉänùÉ¤ÉÉ<Ç ¦É]õ, Eò¨É±ÉÉ¤ÉÉ<Ç ºÉÉä½þxÉÒ, Ê{É®úÉVä É +ÉxÉÆnùEò®ú, ¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç
xÉÉÊ¶ÉEòEò®ú, Eò¨É±ÉÉ¤ÉÉ<Ç ¤ÉÆ¤Éä´ÉÉ±Éä, <ÆÊnù®úÉ¤ÉÉ<Ç ºÉ½þºjÉ¤ÉÖvnäù <iªÉÉnùÒ ºjÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ
ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ÎºlÉiÉÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉÆb÷iÉÉxÉÉ ÎºjÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉÉ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú
¨ÉÉÆb÷iÉÉiÉ. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉÉ, ¤ÉÆvÉÖ¦ÉÉ´É, +º{ÉÞ¶ªÉÉävnùÉ®ú, ºjÉÒSÉä ºÉÆºÉÉ®úÉiÉÒ±É
ºlÉÉxÉ, ¨É½þi´É, ´ÉMÉÇ Eò±É½þ, EòÉ¨ÉMÉÉ®ú |É¶xÉ, SÉ³ý´É³ýÒ <iªÉÉnùÒ Ê´É¹ÉªÉÉÆ´É®ú xÉä¨ÉEòäò
´É +SÉÚEò ¤ÉÉä]õ `äö´ÉÚxÉ iÉä Ê´É¹ÉªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉxÉÉiÉ PÉÉä³ýÉªÉ±ÉÉ ±ÉÉ´ÉiÉÉiÉ.
Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ Ê¶É¯û®úEò®ú ªÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒEòÉ®úÉSªÉÉ +OÉhÉÒ
`ö®úiÉÉiÉ. +ÉVÉSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉÒ±É ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ ´É ÊiÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú ¨ÉÉä`öªÉÉ =¨ÉänùÒxÉä
ºÉÆºÉÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±Éä±Éä |É¶xÉ, iªÉÉ ºÉÆºÉÉ®úÉiÉ ÊiÉSÉä ¨ÉÉhÉÚºÉ
¨½þhÉÚxÉ ºlÉÉxÉ, ¨É½þi´É EòÉä`äö ´É ÊEòiÉÒ +É½äþ? ¨ÉÉhÉÚºÉ ¨½þhÉÚxÉ ÊiÉ±ÉÉ VÉMÉiÉÉ ªÉä<±Ç É
EòÉªÉ? <iªÉÉnùÒ |É¶xÉ ËSÉiÉxÉÒªÉ iÉ®ú +É½äþiÉSÉ Ê¶É´ÉÉªÉ ÊiÉxÉä =¦ÉÉ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú,
ºÉÆºÉÉ®úÉºÉÉ`öÒ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉhÉÉ®äú +lÉÉÇVÉÇxÉ, ÊiÉSÉä ¨ÉÉiÉÞi´É, ÊiÉSªÉÉ{ÉÖføä =¦Éä ®úÉ½þÒ±Éä±Éä
¨ÉÖ±ÉÉSÉä |É¶xÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉÚxÉ ÊiÉxÉä VÉ{É±Éä±ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ, xÉ´ªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ±ÉÉ
ºÉÉ¨ÉÉä®äú VÉÉiÉÉxÉÉ VÉÖxªÉÉ xÉ´ªÉÉSªÉÉ ´ÉÉnùÉiÉ ºÉÉ{Éb÷±Éä±ÉÒ ÊiÉSÉÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉiÉÒ ªÉÉ
Ê´ÉÊ´ÉvÉÉÆMÉÒ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ ´ÉävÉ PÉäiÉÉxÉÉ Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ Ê¶É¯û®úEò®úÉxÆ ÉÒ ºÉ¨ÉOÉ ºjÉÒ
ºÉ¨ÉºªÉÉ´É®ú |ÉEòÉ¶É ]õÉEò±ÉÉ +É½äþ. BEòÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ +¶ÉÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉ³ýÉiÉÒ±É
VÉÖxªÉÉ xÉ´ªÉÉSªÉÉ ´ÉÉnùÉiÉ iÉÉhÉ±ªÉÉ MÉä±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¨ÉxÉÉSÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ
Eò®úiÉÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ nù¶ÉÇxÉ PÉb÷Ê´ÉhÉä ½äþ Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉä ´ÉäèÊ¶É¹]õªÉ
`ö®úiÉä. ¤ÉÉ¤ÉÉÆSÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ EòºÉÉ ½þÉähÉÉ®ú +ºÉä ¨½þhÉhÉÉ®úÒ iªÉÉÆSÉÒ ºjÉÒ "¨ÉÉZÉÉ
ºÉÆºÉÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ EòºÉÉ ½þÉä<Ç±É +ÉÊhÉ iªÉÉiÉ ¨ÉÉZÉä ºlÉÉxÉ EòÉªÉ +ºÉä±É +ºÉÉ |É¶xÉ
PÉä>ðxÉ {ÉÖfäø ªÉäiÉä. iªÉÉ¨ÉÖ³äý Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ Ê¶É¯û®úEò®úÉÆSªÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEäòiÉÚxÉ Ê±ÉÊ½þ±ªÉÉ
MÉä±Éä±ªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉÚxÉ ºjÉÒ ¨ÉxÉÉSÉÉ PÉÉÆb÷Éä³ýÉ PÉäiÉ±Éä±ÉÉ ÊnùºÉiÉÉä. |ÉÉèfø
EÖöò¨ÉÉÊ®úEòÉÆSÉÒ EÖÆòSÉ¤ÉhÉÉ, xÉ´ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉÉxÉä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±Éä±ÉÒ nÖù:JÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ
vÉÒ]õ ´É EòÉ½þÒ¶ÉÉ ¤ÉÆb÷JÉÉä®ú ´ÉÞkÉÒxÉä iªÉÆÉxÉÒ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. iªÉÉÆSÉä "Eò³ªÉÉÆSÉä ÊxÉ:·ÉÉºÉ
(1933)' +ÉÊhÉ "nùÉäPÉÉÆSÉä Ê´É·É' (1957) ½äþ nùÉäxÉ EòlÉÉºÉÆOÉ½ þ+¶ÉÉ ºjÉÒ
¨ÉxÉÉSÉä VÉÒ´ÉÆiÉ, ®úºÉ®ú¶ÉÒiÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú +É½äþiÉ. 1934 iÉä 1993 ªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ
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Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ ¤ÉÉ<ÈSªÉÉ ºÉÉiÉ EòÉnÆù¤É−ªÉÉ |ÉÊºÉvnù ZÉÉ±ªÉÉ. iªÉÉ{ÉèEòÒ "¤É³ýÒ' (1950)
½þÒ EòÉnÆù¤É®úÒ nùÊ±ÉiÉ, ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ, EòÉ¨ÉMÉÉ®ú, +ÉÊnù ¨ÉÉMÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇSÉä |É¶xÉ
ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä. iÉ®ú "JÉ®äú ¨ÉÉºiÉ®ú' (1993) ½þÒ SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò EòÉnÆù¤É®úÒ +É½äþ.
"Ë½þnùÉä³ýªÉÉ´É®ú' (1934) ªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒiÉ {ÉÊ®úiªÉCiÉÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉÉ |É¶xÉ EòÉnÆù¤É®úÒSÉÉ
Ê´É¹ÉªÉ ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. "Ê´É®ú±Éä±Éä º´É{xÉ' (19.5) ªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒiÉ ºjÉÒ +ÉÊhÉ {ÉÖ¯û¹É
ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þVÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ {ÉÉªÉÉ |Éä¨ÉÉiÉ +É½äþ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¯ûføÒ¨ÉvªÉä +É½äþ, EòÒ
+ÉÌlÉEò ÎºlÉiÉÒ¨ÉvªÉä +É½äþ. ªÉÉSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉäiÉ±ÉÉ +É½äþ. "VÉÉ<Ç' (1952) ªÉÉ
EòÉnÆù¤É®úÒiÉ ºÉÉäxÉÉ®ú VÉÉiÉÒiÉ VÉx¨É±Éä±ªÉÉ, Ê¶ÉEÚòxÉ +É{É±ªÉÉ ºÉÖJÉÒ ºÉÆºÉÉ®úÉSÉÆ ÊSÉjÉ
®äúJÉÉ]õhÉÉ−ªÉÉ VÉÉ<ÇSªÉÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É Ê´É±ÉIÉhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨ÉxÉÉ±ÉÉ SÉ]õEòÉ
±ÉÉ´ÉiÉÒ±É ªÉÉ {ÉÉiÉ³ýÒ´É®ú ÊSÉÊjÉiÉ Eäò±ªÉÉ +É½äþiÉ, "=¨ÉÉ'(1966) ½þÒ EòÉnÆù¤É®úÒ
xÉ´É−ªÉÉ¶ÉÒ xÉ {É]õ±ªÉÉxÉä ºÉÆºÉÉ®úÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò¯ûxÉ +ºÉ½þÉªªÉ +´ÉºlÉäiÉ
´ÉÉnù³ý´ÉÉ−ªÉÉiÉ ¦É]õEòhÉÉ−ªÉÉ ºjÉÒSÉä VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä. "¶É¤É®úÒ' ½þÒ Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ
Ê¶É¯û®úEò®úÉÆSÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú|ÉÉ{iÉ EòÉnÆù¤É®úÒ +É½äþ. ÊºjÉªÉÉÆxÉÒ +Éi¨ÉºÉx¨ÉÉxÉÉxÉä
VÉMÉÉ´ÉªÉÉSÉä +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ Ê¶ÉEò±Éä {ÉÉÊ½þVÉä. º´ÉiÉ:SªÉÉ {ÉÉªÉÉ´É®ú =¦Éä ®úÉ½þÒ±Éä
{ÉÉÊ½þVÉä. +ÉlÉÔEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ ½þÒ ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒSÉÒ BEò |É¤É³ý Ênù¶ÉÉ +É½äþ. ªÉÉ
|Éä®úhÉÉÆxÉÒ |ÉnùªÉÖCiÉ ZÉÉ±Éä±ÉÒ "¶É¤É®úÒ ' ½þÒ ªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒSÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ +É{É±ªÉÉ
ºÉÆºÉÉ®úÉiÉSÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ "{ÉÉäiÉ−ªÉÉ B´Éfäø½þÒ ºlÉÉxÉ xÉºÉä±É iÉ®ú +¶ÉÉ ºÉÆºÉÉ®úÉiÉ EòÉ
®úÉ½þÉªÉSÉä ?' "¤ÉÉªÉEòÉ ¨½þhÉVÉä Eäò´É³ý vÉÉxªÉ {ÉÉä]õÉiÉ PÉä>ðxÉ ZÉÉäb÷{É±ªÉÉ VÉÉhÉÉ−ªÉÉ
+Éå¤ªÉÉ' ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉSÉÉ ÊvÉCEòÉ®ú Eò¯ûxÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ½þÒ ¨ÉxÉ +É½äþ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ
+É½äþ, +É{ÉhÉ½þÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ +É½þÉäiÉ. ªÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉÉSªÉÉ ¶ÉÉävÉÉiÉ ºÉÆºÉÉ®úÉSÉÉ
ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ ºÉ½þVÉ ºÉÉäb÷hªÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉSÉ xÉ´ªÉÉ =¨ÉänùÒxÉä {ÉÖx½þÉ
ºÉÆºÉÉ®úÉiÉ ®ú¨É¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉä.
lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hÉÉ−ªÉÉ
Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ Ê¶É¯û®úEò®ú ªÉÉ JÉ−ªÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ¨ÉÉxÉÉ´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. |ÉÊiÉ¦ÉÉ
®úÉxÉbä÷ ªÉÉ +Ê±ÉEòb÷SªÉÉ ºjÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊSÉjÉÒiÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒEòÉ®ú. iªÉÉÆSÉÒ
"®äúPÉÉä]õªÉÉ' ½þÒ EòÉnÆù¤É®úÒ ºjÉÒ nÖù:JÉä ÊSÉÊjÉiÉ iÉ®ú Eò®úiÉäSÉ Ê¶É´ÉÉªÉ, ºjÉÒ ¨ÉxÉÉiÉÒ±É
ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ºjÉÒSÉä ºÉÆºÉÉ®úÉiÉÒ±É ºlÉÉxÉ, ÊiÉSÉä ºjÉÒi´É ªÉÉ ¤Éqù±ÉSÉä xÉ´ªÉÉxÉä ºjÉÒ{ÉÖfäø =¦Éä
®úÉÊ½þ±Éä±Éä |É¶xÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò¯ûxÉ VÉÉiÉä. Eò¨É±É näùºÉÉ<Ç, ¶ÉÉÆiÉÉ MÉÉäJÉ±Éä, ®äúJÉÉ ¤ÉèVÉ±Éý,
ºÉÉÊxÉªÉÉ, MÉÉè®úÒ näù¶É{ÉÉÆbä÷, +É¶ÉÉ ¤Ébä÷, <iªÉÉnùÒ ±ÉäÎJÉEòÉ ¯ûfø ºÉÆEòä iÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ ¨ÉÖCiÉ
½þÉä´ÉÚxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒSªÉÉ ¨ÉÖCiÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ ´ÉÉºiÉ´É +Ê´É¹EòÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ
ÊnùºÉiÉÉiÉ. <ÆÊnù®úÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÆ¤ÉäMÉÉÆ´ÉEò®ú ªÉÉÆSÉÒ "=VÉ³ý±Éä±ÉÒ Ênùþ¶ÉÉ' 1931 ¨ÉvªÉä
¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ OÉÆlÉ ¨ÉÉ±ÉäiÉÚxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ. "ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ {ÉÉÊ½þVÉä iÉä iªÉÉÆxÉÒ
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¤ÉÉä±ÉÚxÉ nùÉJÉÊ´É±Éä {ÉÉÊ½þVÉä, <iÉEäòSÉ EòÉªÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ¤É®úÉ¤ä É®ú ¦ÉÉÆb÷ÚxÉ +É{É±Éä ½þCEò
ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ Ê¨É³ýÊ´É±Éä {ÉÉÊ½þVÉäiÉ. +¶ÉÉ +É¶ÉªÉÉSÉä ºÉÚiÉÉä´ÉÉSÉ ªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒiÉÚxÉ
±ÉäÊJÉEäòxÉä Eäò±Éä +É½äþ.
<ÆÊnù®úÉ¤ÉÉ<Ç ºÉ½þºjÉ¤ÉÖvnäù ªÉÉÆSªÉÉ "¤ÉÉ³ÚýiÉÉ<Ç vÉb÷É PÉä' (1931) ªÉÉ
EòÉnÆù¤É®úÒiÉ "ºjÉÒ ½þÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉ |É¨ÉÉhÉäSÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú, ¤ÉÖvnùÒ +ºÉhÉÉ®úÒ º´ÉiÉÆjÉ
´ªÉCiÉÒ +É½äþ. iÉä´½þÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä ±ÉMxÉºÉÆºlÉäiÉ ¤Énù±É Eò®úÉ´Éä +ºÉä xÉÉÊªÉEäòSªÉÉ iÉÉåb÷ÚxÉ
ºjÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉä ¤É®úÉä¤É®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉÒ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ vÉÉb÷ºÉÉxÉä
¤ÉÉä±ÉiÉä.
ºÉ®úº´ÉiÉÒ¤ÉÉ<Ç nùÉ¦ÉÉä³ýEò®ú ªÉÉÆxÉÒ "¿nùªÉÉSÉä Eòfø'(1939) ¨ÉvªÉä ½þÒ
{ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ nÖù¤ÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þÉxÉä ºjÉÒ´É®ú ½þÉähÉÉ−ªÉÉ +xªÉÉªÉ +iªÉÉSÉÉ®úÉSÉä ÊSÉjÉhÉ Eäò±Éä
+É½äþ. ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ iÉÖ³ý{ÉÖ³äý ªÉÉÆSªÉÉ "±É{É±Éä±Éä MÉÖx½äþMÉÉ®ú' (1941) ¨ÉvªÉä ºjÉÒEòbä÷
Eäò´É³ý ¦ÉÉäMªÉ´ÉºiÉÚ ¨½þhÉÚxÉ {É½þÉhÉÉ−ªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÒiÉÉÆxÉÉ vÉÉ®äú´É®ú vÉ®úhªÉÉSÉÉ
|ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ +É½äþ. ±ÉÒ±ÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÒ "¨ÉvÉÖ¤ÉÉä±É'(1949) ªÉÉ +É{É±ªÉÉ
EòÉnÆù¤É®úÒiÉ ºjÉÒSÉä ¶ÉÒ±É ¨½þhÉVÉä ºÉ´ÉÇº´É xÉÉ½þÒ {É®úº{É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÉ +É½äþ
+ÉÊhÉ ¨½þhÉÚxÉ ¤É±ÉÉiEòÉ®úÉ ºÉÉ®úJÉÒ ¦ÉÒ¹ÉhÉ PÉ]õxÉÉ ½þÒ +{ÉPÉÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ´ÉÉ +ºÉÉ xÉ´ÉÉ
Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉiÉä. xÉÊ±ÉxÉÒ ¨ÉÖ³ýMÉÉÆ´ÉEò®ú ªÉÉÆSÉÒ "iÉÞ¹hÉÉ'(1942) ½þÒ
EòÉnÆù¤É®úÒ xÉ´É−ªÉÉ¶ÉÒ xÉ {É]õ±Éä±ªÉÉ ºjÉÒSÉä PÉ®úÉ¤ÉÉ½äþ®ú {Éb÷hÉä, +ÉÊhÉ ¤ÉÉ½äþ®úSªÉÉ
¦ÉÒ¹ÉhÉ VÉMÉÉSÉÉ iÉÒ ¤É³ýÒ `ö®úiÉä. |É¨ÉÉhÉÉ {ÉäIÉÉ½þÒ VÉÉºiÉ Ê¨É³ýÉ±Éä±ªÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉSÉÉ
ºjÉÒ´É®ú EòÉªÉ ´É EòºÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉä ªÉÉSÉä ÊSÉjÉ ®äúJÉÉ]õ±Éä +É½þä.
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ³ýÉiÉ ºjÉÒªÉÉÆSªÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒ ±ÉäJÉxÉÉiÉ |ÉSÉÆb÷ ´ÉÉfø ZÉÉ±ÉÒ.
¨ÉÉ±ÉiÉÒ nùÉäbä÷Eò®ú, EöÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ ®úÉÆMÉhÉäEò®ú, ªÉÉäÊMÉxÉÒ VÉÉäMÉ³äýEò®ú, ¶Éè±ÉVÉÉ ®úÉVÉä,
¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ MÉÉäMÉ]äõ, <ÆpùÉªÉhÉÒ ºÉÉ´ÉEòÉ®ú, VªÉÉäiºxÉÉ näù´ÉvÉ®ú, +xÉÖ®úÉvÉÉ ´Éèt, ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ
näù¶É{ÉÉÆbä÷, ±ÉÒ±ÉÉ nùÒÊIÉiÉ, Ê±É±ÉÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÊMÉÊ®úVÉÉ EòÒ®ú, SÉÆpù|É¦ÉÉ VÉÉäMÉ³äýEò®ú,
ªÉÉäÊMÉxÉÒ VÉÉäMÉ³äýEò®ú, Ê´ÉxÉªÉÉ JÉb÷{ÉäEò®ú, ¶ÉÉÆiÉÉ ¶Éä³ýEòä , ´ÉèVÉªÉÆiÉÒ EòÉ³äý, ¨ÉÆMÉ±ÉÉ
ÊxÉMÉÖb÷Eò®ú, ºÉÖ¨ÉiÉÒ IÉäjÉ¨ÉÉbä÷, ®úixÉÉ|É¦ÉÉ VÉÉä¶ÉÒ, VÉªÉ¸ÉÒ ÊJÉ®äú, ¶ÉÉÆiÉÉ ÊEò±ÉÉæºEò®ú,
´ÉºÉÆÖvÉ®úÉ {É]õ´ÉvÉÇxÉ <iªÉÉnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉÆxÉÒ Ê±ÉÊ½þ±Éä±ªÉÉ ºjÉÒVÉ´ÉxÉÉSÉä VÉÉÊhÉ´É{ÉÚ´ÉÇEò
ÊSÉjÉhÉ ½þÉ ½þªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉÆSÉÉ Ë{Éb÷ +É½äþ. ÎºjÉªÉÉÆSÉä +xÉÖ¦É´É Ê´É·É +ÉiÉÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ
®ÉúÊ½þ±Éä xÉºÉÚxÉ iªÉÉSÉÉ ´ªÉÉ{É ´É Ê´ÉºiÉÉ®ú ´ÉÉføiÉÉä +É½äþ. EÖöò]ÖõÆ ¤É, xÉÉiÉä, ¤ÉÉ½þªÉ
ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, +lÉÇÊ´ÉºiÉÉ®ú, Ê¶ÉIÉhÉ, <iªÉÉÊnù ºÉ´ÉÇSÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ ½þÉähÉÉ®äú
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÚxÉ VÉÒ´ÉxÉÉ±ÉÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ xÉ´ÉÉ +lÉÇ ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ
Eò®úiÉÉxÉÉSÉ +É{É±Éä ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉ ½þÒ ªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉÆSªÉÉ EòÉnÆù¤É−ªÉÉiÉÚxÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ
ÊnùºÉiÉÉä, ¤ÉÉ½þªÉÊ´É·ÉÉiÉ±ÉÒ º{ÉvÉÉÇ, xÉÉèEò®úÒSªÉÉ ÊxÉÊ¨ÉkÉÉxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ¶ÉÒ ´ÉÉfø±Éä±Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ,
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|Éä¨É¦ÉÉ´ÉxÉÉ, |Éä¨ÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê´É¹É¨É ´É +ÉÆiÉ®ú VÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ, ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ½þÉäiÉ
+ºÉ±Éä±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉ½þVÉ Ê]õ{ÉiÉÉxÉÉ +É{É±ªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉSÉÉ, ½þCEòÉSÉÉ +ÉÊhÉ
+ÎºiÉi´ÉÉSÉÉ½þÒ ªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ. BEÚòhÉSÉ {É®Æú{É®ÆúxÉä
¤ÉÉÆvÉÚxÉ VÉJÉbÚ÷xÉ ]õÉEò±Éä±ªÉÉ ºjÉÒ±ÉÉ Ê¨É³ýÉ±Éä±ªÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉxÉä º´ÉäSUäôxÉä VÉÒ´ÉxÉ
VÉÉMÉiÉÉxÉÉ +É{É±ªÉÉ ºjÉÒ {ÉhÉÉSÉÉ ´ÉÉ]õhÉÉ®úÉ +b÷ºÉ®ú iªÉÉ ºÉ½þVÉ ¤ÉÉVÉÚÖ±ÉÉ ºÉÉ®úiÉÉxÉÉ
ÊnùºÉiÉÉiÉ, EÖöò]ÖÆõ¤ÉÉSªÉÉ |É¶xÉÉºÉÉ`öÒ =iEò¹ÉÉÇºÉÉ`öÒ ZÉMÉbÚ÷ ±ÉÉMÉ±Éä±ÉÒ ºjÉÒ +É{É±Éä
+¤É±ÉÉ{ÉhÉ Ê´ÉºÉ®úiÉ +É½äþ. +É{ÉhÉ½þÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ ¨ÉÉMÉä xÉÉ½þÒ ½þÒ VÉÉhÉ
iªÉÉÆSªÉÉiÉ ªÉä>ð ±ÉÉMÉ±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ÊSÉx½þ ªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉÆSªÉÉ EòÉnÆù¤É−ªÉÉiÉÚxÉ
VÉÉhÉ´ÉiÉÉiÉ.
lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ºjÉÒSªÉÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉÉ±ÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¯û{É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ
+É½äþ. º´ÉÉiÉÆjªÉ, ºÉ¨ÉiÉÉ, +ÊvÉEòÉ®ú, ½þCEò +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É +É{É±Éä ºlÉÉxÉ,
¨É½þi´É, ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ iªÉÉ Eò]õÉIÉÉxÉä |ÉªÉixÉ Eò¯û ±ÉÉMÉ±ªÉÉ. Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä ¨É½þi´É
{É]õ±Éä±ªÉÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ ºjÉÒ VÉÉiÉÒSªÉÉ =iEò¹ÉÉÇ±ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ iÉ®úhÉÉä{ÉÉªÉ xÉÉ½þÒ
+ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ |ÉºÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ. ºjÉÒ ¨ÉÖCiÉÒ SÉ³ý´É³ý,
ºÉÖvÉÉ®úEòÉÆSÉä |ÉªÉixÉ, Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ |ÉºÉÉ®ú, +ÉètÉäÊMÉEòÒEò®úhÉ, xÉ´Éä ®úÉVÉEòÒªÉ ´ÉÉnù³ý
ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ {ÉÊ®ú{ÉÉEò +ÉVÉ ºjÉÒ ¨ÉÖCiÉÒSªÉÉ ]õ{{ªÉÉ´É®ú ªÉä´ÉÚxÉ lÉÉÆ¤É±ÉÉ +É½äþ.
ºÉÆºÉÉ®úÉSÉÉ ¨ÉÉä½þ, ¦ÉÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ EÖöò]ÖõÆ ¤É, ¨ÉÖ±Éä¤ÉÉ³äý {ÉiÉÒ, ºÉMÉä
ºÉÉäªÉ®äú, ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®úSÉ +É{É±Éä ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉ½þÒ ÊiÉ±ÉÉ VÉ{ÉÉªÉSÉä +É½äþ. ªÉÉ
qù¹]õÒxÉä ºjÉÒ ¨½þhÉÚxÉ +É±Éä±ªÉÉ +xÉÖ¦É´ÉÉSÉÉ ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ ¨ÉÉÆb÷iÉÉxÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ
EòÉnÆù¤É−ªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ºjÉÒ´ÉÉnùÒ où¹]õÒxÉäSÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ¶É¤nùÉSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ
Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ ªÉälÉä Eäò´É³ý EòÉnÆù¤É®úÒ ªÉÉ ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉ |ÉEòÉ®úÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ
+É½äþ. <iÉ®ú ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉ |ÉEòÉ®úÉSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ VÉÒ´ÉxÉnù¶ÉÇxÉÉºÉÉ`öÒ ¨ÉÉä`öÉ +É´ÉÉEòÉ
±ÉÉ¦É±Éä±ÉÉ EòÉnÆù¤É®úÒ ½þÉ ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉ |ÉEòÉ®ú ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ |É¨ÉÉhÉÉiÉ ½þÉiÉÉ³ý±ÉÉ
+É½äþ. iÉÖ±ÉxÉäxÉä xÉÉ]õªÉÉnùÒ ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉ |ÉEòÉ®úÉEòbä÷ iªÉÉÆSÉÉ ¡òÉ®úºÉÉ Eò±É ÊnùºÉiÉ xÉÉ½þÒ.
ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆlÉ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

b÷Éì. +.xÉÉ. näù¶É{ÉÉÆbä÷, "+´ÉÉÇÊSÉxÉ ¨É®úÉ`öÒ ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉÉSÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ, JÉÆb÷ 2', ´½þÒxÉºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, {ÉÖhÉä .
+. +Æ. Eöò±ÉEòhÉÔ, (¯ûÆnùÉ.), "|ÉnùÊIÉhÉÉ ' ¦ÉÉMÉ, 1 ´É 2,
ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ ´Éèt (¯ÆûnùÉ), (ºjÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÉä´ÉÉ' ºÉÉÊ½þiªÉ |Éä¨ÉÒ ¦ÉÊMÉxÉÒ ¨ÉÆb÷³ý, {ÉÖhÉä.
´É®úJÉäbä÷ ¨ÉÆMÉ±ÉÉ, ÎºjÉªÉÉÆSÉÒ xÉ´ÉEòlÉÉ, ´ÉÉ]õÉ +ÉÊhÉ ´É³ýhÉä, xÉÉÊ¶ÉEò, Eèò±ÉÉºÉ ®úÉhÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ.
Ë±É¤ÉÉ³äý ¶É®úhÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¨É®úÉ`öÒ ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉÉiÉÒ±É xÉ´ÉÒxÉ |É´ÉÉ½þ, {ÉÖhÉä, Ênù±ÉÒ{É®úÉVÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ,
{É´ÉÉ®ú / ½þÉiÉEÆòhÉMÉ±ÉäEò®ú, (ºÉÆ{ÉÉ) ¨É®úÉ`öÒ ºÉÉÊ½þiªÉ |Éä®úhÉÉ ´É º´É¯û{É,
EöÖò±ÉEòhÉÔ MÉÉä. ¨É. EÖò±ÉEòhÉÔ ´É. Ênù. ¨É®úÉ`öÒ ´ÉÉbÂ÷.¨ÉªÉÉSÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¦ÉÉMÉ- 1, 2
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स यशोधक ताराबाई शदे यां या
सािह यातील ीवाद
ा.
ा. िव ा डी.
डी. कु लकण

मराठी िवभाग पी. ही. जी. सं थेचे एस.एस. धामणकर महिव ालय, नािशक

आज या २१ ा शतकात मिहला सबलीकरणात ताराबाई शदे
यां या ‘ ी-पु ष तुलना’या थ
ं ातील िवचार मह वाचीभूिमका बजावतात.
महारा ातील िवदभ ांतात या बुलढाणा िज ात इ.स. १८५० म ये
ज मले या व आप या िव ोही व परखड िवचारांनी सम भारतीय
समाजाला ी-पु ष असमानतेवर
िवचारणा या, पिह या ीवादी
लेिखका ताराबाई शदे यांचे िवचार व काय यावर दृ ी प
े टाक याचा
य या लेखात के ला आहे.यासाठी ाथिमक साधन हणून ताराबा या
मूळ सािह याचा आधार घेतलेला आहे. यािशवाय दु यम साधनांम ये स.ग.
मालशे, िवलास खोले आिण इं जीत भालेराव या लेखकांनी संपादीत
के ले या थ
ं ांचा आधार घेतला आहे.

द::
मु यश द
तुलना

ीवादी,,िव ोह
ोह,, सबलीकरण
सबलीकरण,, स यशोधक
यशोधक,,समानता
समानता,,
ीवादी

ीी-पु ष

एकोणिवसा ा शतकाम ये सामािजक दृ ीने ताराबाई शदे यांचे
िलखाण अितशय मह वाचे आहे. ी-पु ष समानते या दृ ीने मुलभुत
ांची मांडणी ताराबाई शदे यांनी के ली होती. ताराबाई शदे यां या
धारधार लेखणीने सामािजक
ांवर देखील काश टाकला होता. महा मा
फु ले यां या परखड िवचारांचा यां यावर भाव पडलेला आहे हे
िनदशनास येत.े महा मा फु ले यांनी थापन के ले या स यशोधक समाजाचे
स य कायकत बापूजी शदे यां या ताराबाई शदे या क या होत. शदे
घराणे हे बुलढा याचे, मु ाम पो ट कोछरा, तालुका देऊळगावराजा,

िज हा बुलढाणा. बापूजी शदे हे पो टात अिध क या पदावर कायरत
होते. बापूजी शदे यां या घरची प रि थती सधन हणावी अशी होती.
पु यातील अनेक सुधारक िवचारां या लोकांशी यांचा संबंध होता.
ताराबाई शदे यांची ज म तारीख उपल ध होत नाही. इ.स.
१८५० हे यांचे ज म वष अनुमानाने िनि त कर यात आले आहे.
ताराबाई चार भावांम ये या एक ाच मुलगी अस याने आई विडलां या या लाड या हो या. यांचे सव कारचे लाड के ले जात होते.
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ा. इं िजत भालेराव यांनी आप या पु तकात ताराबाई शदे यां यावर
म वाला साजेशा ओ ा नमूद के या आहेत. ते हणतात
क ,ताराबा ची आई जा यावर ताराबा साठी गाणं हणायची,
“लाडक गं लेक
िहचे लाड गं चालवा
नेणं या ताराला
बाई हणून बोलवा ”१ .
ताराबाई शदे यां या आई आप या लाड या लेक चे लाड
सग यांना करायला लावतात. लहान वयातही हणजे नजाण या वयातही
यांना बाई या आदराथ संबोधनाने बोलावले जावे असे सांगतात.लहान
वयातही 'बाई' हणून यांना बोलवले जात होते. हणूनच या 'तारा ' या
'ताराबाई' झा या.
“पिहली गं लेक
आईला कामा येती
नेणंती ताराबाई
उ या भती पोतरीती ’’2
इं जीत

भालेराव

हणतात,

क

ताराबा नी

आई या

घरकामा या अपे ा तर पूणके या असतीलच, पण याही पे ा यांनी
विडलां या अपे ा जा त पूण के या हो या. बापूजी शदे हे महा मा
जोतीराव फु ले यांनी थापन के ले या स यशोधक समाजाचे ते कायकत
अस याने महा मा फु यांनी मांडले या सव कार या समते या भुिमका
बापूज ना पट या आिण यांनी आप या घरापासूनच या समतेला सु वात
के ली होती. ताराबा ना यां या विडलांनी िश ण दले होते, यांचे
िश ण बुलढाणा येथे नॉमल कू ल पयत झाले होते. पुढील िश णासंदभात
मािहती उपल ध होत नाही. ताराबा ना आप या विडलांकडू न स यशोधक
समाजाचा वारसा लाभ याने यां या जडणघडणीत वाचनात महा मा
फु ले यां या सािह यासोबत मोठा वाटा आहे िशवाय वृ प े, वेगवेगळी
पु तके , वैचा रक

ंथ, कथा किवता, नाटके असायची. रामायण,

महाभारत, भागवत, संत सािह य हे यांनी वाचले होते. तसेच यांना
मराठी भाषेबरोबरच इं जी, हदी,सं कृ त या भाषांचेही उ म ान
होते.”३ ताराबाई शदे यां या आई ताराबा या ल ाचा िवचार मनात
करत जा यावर ओवी हणाय या
“लाडक गं लेक
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िहचा लाड नाही बरा
जाणं पराया या घरा
दही मागती दोपारा”.४
ही ओवी ऐक या नंतर आप या लेक ला पर या या घरी जावंच
लागणार नाही. अशी व था आिण यांना नवरा क न दे याऎवजी
बापूज नी वतःसाठी घरजावई आणला आिण लेक नांदायला जाताना
होणा-या दुःखाला सामोरे जा याची पाळीच येऊ दली नाही.
डॉ. शैलजा मोडक आप या ' ीवादी लेिखका ताराबाई शदे ' या
पु तकात हणतात," घरात स यशोधक वातावरण असतानाही वतः या
मुलीचे ल मा ितला न आवडणा-या मुलाशी लावून दले."५ तो
बालिववाह झाला असावा या काळातील चालीरीत माणे देशमुखांचा
िववाह देशमुखांशीच हायचा. या माणे ताराबाई शदे यांचा िववाह
मोताळा तालु यातील टभी माकोडी येथील च हाण आडनाव असले या
नारायण च हाण (देशमुख) यां याशी झाला होता. जनरीती माणे
िववाहानंतर मुलीचे आडनाव बदलते. या माणे ताराबाई शदे यांचे नाव
ताराबाई नारायण च हाण (देशमुख) असे असायला हवे होते. परं तु
ताराबा नी िववाहानंतर आपले आडनाव बदलले नाही.”६ आपली ओळख
यांनी कायम ताराबाई शदे अशीच ठे वली, हा आधुिनक िवचार या
काळात करणे न च मह वाचे वाटते. डॉ. स. ग. मालशे आप या ताराबा
शदे िलिखत,'

ीपु ष तुलना' या पु तकात हणतात, "ताराबा

या

मनातून ल च करायचे न हते. पण या वेळचा समाज एकू ण जनरीत
यानात घेऊन यांचे ल झाले होते. घर जावई आणला, परं तु ताराबा ना
संसार सुख लाभले नाही. यांना संतती देखील न हती. ताराबा चे घराणे
खानदानी अस याने यां याकडे आरं भी घोषाप ती ही असावी. समाजात
िमसळणे एकं दरीत कमी असे. कोटकचरी या कामास ही या घो ावर
बसून जात."७ बॅ. रामराव देशमुखांचा अनुभव टपताना डॉ. स. ग. मालशे
हणतात, बॅ. रामराव देशमुख हे इ.स. १९०१ ते १९०७ या वषा या
दर यान बुलढा यास िशकत होते. यां या वया या १२-१३

ा वष

हणजे इ .स.१९०५ या वषा या सुमारास यांचे िब-हाड कै . ताराबाई
शदे यां या वा ाजवळ होते. जवळच असणा-या गद व कलां या मुलाशी
रामरावांची िनकटची मै ी होती. यांना भेटायला जातांना रामरावांना
ताराबा या वा ाव न जावे लागे. या वा ात दोन जाितवंत कु े
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पहारा करीत असत यांची मुलांना भीतीवाटत असे. पण याहीपे ा
ताराबा या कर ा
ि म वाचे मुलांना फार भय वाटे. आपणास
ताराबा चा वचकच न हे, तर भीतीही वाटत असे व यांनी आप याला
हटकू नये हणून आपण यां याघरासमो न पळतच पुढे जात आसू. डॉ.
स. ग मालशे यां या मतानुसार इ.स १९०५ वषा पूव ताराबाई शदे
यां या पतीचे िनधन झाले असावे असे ते हणतात. या मािहतीसाठी बॅ.
रामराव देशमुख यां या प ाचा आधार ते देतात यात बॅ. रामराव देशमुख
हणतात, आप या मातो बरोबर ताराबा

या घरी ही गेलल
े े होतो.

आप याला या आठवतात ताराबाई शदे या व छ शु व प रधान
के ले या आठवतात या अथ यांचे पती त पूव (इ .स १९०५ या वष )
िनवतलेले असावेत असे रामरावांना मरते. डॉ.स.ग. मालशे यांनी के ले या
वरील उ लेखांव न ताराबाई शदे यां या आयु यािवषयी काही अंदाज
बांधता येतात. ताराबा ब ल सिव तर लेखन उपल ध होत नाही. बॅ.
रामराव देशमुखां या प ाव न असेही समजते क ताराबाई शदे या इ.
स. १९०७ यावषापयत हयात असा ात. एकू ण यां या काळा संबंधी
अंदाज ठरवायचा तर, इ.स.१८५० ते १९१० हा ठरवता येईल."८
ताराबाई शदे यांनी ' ीपु षतुलना' या पु तकाति यांची ि थती, ित या
होणा-या हाल-अपे ा ितला भोगावे लागणारे दुःख ते या पु तक पाने
समाजासमोर ठे वले व समाजाला िवचार करायला भाग पाडले. ि यांना
दली जाणारी ही दु यम वागणूक यो य आहे का? असा

या उपि थत

करतात. ताराबाई शदे यांनी आपले िलखाण याकाळाम ये के ले होते तो
काळ ि यांसाठी अितशय ितकू ल होता. हे ल ात घेतले तर ताराबाई
शदे यां या िवचारांचे मह व आप या ल ातयेते. महारा ा या वैचा रक
जडणघडणी मधील ताराबा चे थान अ ग य आहे .
ताराबाई या ‘ ीपु ष तुलना’ (१८८२) या पु तकाने मराठी
सािह यात पु षके ी िवचारसरणीला छे द तर दलाच आहे, याबरोबर
ि यांम ये आ मभान देखील जागृत के ले आहे. पु षाची बाईकडू न कोणती
अपे ा आहे आिण ती पूण करणे हाच आपला धम आहे असे समजणा या
ि यांब ल ताराबाई िलिहतात, “ ीधम हणजे काय? तर ....िनरं तर
पतीची आ ा पाळणे, याचे मज माणे वागणे, यांनी लाथा मार या,
िश ा द या, दुस या रांडा ठे व या, नवरोजी दा िपऊन, जुगार खेळून
कफ लक होऊन, शंख करीत, चोरी क न, कोणाचा ाण घेऊन, फतूर,
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चहाडी, खिजना लुटून, लाच खाऊन जरी घरी आले आले तरी तरी
ि यांनी आपले हे कोणी जसे काही कृ णमहाराज गौ याचे दहीदूध
चो न, चं ावळीला कलंक लावून आलेत असे समजून परमा यासारखी
यांची पूजा करावी, सेवेत हजर राहावे हा ी धम....”९ हा ी धम
पु षांनी ि यां या अंगी बाणवला आहे.व ही आपली नैस गक ि थती आहे
असे समजून अनेक वष ि या जगत आहे. या िवचारमंथनातून यांची
लेखणी संगी अ यंत कडवट होताना दसते.
महा मा फु ले यां या िवचारांचा व स यशोधक चळवळीचा भाव
ताराबा वर झालेला दसून येतो. ‘ ीपु ष तुलना’या ंथ िन मतीमागचा
उ ेश सांगताना या हणतात,” ि या व पु ष यांत साहसी कोण हे प
क न दाखिव याक रता हा िनबंध िलिहला आहे.१० पु षस ाक व थेची
िच क सा कर याचे धाडस यांनी या ंथा ारा के ले आहे. ताराबा या
अगोदर िमसेस फे रार आिण स यशोधक समाजा या अनुयायी मु ा साळवे
यांनी देखील भारतीय समाजातील िवधवा ि यांची आिण एकू णच सम त
ीवगाची दयनीय अव था आप या लेखणीने िचि त के ली होती, परं तु
ताराबा या िवचारातील दाहकता अिधक ती वाटते. ताराबा या
जडणघडनीत यां या विडलांची िवचारसरणी देखील मह वाची ठरली हे
ल ात येते.
१९
ा शतकापयत आज या पुरोगामी समज या जाणा या
समाजात ि यांनी पती िनधनानंतर सती जाणे, के शवपन करणे या अिन
व अ यायकारी था समाजात चिलत हो याच, िशवाय ि या िवधवा
झा यानंतर यांना पुन ववाहाचा देखील अिधकार न हता. सती थेब ल
ताराबा चे अ यंत िव ोही आिण ी-पु ष यां यात भेदभाव करणारे आहे
असे यांना वाटते या पु षांना िवचारतात, “तुम या बायका मे या हणजे
तु ही यां याबरोबर का सती जाऊ नये बरे ?११ िवधवेला पुन ववाह
कर यास मनाई आिण पु षाला मा “एक पासून पांचशे बायका
कर याची परवानगी”१२ असे या लगेच
करतात. ि या आप या
कु टुंबाची रा ं दवस काळजी घेतात. घरात या येकाचे दुखणे-खुपणे यात
रा भर जागून काळजी घेतात. पै-पा णे, नातेवाईक, सुख -दु:ख सव काही
बघतात, संगी वत:चे अि त व िवस न घराला ाधा य देतात. असे सव
असूनही तया मा पु षांकडू न िहणव या जातात याचे ताराबा ना खूप
वाईट वाटते हणून या हणतात,“ही ीजाित अगदी िनबळ, मूख,
साहसी, अिवचारी; अशी नाना कारची न िवशेषणे देऊन एकदांच
यां या नांवाचा
डंका ठोकलांत. यांना िनरं तर बं दवानासा रखे
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गृहतु ं गात कै दी क न ठे िवलेत व िजथे ितथे चढती कमान क न राव
बनलेत. यामुळे तु हांला वाटते क , बायको हणजे काय? ‘अरे , याचे
हाती ससा तो पारधी’ बाक सारे गैदी समजलात. लहानपणापासून
आपले हाती सारी िस ा आनीन ठे वून ी जातीला अगदी अंधरा कोठडीत
या जगापासून दूर पड ांत जरबेत िनरं तर बटक सारखी ताबेदारीत ठे वून
जेथे तेथे तु ही आपलेच गुणांचे दवे दवे पाजळलेत. यांना न िव ा,न
कोठे जाणे न येण.े गे या तरी तेथे यां या सा र याच सव अ ान. एक कडे
दुसरी. मग जा त ान व शहाणपण यांना कोठू न येणार?”१३
ताराबा चा परखड व प िवचार आज या काळातील
मिहलांना िवचार वृ करणारा आहे. भारतीय ीवादाची मुळे यां या
िवचारांत दडलेली आहेत हे िनदशनास येते. थोड यात ताराबाई शदे
कु टुंबात, समाजात येक ठकाणी ि यांचा होणारा दुजाभाव, अमानवीय
वागणूक, भेदभाव हे सव पा न ोधीत होत असत. ि यांना माणूस हणून
जग या या अिधकार िमळावा यासाठी आपले िवचार प पणे कोणालाही
न घाबरता १९
ा शतकातील इत या नकारा मक वातावरणात
पु ष धान सं कृ ती िवरोधी समाज
व थेला
िवचारले आिण
या ांची समपक उ रे याकाळी आप या पु तका या मा यमातून
दे याचा य के ला आहे. २१ ा शतकातील मिहला एवढया खंबीरपणे
आप यावर झालेला अ याय खरपणे मा यमां ारे मांडत आहेत. आज
कमान बोल याची मता यां याम ये आली आहे. या पु षी गुलाम
मानिसकतेला झुगा न वतं पणे िवचार करत आहेत, याचे सव ेय १९
ा शतकात ीवादी िवचारांचा पाया या ताराबाई शदे यांनी आप या
‘ ीपु ष तुलना’या ंथात मांडला यालाच िन ववादपणे दयावे लागेल.
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ºjÉÒ´ÉÉnù : {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ
b÷Éì. EòÒiÉÔEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉä®äú
ºÉÆiÉ VÉxÉÉ¤ÉÉ<Ç ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, MÉÆMÉÉJÉäb÷, iÉÉ.MÉÆMÉÉJÉäb÷, ÊVÉ.{É®¦ÉhÉÒ

¦ÉÉ®úiÉÉ±ÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Ê¨É³ÚýxÉ 1950 ¨ÉvªÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉVÉÉºÉkÉÉEòÉSÉÉ +Æ¨É±É
ºÉÖ°ü ZÉÉ±ÉÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ PÉ]õxÉäxÉä ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉäSÉÉ nùVÉÉÇ ¤É½þÉ±É Eäò±ÉÉ. Ê¶ÉIÉhÉ,
ºÉ¨ÉÉVÉ, Eò±ªÉÉhÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆvÉÒ ={É±É¤vÉ ZÉÉ±ÉÒ. ¨ÉiÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú
ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ºÉÆPÉ¹ÉÉÇÊ´ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ÉÉ. Ê¶ÉIÉhÉÉ¨ÉÖ³ýä YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ ´É xÉÉäEò®úÒ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉiÉ |É´Éä¶É ZÉÉ±ÉÉ. ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉiÉ JÉÉºÉnùÉ®ú, +É¨ÉnùÉ®ú, ¨ÉÆjÉÒ, {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ
®úÉ¹]Åõ{ÉiÉÒ{ÉnùÉ{ÉªÉÈiÉ ¨ÉVÉ±É ¨ÉÉ®úhªÉÉiÉ PÉ]õxÉäSÉÉ ´ÉÉ]õÉ ¨ÉÉä`öÉ +É½äþ. +ÉVÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSªÉÉ
ºÉ´ÉÇ IÉäjÉÉÆiÉ ¨ÉÖCiÉ ´ÉÉ´É®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉä. ªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ®úÉVªÉPÉ]õxÉäiÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä±ÉÉ
ºÉ¨ÉÉxÉ nùVÉÉÇ ½äþSÉ ½þÉäªÉ. Ê¶ÉÊIÉEòÉ, b÷ÉìC]õ®ú, ´ÉEòÒ±É, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò, {ÉÉä±ÉÒºÉ nù±É,
ºÉÖ®úIÉÉnù±É,BºÉ.{ÉÒ., +ÉªÉÖCiÉ, ={ÉÉªÉÖCiÉ, EÖò±ÉMÉÖ°ü ªÉÉÆºÉÉ®úJªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ IÉäjÉÉÆiÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ
nèùnùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉ |ÉMÉiÉÒ Eäò±ÉÒ. +ÆiÉ®úÉ³ýÉiÉ ZÉä{É PÉähªÉÉSÉÒ =kÉÖMÆ É IÉ¨ÉiÉÉ ºjÉÒSÉä ºÉ¤É±Éi´É
ÊºÉrù Eò®úhÉÉ®úÒ +É½äþ, +ºÉä ¨½þhÉiÉÉ ªÉä<Ç±É.
1949 ¨ÉvªÉä ÊºÉ¨ÉÉìxÉ nù ¤ÉÉä´½þÉxÉä (£åòSÉ ±ÉäÊJÉEòÉ) Ê±ÉÊ½þ±Éä±Éä ‘nùÒ ºÉäEÆòb÷
ºÉäCºÉ’ ½äþ {ÉÖºiÉEò SÉSÉæiÉ +É±Éä. ºjÉÒ ½þÒ ºjÉÒ ¨½þhÉÚxÉ VÉx¨ÉÉ±ÉÉ ªÉäiÉ xÉÉ½þÒ, xÉÆiÉ®ú iÉÒ
ºjÉÒ ¨½þhÉÚxÉ PÉb÷Ê´É±ÉÒ VÉÉiÉä. ªÉÉ ÊiÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÒ VÉMÉ¦É®úÉiÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ JÉ³ý¤É³ý
¨ÉÉVÉ´ÉÚxÉ Ênù±ÉÒ. ºjÉÒ´ÉÉnù, ºjÉÒ VÉÉhÉÒ´É, ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒ, ºjÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ ªÉÉÆºÉÉ®úJªÉÉ
ºÉÆEò±{ÉxÉÉÆSÉÉ =nùªÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉ±ÉÉ. 1975 ½äþ ´É¹ÉÇ ºjÉÒ |É¶xÉÉÆSÉÒ SÉSÉÉÇ ½þÉähªÉÉSªÉÉ
où¹]õÒxÉä +iªÉÆiÉ ¨É½þk´ÉÉSÉä ¨ÉÉxÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉä. ªÉÖxÉÉä (U.N.O.) xÉä ½äþ ´É¹ÉÇ +ÉÆiÉ®®É¹]ÅõÒªÉ
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É¹ÉÇ ´É xÉÆiÉ®ú 1975 iÉä 85 ½äþ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ nù¶ÉEò ¨½þhÉÚxÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eäò±Éä. ºjÉÒ
VÉÉhÉÒ´ÉÉÆSªÉÉ PÉb÷hÉÒ±ÉÉ ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ {ÉÉ·ÉÇ¦ÉÚ¨ÉÒ EòÉ®úhÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ªÉÉ nù¶ÉEòÉxÉÆiÉ®úSÉ
ºiÉ®úÒVÉÉÊhÉ´ÉÉÆiÉ +É¨ÉÖ±ÉÉOÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ZÉÉ±Éä iÉä +ºÉä ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä.
ºjÉÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®ú =nùªÉ +ÉÊhÉ ºjÉÒVÉÉhÉÒ´É ºÉÉÊ½þiªÉÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºjÉÒ VÉÉÊhÉ´ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉä
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉ ±ÉIÉÉiÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä iÉuùiÉSÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú
´ªÉÚ½þÉÆSªÉÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ¨ÉÖ³äý ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ oùÎ¹]õEòÉäxÉÉiÉ ½þÉähÉÉ®äú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉIÉÉiÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä.
¨½þhÉÚxÉSÉ 1960 xÉÆiÉ®ú +ÎºiÉi´ÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ PÉähÉä
|ÉºiÉÖiÉ `ö®äú±É.
VÉ½þÉ±É ºjÉÒ´ÉÉnù ºjÉÒnùÉºªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ Ê{ÉiÉÞºÉkÉÉEò EÖò]ÖÆõ¤É {ÉrùiÉÒiÉ +É½äþ. VÉÉiÉ, ´ÉMÉÇ, ´ÉÆ¶É,
vÉ¨ÉÇ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ¨ÉÚ±ÉMÉÉ¨ÉÒ iÉk´É ¨½þhÉÚxÉ {ÉÖ¯û¹ÉºÉkÉÉEò ´ªÉ´ÉºlÉäEòbä÷ ½þÒ
Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉhÉÉ±ÉÒ {ÉÉ½þiÉä. VÉ½þÉ±É ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ VÉxÉEò Eäò]õ Ê¨É±Éä]õ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ‘The
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Sexual Politics’ {ÉÖºiÉEòÉiÉ ÊiÉxÉä +É{É±ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ. ºjÉÒ
½þÒ ÊxÉºÉMÉÇiÉ&SÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ{ÉäIÉÉ nÖùªªÉ¨É nùVÉÉÇSÉÒ +É½äþ. ½äþ ÎºjÉªÉÉÆ´É®ú ´ÉSÉÇº´É |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉSÉä
BEò +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ¶ÉºjÉ +É½äþ. ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉÉºÉÚxÉSÉ ÎºjÉªÉÉ ´É {ÉÖ¯û¹É ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´ÉÉ®ú
iªÉÉÆSªÉÉ Ë±ÉMÉºÉÆ¤Érù ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. {ÉÖ¯û¹É ½þÉ ={É¦ÉÉäCiÉÉ ´É ¶ÉÚ®ú +É½äþ,
vÉÉb÷ºÉÒ ´ÉÞkÉÒ, ={ÉGò¨ÉiÉÉ, ¤ÉÉèÊrùEò IÉ¨ÉiÉÉ, ¨É½þk´ÉÉEòÉÆIÉÉ ½äþ iªÉÉSÉä MÉÖhÉ +É½äþiÉ. iÉ®ú
ºjÉÒ ½þÒ ={É¦ÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÚ, Ê¦ÉjÉä{ÉhÉÉ, nùªÉÉ¶ÉÒ±É, {É®úÉ¦ÉÚiÉ, ¨ÉÉPÉÉ®ú PÉähªÉÉSÉÒ ´ÉÞkÉÒ
¦ÉÉ´ÉxÉÉÊiÉ®äúEò ½äþ ºjÉÒSÉä ¤ÉÉªÉEòÒ MÉÖhÉ ½þÉäiÉ. {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ ±ÉäJÉxÉÉiÉÚxÉ ªÉähÉÉ®äú ºjÉÒÊSÉjÉhÉ
{ÉÖ¯û¹É ´ÉÉSÉEòÉÆºÉ¨ÉÉä®ú `äö>ðxÉ Eäò±Éä±Éä +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉiÉÚxÉ ‘¶ÉÉ·ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ’ ¨ÉÚ±ªÉ xÉ
°üVÉiÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉä ¯ûVÉiÉÉiÉ +ºÉä VÉ½É±É ºjÉÒ´ÉÉtÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õiÉä.
¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ ºjÉÒ´ÉÉnù ¶ÉÉä¹ÉhÉÉSÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ´ÉMÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉä. ´ÉMÉÇºÉÆ¤ÉÆvÉ
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¨É½þk´ÉÉSÉä `ö®úiÉä. =i{ÉÉnùxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉSÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Eäò±ªÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ºlÉÉxÉ Eò³ýhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. EÖò]ÖÆõ¤É ´ªÉ´ÉºlÉäSÉä º´É°ü{É
iªÉÉiÉÒ±É ÎºjÉªÉÉÆSÉä ºlÉÉxÉ ¸É¨ÉÊ´É¦ÉÉMÉhÉÒSÉä iÉk´É ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉähªÉÉºÉÉ`öÒ =i{ÉÉnùxÉ
´ªÉ´ÉºlÉäSÉä º´É°ü{É ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. “ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ´ªÉ´ÉºlÉä¨ÉvªÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É
ªÉÉÆSÉÒ ºlÉÉxÉä Ê¦ÉzÉ +É½äþiÉ. ´É ªÉÉ Ê¦ÉzÉi´ÉÉSÉÒ |ÉÊiÉ°ü{Éä (Representations) ½þÒ
|ÉÉ¨ÉÖJªÉÉxÉä Eò±{ÉxÉÉ|ÉhÉÉ±ªÉÉi¨ÉEò +ºÉiÉÉiÉ. Eò±{ÉxÉÉ|ÉhÉÉ±ÉÒSÉÉ (Ideology) xÉä¨ÉEòÉ
+lÉÇ EòÉªÉ? iÉ®ú VªÉÉ {ÉrùiÉÒxÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É +É{É+É{É±ªÉÉ ´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ VÉMÉiÉiÉÉ
ÊiÉSÉä ´ªÉCiÉÒ ËEò´ÉÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ÉxÉÉiÉÒ±É ÊSÉx½þ ¨½þhÉVÉä Eò±{ÉxÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ½þÉäªÉ.”1 ½þÒ
Eò±{ÉxÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ +ÎºiÉi´ÉÉiÉ +É±ªÉÉ´É®ú Ë±ÉMÉ¦ÉänùÉSÉä ÊSÉjÉhÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±Éä +ºÉÉä
EòÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÒ ½þÉ |É¶xÉ xÉºÉÚxÉ iªÉÉ Eò±{ÉxÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÓSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä iÉä =¦Éä
®úÉ½þiÉÉiÉ ½þÒ MÉÉä¹]õ +ÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä +ºÉä ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ ºjÉÒ´ÉÉtÉÆxÉÉ
´ÉÉ]õiÉä.
ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÊMÉ®úÒSÉä EòÉ®úhÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É¶ÉÉ½þÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ºÉÚxÉ iÉÒ
¨ÉÉxÉ´ÉÊxÉÌ¨ÉiÉ +É½äþ. EÖò]ÖÆõ¤ÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÉ±ÉEò ¨½þhÉÚxÉ iÉ®ú ºjÉÒ MÉÖ±ÉÉ¨É, ¨ÉVÉÚ®ú ¨½þhÉÚxÉ
´ÉÉ´É®úiÉä. “BÆMÉ±ºÉxÉä ‘nù +ÉäÊ®úÊVÉxÉ +Éì¡ò ¡òìÊ¨É±ÉÒ, |ÉÉªÉ´½äþ]õ |ÉÉì{É]õÔ +ìhb÷ nù º]äõ]õ’
ªÉÉ OÉÆlÉÉiÉ ¤ÉÖV´ÉÉÇ Ê´É´ÉÉ½þ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú ´Éä¶ªÉÉEò®úhÉ ½þÉäªÉ +ºÉä ¨½þ]õ±Éä +É½äþ.”2
¨ÉÉÊ®úªÉÉ b÷Éä±ÉÉºEòÉä]õÉxÉä, PÉ®úEòÉ¨É ½äþ =i{ÉÉnùEò ¸É¨É +É½äþ” ½äþ º{É¹]õ Eäò±Éä +É½äþ.
ÊiÉSªÉÉ ¨ÉiÉä, “ÎºjÉªÉÉ PÉ®úÉiÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ {ÉÖ¯û¹É PÉ®úÉ¤ÉÉ½äþ®ú {ÉbÚ÷xÉ +lÉÉæi{ÉÉnùxÉ
Eò°ü ¶ÉEòiÉÉiÉ. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÒ {ÉèºÉÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ PÉ®úÉ¤ÉÉ½äþ®ú {Éb÷hªÉÉ{ÉäIÉÉ
PÉ®úÉiÉÒ±É EòÉ¨ÉÉÆSÉÉSÉ ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ ¨ÉÉÊMÉiÉ±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä.” 3
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¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ, ºjÉÒ´ÉÉnù ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ´É®ú
+´É±ÉÆ¤ÉÚxÉ +ºÉhÉä ´É ªÉÉ {É®úÉ´É±ÉÆÊ¤Éi´ÉÉSÉä EòÉ®úhÉ½þÒ +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉÉiÉ +É½äþ +ºÉä
¨ÉÉxÉiÉÉä. ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ ºjÉÒ´ÉÉtÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä, ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®úÒ ºÉÆ{É±ÉÒ EòÒ ºjÉÒnùÉºªÉ ºÉÆ{Éä±É.
£åòSÉ ºjÉÒ´ÉÉnù ªÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnù Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉhÉÉ±ÉÒ´É®ú ¨ÉÉxÉºÉ¶ÉÉºjÉÉSÉÉ |É¦ÉÉ´É +É½äþ. £òÉì<Çb÷xÉä
+É{É±ªÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉiÉ VÉÒ +¤ÉÉävÉ ¨ÉxÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ iÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ ±ÉéÊMÉEò
|Éä®úhÉÉÆ¶ÉÒ ÊxÉMÉÊb÷iÉ +ºÉiÉä +ºÉä iÉÉä ¨ÉÉxÉiÉÉä. ªÉÉ xÉäÊhÉ´ÉÉÆSÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ¶ÉÒ iÉÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉäb÷iÉÉä. ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆ¨ÉvªÉä ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ Ê´É¹É¨ÉË±ÉMÉÒ +ÉEò¹ÉÇhÉ +ºÉiÉä ªÉÉiÉÚxÉ
¨ÉÖ±ÉMÉÉ +É<ÇEòbä÷ (Oedipus Complex) iÉ®ú ¨ÉÖ±ÉMÉÒ Ê{ÉiªÉÉEòbä÷ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉiä Éä.
+ÉEò¹ÉÇhÉ ‘º´É’¶É®úÒ®úÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ½þÉäiÉÉSÉ iÉÖ]õiÉ VÉÉiÉä. +É<ÇSªÉÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSªÉÉ
ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´ÉÊb÷±ÉÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ +É{É±ªÉÉ ¶É®úÒ®ú ´ÉäMÉ³äý{ÉhÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ªÉÉ iÉÖ]õEò{ÉhÉÉ±ÉÉ
EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÖ±ÉMÉÉ +ºÉÉä ´ÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ-ºjÉÒ +ºÉÉä ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹É Ë±ÉMÉ EòÉähÉiÉä½þÒ
+ºÉÉä {ÉÖ¯û¹ÉÒ (Masculine) +ÉÊhÉ ºjÉÒ nùÉäx½þÒ ±ÉéÊMÉEò VÉÉÊhÉ´ÉÉ nùÉ½ä þÉiå É½þÒ
+Éfø³ýiÉÉiÉ.
{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ Ë±ÉMÉÉºÉÉ®úJÉä +É{É±ªÉÉ±ÉÉEòÉ½þÒ iÉ®úÒ xÉÉ½þÒ ½þÒ +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉiÉäSÉÒ
VÉÉhÉÒ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä>ðxÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ +É<ÇSÉÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò°ü ±ÉÉMÉiÉä. +É<Ç{ÉÉºÉÚxÉ
iÉÖ]õ±Éä{ÉhÉÉSÉä EòÉ®úhÉ Ë±ÉMÉ+¦ÉÉ´ÉÉiÉ +ºÉiÉä. Eäò]õ Ê¨É±Éä]õ ¨½þhÉiÉä, “ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ VÉ®ú
{ÉÖ¯û¹ÉÒ <ÆÊpùªÉÉ¤Éqù±É <Ç¹ÉÉÇ ´ÉÉ]õiÉSÉ +ºÉä±É iÉ®ú ½þÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉä <ÆÊpùªÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ&SÉ ¸Éä¹`ö
+ºÉiÉä ¨½þhÉÚxÉ xÉ´½äþ iÉ®ú iÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉ¦É±Éä±ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉkÉäSÉä ´É Ê´É¶Éä¹É
+ÊvÉEòÉ®úÉSÉä |ÉÊiÉEò +ºÉiÉä.”4 ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉSÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÒ +ÉÊhÉ ºjÉÒ EòiÉÞiÇ ´É¶ÉÒ±ÉiÉä¶ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉºÉiÉÉä. +¦ÉÉ´ÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäiÉÚxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉEåòpùÒ +ºÉiÉä.
ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ ºiÉ®úÉ´É®ú {ÉÖ¯û¹ÉEåòpùÒi´É ]õÉ³ý±Éä {ÉÉÊ½þVÉä +¶ÉÒ ªÉÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
+É½äþ.
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ´ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉ {ÉÉ·ÉÇ¦ÉÚ¨ÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ´Éänù{ÉÚ´ÉÇEòÉ³ý iÉä
{Éä¶É´ÉäEòÉ±ÉÒxÉ ºjÉÒVÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ ºÉ´ÉÈEò¹É +ÉføÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉEò®úhÉÉiÉ PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ
+É½äþSÉ. BEòÉäÊhÉºÉÉ´Éä, Ê´ÉºÉÉ´Éä ¶ÉiÉEò ºjÉÒ VÉÉÊhÉ´ÉÉÆSªÉÉ |ÉMÉ±¦ÉiÉäSÉÉ ËEò¤É½ÖþxÉÉ ºjÉÒ
VÉÉÊhÉ´ÉÉÆSªÉÉ PÉb÷hÉÒSÉÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ ¨ÉÉxÉ±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. ½þÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ |É¤ÉÉävÉxÉÉSÉÉ ËEò´ÉÉ
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆSÉÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ ½þÉäªÉ. ªÉÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ÉSÉÉ BEò Ê´É¶Éä¹É +ºÉÉ EòÒ,
ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ =ilÉÉxÉÉSÉä EòÉ¨É Eò®úhÉÉ®äú +xÉäEò {ÉÖ¯û¹É ºÉÖvÉÉ®úEò ªÉÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ÉxÉä Ênù±Éä.
1820 ¨ÉvªÉä ‘¤ÉÉì¨¤Éä xÉäÊ]õ´½þ BVªÉÖEäò¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ’xÉä EòÉ½þÒ ¶ÉÉ³ýÉ ºÉÖ°ü
Eäò±ªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. 1825 iÉä 1833 ªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É EòÉ½þÒ |É¨ÉÖJÉ ¶É½þ®úÉÆiÉ
Ê¨É¶ÉxÉ−ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉÉ³ýÉ SÉÉ±ÉÚ Eäò±ªÉÉ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓSÉÒ ¶ÉÉ³ýÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉSªÉÉ
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|ÉªÉixÉÉÆxÉÉ ªÉ¶É +É±Éä xÉÉ½þÒ. ªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ 1821 ¨ÉvªÉä ºÉ®úEòÉ®úxÉä {ÉÖhªÉÉ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ ºÉÖ°ü
Eäò±Éä ½þÉäiÉä. 1848 ¨ÉvªÉä {ÉÖhÉä ªÉälÉä ¨É. ¡Öò±ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÖ±ÉÓSÉÒ ¶ÉÉ³ýÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ ´É iÉÒ
ÊVÉqùÒxÉä SÉÉ±É´É±ÉÒ näùJÉÒ±É. ºjÉÒ +ÉÊhÉ nùÊ±ÉiÉ ½äþ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉVÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É iÉ³ýSÉä
´ÉMÉÇ +ºÉÚxÉ +Ê´ÉtÉ ½äþ iªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉÉSÉä |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ +É½äþ. ¨½þhÉÚxÉ ºjÉÒ
Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ xÉ´ÉVÉÉÊhÉ´ÉÉÆSÉä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò°ü {ÉÉ½þhÉÉ−ªÉÉ +xÉäEò
ºÉÉvÉxÉÉÆ{ÉèEòÒ BEò ºÉÉvÉxÉ ½þÉäªÉ. ¨É. ¡Öò±ªÉÉÆxÉÒ ½Æþ]õ®ú EòÊ¨É¶ÉxÉEòbä÷ ÎºjÉªÉÉÆºÉÉ`öÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò
Ê¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`öÒ +ÉOÉ½þ vÉ®ú±ÉÉ. “ºÉ®úiÉä¶Éä´É]õÒ ¨É±ÉÉ +ÉªÉÉäMÉÉ±ÉÉ BEò Ê´ÉxÉÆiÉÒ
Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ +É½äþ ½þÒ EòÒ, iªÉÉxÉä ÎºjÉªÉÉÆ¨ÉvªÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ |ÉºÉÉ®ú +ÉhÉJÉÒ
´ÉäMÉÉxÉä ½þÉä<Ç±É. +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ={ÉÉªÉVÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÆiÉÒ tÉ´ÉÒ.”5 +¶ÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨É.
¡Öò±ªÉÉÆxÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ. YÉÉxÉÉSªÉÉ VÉ´É³ý VÉÉhÉä ½äþ ¨É. ¡Öò±ªÉÉÆxÉÒ VÉÉhÉ±Éä ½þÉiä Éä. ¨½þhÉÚxÉ iÉ®ú iÉä
ºÉ¨ÉÉVÉGòÉÆiÉÒSÉäSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ºjÉÒGòÉÆiÉÒSÉä½þÒ +OÉnÚùiÉ `ö®úiÉÉiÉ.
¨É. ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÒ ºÉiÉÒ|ÉlÉä´É®ú Eòb÷ÉbÚ÷xÉ ½þ±±ÉÉ Eäò±ÉÉ. b÷Éì.¶ÉÉä¦ÉÉ xÉÉ<ÇEò
¨½þhÉiÉÉiÉ, “ºjÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆ¨ÉvªÉä ºjÉÒ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä {ÉÊ½þ±Éä {ÉÉ>ð±É =SÉ±ÉhÉÉ®äú VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ
¡Öò±Éä ºjÉÒ ´É {ÉÖ¯û¹É ªÉÉÆSªÉÉ º´É¦ÉÉ´É ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ÉÆ´É®ú ºjÉÒ´ÉÉnùÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä |ÉEòÉ¶É
]õÉEòiÉÉiÉ +ÉÊhÉ ºjÉÒxÉä ºÉiÉÒ VÉÉªÉSÉä iÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉä ºÉiÉÉ EòÉ VÉÉ>ð xÉªÉä ½þÉ |É¶xÉ
ºÉ¨ÉÉVÉÉ{ÉÖfäø ={ÉÎºlÉiÉ Eò°üxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ +É´ÉÉVÉÉ±ÉÉ |Éä®úhÉÉ näùiÉÉiÉ.”6 iÉÉi{ÉªÉÇ
+ºÉä EòÒ, ¨É. ¡Öò±ªÉÉÆSÉÉ ºjÉÒÊ¶ÉIÉhÉÊ´É¹ÉªÉEò où¹]õÒEòÉäxÉ, ºÉiÉÒÊ´É¹ÉªÉEò où¹]õÒEòÉäxÉ ½äþ
ºjÉÒGòÉÆiÉÒSÉä ¶ÉºjÉ +É½äþiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÉ ¨ÉÉxÉnÆùb÷ ¨É.¡Öò±Éä +É½äþiÉ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉ
ªÉäiÉä.
¨É. ¡Öò±ªÉÉÆxÉÒ ÊxÉ{ÉÖÊjÉEòiÉäSÉÉ |É¶xÉ nÖùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò°üxÉ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉÉBä´ÉVÉÒ
nùkÉEò Ê´ÉvÉÉxÉÉxÉä ºÉÉäb÷Ê´É±ÉÉ ½äþ ºGòÒGòÉÆiÉÒSÉä EÞòiÉÒ¶ÉÒ±É +Énù¶ÉÉÈEòxÉ ¨ÉÉxÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉä.
+ºÉÉ {ÉªÉÉÇªÉ ¡Öò±ªÉÉÆSªÉÉ EòÉ³ý+ÉiÉÒ±É |ÉÉMÉÊiÉEòiÉäSÉä {ÉÉ>ð±É ½þÉªä É.
ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÒnäùJÉÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ EòÉ´ªÉ¡Öò±Éä ªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þÉiÉ
Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä ¨É½þk´É |ÉÊiÉ{ÉnùÉxÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ, Ê´ÉYÉÉxÉÊxÉ¹`öÉ VÉÉMÉ´ÉÚxÉ +ÆvÉ¸ÉrùÉxÆ ÉÉ nÚù®ú
ºÉÉ®úhÉÉ−ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +É¶ÉªÉÉSªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ ®úSÉ±ªÉÉ. “EòÉ´ªÉÉiÉ GòÉÆiÉÒ PÉb÷´ÉÚxÉ
+ÉhÉ±ªÉÉ¤Éqù±É {ÉÊ½þ±ÉÉ ¨ÉÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÖVÉ®úÉ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<ÈxÉÉSÉ Eò®úhÉä +]õ³ý `ö®úiÉä ªÉÉ
où¹]õÒxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ¨É®úÉ`öÒ EòÉ´ªÉÉSªÉÉ VÉxÉxÉÒ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä `ö®úiÉÉiÉ.”7 +ºÉä
¨ÉÉ.MÉÉä.¨ÉÉ³ýÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ ½äþ JÉ®äú +É½äþ.
iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç Ë¶Énäù ªÉÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É ¤ÉÉ{ÉÚVÉÒ ½þ®úÒVÉÒ Ë¶Énäù ªÉÉÆSÉÒ
¨ÉÖ±ÉMÉÒ. iªÉÉÆSÉÉ EòÉ³ý 1850 iÉä 1910 +ºÉÉ +É½äþ. ºÉiªÉ¶ÉÉävÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSªÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚVÉÒ
Ë¶Énäù ªÉÉÆSªÉÉ¨ÉÖ³äý EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ {É®Æ{É®úÉ ½þÉäiÉÒ. ¤ÉÉ{ÉÚVÉÓxÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ,
¨É®úÉ`öÒ, <ÆOÉVÉÒ ªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉÆSÉä Ê¶ÉIÉhÉ Ênù±Éä. ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É iÉÖ±ÉxÉÉ ½þÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈSÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ
1882 ºÉÉ±ÉÒ |ÉÊºÉrù ZÉÉ±ÉÉ.
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ºjÉÒ ¨½þhÉVÉä ºÉ´ÉÇ nùÖùMÉÖÇhÉÉÆSÉÒ VÉxÉxÉÒ ªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ¨ÉiÉÉ±ÉÉ Ê´É®úÉävÉ nù¶ÉÇ´ÉÒiÉ
ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÉÆ¨ÉvªÉä nÖùMÉÖÇhÉ ºÉÉ®úJªÉÉSÉ |É¨ÉÉhÉÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ. +¶ÉÒ +É{É±ÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ´ªÉCiÉ
Eò®úÒiÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÖ¯ûhÉÉiÉÒ±É +ÉvÉÉ®ú näùiÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈxÉÒ +É{É±ÉÉ +¦ªÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇ ÊxÉ¤ÉÆvÉ
Ê±ÉÊ½þ±ÉÉ. {ÉÖ¯û¹ÉÉÆiÉÒ±É nÖùMÉÖÇhÉÉÆEòbä÷ nÖù±ÉÇIÉ Eò°üxÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉjÉ ÊxÉnæù¶É ±ÉIÉ Eäò±Éä
VÉÉiÉä. ‘ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É iÉÖ±ÉxÉÉ’ ªÉÉ nÖù]õ{{ÉÒ{ÉhÉÉ´É®ú |É½þÉ®ú Eò®úhÉÉ®äú |ÉEò®úhÉ +É½äþ.
¨É−½É]õ¶ÉÉ<ÈSÉÒ VÉÉb÷Ò¦É®úb÷Ò ¦ÉÉ¹ÉÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆiÉÒ±É º{É¹]õiÉÉ, iÉEÇò¶ÉÖrùiÉÉ
ªÉÉ¨ÉÖ³äý ªÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉiÉ xÉä¨ÉEäò{ÉhÉÉ +É±ÉÉ +É½äþ.
iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈSÉä ´ÉÉSÉxÉ Ê´É{ÉÖ±É ½þÉäiÉä. ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉÊhÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆEòbä÷ iªÉÉÆxÉÒ b÷Éä³ýºÉ{ÉhÉä {ÉÉÊ½þ±Éä. “1881 ¨ÉvªÉä Ê´ÉVÉªÉÉ±ÉI¨ÉÒ
xÉÉ¨ÉEò Ê´ÉvÉ´Éä´É®ú SÉÉ±É±Éä±ÉÉ JÉ]õ±ÉÉ ´É ÊiÉSÉÉ xªÉÉªÉ ÊxÉ´ÉÉb÷É ªÉÉ PÉ]õxÉÉÆSÉÒ |ÉºÉÉÊ®úiÉ
ZÉÉ±Éä±ÉÒ ´ÉÞkÉä iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈxÉÉ ´ÉäMÉ²ªÉÉ +lÉÔ º{É¶ÉÇÚxÉ MÉä±ÉÒ. iªÉÉiÉxÉ iªÉÉÆSÉä ºjÉÒºÉi´É VÉÉMÉä
ZÉÉ±Éä. Ê´ÉvÉ´ÉäxÉä §ÉÚhÉ½þiªÉÉ Eò®ú¨Éä ´É ÊiÉSªÉÉ´É®ú JÉ]õ±ÉÉ SÉÉ±É´ÉÚxÉ ÊiÉ±ÉÉ ¡òÉ¶ÉÒSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ
`öÉä`öÉ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉä ªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò xÉÒÊiÉ¨ÉkÉä±ÉÉ BEòÉ xÉ´ªÉÉ où¹]õÒiÉÚxÉ iÉ{ÉÉºÉhªÉÉSÉÒ
|Éä®úhÉÉ ZÉÉ±ÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ |ÉIÉÉä¦ÉEò ¶É¤nùÉÆiÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉÒ EèòÊ¡òªÉiÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ.”8 ¶ÉÉä¦ÉÉ xÉÉ<ÇEò
ªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉ´É°üxÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈxÉÉ VÉÉMÉ¯ûEòiÉäSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ªÉäiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ
ºÉ¨ÉÉVÉVÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É ÎºjÉªÉÉÆSÉä ºlÉÉxÉ, ºjÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉÆSÉÒ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEòiÉÉ ªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖ¯û¹ÉÒ +½Æþ
EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÉ VÉÉhÉ´É±Éä +ºÉÉ´Éä +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÚxÉSÉ {ÉÖ¯û¹ÉºÉkÉÉEò ´ªÉ´ÉºlÉäSÉä
´ÉÉ¦ÉÉbä÷ EòÉføhªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆSÉÒ vÉÉ®únùÉ®ú ±ÉäJÉhÉÒ ºÉ®úºÉÉ´É±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ.
{ÉÖ¯û¹ÉºÉkÉÉEò ´ªÉ´ÉºlÉäiÉÒ±É nÆù¦ÉÉ´É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉIÉÉiÉ näù´ÉÉÆxÉÉ½þÒ
+É®úÉä{ÉÓSªÉÉ Ë{ÉVÉ−ªÉÉiÉ =¦Éä Eäò±Éä. “iÉÖ±ÉÉnäùJÉÒ±É º´ÉVÉÉiÉÒSÉÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ +É½äþ.” +ºÉä
`öhÉEòÉ´ÉÚxÉ“ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É nùÉäPÉÉÆSÉÉ½þÒ ÊxÉªÉÆiÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÉ EòºÉä ZÉÖEòiÉä ¨ÉÉ{É näùiÉÉä, ½äþ ºÉiªÉ
Eò`öÉä®ú{ÉhÉä ¨ÉÉÆb÷±Éä iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ ºjÉÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒSÉÒ Eäò´É³ý ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ xÉÉ½þÒ iÉ®ú
ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÆb÷É±ÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉvÉÉªÉEò ´É³ýhÉ näùhªÉÉSÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ +É½äþ.
iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÈSªÉÉ ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É iÉÖ±ÉxÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉÉ{ÉÉ`öÉä{ÉÉ`ö {ÉÆÊb÷iÉÉ ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<ÈSÉÉ ‘ºjÉÒ
vÉ¨ÉÇxÉÒiÉÒ’ ½þÉ OÉÆlÉ |ÉÊºÉrù ZÉÉ±ÉÉ. +±{ÉÉ´ÉvÉÒiÉSÉ iÉÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ `ö°üxÉ iªÉÉSÉÒ nÖùºÉ®úÒ
+É´ÉÞkÉÒ ÊxÉPÉÉ±ÉÒ.{É®ÆúiÉÖ ªÉÉ nùÉäxÉ OÉÆlÉÉÆiÉ Eò¨ÉÉ±ÉÒSÉÒ iÉ¡òÉ´ÉiÉ +É½äþ. |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉxÉbä÷
ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ nùÉäxÉ OÉÆlÉÉÆSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ¨½þ]õ±Éä +É½äþ EòÒ, ‘ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É iÉÖ±ÉxÉÉ’ +ÉÊhÉ
‘ºjÉÒ vÉ¨ÉÇxÉÒiÉÒ’ ªÉÉ nùÉäx½þÒ¨ÉvÉ±ÉÉ ¨ÉÉä`öÉ ¡ò®úEò ¨½þhÉVÉä iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç Ë¶Énäù ªÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä
{ÉÖºiÉEò {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÉ =qäù¶ÉÚxÉ Ê±ÉÊ½þ±Éä +É½äþ. nùÉäPÉÓSªÉÉ ¦ÉÉ¹Éä¨ÉvªÉä +ÉÊhÉ Ê´ÉSÉÉ®ú
Eò®úhªÉÉSªÉÉ {ÉrùiÉÒ¨ÉvªÉä½þÒ VÉ¨ÉÒxÉ +º¨ÉÉxÉÉSÉÉ ¡ò®úEò +É½äþ. {ÉÆÊb÷iÉÉ ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ
SÉÖSÉEòÉ®úÒiÉ, ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÒiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉªÉ±ÉÉ |É´ÉÞkÉ Eò®úiÉÉiÉ. +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ, ¨ÉÉiÉÉ,
MÉÞÊ½þhÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ EòiÉÇ´ªÉÉSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÉªÉ±ÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ.”9 ªÉÉ´É°üxÉ +ºÉä
¨½þhÉiÉÉ ªÉäiÉä EòÒ, {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ EòÉºÉ xÉ ºÉÉäb÷iÉÉ {ÉÆÊb÷iÉÉ ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç
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ºjÉÒ=rùÉ®úÉSÉÒ ºÉ¨ÉÒEò®úhÉä ¨ÉÉÆb÷iÉÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆiÉ {ÉiÉÒ +ÉYÉÉ, vÉ¨ÉÇ, <Ç·É®úÉSÉÒ
¦ÉÒiÉÒ ªÉÉÆxÉÒ ªÉÖCiÉ ´ÉiÉÇxÉ ºjÉÒ vÉ¨ÉÇxÉÒiÉÒ `ö®úiÉä. iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç {É®Æú{É®äúiÉÒ±É Eò]Öõi´ÉÉ´É®ú |É½þÉ®ú
Eò®úÒiÉ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ¨ÉÚ±ªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ +xÉÖºÉ®úhªÉÉSÉä +É´ÉÉ½þxÉ Eò®úiÉÉiÉ. ¶ÉÉä¦ÉÉ xÉÉ<ÇEò ªÉÉÆxÉÒ
¨½þ]õ±Éä +É½äþ, “{ÉÖ¯û¹ÉÒ ´ÉSÉÇº´É´ÉÞkÉÒ±ÉÉ {É®úJÉb÷{ÉhÉÉxÉä VÉÉ¤É Ê´ÉSÉÉ®úhªÉÉSÉÒ iÉEÇòÊ´É¶ÉÖrù
¨ÉÉÆb÷±ÉÒ Eäò±ÉÒ, iªÉÉÆSÉÉ ‘ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É iÉÖ±ÉxÉÉ’ ½þÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ où¹]õÓiÉÚxÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬{ÉÚhÉÇ
½þÉäiÉÉ. ½äþ ±ÉäJÉxÉ +iªÉÆiÉ b÷Éä³ýºÉ ´É xÉä¨ÉEäò nùÉä¹ÉÉÆ´É®ú ¤ÉÉä]õ `äö´ÉhÉÉ®äú +ºÉÚxÉ½þÒ
¡Öò±ªÉÉÆ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ ªÉÉSÉÒ nùJÉ±É ¨ÉÉjÉ EòÉähÉÒ iªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ PÉäiÉ±ÉÒ xÉÉ½þÒ. ªÉÉ
ÊxÉ¤ÉÆvÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉÆ. ®ú¨ÉÉ¤ÉÉ<Ç ªÉÉÆSÉä ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ iÉÉäSÉ ºÉxÉÉiÉxÉÒ vÉ¨ÉÇ {ÉrùiÉ¶ÉÒ®ú{ÉhÉä ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ
näùhÉÉ®äú ‘ºjÉÒ vÉ¨ÉÇxÉÒiÉÒ’ ¨ÉÉjÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ `ö®úÊ´É±Éä MÉä±Éä.”10 ªÉÉ Ê´ÉºÉÆ´ÉÉnùÉSÉä
EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉä. EòÉ®úhÉ =SSÉ
¨ÉÚ±ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉÆb÷hÉÒºÉÉ`öÒ ÊxÉ¦Éæ³ý, {ÉÚ´ÉÇOÉ½þÊ´É®úÊ½þiÉ ÊxÉ&{ÉIÉ{ÉÉiÉÒ oùÎ¹]õEòÉäxÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ
+ºÉiÉä.
b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ªÉÉÆSÉÒ +Éä³ýJÉ ¦ÉÉ®úiÉÉ±ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ
®úÉVªÉPÉ]õxÉäSÉä Ê¶É±{ÉEòÉ®ú,+lÉÇiÉVYÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ, iÉk´ÉYÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉEò, ºÉÉIÉä{ÉÒ
<ÊiÉ½þÉºÉEòÉ®ú +ÉÊhÉ ´ªÉÉºÉÆMÉÒ +¦ªÉÉºÉEò ¨½þhÉÚxÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ºjÉÒ =rùÉ®úÉSÉä iªÉÉÆxÉÒ
Eäò±Éä±Éä EòÉªÉÇ +VÉÉäb÷ +É½äþ.
b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ “¨ÉxÉÖº¨ÉÞiÉÒSÉä Eäò±Éä±Éä |ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò nù½þxÉ ¨ÉxÉÖº¨ÉÞiÉÒSªÉÉ
EòÉªÉtÉJÉÉ±ÉÒ nùb÷{É±Éä±ªÉÉ ºjÉÒ ¶ÉÚpùÉÆSªÉÉ ¨ÉÖCiÉÒSÉÉ {ÉÊ½þ±ÉÉ ½ÖþÆ EòÉ®ú ½þÉäiÉÉ.” b÷Éì.
+Ê·ÉxÉÒ vÉÉåMÉbä÷ ¨½þhÉiÉÉiÉ, “ºjÉÒ ½þÒ |ÉiªÉäEò EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSÉÉ SÉä½þ®úÉ ¨ÉÉä½þ®úÉ ¤Énù±ÉÚ ¶ÉEòiÉä.
¨ÉxÉÖ¹ªÉVÉÉiÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´½þÉªÉSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú ºjÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉMÉä `äö>ðxÉ SÉÉ±ÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
iªÉÉÆSªÉÉ½þÒ JÉÉÆtÉ´É®ú VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒSÉÒ iÉä´ÉføÒSÉ vÉÖ®úÉ ºÉÉÆ¦ÉÉ³ýhªÉÉ<iÉEäò iªÉÉÆxÉÉ ºÉIÉ¨É Eäò±Éä
{ÉÉÊ½þVÉä”11 ½äþ b÷Éì. +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ¨ÉÉxÉiÉÉiÉ.
ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉ<iÉEòÒ ºÉIÉ¨É ZÉÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä +ºÉÉSÉ ªÉÉSÉÉ +lÉÇ ½þÉªä É. ‘Ë½þnÚù
EòÉäb÷ Ê¤É±É’ ºjÉÒ =rùÉ®úÉSÉÒ MÉÉlÉÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ªÉä<Ç±É. ½äþ Ê¤É±É ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ {ÉÉä]õMÉÒ,
PÉ]õº¡òÉä]õ, {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ, nùkÉEò Ê´ÉvÉÉxÉ ´É ´ÉÉ®úºÉÉ ½þCEò |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉÉ®äú ½þÉäiÉä. ½äþ Ê¤É±É
¨ÉÆVÉÚ®ú ½þÉäiÉ xÉÉ½þÒ ½äþ {ÉÉ½ÚþxÉ b÷Éì. +ÉÆ¤Éäb÷Eò®úÉÆxÉÒ ¨ÉÆÊjÉ{ÉnùÉSÉÉ ®úÉVÉÒxÉÉ¨ÉÉ Ênù±ÉÉ. ªÉÉ´É°üxÉ
ºjÉÒ Ê½þiÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ iÉ³ý¨É³ý ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉä. ½äþ Ê¤É±É ÎºjÉªÉÉÆºÉÉ`öÒ ÊEòiÉÒ ¨É½þk´ÉÉSÉä
½þÉäiÉä ½äþ º{É¹]õ Eò®úiÉÉÆxÉÉ +Ê·ÉxÉÒ vÉÉåMÉbä÷ ¨½þhÉiÉÉiÉ, “Ë½þnÚ EòÉäb÷ Ê¤É±ÉÉSÉÉ ºjÉÒ ½þÉ
EåòpùË¤ÉnùÚ +É½äþ. BEò {ÉÊiÉi´ÉÉSªÉÉ EòÉªÉtÉxÉä ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ JÉÚ{É ¨ÉÉä`öÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ênù±ÉÉºÉÉ
Ê´É´ÉÉ½þÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉèªÉÇ Ênù±Éä. ºjÉÒSÉä EòÉè]ÖÆõÊ¤ÉEò ºlÉÉxÉ {ÉCEäò Eäò±Éä. B®ú´ÉÒ ºÉÆºEòÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ
Ê´É´ÉÉ½þ Ê´ÉSUäônù ½þÉähªÉÉ´É®ú ¤ÉÆnùÒ +ºÉiÉÉxÉÉ ªÉÉ Ê¤É±ÉÉxÉä PÉ]õº¡òÉä]õÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ nùÉPä ÉÉÆxÉÉ½þÒ
JÉÖ±ÉÉ Eò°üxÉ Ênù±ÉÉ. {É]õiÉ xÉºÉiÉÉxÉÉ +ÉªÉÖ¹ªÉ¦É®ú ¨ÉÉ®ú ºÉ½þxÉ Eò°üxÉ ¨ÉÖEòÉ]õ¬ÉxÉä
VÉMÉhÉÉ−ªÉÉ ºjÉÒ±ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ +ÉªÉÖ¹ªÉ VÉMÉhªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ªÉÉ EòÉªÉtÉxÉä Ênù±ÉÒ. +±{É´ÉªÉÒxÉ
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¨ÉÖ±ÉÓSÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉªÉtÉxÉä ®úÉäJÉ±Éä MÉä±Éä. BEò |ÉEòÉ®äú ½äþ Ê¤É±É ¨½þhÉVÉä ºjÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉSÉÉ
{ÉÊ½þ±ÉÉ VÉÉ½þÒ®úxÉÉ¨ÉÉ ½þÉäiÉä.”12 b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®úÉÆSªÉÉ ºjÉÒÊ´É¹ÉªÉEò EòÉªÉÉÈSÉÉ
{ÉÊ®úSÉªÉ Ë½þnÚù EòÉäb÷ Ê¤É±ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉSÉ ½þÉäiÉÉä.
ºÉiÉÒ |ÉlÉäSªÉÉ =MÉ¨ÉÉ¨ÉÉMÉä ªÉÉäÊxÉ¶ÉÖÊSÉiÉäSÉä EòÉ®úhÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä b÷Éì.
+ÉÆ¤Éäb÷Eò®úÉÆSÉä ¨ÉiÉ +É½äþ. “{ÉiÉÒSÉÉ ¨ÉÞiªÉÚ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉixÉÒ ‘´ÉÉføÒ´É ºjÉÒ’ `ö®úiÉä
+ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ Ê¤ÉPÉb÷iÉä. ¨½þhÉÚxÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ ºÉÆJªÉäiÉÒ±É iÉ¡òÉ´ÉiÉ nÚù®ú
Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ºjÉÒ±ÉÉ {ÉiÉÒSªÉÉ ÊSÉiÉäiÉ VÉÉ³ýhªÉÉSÉÉ +´ªÉ´É½þÉªÉÇ ¨ÉÉMÉÇ +´É±ÉÆÊ¤É±ÉÉ
VÉÉiÉÉä. EòÉ®úhÉiÉÒ ºjÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ VÉ®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ÊVÉ´ÉÆiÉ ®úÉÊ½þ±ÉÒ iÉ®ú |É¶xÉ
=nÂù¦É´ÉiÉÉä. BEò iÉ®ú ÊiÉ±ÉÉ nÖùºÉ−ªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É {ÉÖ¯û¹ÉÉ¶ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ¦ÉÉ
tÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä +ÉÊhÉ +ºÉä ZÉÉ±ªÉÉºÉ ÊiÉSªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É BEòÉ ={É´É®ú ºjÉÒSªÉÉ
±ÉMxÉÊ´É¹ÉªÉEò ½þCEòÉÆ´É®ú +ÉGò¨ÉhÉ½þÒ ½þÉäiÉä. ¨É½þk´ÉÉSÉä ¨½þhÉVÉä {É®úVÉÉiÉÒªÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆ¶ÉÒ
+¶ÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÒxÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò±ªÉÉºÉ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´É´ÉÉ½þÉSÉÉ ÊxÉªÉ¨É ¨ÉÉäb÷±ÉÉ VÉÉ<Ç±É.
+ÉÊhÉ VÉÉiÉ ¤ÉÆÊnùºiÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. ¨½þhÉÚxÉ ÊiÉ±ÉÉ {ÉiÉÒSªÉÉ ¶É´ÉÉ¤É®úÉä¤É®ú VÉÉ³ý±Éä
VÉÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMÉ±Éä. +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÚxÉ ºÉiÉÒ |ÉlÉäSÉÉ =nùªÉ ZÉÉ±ÉÉ.”13 ªÉÉSÉÉ +lÉÇ
º{É¹]õ +É½äþ EòÒ, VÉÉiÉÒSªÉÉ {ÉÉÊ´ÉjªÉÉSÉÉ ¦ÉÆMÉ ½þÉä>ð xÉªÉä ½äþ ºÉiÉÒ|ÉlÉäSªÉÉ =nùªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ
+É½äþ. b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®úÉÆxÉÒ EòÉ¨ÉMÉÉ®ú ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ =ilÉÉxÉÉSÉä |ÉªÉixÉ,
+ÉªÉÖ¹ªÉ¦É®ú iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ÉÉ EÖò]ÖÆõ¤É ÊxÉªÉÉäVÉxÉÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú, EòÉªÉtÉÆiÉMÉÇiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É
ºÉ¨ÉiÉÉ ´É ºÉ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆvÉÒSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒiÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÉ ºjÉÒÊ´É¹ÉªÉEò =nùÉ®ú
où¹]õÒEòÉäxÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉä.
¨É.MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÉ xÉäiÉÞi´ÉEòÉ³ý 1920 {ÉÉºÉÚxÉ ºÉÖ°ü ½þÉiä ÉÉä. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ
º´ÉÉiÉÆjªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, ºÉiªÉÉOÉ½þÉnùÒ ¨ÉÉMÉÉÈSÉä +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ¨É.
MÉÉÆvÉÓSªÉÉ SÉ³ý´É³ýÒiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É, MÉÉ´É{ÉÉiÉ³ýÒ´É®úÒ±É ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ, ¤ÉÉ±ÉEò¤ÉÉÊ±ÉEòÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ. ¨É. MÉÉÆvÉÓSªÉÉ SÉ³ý´É³ýÒiÉ iªÉÉÆSÉÒ {ÉixÉÒ EòºiÉÖ®ú¤ÉÉ
ªÉÉÆSªÉÉºÉ½þ EòÉ¨ÉÉnäù´ÉÒ SÉ]õÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ½ÆþºÉÉ ¨Éä½þiÉÉ, VÉªÉ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉVÉÒ, +¯ûhÉÉ
+ÉºÉ¡ò+±ÉÒ, +xÉºÉÚªÉÉ¤ÉÉ<Ç EòÉ³äý ªÉÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ½þÉiä ÉÉ.
¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ +É{É±ªÉÉ =kÉ®ú +ÉªÉÖ¹ªÉÉiÉ ¥ÉÀSÉªÉÇ ½äþ ¨É½þk´ÉÉSÉä ºÉÚjÉ ¨ÉÉxÉ±Éä.
VÉ¨ÉxÉÉ±ÉÉ±É ¤ÉVÉÉVÉ ªÉÉÆSÉÒ {ÉixÉÒ VÉÉxÉEòÒnäù´ÉÒ, ¸ÉÒEÞò¹hÉnùÉºÉ VÉÉVÉÚ ªÉÉÆSÉÒ {ÉixÉÒ ¤ÉÉ<Ç,
VÉªÉ|ÉEòÉ¶É xÉÉ®úÉªÉhÉ ªÉÉÆSÉÒ {ÉixÉÒ |É¦ÉÉ´ÉiÉÒ ¤ÉäxÉ ªÉÉÆºÉÉ®úJªÉÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ
Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä>ðxÉ ¥ÉÀSÉªÉÉÇSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò±Éä.
¨É. MÉÉÆvÉÓSªÉÉ ºjÉÒÊ´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆiÉ {É®Æú{É®úÉ +ÉÊhÉ xÉªÉiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É uùxuù
nù¶ÉÇxÉ PÉb÷iÉä. |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉäEòbÚ÷xÉ ÎºjÉªÉÉÆ´É®ú ½þÉähÉÉ−ªÉÉ +xªÉÉªÉÉiÉÚxÉ ¨ÉÖCiÉÒ ¨½þhÉVÉä
ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒ +ºÉä ¨ÉiÉ ½þÉäiÉä. +Ë½þºÉäSÉä ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÆiÉ =nùÉ½þ®úhÉ ¨½þhÉÚxÉ iÉä ÎºjÉªÉÉÆEòbä÷
{ÉÉ½þiÉÉiÉ.
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ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ {ÉÖ°ü¹ÉÉÆSÉä EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉÉiÉ³ýÒ´É°üxÉ +xÉÖEò®úhÉ Eò°üxÉ ºjÉÒºÉÖ±É¦É
´ÉÞkÉÒSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úÉ´ÉÉ. ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉ{ÉäIÉÉ ºÉnèù´É ¸Éä¹`ö +É½äþ. ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ´É ºÉÆªÉ¨É
½äþ ÊiÉSªÉÉiÉÒ±É ºÉnÂùMÉÖhÉ +É½äþiÉ. ¶ÉÒ±É ´É SÉÉÊ®újªÉÉSÉä ®úIÉhÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ÊiÉ±ÉÉ
EòÉähÉiªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉÉ½þÒ. {ÉÉÊ´ÉjªÉÉSªÉÉ ºÉÉ½þÉªªÉÉxÉäSÉ ºjÉÒ º´ÉiÉ&SªÉÉ ¶ÉÒ±ÉÉSÉä
®úIÉhÉ Eò°ü ¶ÉEòiÉä. ºÉÒiÉÉ, pùÉè{ÉnùÒSÉÒ =nùÉ½þ®úhÉä ªÉÉºÉÉ`öÒ ={ÉªÉÉäMÉÉSÉÒ `ö®úiÉÉiÉ.
ºÉÉ¨ÉÉVÉÊEò Ê´ÉEòÉºÉÉSªÉÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEäòiÉ ÎºjÉªÉÉÆSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ, ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨É½þk´ÉÉSÉä `ö°ü ¶ÉEòiÉä,
ÎºjÉªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ +ÊvÉEò EòÉªÉÇiÉi{É®ú, EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö, JÉÆ¤ÉÒ®ú ´É ´ÉiºÉ±É
+ºÉiÉÉiÉ. ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉ®ú ´É EÖò]Æõ¤É ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ÎºjÉªÉÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
PÉä>ð xÉªÉä. +ÆvÉ¸ÉrùÉÆSÉÉ Ê´É±ÉªÉ Eò°üxÉ, nùÉÊMÉxªÉÉÆSÉÉ +ÉOÉ½þ xÉ ¤ÉÉ³ýMÉiÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä xÉä]õEäò
ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ¶ÉÉºjÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úÉ´Éä. EòÉ¨ÉVÉÒ´ÉxÉÉiÉ ºÉÆªÉ¨ÉÉSÉä ºlÉÉxÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ EòÉ¨É
Ê´ÉVÉªÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ´É®ú +ÆEÖò¶É `äö´ÉhÉä ¨É½þk´ÉÉSÉä `ö®úÉ´Éä ªÉÉºÉÉ®úJÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ
|ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ ´ªÉCiÉ Eäò±Éä.
¨É.MÉÉÆvÉÓSªÉÉ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ
±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉä ¶ÉCªÉ +É½äþ.
iÉÉi{ÉªÉÇ +ºÉä EòÒ, ºjÉÒ =rùÉ®úÉSÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÎºjÉªÉÉÆxÉÒ ´É {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±Éä
|ÉªÉixÉ ºjÉÒ VÉÉÊhÉ´ÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòºÉxÉÉSÉä |ÉªÉixÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. {ÉÉ¶SÉÉiªÉ
ºjÉÒ´ÉÉtÉÆSÉÒ..... Ê´ÉPÉ]õxÉ´ÉÉnùÒ ´É ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ½þVÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ{ÉÖ¹]õÉiÉ +ÉhÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É
xÉèºÉÌMÉEò VÉèÊ´ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉºÉ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úhÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉVÉÒ´ÉxÉÉiÉ
ÊEòiÉÒ ={ÉªÉÖCiÉ `ö°ü ¶ÉEòiÉÒ±É ªÉÉSÉÉ ºÉÉ®úÉºÉÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úhÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉÒ
¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò `ö®äú±É. ¶ÉÒ±É, SÉÉÊ®újªÉ ´É EòÉè]ÖÆõÊ¤ÉEò ºÉ½þVÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ +ÆiÉ
Eò°üxÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉEåòpùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉi´ÉÉSÉÉ xÉ´½äþ
iÉ®ú {ÉiÉÒ-{ÉixÉÒSªÉÉ xÉÉiÉäºÉÆ¤ÉÆvÉÉSÉÉ, iªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É ¦ÉÉ´É¤ÉÆvÉÉÆSÉÉ +ÆiÉ Eò®úhÉÉ®äú `ö®äú±É.
¨½þhÉÚxÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç Ë¶Énäù, ¨É.¡Öò±Éä, ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç, b÷Éì.+ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ´É ¨É.MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ
iÉk´ÉÊ´ÉSÉÉ®úÉÆiÉÒ±É ºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ iÉk´ÉÉÆSÉÒ Ê´ÉvÉÉªÉEò ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eò°üxÉ +Énù¶ÉÇ ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É
ºÉ¨Éi´É¦ÉÉ´ÉÉSÉä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½äþSÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ´ÉÉnùÉSÉä +ÆÊiÉ¨É =Êqù¹]õ +ºÉÚ ¶ÉEäò±É +ºÉä
´ÉÉ]õiÉä.
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

|ÉÊiÉ¹`öÉxÉ – VÉÖ±Éè-+ÉìC]õÉä. 1994, {ÉÞ. 58.
ÊEòkÉÉ, {ÉÞ. 58.
ÊSÉ®úbä÷ ¤ÉÉ±ÉÉVÉÒ - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉÉiÉÒ±É ÎºjÉªÉÉ – {ÉÞ. 18.
ÊEòkÉÉ, {ÉÞ. 19.
+Éì¨´Éä]õ MÉä±É – VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉOÉ ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú, {É. 09.
xÉÉ<ÇEò ¶ÉÉä¦ÉÉ - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ où¹]õÒEòÉäxÉÉiÉÚxÉ ºjÉÒ´ÉÉnù, {ÉÞ. 75, {ÉÞ. 77, {ÉÞ. 78.
®úÉxÉbä÷ |ÉÊiÉ¦ÉÉ - ºjÉÒ |É¶xÉÉÆSÉÒ SÉSÉÉÇ, {ÉÞ. 49.
vÉÉåMÉbä÷ +ÉÊ·ÉxÉÒ - ºÉÆnù¦ÉÇ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É, {ÉÞ. 25. {ÉÞ. 28.
ÊEòkÉÉ, {É®únäù¶ÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ – b÷Éì +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú +ÉÊhÉ ºjÉÒ¨ÉÖCiÉÒ, {ÉÞ. 06.
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ीवाद आिण याची सै ांितक मांडणी
डॉ.
डॉ. वषा िव ाधर देसाईाई- पनर,
पनर बांदा
२० ा शतकात समाजशा ीय दृि कोनातून समाजजीवना या
अ ययनासाठी या नवीन परं परा िनमाण झा या आहेत याम ये ीवादी
अ ययन परं परा खूपच मह वाची ठरली. मनु य आप या अगाध
बु ी याव ाना या बळावऱ आज यायशा या उं च िशखरावर उभा आहे
या या या कतृ ववान परं परे त ी देखील पु षाइतक मह वपूण घटक
ठरते आहे. कारण आज २१ ा शतकात आपण सवजण सा रता ते
संगणक व िनती ते इं टरनेट अशी भाषा बोलतो तरीही जगातील काही
अपवाद वगळता ब सं य समाज िपतृस ाक धान,िपतृस ाक आिण
िपतृवंशीय आहेत. पुरातन काळापासून पु षांनी ि यांना इतके
दडपणाखाली ठे वले क दडपणाखालचे आयु य हेच ितचे नैस गक आयु य
असे

ि यांनाही

वाटू

लागली.

'रांधा,

वाढा,

उ ी

काढा'या

उं बर ापलीकडचे जीवन यां या वा ाला कधी आलेच नाही. ि यां या
या दयनीय अव थेकडे काही समाजसुधारकांचे ल
वेधले. काही
िशकले या ि यांनाही आप या दयनीय अव थेची जाणीव झालीआिण
प रणामतः काही समाजात ीमु
चळवळीला सु वात झाली. यातून
समाजातील
ीिवषयक
ां या अ यासाला चालना िमळाली. हा
ीिवषयक
ांचा अ यासव यातून काढलेले िन कष हणजे ीवाद
आिण ीवादी िस ांत होईल.
ीवादाची वाटचाल :
१९७४ साली टोरांटो येथे एक वैयि क गरज हणून ीमु ची
संक पना ज माला आलीव या संक पनेतून ीवादाला सु वात झाली.
१७८३ साली च रा य ांतीतून पुढे आलेला मानवी ह ांचा जाहीरनामा
ीवादी िवचारांना ेरक व पोषक ठरला. यानंतर १९७० म ये ऑिलच
द गुंझया लेिखके ने ‘ि यां या ह ांचा जाहीरनामा
पु षां माणेच

ीलाही एक वतं

िस

क न

हणून स मानाने जग याचा

ह असला पािहजे’ अशी मागणी के ली. तर इं लंडम ये १७९२ साली मेरी
वुल टोन ा ट यांनी The Vindication of Womanया

ंथात

ि यां या ह ांचे समथन करणारी वैचा रक मांडणी के ली. तसेच १८४८
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म ये अमे रके तील गुलामिगरी िव
या ल ात सहभागी झाले या
ि यांनी ि यां या ह ांचा जाहीरनामा घोिषत क न मालम ेत समान
वाटा,िश ण व रोजगारा या समानसंधीची मागणी के यानंतर १९२०
साली ि यांना मतदानाचा ह ा झाला.
अठरा ा व एकोिणसा ा शतकातील उदारमतवादी िवचारांनी
ीवादी िवचारांची पायाभरणी करायला सु वात के ली होती. उदा. जॉन
िमलयांनीआप या ंथात िववाहसं था ही ि यां या वातं यातील ध ड
आहे, याची चचा के ली असूनएकू णच पु षस ाक मू य व थेला

ां कत

के ले आहे. भारतातही १९ ा शतकात ि यां या परािधनतेला
पु षिन मत मू य व थाच कशी जबाबदार आहे याचा ऊहा पोह
करणारा ' ी-पु षतुलना' हा िनबंध ताराबाई

शदे यांनी िलिहला.

सुधारकांनी धमसुधारणे या चळवळीतून अंमलात आणलेला १८२९चा
सतीबंदीचा कायदा, १८५६ चे भारतीय िवधवापुन ववाहचे िवधेयक,
१८६० चे संमतीवयाचे िबल हे राजक य िनणय भारतीय

ी चळवळीचे

नांदी प आिव कारच होते, असे हणायला हरकत नाही.
२०

ा शतका या उ राधात मा

ीमु

ल

ाला गती

िमळाली. १९४९ साली िसमॉन द बो हा यांनी ‘ द सेकंड से स’ या
ंथातून

ी वाची वेगळी ओळख प के ली. " ी ही ज मत:

संपूण समाज व था ितला

ी नसतेतर

ी हणून घडवते,"(१)असा िवचार बो हाने

मांडला. यां याया भूिमके मुळे
अनुभवसृ ीचे आकलन न होता
िवचाराला नवे प रमाण ा
संदभात हाच मु ा ह जिनया वु

जीवशा ीय दृि कोनातूनच ि यां या
ीवादी सािह य आिण ीवादी समी ा
झाले. यापूव १९१९ म ये वा यीन
फ या लेिखके ने मांडला होता. त त
ं र ी

संघटनांचे जाळे िनमाण झाले. उदा.१९६६म ये 'नॅशनल ऑगनायझेशन
ऑफ वुमेन',

वीडनम ये ' ुप१८’,डे माकम ये 'रे ड

टॉ कग

ुप' या

संघटना अि त वात आ या. या संघटनांचा उ ेश ि यांची राजक य ताकद
वाढवणे हा होता. यानंतर बे ी

ायडन, के ट िमलेट, जमनी ि यर इ.नी

ीवादी चळवळीची राजक य त व ान हणून मांडणी के ली. डॉ. मंगला
वरखडे यां या

हण यानुसार, " ी या िश णावर,

संचारावर बंदी असता कामा नये,

ीचा ित या शरीरावर ह
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मातृ व ऐि छक असावे. जो पादनासाठी ि यांना गुलाम बनिवणा या
पु षस ाक व था नाकारणे हे या कालखंडातील ीवादाचे म यवत
सू

होते.”(२) अशा कारे वाटचाल करत

ीवाद आज या

थानावर

पोहोचला आहे.
ीवाद संक पना:
पना:
ीवादी िवचार हा िवषमतारहीत समाजाचे व पाहणारा एक
िवचार आहे. आज जगभर तो वेगवेग या पात मानला जाऊ लागला
आहे. १९७० नंतर मराठीम येही तो मानला जाऊ लागला. नवसमाज
िन मतीसाठी सव पातळीवर मानवी
वहारातील शोषणाची कारणे
शोधणे आिण ी अि मतेचा पुर कार करणा या न ा पयायांची मांडणी
करणे हे सवसाधारणपणे ीवादाचे व प आहे. पधपे ा सहकायावर
भर देणा-या मवाळ
ीवादापासून ते पु षस ेचा पाया उखडू न
टाक याची भाषा करणा या जहाल ीश वादापयत अनेक भूिमकांचा
या िवचार णालीत समावेश होतो. “ ीवादािवषयी ' ी स ेचा पुर कार
हणजे

ीवाद', 'िबन ल ा या

‘कं चुक जाळा, मोहीम हणजे
िन मती हणजे

वैराचारला मुभा

हणजे

ीवाद',

ीवाद', 'ि यांनी िन मले या वा ायची

ीवादी' अशा अनेक चुक या समजुती चिलत आहेत”(३)

असे सु मणी रॉय यांचे मत आहे. पण
ीवादािवषयी वेगवेग या
समी कांनी आपली वेगवेगळी भूिमका मांडलेली आहे. डॉ.अि नी ध गडे
ीवादािवषयी आपली भूिमका मांडताना हणतात,- " ीवाद हणजे
पु षांपासून फारकत घेऊन वतःचा सवतासुभा िनमाण करणे न हे; पण
सं कृ ती या हजारो वषा या इितहासाने बाईचे मानवपण नाका न ितला
जी पशुतु य अव था ा क न दली यातून बाहेर पडू न आपले ह
थािपत क न घे यासाठी िनमाण के लेले हे ासपीठ आहे".(४) तर या
िवषयी आपले मत मांडताना पा ा य समीि का लडा गाडन हणतात,"ि यांचे दु यम व आिण यासाठी करा ा लागणा या संघषाचे िव ेषण
हणजे

ीवाद"(५) गुंफा कोकाटे यां या मतानुसार, “ ि

आ मशोध, आ मभान, अि मता, समता, ह , कत

वातं य,

व अिधकार या

जािणवेतून ि यांनी आप या ह ांसाठी अि मतापूण लढा दला. जाितभेद
व ि यां या ह ासाठी समतामूलक
ी-पु षांनी दलेला हा
आ मभानाचा अि मतापूण लढा हणजे ीवाद."(६) या सव िवचारांव न
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अंितमत: आप याला असे हणता येईल क , िपतृस ाक अशा राजक य
स ाक ाला िवरोध करणे हणजे ीवादहोय. थािपत िवचार णाली
ीसंदभात िवचार करताना ित यावर ी वा या वेग या संक पना
लादून ित या

ि

वाला साचेबंद करते, ित यािवषयी या सव

संक पनातून यां यातील माणूसपण अधोरे िखत न करता के वळ ितचे
व तुमू य ठरवते. या
थािपत लगभेदािधि त पु षक ी दृ ीकोना
िव
उभा राहणारा वाद हणजे ीवाद होय.
ीवाद व प आिण ा ी:
ी:
ीवाद ही १९६० नंतर या दशकात वेगाने पुढे आलेली
िवचार णाली आहे. पु षस ाक समाज व थेत ि यांना िमळाले या
दु यम थानाचा

ितवाद करणे आिण सामािजक, आ थक व राजक य

स ा थानात पु षां या बरोबरीने थान ा हो यासाठी डावपेच आखणे
हे ीवादाचे व प आहे. ीवाद पा ा य देशात थम जला असला
तरी भारतातही गे या तीन दशकात तो आपली पाळे मुळे रोवू लागला
आहे.
समाजजीवनातील
ीशोषणाचे
येक े शोधून ते उखडू न
टाक या या दृ ीतून या मक होणारी ही एक िवचार णाली आहे. ती
थािपत ी शोषणा या परं परा उधळू न लावणारे िवचार ु ह िनमाण
करते, अशा कारे सव

े ातील पु षी वच वाला आ हान देते व ि यांना

याय िमळवून देत.े अशा कारे अफाट

ा ी पसरले या या

ीवादाचे

धमसं था, िववाहसं था, कु टुंबसं था, राजक यसं था, िश णसं था यां या
सं थापक बांधणीतला पु षस ाक मतलबीपणा उघड करणे, ढी-परं परा,
कायदा, त व ान, स दय िवचार, भाषा यातील पु षस ाक मू यांना
ां कत करणे आिण जीवना या सवच े ातील आचार-िवचारात
दसणारी
ी-पु ष
िवषमतेतील
िवसंगती
उघड
करीत
नवसमाजिन मती या िविवध पयायांचा शोध घेणे हे ताि वक व प
हणून सांगता येईल. हणजे ी व पु षां या पर परसंबंधांम ये असणारे
शोषण हे अधोरे िखत झाले क अिधक िनकोप संबंधा या बांधणीला ारं भ
होऊ शकतो,हीच

ीवादापुढील

दशा

हणावी लागेल. अशा कारे

आजवर झाले या कु ठ याही वादाला िजतके आयाम नसतील तेवढेआयाम
ीवादाला ा झाले आहेत.
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ी व पु ष यां यात जैिवक लगभेद आहेच पण ीचे ि म व
मया दत व पु ष
व थे या दृ ीने सोयीचे कर यासाठी
पु ष धान व था ी-पु षांवर सां कृ ितक लगभेद या संक पनेसाठी
लगभाव, लगगंड, लगधम इ यादी सं ा आरोिपत करते, असे हे
पु षस ाक व थेचे अ यायकारक राजकारण ओळखून उघडक स आणणे
आिण ीला ित या दु यम थानाव न क थानी आणणे हे ीवादाचे
मूलभूत उ
आहे. तर
थािपत पु ष राजकारणाला छे द देणे हे
ीवादाचे काय आहे.अशा या
ीवादाचे मुख दोन वाह आहेत.
यांचेही व प थोड यात येथे समजून घेणे म ा ठरते.
ीवादी वाह :
ीवाद,

ीमु

जगात सगळीकडेच या

वगैरे श द आज बरे च प रिचत झाले आहेत.
ीवादी वाहाने ल

वेधन
ू घेतलेले असूनचचा,

प रसंवादातही थान िमळवलेले आहे. ि यांना दु यम व देणारी जी
पु षी मानिसकता आहे याचा बीमोड करणे हे ीवादाचे मु य उ ी
आहे.हा ीवाद आज जगभर स य आहे. याचे पा ा य ीवाद व
भारतीय ीवाद असे दोन भागात िवभाजन के ले जाते.
पा ा य ीवाद :
१९६० या दशकात प
प धारण के ले या जीवना या सव
े ात िच क सक मीमांसा करणा या ीवादी णालीची पाळे मुळे १७
ा शतकात सापडतात. लंडन,

ा स, अमे रका या देशांम ये ि यां या

ह ांसाठी या चळवळी उ या रािह या. यातून पुढे हळू हळू ीवादाची
संक पना पुढे येऊ लागली. जॉन टु अट िमल यांनी ही १८७९म ये
'स जे शन ऑफ वुमन' हे पु तक

िस

क न िववाह सं था आिण

कु टुंबसं था ी या
िवकासाला आिण वातं याला कशा बाधक
होतात ते प के ले. १९ ा शतकात अमे रके म ये गुलामिगरीिव
पुकारले या ल ात ि या मो ा माणावर सहभागी झा या. १८४८
साली एिलझाबेथ कडी टॉटन आिण लु े िशयामॉटयांनी-'अमे रका सेनेका
फॉ स क वशन' ही प रषद भरवून यात ि यां या ह ांचा जाहीरनामा
घोिषत के ला. 'द सेकंड से स' या पु तकाम ये ' ीला

ी

हणून

घडव यात समाज कसा जबाबदार आहे याची मांडणी के ली. 'से शुअल
पॉिल ट स' ा पु तका ारे

के ट िमलेट यांनी िपतृस ाक समाज
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व थेिव
ह ला चढिवला. अशा या लेखकांनी आप या
ीवादी िवचारधारे ची पायाभूत मांडणी के ली.
भारतीय ीवाद :

ंथातून

गुलामिगरी, शोषण, समाजातील दु यम थान व दजा इ यादी
बाबत भारतीय

ीचे जगात या

ीशी जवळचे नाते आहे. एकोिणसा ा

शतकात इं जी िश णामुळे नविशि तांनी आप या सं कृ तीकडे, धमाकडे,
समाजरचनेकडे न ा दृ ीने पाह यास सु वात झाली. आिण ि यांची
ि थती सुधार याचे अनेक य के ले गेले. राजाराममोहन रॉय यांनी
सतीबंदीचा कायदा, संमतीवयाचा कायदा, सारडा कायदा अशा
काय ांमुळे ि यां या शोषणाचे

सोडव यावर भर दला. महा मा

फु ले यांनी या धम ंथांम ये ‘ि यांना एक िनयम व पु षांना दुसरा
िनयम’ असा दुट पीपणा मांडला यावर ‘हेकट पु षांनी िलिहलेले धम ंथ
आहेत’ असा

ीवादाला साजेसा ह ला क न ि यां या अव थेिवषयी

समाजने ात

अंजन

घाल याचा

य

के ला.

शाळा,बालह या ितबंधक गृह अशा सं था सु

तसेच

मुल साठी

के या. तर ध डो के शव

कव यांनीही िवधवा िववाह ितबंध िनवारक मंडळी, अनाथ बािलका म
अशा सं था थापन क न िवधवांचे जीवन माग लाव याचे य के ले.
ी िश णासाठी फु ले यां या बरोबरच इतरांनीही य के ले. या
सुधारकां या

य ातून सुिशि त झाले या ि यांनी, िवदेशी ि यांनी

चालिवले या उप मांनी भािवत होऊन जीवनाचा सवागीण अ यास
कर याक रता आव यक ंथिन मती कर याचा उपयु असा य के ला.
१९७५ हे जागितक मिहला वष हणून जाहीर झाले आिण ी संघटनांना
बळ लाभले. ‘मुलगी झाली हो’ हे योती हापसेकर यांचे नाटक आिण
दशने, लाईड-शो, भाषणे, लेख इ यादी ारा

ीवादी िवचारसरणीचा

सार होऊ लागला.
वेदकाळात ि यांना अनेक अिधकार होते. भारतीयदशना पैक
शा दशनात आिण तं ानात ी धान मानली गेली आहे. गौतम
बु ांनी ि यांना संघात

वेश

दला. नंतर या काळात महानुभाव,

वारकरी, लगायत इ यादी पंथांनीही

ीला आप या पंथात वेश दला.
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यात या पंथातील ि यांनी आप या सािह य िन मतीतून ‘ ीधम हणुनी
न हावे उदास’ असे हणून

ी िवचारसरणीची,

ीवादी िवचारसरणीची

छोटीसी पाऊलवाट िनमाण के लेली दसते. धा मक
े ा माणे
महारा ा या राजकारणा म येही ि यांचा मो ा माणावर सहभाग
आढळतो. िशवकाला पासून िजजाबाई, अिह यादेवी होळकर, राणी
ल मीबाई,तारारणी अशा अनेक ि या राजकारणात स य हो या.
िवसा ा शतका या उ राधात भारतीय राजकारणात ि यांनी
िनरिनरा या ठकाणी स ा थान िमळवलेले आहे.
१९ ा शतकात ी िश णाचे लोण पसरत गेले व यांनी
िशकू न सुधारणां या कायाला हातभार लावला. सािव ीबाई फु ले
यां यापासून एक परं परा िनमाण झाली. ताराबाई शदे यांनी तर
ि यां या बं द त चौकटीवर
िलिहले.

हार करणारे ' ी पु षतुलना'हे पु तक

यािवषयी बोलताना डॉ. िवलास खोले

हणतात क ,-"

कु टुंब व थेची बारकाईने छाननी क न पु षांना सव े व देवतु य व
बहाल करणा या परं परे ला आ हान देऊन ी-पु ष समानतेची वाही
देणारे पु तक यांनी िस के ले. ी या दीघकालीन मनानं तर उमटलेला
समाजाला कुं ठत क न टाकणारा वर हणजे ताराबा चे ी पु ष
तुलना हे लेखन होय."(७) रमाबाई रानडे यांनी १८८२ म ये 'आय मिहला
समाज' ही पिहली ि यांची संघटना थापन क न

ीमु

या कायाला

हातभार लावला. याचबरोबर 'शारदा सदन', 'मु

सदन' या सं थांतन
ू

ि यांना अथाजनासाठी उपयु ठरणारी कौश ये िशकिव यावर भर
दला.
ी-पु ष समानतेचा एक नवा आदश यानी ढ के ला.
पावतीबाई आठवले यांनी मजूर चळवळीचे नेतृ व क न जागितक मजूर
प रषदेत ि यांना कमी वेतन दले जाते हा
मांडला. गोदावरी
प ळे कर, अनुताई वाघ, मेधा पाटकर यां या माफत हे लोण पुढे पसरलेले
दसते. वातं यपूव काळात महारा ात लेिखकांनी ि यांचे िव
सािह यातून कट के ले. भारता या वातं य चळवळीत ि यांनी तर
नेतृ व श चे दशन के ले. अशा कारे वयंपाका या व संगोपना या
जबाबदारी या जा यात अडकले या
दाखव यासाठी भारतीय

ीवाद

ीला नवी दशा, नवी करणे

य शील रािहला. या
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ि यांबरोबर पु षांनाही ि यांब ल पुन वचार करायला वृ के ले आिण
' ी हणजे के वळ शरीर न हे तर या शरीरा या इ छा आकां ा, भावना
यांचा िवचार व ऐितहािसक आिण सामािजक

व थेतील

ीचे थान’

काल मा स या सा यवादी िवचारसरणीधारे

‘मा सवादी

याची जाणीव क न दली.
ीवादी िस ांत :
मा सवादी ीवाद :
ीवाद’ हे त व ान प

के ले जाते.मा स या िलखाणात

चचा के लेली आढळत नाही; पण तरीही

ी

ांची

ीवादी िस ांताम ये मा सवादी

िवचार मह वपूण ठरतात. या िस ांताचा पाया हा मा स आिण एंजल
यांनी घातला. े ड रक एग स यांनी' कु टुंब खाजगी मालम ा आिण रा य
यांचा उगम' या पु तकात असे प के ले आहे क , ‘इितहासा या ारं भी
असले या मातृस ाक समाज व थेत लिगक संबंधाम ये मु ता आिण
ीला िनवडीचे हणजे वतः या आवडी माणे आिण इ छे माणे
जग याचे वातं य होते. घरावर ीचे िनयं ण होते. शेती या शोधानंतर
ही व था िपतृस ाक झाली. या व थेत ीवर एक पित वाची चाल
लादली गेली. मा पु षांना अनेक ि यांशी िववाह कर याची मुभा होती.
पु षाने आ थक व लिगक अिधकार िमळवले. भांडवलशाही या उदयानंतर
ी सामािजक उ पादन व घरकाम या दो ही पातळीवर काय क नही
दु यम समजली जाऊ लागली.
हणून भांडवलशाहीिव
या
कामगारां या संघषात ि यांनी भाग

यावा, या संघषात मातृ व,

बालसंगोपना या जबाबदारीचे सामािजकरण हावे अशी मांडणी के ली
आहे. समकालीन मा सवादी

ीवादी िवचारवंत असे मानतात क ,

ीवादी िवचारांची बीजे मा सने मांडले या वग व थे या मूलभूत
संरचनेत सामावलेली असून िवशेषतः समकालीन भांडवलशाही
वग व थे या संरचनेत ही सामावलेली आहे. वग व थेत जो लगभेद
जव यात

आला;

तो

समकालीन

भांडवलशाही

वग व थेत

म यमवग यांचा उदय झा यावर. हे म यमवग य वतः उ पादक आिण
संघटना मक

औ ोिगक

उगम ोताचे,

कृ षी ापारीकरणाचे आिण रा ीय व आंतररा ीय

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

कृ षी ापाराचे,
ापाराचे मालक होते.

67

म यमवग य ि या या वतः मालम ाधारक न ह या तर या वतः
यां या पतीची मालम ा हो या. हणून यांचा िविनमय होत असे.
म यमवग य ि या यां या पतीची भावना मक, सामािजक व लिगक
सेवा करीत. भांडवलशाही वग व थेत म यम वगा या समावेशाबरोबरच
ी-पु ष समानता अि त वात आली. लग समानता िवशेषतः पगारी
वगात पाहायला िमळते. नोकरदार ि यांना यां या दु यम दजामुळे
पु षां या तुलनेने कमी वेतन दले जाते हा भेद लगवादाला ो साहन
देणारा ठरला. शेवटी या संदभात असे हणता येईल क नोकरदार ी ही
ित या पती या दृ ीने उ पादन
येचे एक साधन असून ितची ि थती ही
गुलामापे ाही वाईट आहे असे एकं दर पाहायला िमळते आज ही
प रि थती बदललेली आहे वा तववादी ीवादी िवचारवंत यां या मताने
लगभेद ही जीवशा ीय
येतून आकाराला आलेली िवभेदीकरणाची
घटना नसून वग व थे या संरचना मक भेदाचा तो अप रहाय प रणाम
होईल. मा सवादी ीवादािवषयी आपले मत मांडताना डॉ. मंगला
वरखेडे

हणतात, "भांडवलशाहीतून प रणत झालेला वगलढा आिण

लिगक मिवभागणीतून झालेली ी-पु ष िवषमतेची प रणती यांची
सांगड घालून मा सवादी ीवादाची मांडणी के ली जाते.”(८)
मवाळ ीवाद :
१७
ा १८
ा शतकाम ये मवाळ
ीवादी त वातूनही
िवचारसरणी आकारास आली. अठरा ा शतकाम ये मवाळ ीवादी
िवचार वाहाने पु षां माणेच ि यांना समान िश ण िमळावे,
एकोिणसा ा शतकात समान नागरी ह व आ थक िवकासा या समान
संधी तर िवसा ा शतकाम ये
ी-पु षांना समान दजा, ि यांना
पु षां माणेच समान वागणूक या माग या पुढे आ या.
ीवादी
त व ाना या आधारे ी-पु ष समानतेचे िविवध मु े पुढे आले. या
सवाचा हेतू एकच होता क , ि यांचे दु यम व िमटवून समानतेचा िवचार
पुढे यावा. यादृ ीने सामािजक वातावरण बदलणे गरजेचे होते. सामािजक
वातावरण हणजे समाजातील लोकांची मानिसकता बदलणे हे एक मोठे
आ हान या काळात होते. मवाळ ीवादी िवचारवंतांचे मु य येय
ि यांना राजक य व कायदेशीर समता ा क न देणे आहे. िशवाय या
ीवादी िवचारांचे खाजगी जीवनातील वा य, शांतता व सहकाय यांचे
मह व मा य के ले. भांडवलशाही व थेने िनमाण के ले या िवकासा या
संधीचा लाभ घेऊन ि यांनी आपला िवकास करावा. यासाठी
भांडवलशाही
व थेला आ हान दे याची आव यकता नाही तर
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कायदेशीर सुधारणा ारे
ीमु चा वासमवाळ
ीवादात अपेि त
आहे. मवाळ
ीवाद असे मानतो क ,
ीमु मुळे पु षांना अनेक
सवलत ना मुकावं लागले तरी आ थक उ पादन व देशा या संर णा या
एकाक जबाबदारीतून यांची सुटका होईल यातून असे प होते क ,
मवाळ ीवादी िवचाराने ीवादी िवचारांना नवी दशा दे याचे काय
के ले आहे.
अि त ववादी ीवाद :
ी वाची नवी ओळख िनमाण करणे हेच या िवचार णालीचे
येय आहे. ि यांना वतःचे असे अि त व असत नाही ती कोणाची तरी
बहीण, प ी, माता असते. धम, शासन, िश ण व थेतही ीला दु यम
थान असते हणून ीने पु षस ाक व थेने लादलेली बंधने झुगा न
दली पािहजेत आिण एकू णच समाज व थेत स म माणूस हणून
वावर याचा आपला ह िमळवला पािहजे, अशी या िवचारसरणीची
भूिमका आहे.
कृ णवण य ीवाद :
अमे रकन ीवादी चळवळीचा एक िव तार हणजे कृ णवण य
ीवाद होय. पु षस ाक समाजापासून ीची मु
झाली पािहजे अशी
सवसाधारणपणे ीवादाची मांडणी असते. परं तु "गौरव णय ि याव
कृ णवण य ि या यां यात जोपयत समान पातळीवर भिगनीभाव नांदत
नाही तोपयत कृ णवण य ि यांना वतं पणे आपली लढाई लढणे महाग
१७) के वळ लिगक िवषमता न हे
आहे अशी भूिमका बेल क यांनी मांडली"(१७)
तर आिण वग य िवषमता ही न के ली पािहजे असा सम ल ी िवचार
कृ णवण य ी वादात अिभ ेत आहे.
जहाल ीवाद :
ि यांचे शोषण करणा या पु षांिव
आ मक लढा देऊन संपण
ू
समाज व था बदल याचा आ ह धरणारी ही िवचार णाली आहे.
सािह य े ातही सृजनशीलतेचाम ा पु षांकडे आहे. यांना शह देऊन
ि यां या लेखक वाची पुनमाडणी कर यावर या िवचारसरणीचा भर
आहे. िगलबड, सुजन गुबर, हेरॉ ड लूम, हेलन िसझु यांनी या
िवचार णालीची सै ांितक मांडणी के ली. पु षस ेचे क िवचिलत करणे
आिण याला समांतर असे
ी धान क िनमाण कर यावर या
िवचारधारे चा भर आहे. पु ष क ीय भािषक ाकरण नाका न ी
क ीय संिहता िनमाण कर याचा य करणे हे या गटाचे वैिश
सांगता
येते. मराठीत ि या तडु लकर, गौरी देशपांडे, प जा फाटक यांनी जहाल
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ीवादी भूिमके शी सुसंगत अशी आशयसू घेऊन कथा कादंब या
िलिह या आहेत.
थोड यात आपणाला असे हणता येईल क ,
ीवादा या
िनरिनरा या िस ांतामधून आिण यां या पर पर संबंधांमधून जो िवकास
घडू न आला आहे याम ये
ी या गौण वाला कारणीभूत ठरणा या
सामािजक, आ थक, सां कृ ितक, राजक य, मानसशा ीय इ यादी
घटकांचा सखोल िवचार कर यात आला आहे.
समारोप :
ीवादही एक
ापक संक पना आहे.
ीवाद
ीयां या
ापुरताच मया दत िवचार न करता राहाता ी जीवना या िविवध
े ातील शोषणा या िवरोधात आवाज उठवतो. ीवादाचा िवकास हा
ि यांचे ह व यां यावरील अ याय-अ याचार यांना िवरोध करणा या
चळवळीतून झाला आहे. हणून ीवाद ही संक पना पु तक नसून
जीवनातील य घटनांचा याला आधार आहे. १९६०नंतर ीवादी
िवचारसरणीचा भारतासार या ितस या जगातील देशातही गांभीयाने
िवचार होऊ लागला. समाज व थेत
ीकडे यूनतावादी व दु यम
दृि कोनातून पािहले जाते. ितची काय े े ही परं परे ने नेमून दलेली
असतात. यािशवाय कोण याही े ात ितने ह त ेप क नये असा एक
अिलिखत िनयम असतो. आिण असे जर ितने के ले तर साम-दाम-दंड-भेद
याचा वापर के ला जातो.
ीवादी िवचारसरणी वरीलिवचाराला व
मानवी िवचाराला नाकारते. ि यां या जीवनातील िवषमते या िवरोधात
ीवादी िवचारसरणी िवधायक भूिमका मांडली व यातूनच पुढे ीवादी
सािह य,
ीवादी समी ा,
ीवादी सािह यशा
या संक पना
आकाराला येऊ लाग या.
संदभ थ
ं :
1) जाधव, मनोहर(संपा.), “समी ेतील न ा संक पना,” व प काशन, औरंगाबाद,पृ.१२६.
2) त ैव, पृ.१२७.
3) मोरे, सदानंद, “रा. च. ढेरे िलिखत ‘ल ागौरी’: एक पुन वचार,” ीवाणी, सािह य
िवशेषांक, ऑ टोबर,१९९३,पृ.९८.
अि नी, “ ीवादी समी ा व प आिण उपयोजन,” दलीपराज काशन, पुणे,
पृ.०६.
5) कोकाटे, गुंफा, “ ीवादी समी ादृ ीतून सािनयाचे सािह य, ”नवभारत, फे ु. २००५,
पृ.३४.
6) खोले, िवलास (संपा.), “ताराबाई शदेिलिखत ीपु षतुलना,” ितमा काशन, पुणे, पृ.२४.
7) जाधव, मनोहर, उिन., पृ. १२९

4) ध गडे,
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मराठी कादंब-यांतन
ू कट झालेला
ीवाद
डॉ.
डॉ. ो.
ो. मंदा कनी मे ाम
िवभाग मुख, मराठी िवभाग, इं दराबाई मेघे मिहला महािव ालय, मोश रोड,
इरिवन चौक, अमरावती

तावना
कादंबरी हा एक लोकि य वा य कार मा यता

ा

झाला

आहे. कादंबरी हा वा य कार युरोपातून भारतात आला असे हटले गेल.े
भारतात 19

ा शतकात कादंबरीची ओळख झाली. इं जांचा भारतात

वेश इं जी िश णाचा

सार, मु णकलेचा प रचय इ यादी गो मुळे

महारा ा या सामािजक, सां कृ ितक जीवनात अनेक बदल घडू न आले.
इं जी िश णामुळे समाजात िनमाण झालेला म यमवग व याची ानाची
भूक

दवस दवस वाढत होती. आप या वा या या मयादा

याला

जाणवत हो या. इं जी ंथामुळे यांची अिभ ची वाढीस लागली होती.
न ा सुधारणा, दळणवळणाची साधने यातून सामािजक अिभसरणाची
या सु

झाली. आधुिनकते या काशात आपली समाजमू ये तपासली

जाऊ लागली. िव ान, बु ी ामा यवाद, नव-नवे िवचार वाह यामुळे
िशि तां या मनाम ये भारतीय समाजातील

ढी परं परा, अ ानामुळे

झाले या समाजा या हानीचे िवदारक िच ण िनमाण झाले.

ी

िश णालाही अनुकूल वातावरण तयार होऊ लागले. या काळातील
सामािजक-सां कृ ितक प रि थती कादंबरी या उदयास पोषक ठरली.
ीवादी जािणवा
जािणवा:
वा:
पिहली

मराठी

कादंबरी

हणून

बाबा

प नजी

यांची

’यमुनापयटन’चा उ लेख के ला जातो. या कादंबरीम ये िवधवा िववाहाचा
क य थानी आला.

ढी परं परे या िवळ यात अडकले या
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समाज व थेत ि यां या जीवनाची होरपळ कती दाहक असते याचे
िच ण या कादंबरीत येते. तसेच ह.ना. आपटे, डॉ.के तकर, वरे रकर, िव.स.
खांडेकर यां या कादंब-यांतून

ी

ांचा उहापोह झाला आहे.

चळवळ चा न ाने उदय दिलत सािह याची चळवळ डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांचे

14

ऑ टोबर

1956

रोजीचे धमप रवतन, शेतकरी चळवळ

तसेच या काळात समाजवादी िवचारांवर आधा रत युवकां या चळवळी
उ या झा या. 1975 हे ‘आंतररा ीय मिहला वष’ घोिषत झा यानंतर ‘ ी
जािणवा’ मूळ ध

लाग या.

शेतकरी चळवळीत मो
ी आिण दिलत
ीमु

ा माणात सहभागी झालेली

ामीण

ी चळवळ यामुळे समाजमन तयार होऊ लागले होते.

चळवळीचा आिण

ीवादी जािणवांचा भाव आप याला काही

कादंब-यांमधून शोधता येऊ शकतो.

1960

नंतर या काळात मो

माणात कादंब-या िलिह या गे यात. ि यांनीही िवपुल

ा

माणात

कादंबरी लेखन के ले.
काही

ीवादी कादंब-यांचा आढावा:
आढावा:
या शोधिनबंधात गौरी देशपांडे, कमल देसोई, किवता महाजन,

शांता गोखले वगैर या कादंब-यांचा आढावा घे याचा य

मी करणार

आहे.
साहिजकच ‘ ीवादी कादंबरी’ समजून घेताना ‘ ीवादी’ या
श दात

ी या ‘माणूस’ हणून जग या या ह ाआड येणा-या जाचक

परं परा, यांनी के लेली

ीची क डी आिण ती क डी फोड यासाठी

ि यांनी वतःपुढे ये याची जी गरज सामावलेली आहे ती ल ात घेणं
आव यक आहे.

ीवादाचा अथ प

झाला क , मगच

ीवादी कादंब-

यात दसून येणारी परं परांची बेडी आिण वातं याचा यास यातील
संघषाचं िच ही प झा याचे दसून येईल.
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ीवाद याचा अथ आ मभान आलेली
यात संबंध कसा

ी. आपण आिण भोवताल

थािपत करते, ‘ ी’ हणून अमा य, ‘ ी’ हणून

अ याचार, ‘ ी’ हणून अवहेलना, उपे ा या सा-याना नकार देऊन
येक ला वतःला िस

करता येईलच असं नाही. पण ती

प ी व आिण मातृ व याचं उदा ीकरण नाकारणं ही
गरज आहे. यात कु णी

े -किन

करते.

ी-पु ष दोघांचीही

अस याचं कारण नाही. अशी तकशु

भूिमका घेते हे मह वाचं. या मागाने यात पु षी स े या म ुरीिव
सािह या या मा यमातून एक कारे

ी लेिखकांनी जे बंड पुकारलं आिण

याचबरोबर आपण आिण भोवताल यातील
असलेलं अंतर बघू लागली याचं

लगभेदावर आधा रत

ित बब ितने िलिहले या कादंबरीत

पडलेलं दसून येते.
आिण समाज यां या संबंधातील ताण िचि त करीत
असतानाच

थािपत

व थेला नकार देत न ा

कर याचं साम य बाळगून असणे या वैिश
सािह य कार

व थेकडे िनदश

ामुळे कादंबरी हा

ीवादी सािह य कारांना आप या अिभ

साठी

जवळचा वाटला असे हणायला हरकत नाही. कमल देसाई, अंिबका
सरकार, आशा बगे, गौरी देशपांडे, शांता गोखले, सािनया, मेघना पेठे,
किवता महाजन यां या कादंब-यातून हे न ा जीवनदृ ीचं भान हणूनच
जोरकस प तीनं

होऊ लागलं. कौटुंिबक, वैवािहक आयु याची

वतःची हणून एक क पना

य ात आण यासाठी धडपडणा-या, ‘आपण

कसं जगावं’ हे समाज कोण ठरवणार? असा समाजा या डो याला डोळा
िभडवून बेधडक
लाग या. जाचक

करणा-या नाियका

यां या कादंब-यांतून भेटू

व थेला आ हान देणा-या न ा िवचारां या या

लेिखकांनी आजवर या सािह या या मु य वाहापासून अंतर राखत एक
नवी वाट िनमाण के ली आिण ही सश , समृ

वाट पाहता पाहता मु य
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वाह बनली. आज

ीवादी कादंबरीकार हटले क डो यासमोर येतात

ती हीच नावं आिण यांनी दलेलं जग याचं नवं भान!
कमल देसाई यां या ‘रा ं दन आ हा यु ाचा संग’, ‘काळा सूय
आिण हॅट घालणारी बाई’ या सं ा वाही कादंब-या आिण आधी या
मराठी कादंबरी या पा भूमीवर मानवी जीवनातील एकटेपणा या
दुःखाचं, अंतबा
तेही

जग आिण मना या चालू असले या संघषाचं िच ण

ितमा- ितका या मा यमातून इतकं ती तेनं आलं क , यां या

कादंब-यातील पु ष धान समाज व थे या चौकटीत गुदम न जाणा-या
ी या वेदनेकडे यांनी ल वेधलं.
गौरी देशपांडे आजुबाजुचं वा तव बदलेल तशा पाप-पु या या,
नीती-अनीती या क पनाही बदालायला ह ात आिण नवीन काही
िनमाण कर याची इ छा अस यािशवाय जुनी चौकट मोडता येत नाही.
ि यांना जोपयत आई, बायको, सून, मुलगी अशा भूिमकात जगावं लागतं
तोपयत यांची घुसमट होतच राहणार. सुखानं जगणं हा

येकाचा ह

आहे आिण यासाठी कोण याही चौकटीत या भूिमके त न अडकता ‘
हणून जग याची मोकळीक

ीला िमळायला हवी.

ा

’

ि वादाचा

पुर कार गौरी देशपांडे या लेखनात दसून येतो.
किवता महाजनां या ‘ ’ कादंबरीतील
वतःशीच ओळख क न घेत वाढ याची इ छा
पा

फु लाही अशीच
करते. आ दवासी

ातील ि यांचा राजकारणातील सहभाग आिण यांचे

याचा एक

दीघ अ यास या कादंबरीत आहे.
मेघना पेठे या कादंबरीत येणारी

ी म यमवग य आहे. ती

आप या मना या आिण शरीरा या हाका ऐकते. ‘नैस गक वासना’ हणून
पु षाला जसं

ी शरीर हवं असतं तसंच बाई या शरीरा या उम ही

नैस गकच असतात हे ही ती उघडपणे मांडते. हणूनच मेघना पेठेची
नाियका िनःसंकोचपणे पु षांिवषयी आस

, ितर कार आिण िनरी छा

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

74

याचा रोखठोक

यय देते. यांची ‘नाितचरािम’ ही कादंबरी यासाठी

मह वाची आहे.
आशा बगे, सािनया यां या कादंब-यांतून भेटणा-या ि याही
आ मस मानाचं मह व समजून आहेत. पण हे भान यां या लेखनात
संयतपणे

होते.

ा दो ही कादंबरीकार मानवी ना यातील

अग यतेचा शोध घेत असतात. सािनया या कादंब-या वाचताना जाणवतं
क ितला के वळ

ीचंच न हे तर

ी-पु षाचं मनही कसा िवचार करते,

नातेसंबंध कसे घडत जातात, कसे घिन

होतात आिण कसे तुटतात,

यातून आयु य कशी उ व त होतात कवा कशी बहरतात यािवषयी
कु तूहल आहे आिण ते ित या सव लेखनात

ययाला येत.े

वतः या संवेदनशीलतेन,े मू यभावाने न ाने जग पाहणे, ते
सािह यात सं का रत करणे आिण वाचकालाही ही नवी दृ ी देणे हे या
ीवादी कादंबरीकाराचं मराठी सािह यातील फार मोठं योगदान आहे.
सवानी मा यच के ले पािहजे.
िन कष

1. या सव कादंब-यांना सुिशि त, उ वगाचे, म यमवग य, शहरी
सं कृ तीची पा भूमी आहे. परं परा आिण आधुिनकता यां यामधून
होणारी घुसमट यांचे िच ण येते. यातून बाहेर पड यासाठी ि यांनी
के लेला संघष भाविनक व मानिसक पातळीवर रे खाटलेला आहे.

2. या कादंब-याम ये येणारी वणने धीट आहेत.

ामािणक आहेत.

‘ताकाला जाऊन भांडे लपिवणे’ या हणी माणे नाहीत. सरळसरळ
अिभ

आहे. आप या जीवन िवषयक िवचारांवर

ा असणा-

या नाियका िनधारपूवक िनणया मक जीवन जगताना दसतात.

3.

ीवाद ही समाजप रवतन घडवू पाहणारी राजक य जाणीव होय.

4.

ीवाद
स ेिव

या ल

ाचं नेतृ व करतो तो लढा के वळ पु षी

चा लढा नाही. तर

ीची क डी करणा-या
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स ा थाना या िवरोधात हा लढा आहे. जातभेद, लगभेद आिण
धमभेद यां या आ याने ितची होत असलेली अवहेलना हा

ीवादी

सािह यातील मु य मु ा आहे.

5.

ीवादी दृि कोनामुळे हणजे एक वेगळी िविश

भूिमका घेऊन

वेगळे लेखन के यामुळे मराठी सािह याला एक वेगळा आयाम
िमळाला असे हण यास हरकत नाही.
संदभ सूची:
ी:
१) िववाह मातून भानावर-मंगला सामंत
२) मूळ संक पना आिण सािह य िवचार-संपादन काश मेदककर
३) सािनया यांचे सािह य आिण

ीवाद-डॉ.िश पा हा े

४) एके क पान गळावया आिण नंतर-डॉ.पु पलता राजपुरे-तापस

***
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ीवाद : संक पना व व प
ा. डॉ. अं. द. टापरे

मराठी िवभाग, तो णीवाल महािव ालय, सेनगाव, ता. सेनगाव िज.
हगोली
तावना:ीवाद ही संक पना हणजेच एक िवचार आहे. कारण क
ी
पु ष ही संसाराची दोन चाके आहेत असं हटलं तरी एक चाक मा
परं परे या जोखंडात फसून बसलेले आहे. हे नाका न चालणार नाही.
कारण या सग यांचा प रणाम हा आप या समाज व थेवर होत आहे.
या अिन प रणामांची मीमांसा या िनिम याने आपण करतो आहोत.
मानवी जीवनात समाजािशवाय माणूस राहणे अश यच आहे. हणून
समाज, सं कृ ती, सािह य, अथकारण, राजकारण या सवच गो ी या
पर पर पूरक अशा आहेत. यातून मानवी समाजाची पूतता कर यासाठी
मह वपूण अशा आहेत. यातून आपली वाटचाल गती या दशेने होत
असते. परं तु ी पु ष िवषमता हा मु ा िवचारात मांडताना ि यांचे
हे के वळ एका ांता पुरतेच मया दत नसून ते वैि क तरावर च चले
जाणारे कवा मंथन होणारे आहेत. हे आपणास ल ात यावे लागतं.
ि यां या
ांची जाणीव िनमाण करणारा वैि क तरावरील िवचार
मांडणारी एक संक पना हणजे ीवाद होय. संपण
ू जगात ी-पु ष
िवषमता वेगवेग या तरावर अि त वात आहे. ि यांचे
हे मानवी
अिधकारा या दृि कोनातून अ यंत मह वपूण आहेत. अठरा ा शतकात
पा ा य ि यांना आप या अि त वाची जाणीव होऊन आप या याय
ह ासाठी

ीमु

या चळवळीचा

ारं भ के ला. समान वेतन, कामाचे

तास कमी करणे कवा मतदानाचा ह असे
घेऊन ी यांनी आपला
लढा सु के ला. याचे फलीत आप याला इं लंडम ये १८१८ साली
ि यांना मतदानाचा अिधकार िमळाला. ाचीन काळापासून िवचार के ला
तर ि यांना दु यम थान िमळालेले आहे. पु ष

धान सं कृ ती, धम

व थेचा पगडा या कारणाने ि यांना दु यम व िमळाले आहे. ी ही
एक वतं
ि म व आहे. हा िवचार आजही अपवादाने कु णा या मनात
येत असेल तर हे वा तव आहे. कारण ि यांना ही पु ष धान सं कृ तीची
सवय झाली आहे. यामुळे वतः या अि त वाचा
उभा करणे यांना
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श य नाही. एक कडे ीला देवतेचा दजा आिण दुसरीकडे ितला माणूस
हणून जग याचा िवचारच िहरावून घेतला जातो हे वा तव व हा
िवरोधाभास होय.
ीवादी चळवळीची पा भूमी साधारणता १८ ा शतकात
पा ा य ि यांनी आप या अिधकारासाठी, ह ासाठी लढायला सु वात
के ली. या आधी १६७४ म ये मागारे ट बेटण या
ीने सव थम
िवधानसभेत ि यांना मतदानाचा अिधकार असावा ही मागणी के ली परं तु
ती फे टाळ यात आली. यानंतर काही अटी -शत ठे वन
ू ि यांना
मतदानाचा अिधकार दे यात आला. १८४० पयत ि यांना संपूणपणे मत
वातं य िमळव यासाठी य करावे लागले. यु े िशया मॉट, युसी टोन
इन टाईन या ि यांनी य के ले. सन १८४८ म ये ी वातं याचा
जाहीरनामा िस झाला. याला िसनेका ा स हणून ओळखले गेले.
यानंतर १८६९ म ये अमे रकन वुमन असोिसएशनची थापना झाली.
महायु ात ीयांनी मो ा माणात सहभाग घेतला आिण माणूस हणून
जग याचा अिधकार ि यांना आहे. ि यांना कॅ नडा, ि टन, अमे रका,
ा स व युरोिपयन देशांम ये राजकारणात आिण मतदानाचा अिधकार
िमळाला. हे पा ा य ीवादी चळवळीचा इितहास सांगतो.
भारतीय ीवादी चळवळ:
चळवळ:भारतीय ीवादी चळवळीचे मूळ हे पा ा य चळवळीतच
आहे.
ी -पु ष समानता, समान ह , समान िश ण, आ थक
वातं याचा, मतदानाचा, राजक य जीवनात सहभागी हो याचा
अिधकार, १९४८ मधील ी वातं याचा जाहीरनामा या सवाचा भाव
भारतीय ी वादावर झा याचे आपणास दसून येते. िवसा ा शतकात
भारतात सामािजक बोधन चळवळीला ारं भ झाला. भारतीय समाज
जीवनात ही
ीवादी चळवळीला ारं भ झाला. वातं य ा ीनंतर
भारतीय समाज जीवनाला एक नवी दशा िमळाली. िश णाने ी-पु ष
समानतेची जाणीव िवकिसत झाली. धमािधि त भारतीय समाज व था
ि यां या दु यम वाला कारणीभूत ठर या. सती था, बालिववाह,
के शवपन अशा अनेक सम या या काळात ि यां या बाबतीत िनमाण
झा या हो या. ि यांनी िशि त होणे पापा या क त
े येत होते. परं तु
राजा राम मोहन रॉय, रमाबाई रानडे, महा मा फु ले, सािव ीबाई फु ले,
महष कव, गोपाळकृ ण गोखले, पंिडता रमाबाई, आगरकर, महा मा
गांधी अशा अनेक समाजसुधारकांनी ी वातं याचा पुर कार के ला. परं तु

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

78

तो जेवढा पा ा य देशात खरपणे जाणवत होता तेवढा भारतात जाणवत
न हता. कारण धमािध ता ीयांना वतःब ल िवचार कर यास वेळच
देत न हती. ि यांची मानिसकताही यास मो ा माणात कारणीभूत
होती. असे असले तरी १९२० नंतर ि यांनी आप या कतृ वाचा ठसा
उमटिव यास सु वात के ली. पा ा य ीवादात िसमोन द बो हार यांचे
द सेकंड से स हे पु तक ीवादाचे आदश आहे. तर भारतीय मराठी
सािह य ी वाचा िवचार क न िलिहलेले पु तक हणजे १८८२ म ये
िलिहलेले ताराबाई शदे यांचे ी -पु ष तुलना हे पु तक होय.
याकाळात ीवाद ही संक पना अि त वात नसली तरी ब याच
माणात ीयां या बाबतीत िवचार हो यास सु वात झाली. आ ही
पु षापे ा कु ठ याही बाबतीत कमी नाहीत ही मानिसकता तयार हायला
लागली. आप या कतृ वाने ि यांनी आपली येय गाठले. ि यांनी
आप यावर होणा या अ यायाचा ितकार करावा ही भावना बळावू
लागली. ीवाद ही संक पना कशा कारे आकार घेताना दसते. समान
ह , समान दजा आिण समान वातं य हे

ीवादाचे मूळ त व आहे.

समाज कु ठलाही असो ि यांकडे बघ याचा दृि कोन सारखाच आहे.
यामुळे
ीवाद या संक पनेचा िवचार करता या वैि क संक पनेत
ीवादी िवचारसरणीचे कटीकरण झाले आहे. ीवाद ही संक पना
जगभर पसरली. ि यां या संदभातील अ याय-अ याचार या संदभाचा
िवचार होऊ लागला. ीवाद ही संक पना के वळ ी वातं या इतक च
मया दत न राहता आदश ी पु षांची िन मती ी वादातून होते हा
िवचार जताना दसतो.
िन कष :१.
ीवाद ही एक िवचारसरणी असून ती अशी िवचारसरणी आहे.
२. पा ा य ी वादात भारतीय ी वादाचे मूळ आहे.
३. जॉन टुअट िमल यांनी ि टश पालमटम ये ि यां या मतदाना या
ह ाची मागणी के ली.
४. वातं याचा जाहीरनामा
वातं य वादी िवचारसरणीचा
पुर कार ही मह वपूण घटना होय.
५. समान ह समान दजा समान वातं य या त वांचा िवचार होऊ
लागला.
६. वुमेन इन ना टी सचुरी स जे शन ऑफ वुमन द सेकंड से स या
ंथांनी ीवादी िवचारसरणीचा िवचार अ यंत खरपणे मांडला.
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७.

ी पु ष तुलना सार या ताराबाई शदे यांचा ंथ अ यंत परखड
अनेक
ांना उपि थत करतो.
८. समाजसुधारकांनी के लेले
ी वातं या या संदभाने के लेले काय
ि यांना िमळालेले िश ण वतःब ल िवचार कर यास कारणीभूत
ठरते.
९. अनुभवांचे आिव करण सािह यातील ीवाद संदभाने झाली ीवाद
ही संक पना ि यांना
हो याचे मा यम आहे.
संदभ :-

१.

ी सािह याचा मागोवा, (संपा) मंदा खांडगे, डॉ. नीिलमा गुंडी, डॉ. यो

ा आफळे

सािह य ेमी भिगनी मंडळ, पुणे
२.
३.

द सेकंड से स, िसमॉन द बो हार, (अनुवाद) क णा गोखले, प गंधा काशन, पुणे.
थम आवृ ी
ि यांचे मराठीतील िनबंध लेखन, (संपा) िव ुत भागवत, सािह य अकादमी.

४.

मराठी कादंबरीतील

ीवाद, डॉ. वंदना महाजन,

ेहवधन काशन, पुणे.

***
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´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö Ã¡Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ×“Ö×úŸÃÖÖ
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ›ãüÓ ²Ö¸êü
ÃÖÆüÖµÖú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ú»ÖÖ, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ¤ü×»Ö¯ÖØÃÖ÷Ö ¾ÖÖ×'Ö•µÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
ÃÖ´Ö÷ÖÏ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖ−Ö“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ˆ¢Ö¸êüŸÖ ÃÖÓŸÖ ´Öß¸üÖ²ÖÖ‡Ô, ¸üÖ×ê Æü¤üÖÃÖ,
ŸÖã»ÖÃÖß¤üÖÃÖ, ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ, ú²Öß¸ü, •ÖÖµÖÃÖß †¿Öß ´ÖÖêšüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖêÃÖÖšüß —
Ö™üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ×ŸÖú›êü ¯ÖÓ•ÖÖ²ÖÖŸÖ ÷Öã¹ý −ÖÖ−Öú µÖÖÓ−ÖßÆüß ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
¤ü×Ö'ÖêŸÖ †Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. ŸÖÖ×´Öôû †Ö×'Ö ú®Ö›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓŸÖ¸ü“Ö−ÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖ÷ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ ÃÖÓŸÖ“Öôû¾Öôûß−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖê. •µÖÖ úÖôûÖŸÖ †´ÖÖ−Ö¾ÖßµÖ ¿ÖÖêÂÖ'Ö, ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖ, †−µÖÖµÖ, ¯Ö¿Öã¾ÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö,
ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ µÖÖ ×³ÖŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ úÖë›æü−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −ÖÖúÖ¸ü»Öê ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒËüÖŸÖ •Ö−ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ´ÖãŒŸÖÖ‡Ô, ´ÖÆü¤Óü²ÖÖ, úÖ−ÆüÖê¯ÖÖ¡ÖÖ, ÃÖÖã²ÖÖ‡Ô µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üúŸÖê»ÖÖ —
Öã÷ÖÖ¹ý−Ö ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ˆ¢Ö¸êüŸÖ ´Öß¸üÖ Æü×¸ü¸Óü÷Öß ¸Óü÷Öæ−Ö •ÖÖŸÖê. Ã¡Öß¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ−Öß êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓŸÖ´ÖÓ›üôûß“Öê úÖµÖÔ :
–ÖÖ−Ö¤êü¾ÖÖÓ−Öß '´ÖÖ—Öê •Öß×¾Ö“Öß †Ö¾Ö›üß' ´Æü'Öæ−Ö ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü»ÖÖ −Öê»Öê»µÖÖ ÷ÖãœüßÖÖ»Öß
†¾Ö‘ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö, ¾Ö÷ÖÔ, Ø»Ö÷Ö †ÃÖÖ úÖê'ÖŸÖÖ“Ö
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö êú»ÖÖ −ÖÖÆüß. −ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öê ¯ÖÓœü¸üß“µÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖŸÖß»Ö úßŸÖÔ−Ö ´Æü'Ö•Öê ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ´ÖãÆæüŸÖÔ´Öêœü ÆüÖêµÖ. −ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ úßŸÖÔ−ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß-¯ÖÓ£ÖÖ“Öê »ÖÖêú ÃÖÖ´Öß»Ö
ÆüÖêŸÖê“Ö; ¯Ö'Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÆüß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖãÃÖæ−Ö ™üÖú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
''−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö úßŸÖÔ−Ö ú¸üß ¯Öãœêü ¤êü¾Ö −ÖÖ“Öê ¯ÖÖÓ›üã ¸üÓ ÷Ö …
•Ö−Öß ´Æü Öê ²ÖÖê»ÖÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾ÖÖ †³ÖÓ÷Ö ……''
µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖê úß, µÖÖ úßŸÖÔ−Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖßÆüß ´ÖÖê»ÖÖ“Öß
ÃÖÖ£Ö ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ˆ¤üÖÆü¸ü'ÖÖ¤üÖÖ»Ö –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö, −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ‹ú−ÖÖ£Ö µÖÖ ŸÖãúÖê²ÖÖ¸üÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ
¸ü“Ö−ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¹ý1) –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö :
–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´Æü'ÖŸÖÖŸÖ úß, •µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö ¾Ö ÷Öã'ÖÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ
‡ŸÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÃÖÆü−Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖß ¯ÖÖ×ŸÖ¾ÖÎŸµÖ ¯ÖÖôûŸÖê. ¯Ö¸ü¯Öã¹ýÂÖÖ−Öê úÖ´Öê“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ
êú»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß †Ö¯Ö»Öê ¿Ö¸üß¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬Öß−Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖÖÃÖ¸ü †Ö×'Ö ´ÖÖÆêü¸ü ÃÖÖê›æü−Ö
ŸÖß ±úŒŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ †−ÖãÃÖ¸üŸÖê.
''ÃÖÖÓ›æü−Öß ãúôêû ¤üÖê−Æüß … ×¯ÖÏµÖÖÃÖß †−ÖãÃÖ¸êü úÖ×´Ö−Öß …''
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(–ÖÖ.18/1013)
''†Ö× Ö ¯Ö¸ü¯Öã¹ýÂÖê úÖ×´Ö»Öß… ãúôû¾Ö¬Öæ †ÖÓ÷Ö −Ö ‘ÖÖ»Öß …''
(–ÖÖ.18/1027)
¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ Ã¡Öß“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸÖê ´Æü'ÖŸÖÖŸÖ, •µÖÖ ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖê“Öê Çü¤üµÖ
¯ÖŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ †−µÖ¡Ö •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß, ¯ÖŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö †¯ÖÔ'Ö êú»Öê †ÖÆêü, •Öß ¯ÖŸÖß»ÖÖ
¯ÖÏê´ÖÖ−Öê ³Ö•ÖŸÖê †Ö×'Ö ¯ÖŸÖßÆüß ×•Ö»ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê ŸµÖÖ ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖêê“Öê ¾Ö'ÖÔ−Ö −Ö¾Ö·µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öê.
''¯ÖÖÆüÖ ¯ÖÖÓ †−Öã¸üÖ÷Öê ³Ö•Öê … •Öê ×¯ÖÏµÖÖê¢Ö´Öê ´ÖÖ×−Ö•Öê …
ŸÖê ¯Ö×ŸÖÆüßÆãü×−Ö úÖµÖ −Ö ¾ÖÙ Ö•Öê … ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ ……'' (–ÖÖ.6/129)
–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¯Öã¹ýÂÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖêÖÖ µÖê£Öê Ã¡Öß»ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¾Ö ´ÖÖêšüê¯Ö'ÖÖ ²ÖÆüÖ»Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. Ã¡Öß, †Ö‡Ô, ¯ÖŸ−Öß, ²Ö×Æü'Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. ŸµÖÖ ´ÖÖ‰ú»Öß“ÖÖ
ŸÖê ÷ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾ÖéúŸÖ ¾Ö úÖ´Ö¾ÖÖÃÖ−Öê−Öê ÷ÖÏÃŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê ˆ¯Ö¤êü¿Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ úß,
Æêü †ÃÖÖê ¾Ö×−ÖŸÖÖ †Ö¯Öã»Öß … ú¹ý¯Ö •Ö¸üß •ÖÖÆü»Öß …
ŸÖ¸üß ³ÖÖê×÷ÖŸÖÖ ŸÖê×“Ö ³Ö»Öß … ×•ÖµÖÖ¯Ö¸üß …… (–ÖÖ. 3/224)
(†Ö¯Ö»Öß ²ÖÖµÖúÖê •Ö¸üß ãú¹ý¯Ö †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ×ŸÖ“ÖÖ“Ö ³ÖÖê÷Ö ‘Öê'Öê µÖÖê÷µÖ †ÃÖŸÖê)
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Öê¿µÖÖ÷Ö´Ö−Ö ú¸ü'ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê šü'ÖúÖ¾ÖŸÖÖŸÖ - †¸êü ²ÖÖ²ÖÖÓ−ÖÖê!
¾Öê¿µÖê“µÖÖ −ÖÖ¤üß »ÖÖ÷Ö»Öê»ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ ×ŸÖ“µÖÖ −ÖÖ¤üÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖÖ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖê. ×ŸÖ“Öß
¯ÖÏê´Ö¥üÂ™üß ú¯Ö™üß †ÃÖŸÖê, ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ÷ÖŸÖßŸÖ ×´Öôû'ÖÖ¸êü ÃÖãÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ
Ã¾Ö¯ÖŸ−Öß»ÖÖ ÷ÖéÆü»Ö´Öß»ÖÖ ÃÖãÖß šêü¾Ö. ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß ×−ÖÂšêü−Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ü ú¸üÖ. ‹ú×−ÖÂšü ¸üÖÆüÖ.
''•ÖîÃÖÖ ¾Öê¿µÖÖ³ÖÖê÷Öß ú¾Ö›üÖ ¾Öê“Öê … ´Ö÷Ö ¤üÖ¸üÆüß “Öê¯Öæ −ÖµÖê ×ŸÖ£Öê“Öê ……''
(–ÖÖ.9/329)
−Öî×ŸÖúŸÖêÃÖÖê²ÖŸÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾ÖÖÓ−Öß Ã¡Öß ¤üÖ×Ö'µÖÖ“ÖÖ †Ó÷ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ. Ã¡Öß»ÖÖ
¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ÷Ö'Öæú ×´ÖôûÖ¾Öß ¾Ö ×ŸÖ“Öê ´ÖÖŸÖéŸ¾Ö ÁÖêÂšü †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß
ŸµÖÖÓ−Öß –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üß ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ šüÖµÖß šüÖµÖß ¾Ö'ÖÔ−Ö êú»Öê †ÖÆêü.
2) −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö :
ÃÖÓŸÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Ö¾Öôû“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö µÖÖÓ−ÖßÆüß
ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. −ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯Öæ'ÖÔ ãú™ãÓü²Ö ³ÖŒŸÖßŸÖ ¤Óü÷Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö−ÖÖ²ÖÖ‡ÔÆüß µÖÖ“Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ. −ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ−Öß ¯ÖŸ−Öß ¸üÖ•ÖÖ‡Ô»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ÷Ö'Öæú
×¤ü»Öß“Ö ; ¯Ö'Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ÷ÖÖŸÖæ−Ö Ã¡Öß“µÖÖ ´ÖÖŸÖéŸ¾Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ˆ¤üÖ. 1) ´ÖÖµÖê“ÖÖ úôû¾ÖôûÖ ´ÖÖµÖ“Öß •ÖÖ Öê … (−ÖÖ.÷ÖÖ. 653)
2) •ÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖ¹ý ŸÖµÖÖÃÖß“Ö ³ÖÖ¹ý … (−ÖÖ.÷ÖÖ. 439)
3) †¯ÖŸµÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ ×ú•Öê ŸµÖÖ •Ö−Öêú…
•Ö¸üß ¾Öê›êü ´Öãêú •ÖÖ»Öê ¤êüÖ …… (−ÖÖ.÷ÖÖ.866)
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4) ²ÖÖôûúÖ“Öê ²ÖÖê»Ö ´ÖÖˆ»Öß ¯ÖÏß×ŸÖ ú¸üß … (−ÖÖ.÷ÖÖ. 1223)
−ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ−Öß –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üÖ¤üß ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖ“ÖÖ “Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü †³ÖÓ÷ÖÖŸÖæ−Ö ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ú£Ö−Ö êú»ÖÖ.
µÖÖ ¸ü“Ö−ÖÖÓŸÖ ´ÖãŒŸÖÖ‡Ô ¾Ö –ÖÖ−Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öê ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÷Öã'Ö÷ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ
†Ó÷Öß '³ÖæŸÖß —ÖÖ»Öß ÃÖ´ÖŸÖÖ'… ÆüÖ ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ´ÖÖ−Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö'ÖŸÖÖŸÖ.
3) ‹ú−ÖÖ£Ö :
²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¸Óü•Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−Ö ú¸ü'µÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¹ý›ü ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
×−Ö¾Ö›ü»ÖÖ. ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ¡ÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ã¡Öß“µÖÖ ¹ý¯ÖúÖŸÖæ−Ö Ã¡Öß“µÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ µÖê'ÖÖ·µÖÖ
ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ ”ûôû µÖÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö'Ö −ÖÖ£Ö ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ú¬Öß ×ŸÖ»ÖÖ †−ÖÖ¤üß, ×−Ö÷ÖãÔ'Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
¾Ö'ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ»Ö´Öß, ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß, ³Ö¾ÖÖ−Öß, †¿Öß Ã¡Öß¿ÖŒŸÖß“Öß ¹ý¯Öê −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ
¸ü“Ö−ÖÖÓŸÖæ−Ö »Öß»ÖµÖÖ ¯ÖÏ÷Ö™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ 'ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ'µÖÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö •Ö¸üß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú •ÖÖ×'Ö¾ÖÖ
¯ÖÏú™ü ú¸ü'ÖÖ¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖŸúÖ»Öß−Ö Ã¡Öß“µÖÖ ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö'ÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê.
ÃÖÖÃÖæ, ÃÖÖÃÖ¸êü, ¤üß¸ü, •ÖÖ¾ÖÖ, −ÖÓ¤üÖ, ´Öî¡Öß'Ö, ³ÖÖ‰ú, ´ÖÖÆêü¸ü †Ö¤üß −ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ¾Öß'Ö
†³µÖÖÃÖæ •ÖÖŸÖÖ ŸÖŸúÖ»Öß−Ö Ã¡Öß“µÖÖ ¾µÖ£ÖÖ ¾Ö ¾Öê¤ü−ÖÖ −ÖÖ£Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœüê †Ö'ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö
ŸµÖÖ¾Öêôûß 'ÃÖã²Öã¬¤üß¹ý¯Öß −ÖÖ¸ü' †¿ÖÖ ˆ““Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Ã¡Öß»ÖÖ −Öê‰ú−Ö
Ã¡Öß¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
−ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¾ÖÖ£ÖÔ ¸üÖ´ÖÖµÖ'ÖÖŸÖæ−Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü šüÖµÖß-šüÖµÖß êú»ÖÖ
†ÖÆêü“Ö; ¯Ö'Ö ‹ú ¯ÖŸ−Öß¾ÖÎŸÖ ¬ÖÖ¸ü'Ö ú¸ü'ÖÖ·µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¯ÖÏ³Öã¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ“ÖêÆüß
³Ö¸ü³Ö¹ý−Ö ¾Ö'ÖÔ−Ö êú»Öê †ÖÆêü. ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ †Ö×'Ö ¾Öê¿µÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»Öæ
¹ýÛŒ´Ö'Öß Ã¾ÖµÖÓ¾Ö¸ü, ³ÖÖ¾ÖÖ£ÖÔ ¸üÖ´ÖÖ'Ö, ‹ú−ÖÖ£Ö ÷ÖÖ£ÖÖ µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
Ã¡Öß“µÖÖ ´ÖÖŸÖéŸ¾Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö¯Öæ'ÖÔ ˆ»»ÖêÖ ¯Öãœüß»Ö úÖÆüß †Öê¾µÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
1) •Öê¾Öß ´ÖÖˆ»Öß ¤êüÖÖê×−Ö ›üÖêôûÖ … ²ÖÖ»Ö −ÖÖ“Öê −ÖÖ−ÖÖ úôûÖ …
(‹.³ÖÖ. 17/124)
2) ²ÖÖ»Öú ¤êüÖÖê×−Ö ÃÖÓú™üß … •Öê¾Öß −Ö ÃÖÖ¾ÖúŸÖ ´ÖÖµÖ ˆšüß …
(‹.³ÖÖ. 17/124)
3) ²ÖÖôûúÖ úß•Öê×ŸÖ ÃÖÖêÆüôêû … ŸÖê Öê ×−Ö¾ÖŸÖß •Ö−Ö−Öß“Öê ›üÖôê ûê …
(‹.³ÖÖ. 9/229)
4) ²ÖÖ»ÖúÖ ¤êüÖÖê×−Ö ÃÖÓú™üß … ´ÖÖŸÖÖ úÖµÖÔ ™üÖãú−Öß ˆšüß …
(‹ú.÷ÖÖ. 1737/)
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ −ÖÖ£Ö ´Æü'ÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö¸üÃ¡Öß²Ö§ü»Ö ¤ãü¾ÖÖÔÃÖ−ÖÖ ¾Ö »ÖÖê³Ö šêü¾Öæ −ÖµÖê. úÖ¸ü'Ö
¯Ö¸ü¬Ö−Ö ¾Ö ¯Ö¸ü−ÖÖ¸üß µÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿ÖÖ¿Ö úÖ¸ü'Ö šü¸üŸÖÖŸÖ.
´Öæôû ×¾Ö−ÖÖ¿ÖÖÃÖß úÖ¸ü Ö … ú−Öú †Ö× Ö Ã¡Öß •ÖÖ Ö ……
(‹ú.³ÖÖ. 3216/1)
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−ÖÖ£Ö ¿ÖÖÓ×ŸÖ²ÖÎ´Æü ÆüÖêŸÖê. 'ÃÖ¾ÖÖÕ³ÖæŸÖß ¯ÖÖÆêü ‹ú ¾ÖÖÃÖã¤üê¾Ö' µÖÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê Ö»Öê»Öê
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ³Öê¤ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖß ¸üÖ×Æü»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ
ÆüÖêŸÖß.
4)ŸÖãúÖê²ÖÖ¸üÖµÖ:
ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖê²ÖÖÓ−Öß Ã¡Öß-´ÖÖŸÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü“Ö êú»ÖÖ. ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸ü'ÖÖ¸üß
¯ÖŸ−Öß ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖãúÖê²ÖÖÓ¿Öß −ÖêÆü´Öß ³ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ¯Ö'Ö ŸÖãúÖê²ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Ö'µÖÖ“Öß
³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß 'ŸÖãúÖê²ÖÖÓ“Öß úÖÓŸÖÖ ÃÖÖÓ÷Öê »ÖÖêúÖÓ¯ÖÖ¿Öß|' ÆüÖ †³ÖÓ÷Ö †³µÖÖÃÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖ÷Öê»Ö. ŸÖãúÖê²ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß 'ŸÖãúÖ ´Æü'Öê ×•Ö•Öê ‹êÃÖê −Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê|' †¿Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸üß“Öß
³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
²Ö×Æü'ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¿Ö‰ú¸üú¸üÖÓ−ÖÖ •ÖÃÖÖ ŸÖãúÖê²ÖÖÓ−Öß ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ‘Ö¸üÖŸÖ
ú−µÖê»ÖÖÆüß ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ ´ÖÖ÷ÖÔ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ.
'' µÖÖ ¸êü µÖÖ ¸êü »ÖÆüÖ−Ö £ÖÖê¸ü … µÖÖŸÖß ³Ö»ÖŸÖß −ÖÖ¸üß −Ö¸ü …
ú¸üÖ¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü … −Ö»Ö÷Öê Ø“ÖŸÖÖ ú¾Ö ÖÖÃÖß ……'
†¿Öß †¾Ö‘µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸÖãúÖê²ÖÖ ÆüÖú ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ-¯ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ-¯ÖÓ£Ö, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. '²ÖÖôêû −ÖÖ¸üß −Ö¸ü †Ö×¤üú¸üÖê×−Ö ¾Öê¿µÖÖÆüß … ... ÃÖúôûÖÃÓ Öß µÖê£Öê †ÖÆêü
†×¬ÖúÖ¸ü…' ‹¾Öœüß ˆ¤üÖ¢Ö ³Öæ×´ÖúÖ ŸÖãúÖê²ÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. Ã¡Öß -¯Öã¹ýÂÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö¾Ö»ÖÖ“Ö;
¯Ö'Ö ŸÖê ¾Öê¿µÖÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸ü'ÖÖ·µÖÖ Ã¡Öß»ÖÖÆüß ¬Ö´ÖÔ, −ÖÖ´ÖÃÖÓúßŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖŸÖ.
ŸÖãúÖê²ÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÏÂ™ü ú¸ü'µÖÖÃÖÖšüß ãú×™ü»Ö ´ÖÓ›üôûà−Öß ³ÖÓ›üÖ·µÖÖ ›üÖ÷ë Ö¸üÖ¾Ö¸ü
ŸÖãúÖê²ÖÖÓú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖ×³Ö“ÖÖ¸üß Ã¡Öß»ÖÖ ŸÖãúÖê²ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
''•ÖÖ‡ÔµÖê ¾ÖÖê ´ÖÖŸÖê −Ö ú¸üß ÃÖÖµÖÖÃÖ …
†Ö´Æüß ×¾ÖÂ Öæ ¤üÖÃÖ ŸÖîÃÖê −Ö ÆüÖê ……'
ŸÖãúÖê²ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ¾µÖ×³Ö“ÖÖ¸üß Ã¡Öß»ÖÖ '´ÖÖŸÖê' ´Æü'Öæ−Ö ÆüÖú ´ÖÖ¸ü»Öß. ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ¾Ö
”û¡Ö¯ÖŸÖà−ÖÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ²Ö§ü»Ö ú¬Öß“Ö ´ÖÖêÆü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ −ÖÖÆüß. '¯Ö¸ü¬Ö−Ö ¯Ö¸ü−ÖÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ −Ö ¬Ö¸üß
†×³Ö»ÖÖÃÖ…' Æüß ŸÖãúÖê²ÖÖÓ“Öß ×¿Öú¾Ö'Ö ÆüÖêŸÖß. '¯Ö¸üÖ×¾ÖµÖÖ −ÖÖ¸üß †Ö´ÆüÖ ¸üÖã´ÖÖ‡Ô ÃÖ´ÖÖ−Ö…' µÖÖ
×−ÖÂšêü−Öê ŸÖãúÖê²ÖÖÓ−Öß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ •Ö¯Ö»Öß. ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ÷Ö¯¯ÖÖ ´ÖÖ¸ü'Öê ¾Ö ŸÖß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†Ö'Ö'Öê µÖÖŸÖ ´ÖÆü¤ÓüËŸÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖãúÖê²ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê“Öê ¯Öã•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖê.
'´ÖÖµÖ²ÖÖ¯Öê êú¾Öôû úÖ¿Öß …
ŸÖê Öê −Ö ¾Ö•ÖÖ¾Öê ŸÖß£ÖÖÔ¿Öß ……
(ŸÖã.÷ÖÖ. 2906)
Øú¾ÖÖ
ŸÖãúÖ ´Æü Öê ´ÖÖµÖ²ÖÖ¯Öê … †¾Ö‘Öß ¤êü¾ÖÖ“Öß Ã¾Ö¹ý¯Öê ……
( ŸÖã.÷ÖÖ.2906)
²ÖÆãü¯ÖŸ−ÖßŸ¾ÖÖ»ÖÖ ŸÖãúÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê ´Æü'ÖŸÖÖŸÖ, ¯Öã¹ýÂÖÖ»ÖÖ ¤üÖ−ê Ö ²ÖÖµÖúÖ
†ÃÖ'Öê ´Æü'Ö•Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖ¯Ö †ÃÖ'Öê ÆüÖêµÖ.
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‹ú ¯Öã¹ýÂÖ ¤üÖê‘Öß −ÖÖ¸üß … ¯ÖÖ¯Ö ¾ÖÃÖê ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ……
( ŸÖã.÷ÖÖ. 1236)
‹æú'Ö“Ö ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓŸÖÖÓ−Öß ³Öê¤üÖ³Öê¤ü ³ÖÏ´Ö †´ÖÓ÷Öôû ´ÖÖ−Ö»ÖÖ. −ÖÖ¸üß-−Ö¸ü †ÃÖÖ
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö −ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ. †−Öêú ×¯ÖœüµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö •µÖÖÓ−Öê ¤êü¾Ö-¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü,
–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ Ã¡Öß •ÖÖŸÖß»ÖÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê.
´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÖã²ÖÖ‡Ô, úÖ−ÆüÖê¯ÖÖ¡ÖÖ, ²Ö×Æü'ÖÖ²ÖÖ‡Ô, •Ö−ÖÖ²ÖÖ‡Ô, “ÖÖêÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß †¿ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ
ÃÖÓµÖê−Öê ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú •ÖÖêÖ›ü —Öã÷ÖÖ¹ý−Ö †ÖŸ´Ö¯ÖÏ÷Ö™üßú¸ü'Ö ú¹ý
»ÖÖ÷Ö»µÖÖ. •µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ †÷Ö¤üß Æüß−Ö ¾ÖÖ÷Ö'Öæú ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖÓ−ÖÖ
ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖæ ´Æü'Öæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ Øú´ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ−Öê
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“Öê Ã£ÖÖ−Ö ¤êü‰ú−Ö ÃÖÖ´Öß»Ö ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê.
´Æü'Öæ−Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ'ÖÔ µÖÖê÷Ö¤üÖ−ÖÖ“Öß
−ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß“Ö »ÖÖ÷ÖŸÖê. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ŸÖãúÖê²ÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖÃÖ²ÖÖê¬Ö,
ú¹ý'ÖÖÂ™üêú, ú×¾ÖŸÖê“ÖÖ ¬ÖÖÓ›üÖêôûÖ ‘Öê‰ú •ÖÖŸÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−Öê²Ö§ü»Ö †Ö÷ÖÏÆüß
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. Ã¡Öß“µÖÖ ´ÖÖŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸÖê ´Æü'ÖŸÖÖŸÖ úß, †Ö‡Ô×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖúß
´ÖÖµÖÖ úÖê'Ößú›êü“Ö −ÖÃÖŸÖê.
'‡ŸÖúß ´ÖÖµÖÖ úÖêšêü×“Ö −ÖÖÆüß … ´ÖÖŸÖê¾Öê÷Öôûß ……'
´Æü'Öæ−Ö •Ö÷ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÖÖŸÖêÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ−ÖÖ¾µÖÖŸÖ. ŸÖãúÖê²ÖÖÓ“Öê '¯Ö¸üÖ×¾ÖµÖÖ −ÖÖ¸üß
†Ö´ÆüÖ...' Æêü ¾Ö“Ö−Ö ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÖÕ“Öß' ´ÖÖŸÖê ÃÖ´ÖÖ−Ö †¾Ö‘µÖÖ −ÖÖ¸üß… (ÃÖ´Ö£ÖÖÔ“ÖÖ ÷ÖÖ£ÖÖ 23/1) Æüß
ˆŒŸÖß ‹úÖ“Ö •ÖÖŸÖßãúôûß“Öß †ÖÆêü. ÃÖ´Ö£ÖÔ ¾Ö ŸÖãúÖê²ÖÖ ³Ö»Öê ¯ÖÓ£ÖÖ−Öê ×³Ö®ÖŸ¾Ö †ÃÖê»Ö. ´ÖÖ¡Ö
ŸÖãúÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖ£ÖÖ ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÖÕ“Öê úÖ¾µÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¹ý •ÖÖŸÖÖ '¿ÖÆüÖ'Öê
ú¹ý−Öß ÃÖÖê›üÖ¾Öê ÃÖúôû •Ö−Ö…' µÖÖ ‹úÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êüŸÖß»Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖãúÖê²ÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ¸üß-−Ö¸ü
³Öê¤ü ´ÖÖ−µÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖê“Ö ÃÖ´Ö£ÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖê Ã¡Öß“ÖÖ ×¬ÖŒúÖ¸ü ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß.
ˆ»Ö™ü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÖÖŸÖêÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö ÃÖÓŸÖ
“Öôû¾Öôûß−Öê †¾Ö‘µÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖ−ÖÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯Öê¸ü'Öß êú»Öß. ÃÖ¤ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾Ö
¯ÖÏÖ÷Ö×ŸÖúŸÖê“Öß ²Öß•Öê µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Öê¸ü»Öß ´Æü'Öæ−Ö ¯Öãœêü ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæüÓ−ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯Ö'Öê
Ø²Ö²Ö×¾ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒËüÖŸÖ Æüß ¯Öã¸üÖê÷ÖÖ×´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ²Öß•Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓŸÖ “Öôû¾Öôû †Ö× Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ:
ˆ¢Ö¸êüŸÖ ŸÖã»ÖÃÖß, ÃÖæ¸ü, •ÖÖµÖÃÖß, ú²Öß, ´Öß¸üÖ, ¤üÖ¤æü, ¸ü×¾Ö¤üÖÃÖ †¿Öß ´ÖÖêšüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
†ÖÆêü. ŸÖ¿Öß“Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¿ÖßÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖ ÁÖêÂšü ¾Ö Ã¡Öß ú×−ÖÂšü
†ÃÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö µÖÖ ÃÖÓŸÖ“Öôû¾Öôûß−Öê êú»ÖÖ −ÖÖÆüß.
'‹êÃÖß »ÖÖ÷Öß »Ö÷Ö−Ö … ´Öß¸üÖ ÆüÖê ÷Ö‡Ô ´Ö÷Ö−Ö …
'µÖê ŸÖÖê ÷Ö»Öß ÷Ö»Öß Æü×¸ü÷Öã Ö… ÷ÖÖ−Öê »Ö÷Öß…'
éúÂ'Ö³ÖŒŸÖßŸÖ ×¤ü¾ÖÖ'Öß —ÖÖ»Öê»Öß ´Öß¸üÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ ”êû¤üæ−Ö ÆüÖŸÖß ŸÖÓ²ÖÖê¸üÖ ‘ÖêŸÖê.
³ÖŒŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´Ö¬µÖúÖ»ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ šü¸üÖ¾Ößú ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß ÆüÖêŸÖß.
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ŸµÖÖÃÖ ´Öß¸üÖ²ÖÖ‡Ô ”êû¤ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ú²Öß¸üÖÓ−Öß '»ÖÖê‡Ô' »ÖÖ ×¿ÖÂµÖŸ¾Ö ×¤ü»Öê. ú²Öß¸üÖ“Ó µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ
úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ãú»ÖÆüß−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ú²Öß¸üÖ−Ó ÖÖ ÃÖÖ¬Ö−Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ
ú¸ü'µÖÖÃÖÖšüß ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ¤êüÖ'Öß, ¹ý¯Ö¾ÖŸÖß Ã¡Öß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß, ×ŸÖ“ÖÖ ú²Öß¸ü ´ÖÖŸÖÖ ´Æü'Öæ−Ö
÷ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖ»ÖÖ †−ÖãÃÖ¹ý−Ö ú²Öß¸üÖ“Ó µÖÖ úÖÆüß ¤üÖêÆüµÖÖŸÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ú›üú ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê, •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ'Öê –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö, ŸÖãúÖê²ÖÖ, −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ‹ú−ÖÖ£Ö
µÖÖÓ−Öß ¾Öê¿µÖÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸ü'ÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ™üßúÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖêŸÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ¬ÖÖ÷ÖÖ µÖÖ
ú²Öß¸ü ÷ÖÏÓ£ÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ú²Öß¸ü ŸÖŸúÖ»Öß−Ö †×−ÖÂ™ü ¹ýœüß-¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ,
Ã¯Öé¿µÖÖÃ¯Öé¿µÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÖÆæü−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö¾ÖÖ¤üß
†ÖÆêüŸÖ µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¹ý−Ö “ÖÖ»Ö'ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö:
†Ö¬Öã×−ÖúŸÖê¾Ö¸ü †Ö´Æüß †Ö•Ö ³ÖÖÂµÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖß †Ö¬Öã×−Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß
†Ö¸ü¯Öê¸ü'Öß ÃÖÓŸÖ “Öôû¾Öôûß−Öê ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ êú»Öß. úÖê'ÖŸÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹ú¤ü´Ö
¹ý•ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †−Öêú ¾ÖÂÖì ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü Ø²Ö²Ö¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. −ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß
úÖôûÖ−Öê ŸÖÖê ±ú»Ö¦ãü¯Ö ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¬Öã×−Öú ¯ÖÏ÷Ö×ŸÖ¿Öß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÓŸÖ“Öôû¾Öôûß−Öê ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ
¯Öê¸ü»Öê. ŸµÖÖÃÖ −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓŸÖ ´ÖÖÓ×¤üµÖÖôûß−Öê •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öê ´Æü'Öæ−Ö †Ö•Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖêÃÖÖ¸üÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü éúŸÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖ. •Ö−ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ´ÖÆü¤üÓ²ÖÖ, ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô, ´Öß¸üÖ²ÖÖ‡Ô,
úÖ−ÆüÖê¯ÖÖ¡ÖÖ µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üúŸÖê“Öê •ÖÖêÖ›ü —Öã÷ÖÖ¹ý−Ö úÖôûÖê ÖÖŸÖ ×Ö¯ÖŸÖ ¯Ö›üÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê
†ÃÖŸÖê. ÃÖÓŸÖ“Öôû¾Öôûß−Öê Ã¡Öß-¿Öæ¤üÖÓ−ÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öß ¤üÖ¸êü ˆ‘Ö›æü−Ö ×¤ü»Öß −ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †Ö•ÖÆüß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ¹ý•Ö»Öß −ÖÃÖŸÖß. †Ö•Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ¯ÖÏ¸ê ü'Öê−Öê ×¿ÖÖ'Ö
‘Öê'ÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖÓªÖ»ÖÖ ÖÖÓ¤üÖ ¤êü‰ú−Ö †Ö•Ö Ã¡Öß ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü´ÖÖ÷Öê
¿Öêú›üÖê ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá •Ö¸ü ÃÖÓŸÖ“Öôû¾Öôûß−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
‘ÖêŸÖ»Öß −ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †Ö•ÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö †–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ³Öê¤üÖ³Öê¤üÖ“Ó µÖÖ ÷ÖŸÖìŸÖ †›üúæ −Ö ¯Ö›ü»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖ. µÖÖ¯Öãœêü Ã¡Öß¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ µÖã¸üÖ¯ê ÖÖŸÖæ−Ö −Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ
µÖê£Öß»Ö ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ²Öß•Öê ¿ÖÖê¬Ö'Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê. ÃÖÓŸÖ“Öôû¾Öôûß−Öê
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖêÃÖÖšüß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê †Ö×'Ö ÁÖêÂšü¢Ö´Ö †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß:
1. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖµÖÔ - ²ÖÖ.¸Óü. ÃÖãÓšü'Öú¸ü, »ÖÖêú¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ÷ÖéÆü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
ŸÖéŸÖßµÖÖ¾Öé¢Öß 2008.
2. ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ±ú»ÖÁÖãŸÖß - ÷ÖÓ.²ÖÖ.ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, »ÖÖêú¾ÖÖ’Ëû÷ÖéÆü, ´ÖÓã²Ö‡Ô, ¯ÖÖ“Ö¾Öß
†Ö¾Öé¢Öß 2004.
3. ÃÖÓŸÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öß ' “Ö×¸ü¡Ö úÖ¾µÖ' ¸ü“Ö−ÖÖ- ›üÖò.×−Ö×¿Ö÷ÖÓ¬ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü, ×“Ö−´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö,
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯ÖÏ£ÖÖ´ÖÖ¾Öé¢Öß 2012.
4. ÷Öã¹ý −ÖÖ−Öú ¾ÖÖ'Öß- (ÃÖÓ¯ÖÖ) ³ÖÖ‡Ô •ÖÖê¬Ö ØÃÖÆü-(†−Öã.) ÃÖã−ÖÓ¤üÖ úÖê÷Öêú¸ü, ×«üŸÖßµÖÖ¾Öé¢Öß 2012.
5. ÁÖß ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ - ×¾Ö•ÖµÖë¦ü Ã−ÖÖŸÖú - ‹−Ö²Öß™üß ‡Ó×›üµÖÖ, −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß, ŸÖéŸÖßµÖÖ¾Öé¢Öß 2012.
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6. ú²Öß¸ü †Öî¸ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö êú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü - ›üÖò.¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÷Ö'Ö¯ÖŸÖß ¤êüÃÖÖ‡Ô, ‹²Öß‹ÃÖ
¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ¾ÖÖ¸üÖ'ÖÃÖß, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 2010.
7. ²Ö×Æü'ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÷ÖÖ£ÖÖ- ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö - ¾Ö¸ü¤üÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ¯Öã'Öê, ¯ÖÏ£ÖÖ´ÖÖ¾Öé¢Öß 1998.
8. ³ÖÖ¹ý›ü ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖŸÖß»Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö- ›üÖò.¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¤êüÖ'Öê
9. ú²Öß¸ü- ¯ÖÖ¸üÃÖ−ÖÖ£Ö ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß (†−Öã.) †¿ÖÖêú ¯ÖÏ.úÖ´ÖŸÖ, ‹−Ö²Öß™üß ‡Ó×›üµÖÖ, −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß,
¤üÆüÖ¾Öß †Ö¾Öé¢Öß -2009.
10. ³ÖÛŒŸÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö: ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Öî¸ü ÃÖÓÃéúŸÖß - (ÃÖÓ) ãÓú¾Ö¸ü¯ÖÖ»Ö ØÃÖÆü- ¾ÖÖ'Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, −Ö¾Öß
×¤ü»»Öß, ŸÖéŸÖßµÖÖ¾Öé¢Öß-2008.
11. ÁÖß ²ÖÃÖêÀ¾Ö¸ü- ‹´Ö. ×“Ö¤üÖ−ÖÓ¤ü ´ÖæŸÖá (†−Öã.)- ¸ü¾Öà¦ü Øú²ÖÆãü−Öê, ‹−Ö²Öß™üß ‡Ó×›üµÖÖ, −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß,
“ÖÖî£Öß †Ö¾Öé¢Öß-2003
12. ÃÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖ×ÂÖŸÖ úÖê¿Ö - (ÃÖÓ¯ÖÖ.) ¸üÖ.¿ÖÓ. −Ö÷Ö¸üú¸ü- ›üÖµÖ´ÖÓ›ü ¯ÖÛ²»Öêú¿Ö−ÃÖ, ¯Öã'Öê -30,
¯ÖÏ.†Ö.2011.
13. ÷Öã¹ý −ÖÖ−Öú - ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ØÃÖ÷Ö - (†−Öã.) êú¿Ö¾Ö ÷ÖÖê¯ÖÖôû †Ößú¸ü, ‹−Ö.²Öß.™üß.‡Ó×›üµÖÖ, −Ö¾Öß
×¤ü»»Öß, ÃÖÖŸÖ¾Öß †Ö¾Öé¢Öß -2012.

***
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ीवाद आिण वारकरी सं दाय
हेमंत नानासाहेब आमटे
शेवगाव

ा. डॉ. शिशकांत पाटील
जालना

ा तािवक
दरवष लाख या सं येने वारकरी मंडळी वारीला जाताना
आपण पाहतो. आिण या मिहनाभरा या काळासाठी पु ष मंडळी जेव ा
उ साहाने घरदार सोडू न वारीला िनघतात, तेव

ाच उ साहाने

मिहलांचाही सहभाग या सोह यात पाहायला िमळतो. वा तिवक
ि यांवर असले या कौटुंिबक जबाबदा या पाहता एव ा मो ा
काळासाठी बाईने घरापासून लांब राहणे एक कारचे आ हानच हटले
पािहजे. पण वारीम ये असं य मिहलांनी हे आ हान वीकारलेले
पाहायला िमळते. ‘आवा चालली पंढरपुरा, वेसीपासुिन आली घरा’, अशा
श दांत संत तुकारामांनी संसारात अडकू न पडणा या

ीचे अितशय

गमतीशीर वणन के लेले असले, तरी संतां या िशकवणीनुसार संसार- पंच
करत-करतच परमाथ साध याचा वारी हा अितशय खा ीशीर माग अनेक
ि या अवलंबताना दसतात.यामाग या कारणांचा िवचार करताना असे
ल ात येत,े क वारकरी सं दायाम ये असे काही घटक आहेत, यामुळे
ी वग इत या मो
होतो.

ा

माणावर या वारी या सोह यात सहभागी

कब ना, आज िमतीला भारतातील इतर रा यां या तुलनेत

महारा ात ि यांना कौटुंिबक, सामािजक, सां कृ ितक पात यांवर जे
वातं य आिण अिधकार आहेत,

याच माणे ि यां या ह ांसाठी

असले या चळवळी, सुधारणा महारा ात सवािधक
याचे

ेयही बरे चसे इथ या वारकरी परं परे लाच

माणावर झा या,
ावे लागते. तेरा ा

शतकात या संतां या मां दयाळीत मु ाबा पासून जनाबाई, सोयराबाई
अशा अनेक

ी संत होऊन गे या. वारकरी सं दायामुळे ‘भेदाभेद अमंगळ’

हणत तोवर सामािजक, आ याि मक
ि यांना भ

या मु य

े ापासून बाजूला पडले या

वाहात यायचा वाव िमळाला. वै दक
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धमाबरोबरच इतरही अनेक पंथ-सं दायांम ये परमे र व मो ा ी या
अिधकारापासून ि या वंिचत हो या. मा भागवत सं दायात यांना तो
अिधकार िमळाला.
ीवादी सािह य
ीवादी साही याचा िवचार कर या अगोदर पारं पा रक साही य
लेखनात ि यांचा सहभाग िवचारात घेत यास असे दसून येते क ,
मनोरं जन, करमणूक, स यकथा इ यादी मािसकांतून ि यांनी लेखन के ले
आहे. मािसकातील ि यां या लेखना िवषयी सांगताना इं दम
ू ती शेवडे
हणतात क “ ी वत:चे
वत:च काहीशा आ मिव ासाने मांडू
लागली”१ ीवादा या क पना फ शहरी भागापुर या मयादीत नाहीत.
भारत हा आजही ब सं य खेडयांचा देश आहे. ीवाद या श दाबदल
अनेकां या मनात अनेक गैरसमज आहेत. यामुळे
ीवादी लेखन
करणा या काही ीयाही आपण ीवादी नाही, असे सांगतात. ीवाद
हणजे काय आहे, काय नाही याबदल या संक पना प अस या तर
ीवादी अस याचे अिभमानाने सांगता येईल. दोन वग, दोन देश, दोन
जाती, दोन धम या लढायां माणे ी-पु ष ही लढाई नाही कारण अशा
लढाईत एकाची तर हार दुस याची जीत अपेि त नाही. इथे दोघांचे
िहतसंबध एकच आहेत. कु टुंबातील सद य व व मुले यां या संबंधाने
दोघांची कत े सारखीच आहेत. हणून स ेचे ह तांतर हा ीवादात
मु ाच नाही. उलट, शांततापूण सहअि त व व सामंज य अिधक मह वाचे
आहे. पर परांचा स मान राखून व समते या पायावर आधारले या
ना याने हे घडू शकते. ीयांना पु ष हायचे नाही. ीयांचे जे जे
नैस गक वैिश य आहे, यात लाज वाट यासारखे काही नाही. ीयांवर
िनसगाने सोपवले या जबाबदा या ीया नाकारत नाहीत. ीया व
पु ष यां यात शारी रक िभ ता असली तरी
हणून दोघांत समता
नांद ू शकते. सु वातीला पु ष हे वातं याचे ा प होते, हणून
सु वातीचा काळ अनुकरणाचा होता.
ीवाद हणजे सािह यातील सवतासुभा वा वेगळी चूल न हे.
वातं य, समता आिण बंधुता या त व य नी
यावेळी
समाज व था चालते यावेळी ती ख या अथाने सुख:कर होते.िविवध
देश,िविवध सं कृ ती, सामािजक िवचार मंथनातील ब िवधता यामुळे
येक देशातील ीमु
या संक पनेत अिपरहायपणे फरक पडत गेला.
यासंबंधी येये, उददी ,े लढा यामधे िवचारांचा, तपिशलांचा फरक
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पडला परं तु

ी दु:खाचा मु य रे णा ोत समान रािहला.

ीचेगौण व,

ी-पु ष असमानता,
ीचे खुरटे
ि म व,
ीश
संकोच
यािवषयीचे असमाधान कायम रािहले, आ मस मान, िवकासाची संधी
याबददल या अपे ा सार या रािह या. जागितक पातळीवरील
िवचारांचा भाव भारतीय जीवनावरही झाला. भारतीय िवचारवंत
ीयांना पा ा य ीमु
या िवचार वाहाची ओळख झाली. आप या
देशांतील ीयां या
ांची यांनी िवचारपूवक थानिनि ती के ली.
आिण ीमु
या िस दांताचे सुतोवाच के ले. भारतीय जीवनप दती या
पा भूमीवर ीमु
या चळवळी भारतात फोफाव या. ीवादाची
संक पना समजून घे यासाठी वेगवेगळया अ यासकांनी ीवादा या या
ा या के ले या आहेत या पाहाणे गरजेचे वाटते आहे. भागवत यांनी
ीवादाची ा या करताना हटले आहे क “ ीवाद हणजे एकच एक
सलग िस दांत नसून अनेक िस दांताचा याम ये ख याखु या ेयापयत
जा याचा माग सुकर करणारी राजक य बांिधलक आहे. अथातच
जाणीवा-जागृती ही ीवादाची रणनीती आहे.’’२
ीती सदावत–
सदावत– “ि यां या एकू णच जीवनािवषयी समाजापुढे िनमाण
झालेल
-उप ांची सांगोपांग चचा करणारी मत णाली हणजे
ीवाद होय’’
रिजया पटेल- “ि यांना वतं पणे आप या ह ांसाठी, आ मस मानासाठी
लढा देणे आव यक आहे. हा लढा हणजे ीवाद होय’’
सुमती लांडे– “ ी पु षांनी वतं

हणून स मानाने जग यासाठी

सव सामािजक सं थांचा के लेला पुन वचार आिण पुनरचना हणजे
होय’’

ीवाद

सुिम ा भावे – “ ीवाद हा वाद श दामुळे बं द त होतो यामुळे
ीयां या समानतेसाठी के लेली चळवळ हा ीवाद होय’’ अशा कार या
सवसाधारण ा या ीवादी अ यासकांनी के ले या आहेत.
१९ ा शतकात फॉ रअर या समाजवादी िवचारवंताने कामगार
आिण माता हणून ीला नाग रक वाचा ह िमळाला पािहजे अशी
मांडणी के ली. १८४३ म ये लोरा
टान या च ीने क करणा या
सव ी पु षांची संघटना तयार क न यां या मु तेसाठी य के ले.
१८४८ साली यूयॉक मधील िसनेका फॉल या गावी ि यांचे मोठे
स मेलन भरवले गेले व थमत:च यांत मतदाना या ह ाची मागणी
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कर यात आली. १८५१ साली जॉन टु अट िमलने ि यांना मतदानाचा
ह मािगतला. ही राजक य मागणी ि टीश पालमटम ये कर यात आली.
अमे रके त यूयॉक शहरा या एका चौकात आप या माग या घेउन ८ माच
१८५७ म ये कामगार ि या संघ टतपणेभ मोचा घेउन आ या. हे
आंदोलन िचरडू न टाक याचा य झाला पण या आंदोलनाने जगभर
ीपु ष समानतेचा िवचार जवला. हाच आपला ८ माच मिहला दन.
१८७८ म ये ीयां या ह ांसाठी आंतररा ीय प रषद भरिवली गेली.
१९११ म ये ीवादी सै दांितक मांडणी करणारा िसमन द बु हा यांचा द
सेकंड से य हा थ
ं िस द झाला. या च िवदुषीने समानते या त वावर
िवशेष जोर दला. ी ही ज माला येत नाही, ती ी हणून घडवली जाते
हे ितचे िस द वा य आहे.
मेरी कोिलएर ही १८
ा शतकातील इं लंडमधील पिहली
क करी कविय ी. ि यांचे म ही ितची किवता १८४९ म ये कािशत
झाली. टीफन डक या कामगार कवीने रा यक याचा आ य ि वका न
िलिहले या कथा सं हातून शेतमजूर ि यांचे म ही किवता िलिहली. या
किवतेत क करी बाई या घरातील व घराबाहेर या माबदल ती िलिहते.
क करी पु षाला घरी आ यानंतर तरी िव ांती िमळते, क करी बाईला
मा
व
बघायलासु दा वेळ िमळत नाही असे ती हणते.
ानसाधनांकरीता वेळ ा झाले या उ वग य ि या मा क करी बाई,
माइया झ याची झालर नीट घासून व छ धूते क नाही या म येच गुंतन
ू
रािहली, असेही ती किवतेत नमूद करते. पुढे ती हणते, क करी बाईकडू न
साबणा या बचतीची अपे ा करताना व छतेची हयांची मोजमापं मा
भारी परं तु क करी बाई या हाता या जखमांमधून वाहणा या र ां या
धारांची हयांनी कधीच का नाही पवा के ली? अनेक कामगार कवी या
शतकात काशझोतात आले. पण १९७५ म ये ीवादी अ यासकांनी
दृ य प दले न हते तोपयत मेरी कोिलएरचे िलखान अ ातच रािहले.
ी या गुलामिगरी िवषयी सांगताना अि नी ध गडे हणतात क ,
“मानव जाती या इितहासाइतकाच ी जातीवरील अ याय सनातन आहे.
से य, समाज आिण सं कृ ती यां या िपढयानं िपढयां या धाकाने आप या
वाथासाठी पु षांनी ि यांना आप या इतके दडपणाखाली ठे वले क ,
दडपणाचे आयु य हेच ीचे नैस गक आयु य आहे असे ितला वाटू
लागले’’३ कृ षीसार या ांतीकारक व थेचा शोध ीने लावला, परं तू
नंतर ितला बालसंगोपणात आिण वयंपाकघरात गुंतव यात आले. यातून
ित या वाटयाला गुलामिगरीचे जगणे आले. घरातील मह वपूण
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िवषयांवरील िनणय
येत ितला कोणतेही थान रािहले नाही. ीवादी
जाणीवांची िलिखत अिभ
सव थम भारतात झाली हे स य
आपणास नाकारता येणार नाही. १८८२ साली ताराबाई शदे या ीने
“ ी-पु ष तुलना’ हा दीघ िनबंध िलिहला. या लेखनात यांनी पंरपरे ने
चालत आलेला पु षी कावा ठक ठकाणी उघडा पाडला आहे. ी आिण
पु ष यां यात लग या संक पनेतून िनमाण झालेली िवषमता व यांचे
प रणाम या
करतात. पु ष धान सं कृ तीने िनमाण के ले या
लगभावामुळे ी व पु ष यांची जीवनप दती कशी वेगळी आहे या
िवषयीचे पायाभूत चतन यां या िनबंधात पहावयास िमळते. भारतीय
ीवादा या मांडणीचे ेय महा मा फु ले, ताराबाई शदे, पंिडता रमाबाई,
राजाराम मोहनरॉय, बाबासाहेब आंबेडकर यांना दयावे लागते. ीवादी
सािह य हणजे काय ? असा
जे हा िवचारला जातो ते हा अनेक
गैरसमज अस याचे दसून येतात. ि यांनी िलिहलेले सािह य हणजे
ीवादी सािह य ही ा या मुळात चुक ची आहे. “ या सािह यातून
ीवादा या िवचारसारणी माणे जीवन जग याचा य करणा या
ीमनाचा, कृ तीचा, जीवनाचा आिण असे करतांना िनमाण झाले या
संघषाचा अिव कार घडतो या सािह याला ीवादी सािह य असे हणता
येईल.’’४ एखादया सािह यकृ तीला
ीवादी ठरवत असताना या
सािह यकृ तीतील ी ितमा कशी आिव कृ त झाली आहे याचा िवचार
करावा लागतो. या सािह यकृ तीतून
होणारी ी ितमा पारं पा रक
िवचार वीका न
होणारी अस यास ती सािह यकृ ती ीवादी
नसली तरी ीवादी दृि कोनातून ितचा अ यास क न ितची पारं प रक
ितमा बन या या कारणांचा शोध घेता येतो.
ीवादी सािह यात
ी या ित या खास अनुभवांना खूप मह व असते. ते फ ितचेच
असतात. ितची वत:ची एक भाषा असते. ती ीवादी सािह यातून
होत असते. गीता साने, शंकुतला परांजपे, िवभावरी िश रकर, यांनी
ीवादी सािह या या वाटचालीत मोलाचा पांयडा घातला. तर आजही
लिलता कुं भोजकर, बाळकृ ण कवठे कर, गो. मा. पवार, अि नी ध गडे,
उषाताई शदे,श मला रे गे, ितमा परदेशी, मंगला वरखडे, इरावती कव,
अ णा ढेरे, िवघा बाळ, शरद पाटील, अशी कतीतरी नावे ीवादी
सािह या या वाहातील िवचारवंत हणून सांगता येतील.
वारकरीसं दाय
भारतीय जनजीवनात परं परा ही एक अ यंत मह वाची श
आहे. ती जु या आचार िवचारांना न ा व पात साकार करते.
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महारा ात उगम पावलेला ‘वारकरी सं दाय’ हे याचे उ म उदाहरण
आहे. वेद काळातील िव णू देवतेचे भजन, पूजन पुढे पुराणकाळात टकू न
रािहले. पुढे गु काळात यातून ‘भागवत धम’ अि त वात आला. गु
काळात वै णव सं दायाचे महारा ात ‘वारकरी सं दायात’ पांतर झाले.
या या भावी परं परा अबािधत रा न तो आजही टकू न आहे.
संतसािह य हा मराठी वा येितहासाचा अिवभा य भाग आहे.
इतके च न हे तर एकू ण मराठी वा या या वाहात म ययुगीन मराठी
वा याचा इ.स. १०५० ते इ.स. १८२० हा कालखंड मानला जातो.
संतसािह य िहच या कालखंडाची मु य धारा आहे. भ चा मळा
फु लिवणारा, वेद ामा य परं परा जतन करणारा, सं कृ तीचे संवधन क न
भेदाभेद िवसरायला लावणारा वारकरी सं दाय ाने वरांनी चैत यमय
बनिवला. यानंतर संतपरं पराच िनमाण झाली आिण या सं दायाने
जनमानसावर भाव कायम ठे वला. आजही ही परं परा जोपासणारी
सां दाियक मंडळी मो ा भि भावाने संतवचनांचे मरण व आचरण
करतात. ाने वरां या अवतारानंतर ७०० वषानी आजही वारकरी
सं दाय भावशाली अस याचे दसून येते. इतके च न हे तर तो आज या
महारा ातील जीवनाचे एक मह वाचे अंगच आहे, हेही जाणवते.
वेदकालीन वृि माग व उपिनष कालीन िनवृि माग यांचे
अंधानुकरण न करता सारभूत गो ि वकारणा या या सं दायाचे अ वयू
ाने र हे परमे रा या ठकाणी िचरं तन िच वृ ी ठे वून वागावे असे
सांगतात. संसार सोडायचा नाही व यातच सव वी बुडायचे नाही, तर
ईश मरणात अनास ने सव वहार करावयाचे हे सू संतांनी िशकवले
आहे.
“जाित व थेबाबत संतांनी जाती मोड याची चळवळ के ली
नाही. जातीचा या वणगटात समावेश होता, ती वण व था
समाज वा यासाठी चालत आलेली
व था आहे हे ओळखून यात
मुरलेला उ नीच भावाचा दोष काढ याचा य के ला.
चे
मू यमापन भ व न कर याची दृ ी दली. भ हे े मू य अस याने
मू याचे पोषण करणारी समाज व था े आहे, हे यांनी सूिचत के ले”५
वारकरी सं दायातील आचारात सामािजक िनतीम च
े ी पातळी
उं चाव यावर अिधक भर द यामुळे दया, मा आिण शांती या उदा
त वांबरोबरच स य आिण अ हसा या दोन त वांआधारे चा र यसंप
समाजजीवनाची उभारणी हो यास मदत झाली. कोण याही गो चा
अितरे क होऊ न देणे हे या सं दायाचे वैिश
याला अनुस न
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समाजजीवनाआड येणा या अ हसेला यांनी कधी थारा दला नाही.
परं परा ि यता हा हदू धम यां या वभावातील अन य साधारण घटक
अथात यां या या परं परा ि यतेला िवकासाचा म मानवणारा नाही,
असे मूळीच नाही, तर परं परे शी यांचा धागा जुळतो, अशा नवीन
िवचारसरणी या धमातील समाजाने अनेकदा वीकार या आहेत,
आ मसात के या आहेत. परं तु शतकानुशतके ब दमूल झाले या
सं कारािव द बंड क न िनघाले या िवचार णाली या समाजात कधीच
ज या नाहीत. उदारमतवादी कवा ागितक दृ ीलाही येथे सम वयाचा
आ य ावा लागतो. परं परे या धा याला अतूट ठे वून प रि थतीला
अनुकुल वळण ावे लागते आिण मग या अनुकुल प रि थतीत िवकासाला
भरपूर अवसर िमळत जातो.
वारकरी संतांना समाजाची मने जोपासावयाची होती. परं तु या
समाजात रा न हे काय करावयाचे या समाजा या हाडीमासी िखळले या
दांवर बंडखोर वृ ीने आघात करणे हे आप या काया या दृ ीने
िवघातक आहे, याची जाणीव अस यामुळे ानदेवांसार या संतांनी वै दक
धमाने घालून दलेली जाित व था, वणा मधम, कमिस दा त आिण
पुनज म या खोलवर जले या
दांना कोठ याही कारे य री या
ध ा न लावता आप या कायाची आखणी के ली, आिण वै दक परं परे ने
चालत आले या अ दैत त व ानाला िचि दलासाचे अिध ान दले.
यामुळे समाजातील धा मक आिण नैितक िवचारांचे व प आपोआप
पालटत गेले. दया, मा, शांती, सवाभूती परमा मभाव आिण समता या
उदा त वांतून जी समाजधारणा होते तोच धम, अशी धमाची ापक
क पना सामा यां या आिण उ व णयां याही मनावर जली गेली.
जनाबाई,
ि मणी आिण राधा या ि यांना भोगा ा
लागणा या यातना, दु:ख, िवरह यांचे िच ण यां या किवतेमधून येत.े
आप या िवपूल रचनेत जनाबाई सव वारकरी ी- संताम ये सवािधक
लोकि य आहे. जनाबाई महारा ा या लोकजीनाचा िवशेषत:
ी
जीवनाचा एक भाग कायमचाच झा या आहेत. अ णा ढेरे यांना सगळया
संत कवीची ताकदच वेगळी वाटते. परमाथा या वाटेवरचे ी-पु ष
संतांचे उ ार अनुभव सारखे असले. तरी येकाचे बळ वेगळे आहे.
यासाठी ी संतांना झगडावे लागले. ि यांचा हा झगडा नुसता आंत रक
न हता. तो कौटूंिबक, सामािजक होता. जनाबा चा झगडा या
ि यांम येही वेगळा आहे. जनीला अनुवंश नाही, ित या मागे-पुढे कोणी
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नाही. ती या अथाने वयंभू बाई आहे. अशी बाई जवळजवळ दुसरीकडे
नाहीच.
डोईचा पदर आला खां ावरी|
भर या बाजारी जाईन मी ||धृ||
हाती घेऊन टाळ खां ावरी वीणा|
आता मज मना कोण करी ||१||
पंढरी या पेठे मांिडयले पाल|
मनगटावर तेल घाला तु ही ||२||
जनी हणे देवा मी झाले वेसवा|
िनघाले के शवा घर तुझ|े |३||
संत जनाबाई यां या अभंगातील या ओळी आहेत. मराठी संत
सािह यातील बंडखोर कविय ी हणजे जनाबाई. महारा ातील
ीमु
या पाऊलखुणा शोध यासाठी जनाबा या अभंगांचा उपयोग
होतो. संत नामदेवां या घरात अनाथ हणून वाढलेली, नामदेवांना अंगाखां वर खेळवलेली जनाबाई ही या काळातील संतांकडू नही उपेि त
रािहली. नामदेवांनी संतांची च र े िलिहली, मा वतः या घरात
असले या जनाबा िवषयी यांनी फारसे सांिगतले नाही. जनाबाईने मा
वतःला ओळखले होते. यामुळे परं परे चे कोणतेही बंधन न पाळता ती
होते. ी या डो यावर पदर हणजे समाज व थेने लादल या
ढ चे, बंधनांचे आिण भासमय घरं दाजपणाचे तीक आहे. तो पदर
जनाबाई खां ावर घेऊन सामािजक संकेतांना ध ा देते. घरात न बसता
ती भर या बाजारात जाते. हातात टाळ आिण खां ावर वीणा घे यासाठी
मला कु णीही आडवू शकत नाही असा िनधार
करते. हा िनधार
भ साठीचा असला तरी पु षस ाक व थेने लादले या बंधनातून ती
मु होऊ पाहते. ी ज मािवषयी दुःख
करणा या भिगन ना
जनाबाई हणते, ‘ ी ज म हणवूनी न हावे उदास.’ संत जनाबाई यांनी
के लेली ही ीवादी जाणीव आहे. मराठीत जािणवे या अंगाने
िलिहलेले सािह य फार कमी आढळते.जाणीव हणजे समाज, जागृताव था
कवा वतःसह सभोवतालला जाणून घे याची मता. ी ही पु षा माणे
माणूस असूनही ितचे नैस गक अिधकार पु षस ाक व था नाकारते, हे
समजणे हणजे

ीवादी जाणीव होणे.

ी-पु ष समता,

ीचा माणूस

हणून िवचार, मानवी ह ाची ा ी, पु षस ाक कु टुंब व थेला नकार
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आिण ीचा मानिसक िवकास व व व संपादन या त वां या आधारे
ीवादी जािणवेचा िवकास होऊ शकतो.
ीला नेहमीच दु यम
मानणा या पु षािवषयी सािव ीबाई फु ले हणतात, ‘बाईल काम करीत
राही। ऐतोबा हा खात राही। पशु-प यात ऐसे नाही। तयास मानव हणावे
का?’ इथ या धम थ
ं ांनीही ीला दु यमच लेखले आहे.
वारकरी संत प रवतनवादी होते पण संत रामदास मा
पुन
ीवनवादी होते. हणून संतांनी वणािभमानाचा त कालीन
प रि थतीत िनषेध क न समतेचा पुर कार के ला. वणवच वाची
तरफदारी क न उ

नीच भावाला बळकटी आणली. संतानी भूतदयेवर

भर दला आिण परा माची महती गायली. अधुिनक काळाचा िवचार
के ला असता असे ल ात येते क , महारा ातील आधुिनक संत परं परे त,
क तनकार- वचनकारां या मां दयाळीत क तनकार जोग महाराज,
वामनभाऊ, रघुनाथ उं बरे कर, ब सीतांबे, िव ल घुल,े भगवानबाबा,
नारायण महाराज, गगणिगरी महाराज, कसनिगरीबाबा या अधुिनक
क तनकारांनी सामािजक, धा मक, सां कृ ितक, शै िणक आिण वा यीन
कायातून जे लोक क याणकारी मू ये आिण पैलू पेरले आहेत. यातून
समाजाला दशा दे याचे काम के ले आहे.
समारोप –
वारकरी सं दाय हा परं पराचे जतन करत जातो. यांनी वतं ,
समता, बंधूता या मू यांची जपवणूक कर याचे काम के ले आहे. तर
ीवादाने पारं प रक मू य नाकारत न ा मू याची मांडणी के लेली आहे.
धमाने के लेला नैस गकतेचा भेदभाव ीवादी सािह य मोडीत काढत आहे.
ीयांना मानाचे थान देणारा धम कधी कधी
दे या नावाखाली
ीयांना वेठीस धरतो आहे, हेच यांना मा यनाही. यामुळे हे दो ही वाह
वेगळे असले तरी काही धागे हे समान अस याचेही दसून येतात. ि यांना
समानतेची वागणूक देणे, यांचा आदर करणे हे वारकरी सं दायातून
िशक यासारखे आहे. ीवादी चळवळ ही चूल आिण मुला या पलीकडे
जाऊन िवचार करते तर वारकरी सं दाय हा सं कृ ती, परं परा, आिण
परमाथ यापलीकडे जाऊन िवचार करत नाही. यामुळे हे दो ही वाह
जरी िवरोधी अस याचे जाणवत असले तरी देखील या याम ये काही
समान सू े पाहावयास न च िमळतात.
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भारतीय

ीवादा या णे या ांित योती
सािव बाई फु ले
ा.
ा. डॉ.
डॉ. दलीप सावंत

मराठी िवभाग मुख, ी िशवाजी कॉलेज, कं धार

19

ा शतकातील सािव ीबाई फु ले पिह या भारतीय समाज

सुधारक हो या. भारतीय

ी मु

या व

ी िश णा या णे या थम

भारतीय िशि का व मु या यािपका हणून सािव ीबाई फु ले यांनी काय
के ले. तसेच यांनी भारतातील मिहलां या ह ां या िवकासात मोलाची
कामिगरी बजावली होती. सािव ीबाई फु ले या सूपण देशा या महानता
आहेत. यांनी

येक समाज आिण धमासाठी काम के ले. यांचे संपूण

आयु य समाजातील वंिचत घटकां या िवशेषत: मिहला आिण दिलत
यां या ह ा या संघषात

तीत झाले.

वा न देत आप या पती या संघषात

ी उ दारासाठी आपले सव व
तीत झाले.

ी उ दारासाठी

आपले सव व वा न देत आप या पती या सामािजक कायातच सहभाग
घेतला नाही तर वेळ यावेळी मागदशन के ले. सािव ीबाई फु ले यांनी
शौ िणक सुधारक आिण समाज सुधारक दो हीवर काम कराय या हणून
संपूण देशा या महानता आहेत.
सािव ीबाई फु ले हे एक ब आयामी समाजा या उ तीसाठी
अ यंत आंत रक तळमळ असणारे
रचनेतील अनेक जाचक

म व होते. त कािलन समाज

ढी, परं परा, अंध

दा, जाित व था,

वण व था, परं परे चा वेध घेऊन सव सामा यासाठी जाग कपणे िवचार
क न यासाठी काय उपाय करता येईल याचाच िवचार सात याने क न
या काय करीत नाही या

योतीबां या साथीने खंबीर पा ठ यामुळे

सािव ीबाईचे कतृ व बहरले असले तर मुळातच यांचा पडही एका
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ांतीकारकाचाच होता. योतीबां या उ या आयु यात
अखेरपयत

सािव ीबाइनी

साथ

दली.

थमपासून तर

जोतीबारावां या

सािव ीबाई फु ले यांनी स यशोधक चळवळीचे नेतृ व के ले.
सासवड येथे झाले या स यशोधक प रषदेचे अ य
सािव ीबाईचे िश णाब ल िवचार ांतीकारी होते.

प ात

1993

म ये

थान भुषिवले.
येकाने िव ा घेणे

हा आपला अिधकार आहे. िव ेने िव ावंत होते हे यांनी पटवून दले.

1848

म ये िभडे यां या वाडात मुलीसाठी शाळा काढली ती वत:

1881

साली ह रजन

के ली. पु यासार या कमठ

ठकाणी शाळा

चालिवली. या शाळे त िश ीका हो या. तसेच
वाडात मुलासाठी शाळा सु
सु

करणे, या ठकाणी िशि का हणून फातीम बेग यां या सोबत काम

करत असतांना उच्च व णयांकडू न सािव ीबाइना शाळे त िशकिव यासाठी
जात असतांना िचकल फे क, शेण फे क, दगडफे क के ली. याला न डगमगता
ताठ मानेने शाळे त जाऊन िव ादानाचे काम यांनी के ले. एक िशि का
कशी असावी हे सािव ीबाई कडू न िशकावे.
ेरणेमुळेच

अनेक सािव ी या या लेक

बरोबरीने काम करत आहेत. उ पदावर

आज सािव ीबाई याच
अनेक पदावर पु षां या

ीया काय करतांना दसून येत

आहेत.
या काळात अ पृ यता समाजाला लागलेला कलंक होता.
अ पृ याचा पश तर दुरच राहो. परं तु यां या सावलीचाही िवटाळ होत
असे. अ पृ य समाजाने र याने चालतांना यांची पावले उमटू नये हणून
कमरे ला खराटा, थुंकू नये हणून ग यात मडके बांधावे लागत होते,
अ पृ यांना पा यासाठी वणवण फरावे लागत होते. या काळात अ
छ ालये, व तीगृह सु
आरो याचा
अिन

क न वत: या हाताने भाकरी खाऊ घात या.

िमटिवला. याकाळी अनेक

गोटीला मह व होते. िवधवा

ढी, परं परा, अंध

दा,

ीने सती जावे, कवा के शवपण

करावे, अंगावर दािगने घालू नये, कु ठ याही समारं भात िवधवा
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ीने

जाऊ नये, पून ववाह

ीने क

नये. असा ामक गो ी समाजात हो या.

या अशा ामक गो ीवर घणाघाती ह ला सािव ीबाई फु ले व म. फु लनी
के ला.

याकाळी शेणबी जातीतील िवधवा

ीचा पुन वववाह घडू वन

आणला. स यशोधक सं था थापन क न, पु याम ये अिन

ढी िव

के शवपणा िवरोधात हा ाचा संप घडवून आनला. िवधवा
वाकडे पाऊल पडणा·या

ीकडू न

ीला मुले झाली यांची बाळांतपणाची सोय,

िशशूगृह आप या राह या घरात सु
कािशबाई नावा या

द

के ले. वत: सािव ीबाई फु ले यांनी

ीचे बाळांतपण के ले. ितला झालेला मुलगा द क

घेतला. याचे नाव यशवंत ठे वले, याला डॉ टर के ले. सािव ीबाई फु ले व
यांचा मुलगा यशवंत गोर - गरीब लोकांची सेवा करत असतांना लेगची
साथ

पुणे येथे आली. ते हा सािव ीबाई फु ले

असतांनाच िनधन झाले.

ीमु

लोकांची सेवा करत

आंदोलन लढ याची मु तमेढ रोव याचे

ेय सािव ीबाई फु ले यां याकडे जाते. भारतातील पिहली
मु या यापक, समतावादी

ी उ दारक,

ी मु

ी िशि का,

चळवळची जननी असे

मोठा अिभमानाने हटले जाते.
सािव ीबाई फु ले यांनी वत:चा संसार, मुलेबाळे

नसतांनाही

घरदार या ऐिहक सुखाला ठोक न आप या आदश पतीबरोबर जगाचा
संसार प करला. हाल अपे ा, नदा - नाल ती, िश ा - शाप व संकटे
यांना सामोरे जाऊन या कठोरपणे पचिवली. अशा कार या सािव ीबाई
या भारता या इितहासातील पिह या
ब जन समाजाला

ांितकारक कायक या होत. या

ा हणी गुलामिगरीतून बाहेर काढ यासाठी फु ले

दाम याने खूप चतन मनन क न, िनरिनरा या धम थ
ं ाचा अ यास
क न, आधुिनक काळाला साजेसा, कमकांड व कु ठ याही कार या भ
पुरोिहत, दलाल, म य थांना थारा न देणा·या

ी पु ष समानता

ितपादनाची व नवीन समाज िन मतीची आखणी करणा·या स यशोधक
समाजाची

24 स टबर 1873

रोजी थापना के ली. म. फु ले यांचे िनधन
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झा यानंतर सािव ीबाई फु ले यांनी

स यशोधक समाजाची सव वी

जबाबदारी सांभाळली. स यशोधक प दतीने अनेक गोर गरीब मुला,
मुल ची ल सािव ीबाई फु ले यांनी म. फु ले यां या प ात लावून दली.

19

ा शतकात

ढी या राखेत

सािव ीबाई या ेरणेने जागा झाला व
जागृत

पे

20

ी-श

ा शतकात या

दसू लागली. यामुळे सरकारला

यावी लागली.

चा झाकलेला अंगारा
ची

ी या थानाची दखल

ी - पु ष समानता आली.

ठे व याची दखल शासनाला

ीश

33%

जागा राखीव

यावी लागली. ही सािव बाई या कायाची

फळे होत.
इ.स.

1876

व

1896 अशा दो ही साल

महारा ात भयानक

दु काळ पडला. या दु काळाची मािहती सरकारकडे

दे याचे काम

जोतीराव, सािव बाइनी पोटितडक ने के ले. सािव ीबाईनी दु काळाचे
वणन ओ ात सादर के ले.
झाडे झुडपे वाळू न जाती | उजाड झाला सव देश |
गुरे मरती रानावनात | माणसे म न पडती घरात ||
यांची त
े े कु जूनी जात | िजकडे ितकडे दुगधी |
दु काळाची ही गती | शू ा द अितशू ा द भोगती ||
सािव ीबाइनी दु काळात दन - दिलतांना मदत के ली. इं ज
सरकारला दु काळ िनवार यासाठी उपाय सूचिवले. म. फु ले व
सािव ीबाइनी

ठक ठकाणी अ छ े उभारली ती चालिव याची

जबाबदारी सािव ीबाई या पुढाकाराने पार पाडली. दानशूर कण,
बळीराजा, संत तुकाराम या महामानवां या मनाचा मोठे पणा सािव ीबाई
फु ले यां या ठायी होता.
सािव ीबाइनी बोधना मक, चताना मक का रचनाही के या
आहेत.

यात काही

सािव ीबाई या का

ी शू ांना िश णाचे आ हान के ले आहे.
फु ले या किवता सं हातून दसून येते. यां या
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किवतेतून िनसग, सृ ी व मानव एकाच ना या या दोन बाजू आहेत.
तसेच

ामीण जीवनातील शेतिशवार, अलुतेदार, बलुतेदार, नवस, शदूर

हे सव घटक यां या किवता सं हात आहेत. आधूिनक व ामीण अशा
दो ही सािह याची पायाभरणी व
यांची

ीवादी सािह याची मु तमेढ रोवले.

ेरणा घेऊन अनेक सािव ी या लेखी किवता, कथा, कादंबरी,

नाटक, समी ा, लिलत लेखन मोठा माणात यांचे नाव नावलौ कक के ले
आहे. सािव ीबाई फु ले यांची

ेरणा घेऊन िश ण घेऊन उ

िवराजमान आहेत, याचे सव वी

पदावर

ेय, ेरणा सािव ीबाई व म. फु ले व

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत.
संदभ सूची :

1)

मा.गो. माळी सािव ीबाई फु ले- काल आिण कतृ व, महारा

रा य

सािह य आिण सं कृ ती मंडळ, मुंबई.

2)
3)
4)
5)
6)

मा.गो. माळी, ांित योती सािव ीबाई फु ले, आशा काशन, गारगोटी.
यशवंत मनोहर, मी सािव ी, युग सा ी काशन, नागपूर.
कृ णा मालकर, ांित योती सािव ीबाई फु ले जीवन व काय.
फडके य. द. ( संपा.) महा मा फु ले सम वा य, मुंबई.
झोडगे फु लवंता, सा वी सािव ीबाई फु ले, पुणे, धनकवडी िचनार
पि लशस 2006.

7)

क र धनंजय, महा मा योितबा फु ले, पा युलर काशन, मुंबई.

***
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2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß •Öß¾Ö−Ö:
Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : ‹ú †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öêú›êü
Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ•Ö²ÖÓ¤ ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü ×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü

úÖôûÖ“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−Ö´ÖÖ−Ö
Æêü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ+ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÷Öê»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú,
†ÖÙ£Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Ö+µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡Ö µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖ−ÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¿ÖîÖ×+Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
–ÖÖ−ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö Æêü ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü»ÖÖ. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ−Ö 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê •Öß¾Ö−Ö Æêü
²Ö¤ü»Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö úÃÖê ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öê, µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸ü+µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ´ÖÖÓ›ü+Öß
ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖÓ›ü+µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê+µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸ−Ö úÖÆüß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
'÷Öã¸üÖÖß', '×Æü¸ü¾µÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ'-(2007) ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öêú›êü,
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ-(2002) ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, '²ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ'-(2014)
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ÷ÖÔúôû, '†Ö³ÖÖôûß —ÖÖêúÖ ™üÖÓ÷Ö»ÖÖ'-(2015) ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü,
'×−ÖôûÖ‡Ô“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ'(2015) µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öß Ã¡Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü.
'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' ÆüÖ ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖ+Öß¾Ö Æüß Ø“ÖŸÖ−ÖÖŸÖæ−Ö µÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖê. Ø“ÖŸÖ−ÖÖŸÖ ú¾Öß“ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖ−Ö ÆüÖêŸÖ
•ÖÖŸÖê. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖßÂÖ+Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ú¾Öß ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ¹ý+µÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖê“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö
³ÖÖ¾Ö×−Öú ²ÖÓ¬Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏú™üŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ×“Ö¸ÓüŸÖ−Ö †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê, 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö 'ÃÖ•Ö−ÖÖ ÃÖÖÓ÷Ö
−ÖÖ' µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö †Ö×¾ÖÂéúŸÖ ÆüÖê+ÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¾Ö µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ ‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ
†ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ"Æêü ²ÖÓ¬Ö ¸êü¿Ö´ÖÖ“Öê - ãú+ÖÖ ²ÖÖÓ¬Öæ ¸êü
ÆüÖ ÷ÖÓ¬Ö ŸÖÖ¹ý+µÖÖ“ÖÖ - ãú+ÖÖ ¤êü‰ú ¸êü
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ÆüÖ ÷Öë¤ü ÷Öã»ÖÖ²ÖÖ“ÖÖ - ãú+ÖÖ »ÖÖ¾Öæ ¸êü
ÃÖ•Ö−ÖÖ ÃÖÖÓ÷Ö −ÖÖ, ÃÖ•Ö−ÖÖ ÃÖÖÓ÷Ö −ÖÖ" ÖÖ 1 ÖÖ
¸üÖ−Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤ü¾ÖÔôû úÂ™üú¸üß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›ü+Öß •ÖÃÖß µÖêŸÖê ŸÖÃÖß“Ö
³ÖÖ¾Ö¯Öæ+ÖÔ ÷ÖßŸÖ¸ü“Ö−ÖêŸÖæ−Ö ³ÖÖ¾Ö²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
'÷Öã¸üÖÖß' - ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öêú›êü µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»µÖÖ
ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ÷Öã¸üÖµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾Ö×¾ÖÀ¾Ö µÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÂ™ü µÖêŸÖê. ÃÖÓÃÖÖ×¸üú
•Öß¾Ö−Ö µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê ¿ÖîÖ×+Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß •ÖÖ+Öß¾Ö µÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖÓ †ÃÖÓ '²ÖÖ' »ÖÖ ´Æü+Ö•Öê ²ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö+Ö •Ö÷Ö+µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
†Ö›ü µÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. '÷Öã¸üÖÖß' ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö 'ÖÓŸÖ' ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö
†Ö»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ ‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ"¯ÖãÂúôû ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Ö ²ÖÖ’û’û−ÖÓ
¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ ! ²Ö¸Óü ÆüÖê‡Ô»Ö
†Ö›üãŸÖÖ †Ö+Ö»ÖÖ ´ÖÖ‡Ô−Ö
´Æü+ÖÖ»Öß ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖ“Ö ¤üÖ´Ö •ÖÖ‡Ô»Ö"2
'×Æü¸ü¾µÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ' ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öêú›êü µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö
×Æü¸ü¾µÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ+ÖµÖ •Öß¾Ö−Ö, ¯Ößú Æêü “ÖîŸÖ−µÖÖ−Öê ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü
µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›ü+Öß µÖêŸÖê. µÖÖ“Ö ¸üÖ−ÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖÃÖÖŸÖ ×ŸÖ±ú−Ö »ÖÖ¾Öæ−Ö ²Öß•Ö ¯Öê¸ü+µÖÖ“Öß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß ˆªÖ“Öß †ÖÃÖ ú¿Öß †ÖÆêü, µÖÖ“Öß •ÖÖ+Öß¾Ö ÆüÖêŸÖê. '×Æü¸ü¾µÖÖ
¸üÖ−ÖÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ' µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö '´Öé÷ÖÃÖ¸üßŸÖ ×³Ö•Ö»Öê ´Öß' µÖÖ
ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö †Ö»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ ‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ"×ŸÖ±ú+Öß ´ÖÖ÷Öê “ÖÖ»Öæ •ÖÖŸÖ
±ãú»Ö»µÖÖ úÖôûµÖÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üÖŸÖ
•Ö¯Öæ−Ö ×²ÖµÖÖ»ÖÖ ™üÖúßŸÖ
ˆªÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß †ÖÃÖ
±ãú»Ö¾Öß †Öê™üßŸÖß»Ö ãúÃÖ"3
'²ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ' µÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ÷ÖÔúôû µÖÖÓ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö
¿ÖêŸÖßŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™ü−ÖÖ, ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö, †−Öã³Ö¾Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖßŸÖß»Ö úÂ™ü
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖŸÖôûµÖÖ¾Ö¹ý−Ö µÖêŸÖê. ²ÖÖ¯ÖÖ“Öê úÂ™ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ •Ö¾Öôû“Öß −ÖÖŸÖß÷ÖÖêŸÖß úÃÖê
•Öß¾Ö−Ö •Ö÷Ö+µÖÖÃÖ ²Öôû ¤êüŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›ü+Öß µÖêŸÖê. ‹æú»ÖŸÖß ‹ú ²ÖÆüß+Ö
´Ö¹ý−Ö ÷Öê»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Ö−Ö úÃÖê Ö“Öæ−Ö •ÖÖŸÖê... µÖÖ“Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö µÖêŸÖê. '²ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ' µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö '²ÖÆüß+Ö ÷Öê»Öß'
µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öß ´ÖÖÓ›ü+Öß µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. ŸÖß †ÃÖß"‹æú»ÖŸÖß ‹ú Ö ²ÖÆüß+Ö ÆüÖêŸÖß Ö
÷Öê»Öß ²ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ Ö ÃÖÖê›æü−Ö ÖÖ
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³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü Ö ÃÖÖÓ÷ÖÖ¾ÖÖ †Ö»ÖÖ Ö
²ÖÆüß+Ö ÷Öê»Öß Ö ´Ö¹ý−Ö ÖÖ
...............................
×¤üÃÖ+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Ö ²ÖÆüß+Ö †ÖŸÖÖ Ö
²ÖÖ¯Ö —ÖÖ»ÖÖ Ö ¿ÖÖÓŸÖ ÖÖ"4
"×−ÖôûÖ‡Ô“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ" µÖÖ ¸ü•Ö−Öß ŸÖÖ•Ö−Öê µÖÖÓ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ
ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ´ÖÖ+ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÆãÓüúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•Öæ−Öê ÆüÖê+ÖÖ¸êü ¿ÖÖêÂÖ+Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖ ú¾ÖµÖ×¡Ö−Öê
Ø“ÖŸÖ−ÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÔ:´ÖãÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ú¸üŸÖÖê.
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›üŸÖÖê. ú¾ÖµÖ×¡Ö“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê»ÖÖ †Öê•ÖÃ¾Öß“Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê ú×¾ÖŸÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸üÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖê.
'Ã¡Öß' “ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öæú¾Öê¤ü−ÖÖ
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÃÖÆü−Ö ú¸ü+Öê †Ö×+Ö •Ö−´Ö´ÖéŸµÖæ“µÖÖ “ÖÎúÖŸÖ ÃÖÓ¯Öæ−Ö •ÖÖ+Öê
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ ú¸ü+ÖÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú×¾ÖŸÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
'×−ÖôûÖ‡Ô“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ' µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö 'Ã¡Öß' µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö µÖê+ÖÖ¸üÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êü+ÖÖ¸üÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ
‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ"×ŸÖ“ÖÓ •Ö÷Ö+ÖÓ ´Ö¸ü+ÖÓ
“Ö™üúÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö •ÖÖŸÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ
×ŸÖ“µÖÖ •Ö÷Ö+µÖÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ
×ŸÖ“µÖÖ †ÖÃŸÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ Öã+ÖÖ
×ŸÖ“µÖÖ ¾Öê¤ü−ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ™üÖÆüÖê
†ÖŸÖÔ −ÖÖ¤ü †−ÖË †ÖÎúÖê¿Ö ×ŸÖ“ÖÖ
†•Öæ−ÖÆüß •ÖÖ÷ÖÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß
†Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ! ¤ü÷ÖÖ²ÖÖ•Ö" 5
'†Ö³ÖÖôûß —ÖÖêúÖ ™üÖÓ÷Ö»ÖÖ' µÖÖ ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö›ü—Ö›ü µÖêŸÖÖ−ÖÖ
†ÖœüôûŸÖê. 'Ã¡Öß' “Öß ¾Öê¤ü−ÖÖ, ¤ãü:Ö, ¾ÖÖ™üµÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öê ³ÖÖê÷Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ.
†−µÖÖµÖÖ−Öê Ö“Öæ−Ö −ÖÖÆüß •ÖÖŸÖÖ ˆªÖ“ÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü ú¾ÖµÖ×¡Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü“Öß ‹ú ²ÖÓ›üÖÖê¸üß ŸµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖê.
'†Ö³ÖÖôûß —ÖÖêúÖ ™üÖÓ÷Ö»ÖÖ' µÖÖ ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö
'•Ö÷ÖÖµÖ“Öê“Ö ´Ö»ÖÖ' µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö †Ö»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ
‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ"−Ö¾Ö·µÖÖ−Ö ´ÖÖ¸ü»ÖÓ, ÃÖÖÃÖæ−Ö ”ûôû»ÖÓ
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´Æü+ÖŸÖ †²Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß, ²Ö−ÖÖµÖ“Ö ´Ö»ÖÖ
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß »Öœêü−Ö ´ÖßÆüß
†−µÖÖµÖ ÃÖÖÆüÖµÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß ´Ö»ÖÖ
†−µÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü ú¹ý−Ö
•Ö÷ÖÖµÖ“ÖÓ †ÖÆêü ´Ö»ÖÖ
´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Ö ú¸ü+µÖÖ
´Öß ¯Ö+Ö †ÖÆêü ‹ú ÃÖ²Ö»ÖÖ
“Öæ»Ö †Ö×+Ö ´Öæ»Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæû−ÖÆüß
†Ö¬ÖÖ¸ü ªÖµÖ“ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖŸÖ»µÖÖ 'Ã¾ÖŸÖÖ' »ÖÖ
•ÖÖ÷Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü ´Ö»ÖÖ" 6
ÃÖ−Ö 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö 'Ã¡Öß' •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÖ, ¤ãü:Ö, ×−Ö¸üÖ¿ÖÖ,
†Ö¿ÖÖ ¾Ö •Ö÷Ö+µÖÖ“Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖê. 'Ã¡Öß' •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ³ÖÖ×ÂÖú ²Ö¤ü»Ö ´ÖÖ¡Ö •ÖÖ+Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ú¾Öß ¾Ö
ú¾ÖµÖ×¡Ö“Öê ³ÖÖ×ÂÖú Ã¾Ö¹ý¯Ö Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ø“ÖŸÖ−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ‹ú Ã¾Ö¹ý¯Ö
ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖê. 'ú×¾ÖŸÖÖ †Ö×+Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ' µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖã¬Öß¸ü ¸üÃÖÖôû
µÖÖÓ−Öß µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖÖŸÖ ‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê
†ÃÖÖ"ú×¾ÖŸÖêŸÖ ¿Ö²¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüµÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ †−ÖãÎú´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
²ÖÖê»Ö+µÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖê¯ÖêÖÖ ¾Öê÷ÖôûÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖŒµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†Ö¯Ö+ÖÖÓÃÖ •ÖÖ+Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ú×¾ÖŸÖÖ Æêü ‹ú ³ÖÖÂÖÖ¹ý¯Ö †ÖÆêü †ÃÖê †Ö¯Ö+ÖÖÃÖ
´Æü+ÖŸÖÖ µÖêµÖß»Ö. ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ¹ý¯Ö †Ö¯Ö»µÖÖ −ÖêÆü´Öß“µÖÖ ²ÖÖê»Ö+µÖÖ“µÖÖ
³ÖÖÂÖê¯ÖêÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß ¾Öê÷Öôêû †ÃÖŸÖê." 7
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖ+Öß¾Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ»ÖÖ ÷ÖŸÖß¿Öß»ÖŸÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö
¤êüŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êü+µÖÖ“Öê úÖ´Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ú¾Öß“Öß
³Öæ×´ÖúÖÆüß µÖÖ“Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. 'ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †−¾ÖÖµÖÖ£ÖÔ' µÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖæ−Ö −ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö úÖêŸÖÖ¯Ö»»Öê µÖÖÓ−Öß µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê+µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ"ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ‘Ö›ü+ÖÖ·µÖÖ †−Öêú×¾Ö¬Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üàÃÖ²ÖÓ¬Öß“Öß
ˆŸÃÖãúŸÖÖ †Ö×+Ö †Öêœü •Öê£Öê ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê †Ö×+Ö ŸµÖÖ
‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ“Ö ×šüúÖ+Öß
'ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖ+Öß¾Ö' Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖê."8
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2000 −ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖîÖ×+Öú ×¾ÖúÖÃÖ •ÖÖê —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÷Öê»Öê»Öê
Ã¡Öß •Öß¾Ö−Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ »ÖêÖ+Öß−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ+Öß¾Öê−Öê
×™ü¯Ö»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ÷ÖÏÓ£Ö 1. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ÃÖÓ÷ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 2002,
¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-20
2. '÷Öã¸üÖÖß' - ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öêú›êü, ×−Ö´ÖÔ»Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 2007,¯ÖéÂšü
Îú´ÖÖÓú - 29
3. '×Æü¸ü¾µÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ' - ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öêú›êü, ×−Ö´ÖÔ»Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 2001, ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-45
4. '²ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ' - ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ÷ÖÔúôû, ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 2014, ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-13
5. '×−ÖôûÖ‡Ô“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ' - ¸ü•Ö−Öß ŸÖÖ•Ö−Öê, ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 2015, ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-82
6. '†Ö³ÖÖôûß —ÖÖêúÖ ™üÖÓ÷Ö»ÖÖ' - ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 2015, ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-54
7. 'ú×¾ÖŸÖÖ †Ö×+Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ' - ÃÖã¬Öß¸ü ¸üÃÖÖôû, ´ÖÖî•Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 1982, ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-97
8. 'ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ' - −ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö úÖêŸÖÖ¯Ö»»Öê, Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü,
¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 1996, ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú-1-2.

***
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राजक
राज य े ातील
आिण

ी या आ मच र ातील संघष
ीं ंध
ी-पु ष नातेसब

ा.
ा. डॉ.
डॉ. क पना गोरले
आर.
आर. डी.
डी. जी.
जी. मिहला महािव ालय,
ालय, अकोला.
अकोला.
‘िनिशगंध’या मृणािलनी देसाई यां या जवळपास एकशे प ास
पृ ां या आ मच र ात १९४२ या वातं य ल

ा या िनिम ाने यांना

जे अनुभव आले ते यांनी प तुत आ मच र ा या पूवाधात मांडलेले
दसतात, तर आ मच र ा या उ राधात

यांनी गृहउ ोग आिण

सामािजक जीवनात जे काय के ले यािवषयचे अनुभव यांनी मांडले आहेत.
तुत आ मच र ात यां या संसा रक व सामािजक जीवनातील मै ीपूण
ना या या संदभ

ोटक व पात आलेला

िवमल भालेराव हणतात, “यातून यांची
‘देश ेमी’, ‘देशसेवक’ हणून. यां या

ययास येतो. या संदभात
ितमा

कट होते. ती एक

ि म वाचे इतर पैलू अ प पणे

कट होतात.”१ या तीन वषा या असतानाच यांचा वातं यल

ाशी

संबंध येतो. वदेशी व तू या वापराची चळवळ सु

झालेली असताना

यां या नानांनी वाढ दवसाला आणले या रे शमी

ॉकची होळी क न

खादीचे

ॉक वापर याचे या ठरवतात. येथूनच यांना देशसेवेची ओढ

िनमाण होते आिण या वेळेपासूनच या देवाजवळ वरा य

ा ीसाठी

जेलम ये जा यासाठी मोठी हो याचे मागणे मागतात. या हणतात,
“मला आठवले-लहान अस यापासून -

या दवशी िवलायती

ॉकची

होळी के ली- या दवसापासून मी देवाजवळ मागत होते – देवा, मला
मोठी हाऊ दे. जेलम ये जाऊ दे. मग आ हाला वरा य दे. तोवर जरा
थांब!” (पृ. ६८) आिण शालेय जीवनातच दर गु पौ णमे या दवशी या
देशसेवेची ित ा घेताना दसतात.
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तुत आ मच र ातील मृणािलनी देसाई यांचा संघष हा मु यत:
वातं य ा ीसाठी आिण समाजसेवेसाठी अस याचे
१९४२

या ल

ि म वाची
वातं यल

ात या स य सहभाग घतात. महा मा गांधी या
यां यावर खूप मोठी छाप पड याचे येथे

दसते.

ात या देशाला वातं य िमळवून दे यासाठी भूिमगत रा न

यां यासार याच देशभ

ने भारावले या देशभ ांसोबत काय करताना

येथे दसतात. या सुमारास अनेक ने यांची व
सु

कषाने जाणवते.

अस याचे दसते, तरीही या

ांतीकारकांची धरपकडही

ांतीकारी कायात सहभागी होताना

दसतात. या काळात इतर सहका यांसोबत बुले ट सची छपाई करणे,
याचे िवतरण करणे
जेवणाची

यातून जे पैसे जमतील

यातून देशभ ां या

व था करणे, गुिपत िनरोप पाठवून देणे यांसारखी कामे या

करताना दसतात. या कायात एकदा यांना पकड यावर या िच ी खाऊन
टाकतात, ते हा यांना सोडू न दले जाते आिण यां या मैि णीला सहा
मिह याची कै द होते. यांचे ब तेक सहकारी तु ं गात अस यामुळे यांनाही
िश ा झाली असती तर बरे झाले असते असे यांना वाटते. परं तु पुढे
यां या इं ज सरकार िवरोधी कारवाया चालूच राहतात. नंतर एक
दा गो याचा कारखाना जळा यामुळे यांना दीड वषाची कै द होऊन या
तु ं गात जातात. तु ं गात पिह या रा ी यांचा

चंड क डमारा होतो.

चोवीस तासातच यांची बदली येरवडा तु ं गातून हडल या या तु ं गात
होते. तु ं गात सवाना प येतात, मा

यांना प येत नाहीत याचे यांना

ारं भी वाईट वाटते. परं तु एका दवशी यांना प ं िमळतात. परं तु यात
सु वातीचा मायना, यानंतर या मजकु रावर का या शाईची प ी आिण
शेवटी सही अशा व पाची ती प ं अस याचे दसतात. ते हा यांना या
गो ीचा

चंड मन: ताप झा याचे

दसते.

या

हणतात, “आता

तु ं गालाही आ ही सरावलो होतो. भूक पाचवली होती. चेहरे पुरते
िन वकार होते. मने िनढावली होती. कामाला हात सरावले होते. िजभेवर
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काबू होता. कद मानवले होते. येवरवडाच काय अंदमानालाही पु न उ
अशी धमक होती.” (पृ.७३) अशी यां या आ मिव ासाची येथे िचती
येते. पुढे

वातं य ा ीनंतर फाळणी या घटनेने या अ व थ होतात.

एवढेच न हे तर महा मा गांध या खुनाचाही यांना जबरद त ध ा
बस याचे दसते. पुढे ा णांनी गांधीज ना मारले हणून ा णांची घरे
पेटिवली जातात, यात यांचेही घर जळू न राख होते. परं तु यांची पेटी
वाचिव या या य ात या पेटीत यांची क
यांना पाठिवलेले प

ार आिण महा मा गांध नी

असते - या वत:ला जाळू न घेतानाही दसतात.

परं तु या प ाची राखच यां या हाती लागते, ते हा यांना अितशय वाईट
वाटते. ती पेटी यां या आईला या समु ात नेऊन टाक यास सांगतात.
ते हा या अितशय उदासपणे हणतात, “दैवत भंगलं क याचं िवसजनच
क न टाकायचं असतं!” (पृ. ८९) अशा कारे
पूवाधात देशभ

तुत आ मच र ा या

हणून वातं य ा ीसाठी लेिखका संघषरत अस याचा

यय येतो.
तुत

आ मच र ा या

उ राधात

या

संसाराबरोबरच

गृहउ ोगाची जबाबदारी पार पाडताना दसतात. परं तु आयु यात या
पूवाधाची ओढ मा

यांना अ व थ करीत अस याची

गृहउ ोगात

व थापनाशी संघष करावा लागतो.

यांना

कारभारावर सवजण टीका करतात. एका

िचती येते.
यां या

ीचा नवरा मृ यू पाव यामुळे

या सं थेकडे ित यासाठी पैशाची मागणी करतात आिण सं थेचा रोष
प क न घेतात. या हणतात, “सं थेसाठी आ ही सवानी जीवाचे रान
क न काम के ले होते. आ ही सा या एकमेक या शेजारीच राहत होतो.
एकमेक या घरी एका पं

त बसून हसत खेळत जेवत होतो, एकमेक या

सुखदु:खात साथ देत होतो. पण आज या

णी मी एकटी वेगळी पडले

होते.” (पृ.११०) अशा कारे सं था व तेथील

ी कमचारी वर्ग

यां यावर अिव ास दाखवते. यां यावर पैशा या अफरातफरीचा आरोप
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क न सं था

यां याकडू न राजीनामाही मागते. परं तु

या “आपण

िहशेबाबाबत जे िवधान के ले आहे ते िहशोब तपासून खरे वा खोटे ठरे पयत
मला राजीनामा देता येणार नाही.” (पृ.११२) असे प पणे बजावतात.
तेथे या कटू

संगाला खंबीरपणे त ड देत अस याचा

अशा कारे लेिखके ला

यय येतो.

तुत आ मच र ात संघष करावा लाग याचे दसून

येते.
‘िनिशगंध’ या मृणािलनी देसाई यां या आ मच र ातील
पूवाधात यांचे

वातं यल

ातील अनुभव यांनी मांडले आहेत; तर

उ राधात गृहउ ोगात यांना आलेले अनुभव यांनी मांडले आहेत.
यामुळे संसा रक जीवनातील संदभ फारच
आ मच र ात येताना

दसतात. लहानपणी

ोटक

व पात

तुत

यांना नानाचा सहवास

फारसा लाभलेला नसला तरी नानां या “अशी िहरमुसली का झालीस?
हताश होऊन डोळे ओलाववू नयेत कधी - आपले अ ू देखील कसे कतृ वाने
भारलेले असावे – जेथे सांडतील तेथून आशे या न ा वेली अंकुरतील असे
अ ू असावे.” (पृ.२८) या उपदेशाचे पालन क न यांनी वत:ला देशभ ,
समाजसेिवका हणून िस द के याचे येथे दसते.
लेिखके या संसा रक जीवनातील अनुभव
दसतात,

कब ना

तुत आ मच र ात

यांनी मांडले नस याचे

यांचा तो हेतूच नस याचे

दसते.

यांचे ल

झा यानंतर संसारा या सु वातीलाच यांची घर यांकडू न उपे ा झालेली
दसते. या दोघा पती-प ीची सां कृ ितक पा भूमी िभन्न अस याचे
दसते. लेिखका परजातीची, पर ांतातली हणून घर यांचा अपे ाभंग
होतो. परं तु याचा हात ध न या घरात वेश करतात, तोच वजनात
गुंग होऊन जातो यामुळे यां या वा

ाला एकटेपण आ याचे येथे दसते.

या हणतात, “संसारा या सु वातीलाच घरा या उं ब यावर भरले माप
माझी वाट पहात न हते काहीच न हते या उं ब यावर, भर या मापाचे
सार उं बरठे मागे टाकू न मी पुढे गेले होते. काहीच न हते. या पुढ या
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वाटेवर खाच खळगे, दगडध डे आिण भाषेचा एक अथांग डोह आडवा
पडला होता.” (पृ.९८) अशा
वा

कारचे नैरा यपूण आयुष्य

यां या

ाला येते. पूवायु याची ओढ यांना अ व थ करते, तरीही न खचता

या समाजसेवा करत करतच वत:चा संसार सुखाने करताना दसतात.
कालांतराने लेिखके ला मूलही होते. मुलाचे ल

होते आिण तो

या या प ी सोबत सुखाने राहतो. यांचा मुलगा यां याशी आदराने
वागतो. ल

करतानाही तो आईची परवानगी घेतो आिण लेिखकाही

यांना “ही तुम या घराची क ली. आता वासा न आ यावर तु हाला
आवडेल तसं दोघं िमळू न सजवा हं.” (पृ.१२४) असे सांगून यांना
आ याचा ध ा देत.े पुढे हळू हळू तो आईपासून दुरावत अस याचेही दसून
येते. येथे आई-मुलगा-सून यां या ना यातील गुंतागुत
ं ीचे दशन
घडते. या हणतात, “ ीजीवनात पती आिण पु
मनाचे धागे गुंफलेले असतात. मातेचा पु

कषाने

दोघां या भोवती

जे हा एका प ीचा होतो

यावेळी दोन ि यां या मनाची जी ओढाताण होते, भावनांचा जो गुंताडा
होतो- या यातनांत एक चे यौवन आिण दुसरीचे वाध य िपचत राहते
आिण या दोघ चे सव व असलेला तो पु ष गुदमरतो. कु चंबतो. या
वेदनेचा एक भाग मी सोसून संपवला होता आिण ते जीवघेणे िवषच मी
मा यापुरते तरी तेथेच संपवले होते!” (पृ.१२५) येथे यां या मनाची
होणारी घालमेल

ययास येते. पुढे या पतीसोबतच राहतात आिण

सामािजक कायाला यांनी वा न घेत याचे दसून येते.
‘िनिशगंध’

या

मृणािलनी

देसाई

यां या

आ मच र ात

राजकारणातील महा मा गांधी वगळता इतर ने यांशी यांचा फार जवळू न
संबंध आ याचे दसत नाही. सेवा ामम ये महा मा गांधी यांचे कौतुक
करताना हणतात, “पोरी, असं मनमोकळं हसलीस क

ेमालाच ( ेमाबेन

ही लेिखके ची आई) काय पण मा या ह ा ही किमटीला देखील जकशील
तू!” (पृ.३४) महा मा गांधी या या कौतुकानेच यांचे िचमुकले िव
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भारावून गे याचे या सांगतात. पुढे भूिमगत रा न काय करताना अनेक
ने यांशी यांचा संपक येतो, परं तु यां या नावाचा यांनी कु ठे उ लेख
के लेला येथे दसत नाही.
याबरोबरच लेिखके या सामािजक जीवनातील

ी-पु ष

नातेसंबंधावर देखील येथे काश पडतो; परं तु यातून यां या चंगळवादी
सं कृ तीचे येथे दशन घडते.
यां या पतीचे िम

एक

ापारा या िनिम याने वेगवेग या ांतातील
जमून मै फली साज या करताना दसतात.

यावेळी लिखके ला यात रस नसूनही यांची मै फल ना हजेरी अस याचे
दसते. यांचे पती सोबत असले तर यांचे मन या मै फलीत रमते; परं तु ते
नसताना मा

यांना वत:ला एकटेपणाची जाणीव होत अस याचे दसते.

या हणतात, “का बोलावतात ही माणसे मला? अं हं. इथे मी वेगळी
पडले तरी एकटी नाही पडत. कधीच नाही. येथ या

येक

शी

िज हा या या धा याने मन जोडलेले आहे. हणूनच ‘हे’ नसले तरी मी
येते. या सा यां या संगतीत रमते. ही माणसेही यांना एरवी िविच ,
गावंढळ मा या सवयी चालवून घेतात. इतके च नाही पण माझा मानही
ठे वतात.” (पृ.१३०) अशा कारे लेिखके ने यां या िम

प रवारातील

नातेसंबंधातून एकमेकां ती असणा या िज हा याचे दशन घडिवलेले
दसते.
संदभ थ
ं :
१. भालेराव िवमल, आधुिनक मराठी वा यातील ि यांची आ मच र े : एक
अ यास, सािह य सार क , नागपूर, .आ. १९८६, पृ. ५६.
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स यशोधक ताराबाई शदे यां या
सािह यातील ीवाद
ा. डॉ. रे मा रमेश दवेकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महािव ालय,

ध-पुण-े ६७

तावना:तावना
ताराबाई शदे यांनी तसं बघायला गेलं तर एकच पु तक िलिहलं
‘ ी पु ष तुलना’ या यां या पु तकात यांनी या काळ या मानाने
काळा या पुढचे िवचार मांडले आहेत. यावेळेला
आिण मूल’ एवढेच बं द त होते,

ीचे काय े

याकाळात ताराबाई

‘चूल
ी पु ष

समानतेचा िवचार मांडताना दसतात. या वेळेला ीवाद हा श दच
माहीत न हता, यावेळेला ताराबाई आप या लेखातून
ी-पु ष
समानतेचा पुर कार करतात.
ताराबाई शदे यां या सािह यातील ीवाद :ीवाद ही एक आधुिनक िवचारधारा आहे. प ा गोळे हणतात
या माणे, नाही हो मी नुसती नार पेजेससाठी मी लाचार
नाही हो मी नुसती मादी मी माणूस माणूस आधी हा खरा ीवाद.
ीवादात ीचा ी हणून िवचार न करता माणूस हणून िवचार के ला
जावा अशी मागणी असते. सु वातीला ीचे काय े ‘चूल आिण मूल’
एवढेच मया दत के ले गेले होते. यांना सामािजक जीवनात थान न हते.
यांना दु यम वागणूक दली जाई. या मागे असणा या पु षी
राजकारणाचा बीमोड करणे हाच ीवादाचा उ ेश होता. पु षां माणे
ीला ही वतःची ओळख आहे. विवकास व वतं तेची गरज आहे.
व वाची ओळख, वाय ता, वयंिनणय, येक ठकाणी स य सहभाग
या गो ी ीला प रप बनवतात. या िमळवून दे याचा य
ीवादी
चळवळीने के ला. ीला आ मिनभर बनवून आपले िवचार मांड याचा
अिधकार दला. माणूस हणून जग याची संधी दली.
ीवादी
दृ ीकोनातून ताराबाई शदे यां या ‘ ी पु ष तुलना’ याचा िवचार के ला
असता आपण अचंिबत होतो. या काळात ीवाद हा श दही माहीत
न हता, ते हा ताराबाई शदे यांनी आपली ांितकारत मते अितशय
तकशु प तीने मांडली आहेत. आपले िवचार मांड याचे धाडस यांना

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

114

यां या विडलांकडू न िमळाले. महा मा फु ले यां या ‘स यशोधक समाजाचे’
कायकत असणा या बापूजी हरी शदे यांनी आप या चार मुलांबरोबरच
पाचवी मुलगी ताराबाई यांना वाढवले. समतेची वागणूक देऊन नेहमी
नवनवीन िशक यास ो साहन दले. यामुळे यांना मराठी, इं जी व
सं कृ त या भाषा येत हो या. यांचे वाचनही दांडगे होते. हे यां या
पु तकातील उदाहरणाव न कळू न येते. या पु तकातून ताराबाई शदे तीन
िवषयाचे िववेचन करतात.
१) िवधवा ि यांची होणारी कु चंबणा
२) िववािहत

ीचे होणारे शोषण

३) पु षा या ठकाणी असणा या दुगुणांची दखल
िवधवांना पु हा ल कर याचा अिधकार नस याने, यांची होणारी
मानिसक व शारी रक कु चंबणा अधोरे िखत करतात. तर संसार रथाची ी
व पु ष ही दोन चाके असूनही ीला नेहमीच िमळणारी दु यम वागणूक
व ित या वा ाला येणा या यातना याचा लेखाजोखा या मांडतात. याच
माणे पु षां या अंगी असणा या दुगणां
ु वरही या ताशेरे ओढतात.
यावेळी संपूण देशभर िवजयाल मी खटला गाजत होता
िवजयाल मी या ीने आप या पोटातील गभाची ह या के ली हणून
कोटाने ितला फाशीची िश ा दली. पण नंतर अनेक सं था अथवा
सुधारकां या य ाने ितची फाशीची िश ा र होऊन पाच वषा या
स म कारावासाची िश ा सुनाव यात आली. या के सवर अनेक उलटसुलट चचा पेपर मधून िस होत हो या.‘पुणे वैभव’ या वृ प ातून
आले या या उलट सुलट चचा ताराबा या वाचनात आ या आिण यांचे
मन पेटून उठले. ‘पुणे वैभव’ वृ प

िवधवा-पुन ववाह काय ास िवरोध

करत होते. िवजयाल मी घडले या या खट याने यांनी संपूण ीजातीला
आरोपी या पज यात उभे के ले होते. पण यासाठी कारणीभूत असणा या
पु षांची चचा मा कोणीच के ली नाही. हे पा न ताराबा नी संपूण पु ष
जातीलाच
िवचा न, ि यांवर पु षांकडू न होणारे अ याय याचे िच
यां या समोर सादर के ले. यां या लेखनामागचे िवजयाल मी खटला हे
ता पुरते कारण, परं तु ताराबा ची सं कारी जडणघडण व सं कारांचा
प रपाक हणजे ‘ ी-पु ष तुलना’ हे ांितकारक पु तक होय. या
पु तकातून ताराबाई शदे सुसंगतपणे व तकशु प तीने रोखठोक श दात
ी-पु ष ना यासंबंधी व ी या होणा या अखंड शोषणासंबंधी पु षांना
जाब िवचारता. या वेळी वतमानप ात िस
होणा या अबला
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ि यां या दु कृ यािवषयी चचा के ला जाते, पण याला कारण असणा या
पु षां या संबंधात मा संपूण समाज मूग िगळू न ग प बसतो. हे ल ात
येताच ताराबाई या अ यायाला वाचा फोड यासाठी हा िनबंध िलिहतात.
या वेळ या या समाजबंधनांनी ीला पूण जखडू न टाकले होते. हे बघून
या अ व थ होतात. ताराबाई एकोिणसा ा शतकातील ि यां या
ि थतीचे सू म अवलोकन करतात. यांची प रि थती अशी हो यामागील
कारणांची िच क सा करतात. यामागील पु षी राजकारणाची िनभ सना
करतात. ि यां या दैनं दन जीवनात यांना यांचे थान कसे लाभेल
याची िववंचना करतात हे कौतुका पद आहे. ताराबाई आप या पु तकातून
ी-पु ष असमानता, शा कारांचा पु षी स ेला असलेला पा ठबा,
ीशोषण,
ीधम, िवधवा जीवन, ब प ी व यासार या अनेक
सम यांचा िनषेध करतात. िववाह हा
ी या आयु यातील खूप
मह वाचा संग, परं तु याकाळी ल ा या बाजारात अथ वहारांना मुख
थान होते. मुलीचे वडील मुलीचे ल करतेवेळी काय िवचार करतात.
यावर ताराबाई टीका करतात. या काळ या समाजात िववाहा या अनेक
प ती अि त वात हो या हे या प पणे सांगतात. एक बाप आप या
न

सार या दहा अकरा वष वया या मुली ८० –९० वषाचे

ीमंत

हाता यास पयांची थैली घेऊन व यांचे ीमंतीवर नजर ठे वून, नवरा
मेला तरी चता नाही. ितला पैशाला तर काही कमी नाही ना. दोन दवस
खाईल, िपईल, लेईल. एक नवरा नसला तरी काय चता आहे? असे हणून
वाघाला जशी बकरी

ावी या माणे बेधडक देतात.

नऊ दहा वषा या मुलीचा िववाह ८० –९० वषा या
हाता याबरोबर होतो. यातून यांना बालाजरठ िववाहाची सम या
समाजासमोर मांडायची आहे. हणूनच या हातारा नवरा मेला हणजे
त णपणाचे विलत इं गळ पदरात बांधन
ू दवस कसे काढायचे? असा
उपि थत करतात. या काळी िववाहासार या आयु यातील
मह वा या संगाला सामोरे जाताना मुल ना काहीच िवचारले जात नसे.
या िवषयातील आपले मत मांड याचा अिधकार व वातं य ही ितला
नसे. ल ािवषयीचे सव िनणय घे याचे अिधकार फ ित या विडलांना
असत. बाला-जरठ िववाह थेमुळे त णवयात मुल वर वैध ाची कु राड
कोसळत असे. परं तु ि यांना पुन ववाह कर याचा अिधकार न हता.
यािवषयी ताराबाई अितशय सडेतोडपणे आपले िवचार मांडतात.
बालिववाह, पितिनधनानंतर सती जाणे, िवधवांचे के शवपन क न
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अंधारकोठडीत जीवन जग यास लावणे, िवधवा पुन ववाहास बंदी
यासार या ि यांवर अ याय करणा या था-परं परा एकोिणसा ा
शतकात उ वण य समाजात ढ हो या. अ ान, अंध ा, दा र व
उ वण यां या अनुकरणातून चालत आले या या परं परा यामुळे ब जन
समाजातील ि यांचे जगणे अितशय क ाचे झाले होते. पण या िवरोधात
कोणतीही ी उघडपणे बोलत न हती, कवा भूिमका घेत न हती. पण
स यशोधक समाजाचा भाव असणा या ताराबा नी मा आप या
मनातील खदखद
के ली. या पु षांनी परत परत िववाह करावा या
गो ीवर परखडपणे टीका करतात. या पु षांना सडेतोडपणे
िवचारतात. पु षाला मा अनेक प ी कर याचा अिधकार असेल तर
ीला अनेक पती का करता येऊ नयेत? कवा तुमची बायको मे यावर
तु ही यां याबरोबर कासती जाऊ नये? असा जळजळीत
या
पु षांना िवचारतात. संसारात के हाही ी ही पु षापे ा े असते असे
आपले मत या मांडतात. संसाराचा रहाट हाकायचा यासाठी पु षापे ा
बाई संसाराला असणे आव यक असते. िवधवांची ि थती पा न ती सती
गे याने फार नुकसान होईल, कसे हणतात. तर ती मेली हणजे ित या
मागे तीची लहान मुले असतात, यांना कोणी सांभाळावे? अशी हण आहे
‘घोडे क रता बाप मरावा, पण रहाटाने सुतकातणारी आई म नये’ बाप
मेला तरी आई पािहजे. ती तसे दुःख सोसून मुलाला पोशील पण तु ही
आज ती मेली क उ ा दुसरी क न या मुलांस देशोधडी करता. याकरता
बायको या आधी तु हाला या कुं डात टाकावे. पु षांपे ा
ीचे
कु टुंबासाठी असणे गरजेचे अस याचे पटवून देतात. यांनी के लेला युि वाद
वाचताना या जणू ी समानते या दा ातील ी जाती या वक ल
झा या आहेत. बायको मे यावर पु षांनी ही कु टुंबाचा िवचार क न
आपली वागणूक ठे वावी असे या प करतात.
ताराबाई शदे ‘ ी-पु ष तुलना’ या पु तका या सु वातीलाच
ीधमा बाबतीत आपले िवचार
करतात. ीधम हणजेकाय?
िनरं तर पतीची आ ा पाळणे, याचे मज माणे वागणे, यांनी लाथा
मार या, िश ा द या, नवरोजी दा िपऊन, जवा खेळून कफ लक
होऊन, चोरी क न, कोणाचा ाण घेऊन जरी घरी आले तरी ि यांनी
आपले जसे कोणी कृ ण महाराज गवळीयांचे दही दूध चो न चं ावलीस
कलंक लावून आलेत. असे समजून परमा मा सारखीच यांची मो ा
हसतमुखाने देवासारखी पूजा करावी. हा ीधम आिण हा ीधम येक
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ीने पाळला पािहजे अशी स
होती. असे या प करतात. पु षाने
कतीही गु हे के ले तरी ीने मा याची पूजा करावी. पती हणजेच
ितचा देव असा संकेत जणू या काळी चिलत होता. पु षापे ा ीचे
थान कधीच कमी नसते हे मा यावेळ या समाजाला मा य न हते.
यावेळ या समाजाने ीची लावलेली व था हणजे पित ता धम कवा
ीधम होता आिण या व थेचे पालन करणे हे येक ीचे कत होते.
न हे तोच जणू ित या जीवनाचा हेतू होता. परं परे ने आिण धमशा ाने ही
तो िनि त के ला होता असे दसून येते. यािवषयी ताराबाई हणतात, जर
बायकोला नवरा देव तर या नव याची वागणूक देखील देवा माणे
पािहजे. हणजे नव याने बायकोवर ेम करावे. ितचे सुखदुःख जाणून
यावे. तसे जर होत नसेल, तर नव याला तरी देव कसे मानावे? असा
जळजळीत सवाल ताराबाई करतात. हणजेच ताराबाई ी वातं याचा
िवचार करताना दसतात. पण ि यांनी सु ा ी वातं याचा उपभोग
घेताना वैराचार क नये याचीही द ता या घेतात. पु षां या तुलनेत
ीचे असणारे संसारातील थान प करताना, या ीकडे पु षाने
ममतेने पािहले पािहजे हा स लाही देतात. ी जातीिवषयी अिभमान,
ीधम कवा पाित य या मुळात अ याय करणा या सामािजक रचना
आहेत ही समजूत या ताराबा या िवचारांची कवा लेखनाची मु य
दशा होती.
एकोिणसा ा शतकात समाजात पु ष स ाच ाधा याने
अस याचे दसून येत.े या पु ष धान समाज व थेत ीचे शोषण कसे
होते? हे ताराबाई आप या या पु तकातून मांडतात. घर हे

ीचे काय े

मानले जात होते, पण यातील मालम ेवर ीचा अिधकार न हता.
यािवषयी ताराबाई खंत
करतात. संसारात वावरताना
ीला
घरातील सवा या मतानुसार वागावे लागे. सवाची मज सांभाळू न राहावे
लागे. कतीही

ास-क

सहन करावे लागले तरी ग पच राहावे लागे.

यािवषयी एकही श द बोल याचे धाडस ि यां या अंग नसे. सवसामा य
ि यां या बाबतीत मा घरोघरी या पु षांची सवतोपरी सेवा करणा या,
हणूनच या अि त वात हो या. ीचा व तू हणून होणारा िवचार
ताराबा ना अितशय संताप आणतो. अशा कारे
ी या वा ाला
स ाहीनता, दु यम व, वातं याचा अभाव असे जीवन आलेले अस याने
यािवषयी ताराबाई पु ष समाजाला
िवचारतात.
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‘ ी-पु ष तुलना’ या पु तकातील जा तीत जा त भागात,
पु षां या ठकाणी असणा या दुगुणांची मीमांसा ताराबाई करताना
दसतात.पु ष दगाबाजी क न ि यांना फसवतात व आप या कृ याचे
ओझे ीवर लादतात. यामुळे ीला वाईट संगांना सामोरे जावे लागते.
ीवर अ याय होतो. समाजही अशा कृ याला ीलाच जबाबदार धरतो.
ी या वाईट वतणुक मागे पु षच कसे जबाबदार असतात, आिण
ि यांपे ा पु षां यातच अिधक अवगुण कसे असतात? हे ताराबा नी
अनेक उदाहरणे देऊन प के ले आहे. तसेच सव शा ही नुसती पु षांना
अनुकूल अशी आहेत. असेच नाही तर ती ी िवरोधी आहेत असाही या
आरोप करतात. पु षांना या उ ेशून हणतात क , थम पु ष ि यांना
गोड गोड बोलून नादी लावून एकदा घराचा उं बरठा पारखा करतो व नंतर
ितला ितचे निशबावर सोडू न देतो. ितचा उपयोग असेल तोवर ितला
जवळ करतो. हणजे ीकडे एक
हणून पािहले जात नाही.
पु षांची मूळ दुगुणी वृ ी, सव कारचे दुगुण साहस पु षां या अंगी
असूनही बदनामी मा
ीची होते. याब ल या आपले मत या
िलखाणातून
करतात. पु षां या िवषयानु पतेवर ताराबा चा
सवािधक कटा अस याचे यातून दसून येत.े पु ष ि यांना नादी लावून
फसवतात. ि या संकटात येतात. यां या हातून गु हे घडतात व यांना
िश ा दली जाते. यािवषयी यां यावर आरोप क न यांना बदनाम के ले
जाते. यामुळे ि यां या या वागणुक ला पु षच जबाबदार अस याचे
अितशय प पणे ताराबाई सांगतात. ताराबाई येथे प करतात क दुगण
ु
हे ि यांम ये जेव ा माणात असतात ना या या कतीतरी अिधक ते
पु षात असतात. अनेक दुगण
ु ि यांम ये ये याला पु षच कारणीभूत
ठरतात. पु ष िणत मू य व था व ि यां या वा ाला आलेली
िनराधार ि थती यामुळे दोषांचे खापर मा ि यां या माथी फोडले जाते.
आिण ि यांना नावे ठे व याचा, हीन लेख याचा य के ला जातो. परं तु
असा कोणताही अिधकार पु षवगाला नस याचे ताराबाई प पणे
आप या ‘ ी-पु ष तुलना’ या पु तकातून मांडतात. समाजातील ी व
पु ष यांचे थान ताराबाई येथे वेगवेगळे अस याचे दशवतात. ीचे
त कालीन समाजातील थान किन अस याने आिण ित या वा ाला
आलेली भूिमका याचे िववेचन करताना, ीची महती या वणन करतात.
तसेच पु षाचे त कालीन समाजातील व र थान व या या वा ाला
आलेली धान भूिमका या सांगतात. या पु षातील दोषांचे द दशन
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करतात हणजे एका अथ या दोघांचे खरे िच काय आहे ते येथे
मांड याचा या य करतात.
ताराबाई आप या ‘ ी-पु ष तुलना’ या पु तकातून ी आिण
पु षांचे असणारे पर परपूरक व प करतात. ी आिण पु ष दोघांचीही
समाजाला आव यकता अस याचे या सांगतात. या हणतात ई राने
ी-पु ष जोडा वे छे ने िनम ला.जसे येक गो ीला दुसरा जोडी चा
मुकाबला असतो या वाचून शोभा येत नाही. जोडी वाचून कोणतेच काम
होत नाही. तु ही वतः पंचाचे शेत एकटे नांगराला काय? अशा कारे
या ीचे साम य प करतात. िनसगत:च पु षाला ीचं आकषण
असते. ती याची एक नैस गक श आहे. ती आप या श
या बळावर
पु षाला बांधून ठे वते. असे आपले मत या
करतात. ी-पु षापे ा
परा मी आहे असे ताराबाई हणत अस या तरी, संसारात नाना कारचे
क उपसणारी, हाल-अपे ा सहन करणारी, मारहाण सहन करणारी,
पु षा या गोड श दांची भुकेली असणारी व या या अ या वचनात रा
इि छणारी, िवन प ी यां या मनात असते. ताराबाई पु षांना जाब
िवचारतात क
ी ही अधागी श
आहे. पा बरे तु हाला अधागवायू
होऊन अध शरीर गेले तर मग एका हाताने तु ही काय कराल. हणजे इथे
ी आिण पु ष हे पर परांसाठी परमे राने िनमाण के ले आहेत. ी
िशवाय पु षाला आिण पु षािशवाय ीला मह व नाही. या घरात ी
नसेल ते घर मशानवत भासते. असे ताराबाई ीचे मह व प करतात.
या माणे ीला पु षा या सहकायाची अपे ा असते, आव यकता असते.
पु षाची सोबत नसेल तर ती सु दा अपूण आहे. ी आिण पु ष यांना
िनसगाने दलेले काय वेगवेगळे असले तरी दो ही समान व मह वाचे.
दो ही समाजात मह वाचे व पर परपूरक आहेत. हणूनच ी आिण पु ष
दोघांनीही एकमेकांचा समान आदर के ला पािहजे. दोघां याही िन ा
जप या पािहजेत. समान ह , समान बंधने वीकारली पािहजेत. समाजात
ि यांना समान दजा ा झाला पािहजे. अशी ताराबा ची भूिमका
दसते. ी-पु षांनी पर पर म
े ाने, आनंदाने राहावे दोघां यात कोणताही
भेदभाव नसावा असे ताराबा ना मनापासून वाटते.
ताराबाई आप या ‘ ी-पु ष तुलना’या पु तकातून
ी
िश णाकडे ही सग यांचे ल
वेधतात. ि यांना िश णापासून
पु षांनीच वंिचत ठे वले आहे. असे या हणतात. ि या अ ानी आिण
भो या अस यामुळे या अ याय सहन करतात. या घराबाहेर पड या तर
तेथे इतर ि या अ ानी अस यामुळे यांना ान व शहाणपण येत नाही.
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असे आपले मत
करतात. कोणी कसे वागावे, हा संसाराचा गाडा
कसा हाताळावा, वधम, पाित य या िवषयी चांगले समजू लागले व
यामुळे आपले भरत खंडाची ि थती काही दवसांनी अगदी बदलून जाईल.
येथे संसाराची जबाबदारी पार पाडणारी हणून ीची समान ित ा
अपेि त कवा गृहीत धरतात. आिण ही जबाबदारी ी िश णाने पूण
क
शके ल असा आपला आ मिव ास
करतात. िश ण हे
अथाजनासाठी व ि यांना पु षांबरोबरीची समान ित ा ा
हो यासाठी असते. हा आजचा िवचार ताराबाई करताना दसतात.
ताराबाई ी पु ष संबंध सुधार यासाठी ही ी िश ण गरजेचे आहे असे
आपले मत मांडतात.
समाजात असणारा ी आिण पु षांना वेगवेगळा याय का?
असा
या िवचारतात. ी या माथी पाित य लादले जाते. या
पित ताधम पालनासाठी धम ंथात सीता, ोपदी, तारा, स यवती अशा
ि यांची उदाहरणे दली आहेत. ताराबाई या पुराणातील दाख यावर
कठोरपणे टीका करतात.पुराण थ
ं ातून या ि यांना पित ता हणून
सांग यात आले, या िभचारी, अनेक िववाह करणा या हो या. तरी
यांनापित ता हणून मा यता दली. तर मग सवसामा य ि यांवर असा
अ याय का? असा
ताराबाई शा क याना िवचारतात. जणू यांनी
आप या देवदेवतानाही आरोपी या पज यात उभे के ले आहे.‘ ी-पु ष
तुलना’ हे पु तक ामु याने ी-पु ष भेदभाव, ि यांवरील अ याय,
अ याचार यावर भा य करणारे पु तक आहे.
समारोप :ि यांचे समाजातील थान किन हो यास ताराबाई पु षस ाक
कु टुंब
व थेला जबाबदार धरतात. या
तावनेतच मी सव जाती
क याणाथ झटू न यांचे मनात सदाचरणाचे बीजारोपण करीन असे हटले
आहे. या यां या व
ातून या ि यां या क याणाथ झट याचा आपला
इरादा प करतात. तसेच ताराबाई आप या िनबंधातून ीजातीला
अ यायािव
उभे राह यास ो सािहत करतात. या हणतात,
झाशी या राणी सार या फार नको पण एक चार-पाचशे ि यांना िनसंग
होऊन हातच संिगनी घेऊ ा मग पहा तुमची दुदशा कशी उडेल ती. मग
चुलीजवळ सु ा लप यास जागा िमळणे कठीण. ताराबाई येथे ि यांना
अ याया या खाईतून बाहेर काढ यास कोणीही तयार नाहीत हे पा न
ि यां या दुदशेिवषयी खंत
करतात. व यासाठी वतः होऊन या
पुढे सरसावतात. ि यांना दा यातून सोडव यासाठी अ यायािव
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आवाज उठव यास ो सािहत करतात. पुढे जाऊन या हणतात, क माझे
हणणे बरोबर आहे कवा नाही हे तु ही जर खरे िन:प पाती असाल तर
पुरता िवचार क न या. जे काही कमी असेल ते िनवडा. पण आपलीच
राख याकरता जर पुढे घोडे ढकलाल तर मा नाईलाज आहे. याव न
ताराबाई समाजातील पु षांना ी जाती या क याणाथ िन:प पाती
िवचार कर याची गरज अस याचे पटवून देतात. स याला सामोरे जा यास
वृ करतात. ीक याणाथ ी-पु ष दोघांनी जपणे आव यक अस याचे
या प करतात. ताराबाई पो यापुराणे तसेच इतर सािह यही वाचत
हो या. यातील ि या पु षापे ा किन च असतात. सव ठकाणी
पु षस ा मा य क न ताराबाई ि यांचे मह व व पु षी वच व, पु षांचे
राजकारण उघडे करतात. ताराबा नी या काळातील िस ‘ ीच र ’,
‘मंजुघोषा’, ‘मु ामाला’ या कादंब या, ‘मनोरमा’ हे नाटक वाचले असून
यातून ीिच ण कर या या प तीवर टीका करतात. या हणतात, या
सािह यातून ीचे अ वाभािवक िच ण न पट यासारखे आहे. या पु षांनी
वतः या रं जनासाठी रचले या के वळ कपोलकि पत कहा या आहेत. असे
आपले प मत या न दवतात.
ताराबा ची भाषा अितशय जहाल आहे. या हणतात यापे ा ही
कडक भाषा असती तर ती मी वापरली असती. या पु तकात
ी
सम येिवषयी मूलगामी
मांडले.‘ ी-पु ष तुलना’ ा पु तकास
ितसाद कमी िमळा याचे दसून येते. योितरावांनी ‘स सार’ या
पु तकात ‘ ी-पु ष तुलना’ या पु तकाची दखल घेतली असली तरी
स यशोधक समाजातील संबंिधत इतर
व इतर समाजसुधारकांनी
मा या पु तकाची दखल घेतली नस याचे दसून येत.े ताराबा नी
पु ष धान व थेत वाढले या पु षांना आिण यां या वच वाला दलेले
आ हान व देवांपासून, धममातडांपयत सवा या कार थानाची के लेली
िचरफाड, यामुळे या पु तकाचे मह व अिधकच वाढले आहे. ताराबाई शदे
यांनी मांडलेला
ीवाद पाहता असे वाटते क , यांनी भारतात
ीवादा या मांडणीला सु वात के ली यात थम ताराबाई यांचे नाव
यावे लागेल. ताराबा चा हा िनबंध हणजे ीजाती यावतीने संपण
ू
पु ष जातीशी के लेला एक दीघ संवाद आहे. या संपूण पु षजातीला
समोर बसवून ीजातीची जणू कै फयत मांडतात. ताराबाई ि यांवरील
दोष खोडू न काढ यासाठी सडेतोड युि वाद करतात. हे युि वाद
पाहतांना ताराबा नी कती सखोलपणे
ी
ाचा आिण
ी या
भावभावनांचा अ यास के ला आहे हे आप या ल ात येत.े
िन कष:
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१) महा मा फु ले यांचा भाव ताराबा वर अस याचे दसते.
२)
ी-पु ष समानतेचा पुर कार ताराबाई करतात.
३) ताराबा ची भाषा अितशय रोखठोक आहे.
संदभ ंथ:
१) सं.ग.मालशे – ी-पु ष तुलना, मुंबई मराठी ंथसं हालय, दादर, मुंबई
२)

इं जीत भालेराव – महारा ाचे िश पकार ताराबाई शदे, महारा
रा य सािह य आिण सं कृ ती मंडळ, मुंबई

३) िवलास खोले४)

ितभा रानडे –

ी-पु ष तुलना, ितमा काशन, पुणे
ी

ांची चचा १९वे शतक, प गंधा काशन, पुणे

***
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मराठी सािह यातील

ीवाद

डॉ.
ं े
डॉ. सुषमा शंकरराव धानधान- घेवद
कला िव ान व वािण य महािव ालय अंबड िज हा जालना
तावनातावना
मराठी सािह याचे दालन फार समृ

आहे मराठी सािह यात

आिण भाषा सािह याची भर पडत गेली व ते

ापक होत गेली हणून

मराठी सािह याचा िवचार करत असताना साधारण दहा
दिलत सािह य ामीण सािह य आिण

1960

नंतर

ीवादी सािह य असे अनेक वाह

उदयास आलेले दसतात सािह यातून के वळ मनोरं जनच साधलं जात नसते
तर सामािजक राजक य

ांची उकल सु ा सािह यातून होत असते

आप या दुःखा सारखेच दुःख सािह यातून येते ते वाचत असताना

ेया

या याशी एक प पावतात हळू हळू यांना जाणीव होऊ लागली क
आपणही आपले दुःख हलके वाटू लागले आिण मग ि याही लेखनाकडे
वळ या हणून मराठी सािह यात

ीवादी सािह य मो

ा

माणात

अस याचे दसते
मराठी सािह यातील दिलत ामीण
ीवाद

कषाने जाणवतो

1960

ीवादी या ित ही कारात

नंतर मराठी सािह यात कथा वाडमय

कारात आनंद यादव रा रं बोराडे या दोन कथाकारांनी ामीण भागातील
ी क बदू मानून आई बहीण प ी मुलगी अशा िविवध ना यांची गुंफण
घालत

ी ितमा उ या के या 'उं बरठा' कथेतील कृ णाबाई संसारी असून

घरातील गडी दौला या यावर ेम करतात परं तु घरा या िनतीन इमान
पडली या आप या उं बरठा ओलांडून दौला बदलाचे
क

ेम या याजवळ

शकत नाही अशी ही नीितिनयम म ये अडकलेली

दुधाबरोबर साय खायला देते व सं याकाळी नवथर

ी दसते

ेमीके सारखी

नव याची वाट पाहणारी सर वती व दुस या दवशी पोर उपाशी रा
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नयेत हणून पहाटेपासूनच जा यावर दळण दळणारी क ाळू
सार या कथेत नदी

ी धार

वाहाबरोबर राहत जाऊन तशी

ेमात वाहत

जाणारी िशवा आिण गयना दसतात दुस याने आप या

म
े ाची दखल

यावी अशी अपे ा बाळगणारी गयना सारखी ेिमका या कथेत दसते"१
अशा कारे

ी जीवनाची अनेक

पे आपणास पहावयास िमळतात मराठी

कथा, कादंबरी ,किवता इ यादी िविवध

कारातून ि यांची सोिशकता,

सहनशीलता, क ाळू पणा, दुःखी ,क ी ,अगितक, ेमळ ,बंड क पाहणारी
असे अनेक पे ी वादातून येताना दसतात
ी-पु ष िवषमता दूर क न समानते कडे वाटचाल करणा या
बदलाला

ीवाद हणन गरजेचं ठरतं समानता हा मूळ गाभा

ीवादाचा

आहे ि यांनी आप या किवतेतून सु ा ि यांवर होणा या अ यायाचा
पाढा वाचला तसेच ि यांना सजग सावध हो याचा उपदेश क न
संवेदनशीलता ही जपली आहे मराठी सािह यात मि लका अमर शेख,
अि नी ध गडे, अनुराधा पाटील,

ा लोखंडे, भा गणोरकर ,आसावरी

काकडे अशा अनेक कविय नी किवतेतून

ी वाद मांडला आहे

अशी नटू न-थटू न ठु मकत
चालू नकोस पोरी
िनधा तपणे

ास घेता येईल

असे दवस रािहले नाहीत आता
कोठे वाडी असो क कु ठलीही एखादी वाडी
सव च हडत आहेत अशी ह

जनावरे "२

ा किवतेतून कविय ी माया द बंगे मुल ना आपण या भेकड
दुिनयेत कसे जगायचे हा मोलाचा उपदेश देत आहे यातून कविय ीचे
संवेदनशीलमन जाणवते आपले दुःख अनुभवातून मांडून या मोकळा
होताना दसतात
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ी वाद हणजे
आपले आयु य

ीला आप या अि त वाची जाणीव होणे ितला

ि म व फु लव याचे कळणे संघष बोधन होणे हणजे

ीवाद होय मराठी सािह यातून अिभ

होत जाणारा

ीवाद हा

अनेक िवषयाशी िनगिडत आहे मराठी कादंबरी लेखनातून सु ा ि यांचे
योगदान मो

ा

माणात पहावयास िमळते

ी

वभावाचे वेगवेगळे

प ती आप या लेखणीतून मांडते
"लेखीका सोबत
ग डवनातील ि यवंदा

ी जीवनाचे दशन डॉ. ी.

ं. के तकर यां या

ा णक या ना .सी. फडके यां या कादंब या

कथानकातील रह य चटकदार संवाद पेच संग गुंतागुत
ं याने वाचकांना
मोिहनी घातली यांचे िनधनानंतर दैिनक गावकरी जळगाव संपादकांनी
शीषक दले जादुगार दौलत उधळीत अटके पार िव .स. खांडेकर यांनी

ी

वादातून दयाची हाक दली भा .वी. वरे रकरांनी िवधवा कु मारी म ये
ी जीवनातील नाजूक

श्नांवर मा मक भा य के ले"३ मराठी

सािह यातील कादंबरी कथा सोबत िविवध सािह य
ीिवषयक िवपुल लेखन झाले आहे आप या लेखणीतून
लेिखका जीवनातीलवेदनेचा वेध घेताना दसतात
सािह य आिण

ी एव

ा एकिन

कारातही
येक

ी

ी आिण सािह य

आहे क , जणू या एका ना या या

दोन बाजू आहेत.
ीया िशक या-सवर या या काळानु प बदलत गे या तरी
सु ा ि यांचे दुःख यातना क सािह यातू न येत गेलं ते वाचत असताना
येकाला

त ध करत गेलं एकं दर मराठी सािह यातून ि यां या

ाबाबत वैिश
आहे

पूण वैचा रक मा य अनेक लेिखका कविय ी ने के लेली

ीया िशि त झा या सव

े ात माना या जबाबदारी या जागा

भूषण होऊ लाग या ि यांनी आपली
ीचे समाजातील इतरही

े ातील

मता दाखवून दली तरीसु ा
थान गौणच रािहले बला कार,

ड
ं ाबळी, प र य ा ि यांचे माण वाढतच रािहले. समाजवादी मिहला
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सभेतफ या सम यांवर मोच, धरणे, घेराव, िनदशने यामाग ि यां या
ासाठी शासनाला व समाजाला जाग ये यासाठी संघष सु

के ला. कधी

वतं पणे, तर कधी समिवचारी संघटनांनी बरोबर हे काम के ले"४ िविवध
चळवळीसमोर नवीन गंभीर सम या ि यां या जीवनात िनमाण होताना
दसत आहे ि यां या अनेक सम यांची चताजनक प रि थती देशासमोर
आहे ही आ हाने लेखणीतून मांडताना ि या दसतात व या सोडव याचा
ही य करतात
२००३ म ये

कािशत झाले या आयदान या आ मकथेचा

लेिखका ऊ मला पवार यांनी कोकणातील दिलत समाजाची व तेथील
ि यांची व
यात ही

था यांनी मांडली आहे समाजजीवनाची जाित व थेची
ीची होणारी कु चंबणा अपमान भेदभाव ि यांचा दजा

ि यांब ल असणारा दृि कोण इ यादी सव काडीने िमळाले या टोपली
सारखे िविवध पातळीवरील सू म दशन उ मला पवार यांनी के ले आहे."
ल मीबाई ही अ यंत काटकसरीने संसार करणारी सतत कामात गुंतलेली
खडतर आयु य जगणारी सव जबाबदारी पेलणारे पती या िनधनानंतर
संपूण संसार सांभाळणारी अशी या लेिखके ची कतृ ववान आईचे दशन या
कथनात होते लेिखका आप या आई िवषयी बोलताना माझी आई आयदान
करायची आई या हातात अखंड फरणार आयदान आिण मी करीत
असलेले लेखन यांची वीण एका अथाने मला सारखी दसते आिण आम या
मधलं वेदनांचा धागा एक आहे हेही जाणवत "५ िवणकामाची वीण जसे
घ असते तसेच ि या

ा सु ा कतीही दुःख यातना आ या तरी कशा

िचवट असतात सोिशक असतात तरीसु ा या आपले जीवन कशा हसतहसत जगतात असा आशयही उ मला पवार हे आप या आयदान या
आ मकथनातून मांडत असतात ि यांनी िलिहले या इतर सािह य
कारांपे ा ि यांची आ मच र े हे मराठी सािह यातील दालन अिधक
समृ

आहे सु वाती या काळात

ीयांचे दैनं दन जीवन घर कु टुंबाशी
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घटक बनलेले होते या वतं िनणय घेत नसत काळा या ओघात अनेक
ी लेिखके ने िब धास लेखन करावयास सु वात के ली याच पा भूमीवर
मि लका अमर शेख यांचं मला उ व त हायचंय हे आ मच र

िवशेष

गाजलं "हे पु तक मि लकाने जेनी माचला अपण के ले ितला मा सवाद
इतक च जेनी सुंदर आिण उं च वाढलेली आहे माप सारखा महान ांितदश
त व चतक आिण समाज प रवतना या सव चळवळ ना दीप तंभा सारखा
वाटणारा माणूस घडत होता ते हा याचे घर सांभाळणारी जेनी पायाभूत
दगडासारखी चीनली गेली अदृ य झाली हे वा तव लेिखके ला जवळचे
वाटले असेल तर नवल नाही"६ मला उ व त हायचं आहे हे आ मच र
लेिखके ने मो

ा िधटाईने िलिहले आहे ल ा, संकोच याचे पडते ितने दूर

सा न बेधडकपणे आपले हणणे मांडले आहे आप याला आलेले सव
अनुभव श दब

क न लेिखका इतर ि यां या दुःख नाही मोकळी वाट

क न देते यातून पु षी वच व पु ष णालीची िवचारसरणी हे सव सु ा
या प पणे मांडताना दसतात
पा ा य
भारतीय

ी वादापे ा भारतीय

ी वाद वेगळा आहे कारण

ी ही पु षां या वच वाखाली आहे ितला बंधने आहेत ती

वतःचा िनणय घे यास आजही स म नाही तरीही पु षांपे ा आजही
दु यम थानावर आहे यामुळे ितचे मानिसक ख ीकरण अिधक होत
असते

ी वादा संबंधीचे वेगवेगळे मतमतांतरे वेगवेगळी आहे ती

पुढील माणे " ीवाद हणजे

ी पु ष समानतेचे

ी पु ष दोघांनाही

समान ित ा समान वागणूक समान संधी देणारे माणूसपणाची त व ान
होय

ीवाद

ीमु

हणजे पु षांपासून मु

हणजे पु षांनो करण

हणजे कु टुंब नाकारणे मयादा सोडलेले बेताल वतन न हे

ीवाद हा कु टुंब

जीवन नाकारणारा घर उ व त करणारा न च नाही असे या
टीका टपणी तून
होते क

प होत जाते"७ वरील सव मतमतांतरातून असे प

ि यां या शोषणाब ल अ याचारांब ल समाजात कु टुंबात
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नेहमीच जागृती िनमाण करणे यो य िवचार क न यो य अशा चारही
करणे ि यांची सव तरावरील प रि थती बदलणे ही मुख भूिमका

ी

वादाने मराठी सािह यातून िविवध पातळीवर बदललेली दसते लेिखके चं
अनुभव हे इतरांचेही दुःख असू शकते ते मांडणे व यातूनच दूर कर याचा
य करणे हणजे ख या अथाने

ीवाद होय.

ि यां या बायक पण आतून व पु षी वच व असून ती मु
गरजेचे आहे व वाची जाणीव
मराठी सािह य

वाहात

िश णाचा पाया घालून मु
ीमु

ी वादात ख या अथाने अपेि त आहे

ी यां या

यांम ये िविवध वभाव सोशल

ितमा िविवध आहेत

येक

ुप यांचा पदर उलगडत जातो " ी

चा आरं भ करणारी फु ले दांप य

चळवळ या ेरणेचे पिहले उजलाती ठरतात ी मु

ेरणेचे पिहली उ ाते ठरतात पारं प रक
कलाटणी िमळाली

होणे

ीयांना िश णामुळे

ीवाद

चळवळ या

ी जीवनालाच िश णाने
व जाणीव होऊ लागली.

आप या ह ाची जाणीव यांना झाली."८ सािह यातून जा िलिहता होऊ
लाग या

येक

े ात िहरीरीने भाग घेऊ लाग या मराठी सािह याने

ँ मोर आणून
ि यांचे दुःख सग या वाचक वगास
कर यास

वृ

सार या

े ात

हणून
वादातून

ीवाद

के ले या यातना ला

येकाला िवचार

ी वादाने वाचा फोडली सािह य

ी लेिखकांनी उं च भरारी घेतली आहे. याचाच प रणाम
येक ि यांम ये कु टुंबाम ये समाजाम ये पेरला गेला

ीयांची आ मिनभरता वाढीस लागून

या

ी

वािभमानाने

जगताना दसत आहे.
समारोप
ीयांना मानाचा दजा

ायचा असेल तर एक वेळ एक दवस

मिहला दन, मातृ दन साजरी क न चालणार नाही

येक कु टुंबातून

ितला ित या ह ाची जाणीव क न दली पािहजे ि यांना ित यात
असणा या ह

कतु व मयादा या सव मािहती पािहजे या िशवाय
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ि यांना काय ाचे

ान असावे

येक

े ात ितने िहरीरीने सहभाग

न दवला पािहजे मानवी ह ांिवषयी ची पूण मािहती ितला पािहजे ितला
येक

े ात समानतेची वागणूक तर हवीच पण ती सु ा स मानपूवक

ायला हवी आधुिनक भारता या जडणघडणीत

ी एक मोलाचा घटक

हणून आहे. तो आ मिव ास ित यात िनमाण के ला पािहजे. मराठी
सािह यातून राजकारणातून अगदी सगळे च

े ातून

ी श

चे

मजबुतीकरण झाले पािहजे ित या सबलीकरणात न च मराठी
सािह याचा ही वाटा आहे मराठी सािह यातून

कषाने

ी वाद मांडत

असताना ि या स म झा या व या पुढील काय कर यास सरसाव या
मराठी सािह यातून

ीवाद हा चंड ऊजने पुढे -पुढे वाढत गेला. व याला

सकारा मकता ा होत गेली हे िवशेष.
िन कष

1)

मराठी सािह यातून

ीवाद मांडत असताना मिहलांचा

येक

े ात सहभाग वाढवला पािहजे.

2)
3)

राजकारणातही मिहलांचे कतु व िस
आप या अनुभवातून एक दलेला

झाले पािहजे.
ीवाद हा आ मिव ास िनमाण

करणारा आहे.

4)

दिलत ि यां या आ मकथनातून ि यां या वेदना, दिलत त वांची
जाणीव मांडलेली दसते.

5)
6)

ामीण िवकास कामात मिहलांचे योगदान वाढवता आले पािहजे.
मिहला घर

पंच मुलांचे संगोपन िविवध जबाबदा या सांभाळत

आप या क ा ं दावत आहे.

7)

ी लेिखकांनी िवषय -आशय प करत अनेक सािह य कार चंड
आ मिव ासाने लेखन के ले आहे.

8)

एकं दरीत ि यां या गतीचा आलेख उं चावला पािहजे.
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ी वाद चळवळ अिधक गितमान होऊन

9)

ी -पु ष समानता

िनमाण झाली पािहजे.
ी चळवळीतील कायकत, अ यासक,

10)

ी मु

चळवळीशी

संबंधीत सवाचेच मह व वाढले आहे, हे न .
संदभ:भ

1)

मिहला सबलीकरण: -

ाचाय डॉ. संभाजी देसाई,

जळगाव, आवृ ी २ माच २०१४पृ

2)
3)

मांक ४६,४७.

आधुिनक मराठी कविय ची किवता:- रा .ग. जाधव
मिहला सबलीकरण: -

ाचाय डॉक् टर संभाजी देसाई

जळगाव आवृ ी २माच२०१४ पृ

4)

महारा ातील

ी चळवळीचा मागोवा - संपादक मेघा नािनवडेकर ितमा

ी

ांची वाटचाल प रवतना या दशेने - िव ुत भागवत,

ीवादी भूिमका व का
त ैव: - पृ

ितमा

मांक २५८.

पि लके श स, औरं गाबाद, पृ

8)

मांक९५.

आयदान- उ मला पवार, ंथाली, मुंबई.
काशन, पृ

7)

शांत पि लके शन

मांक ७५.

काशन थमावृ ी १ जानेवारी२००६ पृ

5)
6)

शांत पि लके श स,

ि कोष - डॉ टर सदािशव सरकटे, कै लाश
मांक- २३.

मांक १३.

***
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ीवादाची उ ाती : संत जनाबाई
जनाबाई
मयुरी पवार
संशोधक िव ाथ नी, सावेवाडी, वडवली वसई.िज.पालघर
तावना :
म ययुगीन कालखंडात या मिहला संतांनी भारतीय

ीवादाची

परं परा उ वल कर याचे काम के ले यापैक जनाबाई हे मोठं नाव.
जनाबाइ या डोईचा पदर आला खां ावरी’ या अभंगाची फ
ीवादा या अंगाने चचा झालीय पण

तुत संत किवतेची दोन अंगांनी

समी ा होणं गरजेचं आहे.
१. उ कोटी या
२. भारतीय

ािभचारी भावाचे दशन

ीवादी परं परे तील बंडखोर भूिमका.

जनाबाई एक बंडखोर कविय ी :
गंगाखेड या दमा व क ं ड यां या पोटी ज मले या जनाबाईने
`नामयाची दासी’ या िब दाने अभंग लेखन के ले.

तूत चचतील

अभंगाचा व `दासी’ या िब दाचा जवळचा संबंध आहे. जनाबाइ या
ज माब ल आ याियका सांिगतली जाते क , दमाला पांडूरंगाने दृ ांत
दला क , `तु या पोटी जी क या ज माला येईल ती तुझा कु लो ार करीन.
कृ तयुगात ती प ीनी होती,

ेतायुगात मंथरा होती आिण ापर युगात

कु जा होती. ितचा नामदेव च र ाशी संबंध येईल.’ या आ याियके तून एक
गो

विनत होते ती हणजे प ीनी, मंथरा, हाया कु जा जनाबाई.

दा य व व जनाबाई हे नातं ज मांतरीचं. असं असलं तरी जनाबाइना
अजाण वयात दामाशेट या घरी दमा व क ं ड सोपिवतात. हा बाल
मनावरचा आघात किवते या

ी

पातून उ ेकासारखा ठायी ठायी दसतो.

मा मायबाप पांडूरंगालाच मान यामुळे जनाबाई हणते,
``आई
``आई मेली बाप मेला। आता सांभाळी िव ला।।१।।
ला।।१।।
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मी तुझे गा लेक । नको मजसी अ हे ।।२।।
।।२।।’’
२।।’’
जनाबाई िव ल भ
सबा

त एव

ा दंग होऊन जाता क , सव

अ यंतरी सावळा िवठू च वावरताना दसतो. या हणतात -

हाती घेऊन तेलफणी। के स वच न घाली वेणी।।’
नामदेवां या चौदा माणसां या कु टूंबाला जनाबाइनी नामयाची
दासी’

हणून लौक क जीवन वािहले.

या नामदेवांना जनाबाइनी

अंगाखां ावर खेळवलं या नामदेवां या क तनात कु णी माण

ावं? हे

सांग याचा अिधकार दा य व असले या जनाबाइकडं होता. नामदेवांचे
वाळवंटातील

क तन

वारकNयां या

भग ा

हणजे
झ

आठरापगड
ाखाली

संघटीत

लोकशाहीची सं थापनाच होय. यातही
या चळवळीने दला. या

जातीतील
क न

ीयांना धमाचा उ

संतमेळा,
अ याि मक
अिधकार

ांतीकडे डोळे झाक क न चालणार नाही.

`नामदेव क तन करी पुढे देव नाचे पांडूरंग। जनी हणजे बोला नामदेवा
अभंग।।’ के वढा मोठा जनाबाईचा अिधकार? अिखल िव ाची माऊली
ानदेवांना नामदेवां या क तनात साथीला अभंग माण दे याची आ ा
जनाबाइनी करावी? या काळात

ीयांना चूल, मूल सोडू न घराबाहेर

पड याचा अिधकार न हता, या काळात महारा ात जनाबाई, मु ाबाई,
चोखोबांची प ी सोयराबाई, बिहण िनमलाबाई, का होपा ा आद नी
समाजाला दशादशक दीप तंभाची भूिमका पार पाडावी? कती मोठा हो
पुरोगामी िवचार आहे! `शतकोटी तुझे करीन अभंग।’ ही नामदेवांची
ित ा पूण कर यासाठी पु षांसोबतच जनाबाई ते बिहणाबाई पयत
सवच संत कविय ी हातात लेखणी घेतात,
दुसरे कोणते असू शकते? जनाबाइ या
यां या या

ांितचे नवे पव यािशवाय

भावळीतील सवच

ी-संतांना

ांतीकारी भूिमके मुळे ास सहन करावा लागला असला तरी

अगदी टोकाला जाऊन खंबीर भूिमका घे याची यांची भूिमका

े च

होती.
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वेदना,
ना, िव ोह आिण सकारा मकता :
जनाबाइचे जीवनच वेदनामय व दुःखाने भरलेले होते.
लहानपणापासून दुःख वा

ाला आले या जनाबाइ या किवतेत वेदनांचा

क
ं ार दसतो. िव ोहाचे दशन ठायीठायी दसते मा

या िवचारसू ाचा

शेवट मा सकारा मकतेतच दसतो. पंढरीचा चोर भावबळे ध न दोराने
बांधून ठे व याची िह मत एकमेव जनाबाईतच आहे. `धरीला पंढरीचा
चोर। गळा बांधुिनया दोर।’ या चोराला

दया या बंदीखा यात क डू न

ठे वणारी जनाबाई शेल या िश ा देऊन याचा समाचारही घेताना दसते.
तुझे रांड रं डक झाली। ज म सािव ी चुडा याली।।२।।’
या कालखंडातही पु षी अहंतन
े े

ीयांवर अ यायच के ला आहे.

जनाबाईवर देवाचे पदक चोर याचा आरोप धममातडांनी के यावर
जनाबाई हणजे,
धोतर झाडु िन पाहती। पडले पदक घेऊन जाती।
जनीवर पडली उडी। ा ण करीता मारामारी।।
दंडी लाव या काढ या। िवठोबा धाव रे धाव या।।’
या।।’
जनाबाईला सुळावर चढिव याचा

य

यावेळी झाला. भूफैठ

समज या जाणा या पंढरीत का होपा ेचा बळी घेतलाच पण याच
बड यांनी जनाबाईलाही संपिव याचा प तशीर
आवाज दाब याचा पु षी अहंतेचा य

य

के ला. ि यांचा

जनाबाइ या कणखर भूिमके मुळे

फसला. अिवचार व ष
े मूलक सूळाचे पाणी झाले. सूळावर देणे हे

पक

नंतर या च र ात घुसडिवले गेले असावे. वा तिवक जनाबाईचा
िवठोबा या सा ीने आवाज कायमचा दाब याचा धममातडांचा डाव या
अभंगांतील भावाथाव न ल ात येतो.
`ये गं ये गं िवठाबाई। माझे पंढरीचे आई।।’ अशी हाक मारणारी
जनी भावबळे पांडूरंगाला आकळिवते. ती हणते, झाडलोट करी जनी। के र
भरी च पाणी।।’ के वढा मोठा हा जनाबाइचा अिधकार?
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बिहणाबाई िशऊरकर जशी सं दायाची परं परा सांगतात तसं
जनाबाईही त कालीन ई रिन ांची मां दयाळी `िवठो माझे लेकुरवाळा।
संगे गोपाळांचा मेळा।।१।।’ या रचनेतून मांडते. िनवृ ीनाथ, सोपानकाका,
मु ाबाई, गोरोबा, चोखोबा, बंका यांचा के वळ गुणगौरवच नाही तर
िविवध जातीतून आलेले हे भ

िवठू चरणी समानच आहे असा समतेचा

संदेश देत.े `थालीपाक’ हे जनाबाइना

फु रलेले दीघका

होय.

`ह रचं ा यान, संत नामदेव च र ’ हे जनाबाइचे रचनातं ा या दृ ीने
अ ितम का

आहे. `सुंदर माझे जाते गं फरते ब त। ओ ा गाऊ कौतुके

तू ये रे बा िव ला।।’ असं हणून जीवशीव खुंटे, पंच दळण दळू न
सायु यता ा करणारी जनाबाई भ

ह

चळवळीत वतं ठसा उमटिवते.

हणून या माऊल ब ल जे उ ार काढतात, तीच ओळ यांना हणािवशी
वाटे, `मरोिनया जावे। बा तुिझया पोटा यावे।’
समारोप :
डोईचा पदर आला खां ावरी’ हा जनाबाइचा अभंग भारतीय
ीवादी किवतेतील मैलाचा दगड आहे. भारतीय ाचीन व अ याि मक
सािह याकडे के वळ धाि◌मक अंगाने न पाहता पुरोगामी व मूलगामी
भूिमके तून परी ण के ले तर

ीवादाचे मुळ पा ा य सािह यात न

धांडोळा घेता भारतीय सािह यात शोधता येत.े जनाबाइ या या अभंगाची
के वळ लौक काथाने समी ा न करता अलौ कक व शोध याचा य के ला
तर जनाबाइचे

े व ल ात येते.

हाया जनाबाई, मु ाई असा

ानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम
ीवाद व

ािभचारीभावाचा अ यास

करावा लागतो. नाथां या भा डात, मीरे या भजनांत, तुकोबां या
ािभचारणीत, ानदेवां या अंबुलात या अभंगाची बीजे शोधता येतात.
संदर् भ सूची :

1)

तुकाराम म. अभंग गाथा (गंगुकाका िशरवळकर यां या वही माणे), संत
वा य सारक मंडळ, कराड (महारा ) ि तीय आ. १९९७
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2)

वारकरी भजनीमािलका, ाचाय सोनोपंत दांडेकर, गु देव काशन, पंढरपूर,
आ. १०वी २००२

3)

भा ड भावाथ, डॉ. कु मुद गोसावी, संत एकनाथ महाराज िव

त मंडळ,

पैठण, सहावी आवृ ी २००२

4)
5)

हैबतबाबा भजनी मािलका, संपा. बाळसाहेब, आरफाळकर, आळं दी, २००७
संत जनाबाई च र , र. रा. गोसावी, सारथी काशन, पुणे २०१२

***
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ीवादी किवते या मुलगामी न दी
ा. डॉ. ानदेव राऊत

मराठी िवभाग, शहीद भगत सग महािव ालय, क लारी, ता. औसा िज.
लातूर
वातं यो र मराठी सािह या या जाणीवा, क ा व अिभ
होणारी आशयघनता अिधक भावी ठरत गेली. वातं यानंतर िश णाचे
लोकशाहीकरण झाल. तळागाळातील, ड गरव तीतील, खेडयापाडयातील
उपेि त वग िश ण
ये या वाहाचा भाग बनली. हजारो वषापासून
सामािजक ित ा व अ रझानापासून कोसो दूर असलेला समाज
व:अि त वा या वाटा धुंडाळायला लागला. ही नवसमाजा या
उ थानाची पावलेच हणावे लागतील. शोिषत व थेचा भाग हणून
वावरणारा दिलत, अ दवासी, कामगार व भटका समाज िवचारा या
चतना या क थानी बनायला लागला. या शोिषत समाज व थेचा
भाग हणून कुं ठताव थेत जीवन तीत करणा या ि यांही आपली ऋचा
मांडायला लाग या. हजारो वषापासून पु ष धान
व थेची ह तक
असलेली समाजरचना ि यांना चूल आिण मूल या कोषातच अडकवून
गेली. मानवजाती या इितहासातील
ीयां या अ याचाराचा पाढा
अितशय सनातन अस याचे सव ुत आहे. िपता, पती व पु यां या
संर णा या कवचाखाली ठे वून ी अिधकािधक लाचार व पराविधन
बनिवली गेली. िविवध शृगारा मक दागदािग या या नावाखाली ितला
बंधमु कर याचे षडयं रचले गेले.
धा मक िवधी, कमकांडा या जोखंडात अडकवून पतीवृ े सारखी
आभूषन देवून अिह या, वटपो णमे या कथांचे उदा ीकरण के ले गेल.े
वअि त वाची जाणीव होवू दली नाही. योनी शूिचते यापायी
बालिववाहाची था बळकट बनिवली गेली. बालजरठ िववाह, सती था,
ब प ीक व, पून ववाह ितबंध, के शवपन या ढी परं परा ि यां या
दृ ीने जीवघेणा कार ठर या. इ लामची ी िवषयक धा मक धोरण
पडदा प दती, तलाकचा जाचकपणातून दसून येतात. हदू धमाची
िवचारआचारी मांडणी करणारा मनु
ीिवषयक भूिमका मांडताना
हणतो क ,
िपता र ित कौमाय
भरता र ित यौवने
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पु र ित वाध ये
न ीच वतं य अहंतः
पु ी, प ी व माता या नातेबंधात बांधलेली
ी पु षी
िनयं ना या रे षेबाहेर जाणार नाही, अशी व था के ली गेली. ीकडे
शृंगार व भोगाची व तू हणून पािहले गेल.े यौवना, प ी, ि येसी व
रखेली या पा ाभोवती शरीरिन नाते दशवत भोगवादी चाकोरीत ठे वले
गेल.े अगदी ाचीन काळापासून चालत आले या लोकसािह यातून ी
दूःखाचा क
ं ार िनज व जा यासमोर लपू शकला नाही.
लेक चा जलम कोणा घातला येडयानं
पराया घरी बैल राबतो भाडयानं
ही ी ज माची नकारा मक मांडणी दु यम वाची जाणीव क न
देते. 'वंशाचा दवा' हणून मुलाकडेच पािहले जाते तर ी हणजे 'पराया
घरच धन' ही मानिसकता अजूनही संपली नाही. धा मक ढी, परं परा,
वृ वैक य ि यांच खिचकरण करणारी ठरली. ताराबाई शदे आप या
' ी- पु ष तुलना या िनबंधातून पु ष धान सं कृ तीवर कडाडू न ह ला
चढवतात. अगदी मराठी सािह यात मो ा माणात आलेली
ी
आ मकथने ी वेदनेचा पाढा सांगणारी ठरली. ारं भीची ी आ मकथन
पतीिन ा, पती ेम, पतीभ
या ठळक वैिश ांनी अनुभवलेली ही
आ मकथने होती. साठो री मराठीतील
ी आ मकथने
ीवादी
सािह या या प रघातून अवतरलेली आहेत. माधवी देसाई यांचे 'नाच गं
घुमा', मि लका अमरशेख हयांचे 'मला उ व त हायचयं,' सदूताई
सपकाळ हयांचे 'मी वनवासी', इं दम
ु ती ज धळे यांचे'िबनपटाची चौकट',
शांताबाई कांबळे यांचे 'मा-या ज माची िच रकथा', बेबी कांबळे
'जीणं आमुच'ं , नजुबाई गािवत यांचे 'आदोर' यासारखी
आ मकथन पु ष धान

ांचे

कतीतरी

व थेला जाब िवचारतांना दसतात.

मुळात ी मु
चळवळीची सु वात पु षी समाजसुधारका
कडू न झाली. राजाराम मोहन रॉय, महादेव गो वद रानडे, महष ध डो
के शव कव, महा मा जोतीराव फु ले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ी
मु ची दारे खुली करणारात आवजून नामो लेख करावा लागतो. १९७५
ते १९८५ या दशकभरात आंतररा ीय तरावर ि यां या ह व
अिधकारांिवषयी जागृती िनमाण कर याचे य झाले. ी मु ची
चळवळ ही पु षांिवरोधी अस याची असाही आरोप के या जातो परं तु
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ीवादी चळवळ, सािह य हे पु षांचे अि त व नाकारत नाही. ीवाद
हणजे ितला आप या वः अि त वाची जाणीव होणे, ितला ित या
माणूसपणाची ती ता कळणे. मलाही 'माणूस' हणून जग याचा अिधकार
अस याची जाणीव होणे. थोड यात बाईपणाची पराधीन कात बाजूला
क न 'माणूसपणाचे' नवे अि त व शोध याचा य करणे ीवादाचा हेतू
राहत आला आहे. ीवादी चळवळी या अ यासक िसमॉन द बो हा यांनी
समपकपणे मांडले आहे क , 'बाई हणून कोणी ज माला येत नाही नंतर
ितला बाई बनवलं जातं ' ीयांकडे 'माणूस हणून पािहले पािहजे अशी
ीवादी चळवळीची राहत आली आहे. समान ह , समान संधी, समान
दजा व समान वातं य ही
ीवादी चळवळीची मुल थाने आहेत.
पु षां या बरोबरीने ीयांनाही सवच े ात समानतेची संधी उपल द
क न दली पािहजे, ही िवन भावना ीवादी सािह याची राहत आली
आहे. भारतीय घटनेने बहाल के लेले 'एक माणूस एक मू य' हे त व य
समाज जीवनात अंिगकारले पािहजे. ीवादी सािह याची गृिहत भूिमका
िवशद करतांना मंगला वरखेडे यांचा अिभ ाय मह वाचा ठरतो. या
हणतात क , "पु षस ाक मू यदृ ीतून आले या रचनाबंधांना, िवचार
ूहांना छे द देणे, सािह याचे पु षक ी मानदंड, माणके यांचे
पुनमू यांकन क न नवे मानदंड, नवी मू य िनमाण करणे. इितहासात
दडप या गेले या ी लेिखकांचा शोध घेवून यांची पुन थापना करणे,
पु षिन मत सािह याचे ीवादी वाचन करणे, पु षी मू यदृ ीतून ी
शरीराची ितमा कशी अवतरते तसेच पु षिन मत सािह यातील
दुट पीपणा उघड करणे. ीवादी वाचक तयार करणे, शैलीवैिश यातून
आशयातील ी िविश ता कशी यािवषयी दृि कोन तयार करणे. के वळ
ि यांचे हणून कोणते आकृ ितबंध असू शकतील याचा शोधघेणे आिण
यांची थापना कर यासाठी पुढाकार घेण.े
ीिविश अनुभविव ाला
ी श चाच एक मूल ोत मानून यांना सािहि यक घाटाचा िवषय
बनवणे."०१आि नी घ गडे यानी आप या 'यं ' किवतेतून
ीकडे
पाह याचा दृ ीकोन हा यांि क व पाचा अस याचे िन न
ू सांिगतले
आहे. ' ी' ही देखील 'माणूस' आहे. ितला आयु यात भाव भावना, उ वल
व , िवचार व जग याची वतं शैली आहे. - परं तु पु ष धान सं कृ तीत
ितचा के वळ उपभो य व तू या अथानेच पािहले जाते. आि नी घ गडे
ीयां या कडे पाह याचा दु यमभाव
करताना उपहास व
उपरोधा या पातळीवर सांगतात क ,
आ या आ या हसून वागत करते
करते
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चहा पोहया या िडशेस तयार ठे वते
शरीराची गरज भागवते
वंशाला दवा देते
कधी िबघडलेच तर बडबड करते
चार दोन थपडांत जागेवर येते
खच सु दा फार नाही
रोज या जेवनात भागून जाई
प ास हजारासिहत सालंकृत घरपोच०२
घरपोच०२
बाजारी व थेत आप या भौितक सुिवधांची उं ची व व था
वाढिवणारी अनेक यं िव या व पात मांडली जातात. या व तू
खरे दी के यानंतर आप या आव यक उपभो य व तूची पूतता झालेली
दसून येते पण पु ष धान व थेतेत ' ी' नावाचं असं यं उपल द आहे
क , जे दसायला कामसू, देखणं, जे घरातील सवाचा वयंपाक करते,
कपडे धुत,े नौकरी क न घराला पैसा पुरिवते. येणा या जाणा या
पा यांची न पणे पा णचार करते. आप या शरीरा या कामभावना
भागवते, वंशाला दवा देत.े कधीतरी िचडिचडी करते पण दोन थापटात
जागेवर येत.े या यं ा या खरे दीला खचही अिजबात नाही उलट ' ड
ं ा'
नावाचं भलमोठ पैस,े िविवधांगी दािग यांनी भरलेले गाठोड देवून जाते.
िखशाल चाट न लागू देता सव सेवा पुरिवणारे यं बाजारी यं ेने या
जगात कु ठे ही िमळणार नाही पण तेभारतीय समाजा या प पाती
व थेत िमळते. अशी ी जीवनाची दाहकता आि नी ध गडे 'यं '
किवतेतून उपरोधा या पातळीवर व तुिन व वा तवते या पातळीवर
मांडतात.
पु षी धान
व थेत
ीयां या दु यम अि त वाची ती ता
कषाने जाणवते. िपता, पु व पती या पु षी यं ेनेची ह तक बनलेली
ी आपले वतं अि त व गमावून बसली आहे. पण मूलतः ि यांनी
पिह यांदा शेतीचा शोध लावला. िनसगतः सजक वाचे वरदान लाभलेली
ी सवागांने श मान आहे. परं तु 'चुल आिण मुल या चाकोरी या
बंधनात अडकवून लहान मुल, वृ द व घर सांभाळ याची
व था
ित याकडे लादली गेली. माची, बळकट कामे ि या क शकत नाही हे
ित यावरती बबिव यात आले. प रणामतः ि या वतःला दुबळया,
अबला व पराधीन समजू लाग या. ी सबलीकरणा या काळात ी मु
चळवळी या प रणामाचे फिलत ि यांना आप या बल थानाची जाणीव
क न दे यास साहयभूत ठरले. किवय ी नीरजा यांनी आप या 'आधार'
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किवतेतून पु षा या आधारािशवाय ी आप या व ितभेने वतं
अि त व जगू शकते, हा आ मिव ास ित ीत करताना दसतात.
तसा नाही होवू शकत पु ष
आधार बाईचा
बाईम ये असतं एक िनरं तर आकाश
दुःखाला सामावून घे यासाठी.
यासाठी.
ती सहज पेलू शकते
कुं कवािशवाय
कवािशवाय
कुं कवाखालचं कपाळ
तुडूंब भरलेलं सटवाई या लेखांनी
सा या भोगाचे पड मांडून ओळीनं
ती दान करते ०३
ही आ मिव ासाची जाणीव सम त ी वगाला उ जताव था
िनमाण कर यास साहयभूत ठरते. आज अनेक े ात ि या आपली
कतबगारी िस द करताना दसतात. राजक य, सामािजक, सां कृ ितक,
डा, शै िणक, शासक य, ल करी अशा कतीतरी े ात आपण कमी
नाहीत हे िस द क न दाखिवले आहे एवढेच न हेतर शेतकरी आ मह येचा
माणात पु षी आकडा ल णीय अथाने मोठा आहे. एकु णच असाहाय
प रि थतीत संघष कर याचे साम य पु षां या तुलनेत ि यांकडे अिधक
अस याचे दसून येत.े अनेक आ मह या थ कु टूंबांना समथपणे आधार
दे याचे काम ि यांनी के ले, पळपुटेपणाचे धोरण वीकारले नाही. आज
ि यांशी 'अबला' हणून न पाहता 'सबला' या भूिमके तून पािहले जाते.
ीवादी चळवळीने पु षी अि त व नाकारले नाही उलट तुम यासह
आ हालाही 'माणूस' हणून जग याचा अिधकार अस याचे िन ून
सांिगतले आहे.
ीवादाची भूिमका आि नी ध गडे समपक भाषेत
मांडतात क , " ीवादाने ि यांबरोबर पु षांनाही ि यांबददल पुनः
िवचार करायला वृ के ले आिण ी हणजे के वळ शरीर न हे तर या
शरीरा या इ छा, आकां ा अ यांचा िवचार व ऐितहािसक सामािजक
पा भूमीवरील ीचे ितिनिध व याची जाणीव क न दली."०४ योती
लाजेवार यांनी आप या 'कु े ' या किवतेत पुराण ितमांचा आधार देत
ि यांवर होणा या अ याय अ याचार िव द लढ याचा िव ोही िवचार
मांडला आहे.
हे कृ णा,
णा, तु या रा यात
आया बिहणीवर अ याचार
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अन तू डोळे िमटावेस असे पार
अरे , अंगभर व पुरवू नकोस
पण व ओढणारे ते हात
मुळापासून छाटू न तरी टाक
पुनरावृ ी होवू देवू नकोस
न ा महाभारताची
महाभारताची
नाहीतर आ हालाही िलहा ा लागतील
िहर ा गवतावर लाल घोषणा
पेटावे लागेल होवून वणवा
सा या आसंमताला गवसणी घालून०५
आम या अि त वाला असुरि ततेचे ढंगाळ वलय तयार झालेतर
र रं िजत ांतीचे पयाय खुले अस याचे िनदश योती लांजेवार मांडतात.
ीवादी सािह यानं पु ष धान व थेने शतकोनशतका पासून ि यांना
दलेले दुःख, दै य, दा य, अ याचार व शोषन मोिडत काढणे ही भूिमका
अ माने घेतली आहे. परं परागत सं कृ तीत अडकले या ि यांना
गुलामीची जाणीव क न मु कर याचा यास घेतला आहे. या दशेने
ीवादी सािह याचे दशा मन सु आहे. दिलत, अ दवासी, भट या व
मुि लम ि यांचे कतीतरी
िखतपत पडलेले आहेत. िवषम व थे या
च
ु हात घुटमळत आहेत. ीमु , ीवाद, ी सबलीकरण हे श द
यां या दाहक जग यापयत पोहचू शकले नाही. यांच वादी चळवळी या
संघषदायी लढयातून यां या आयु यात 'मु ची पहाट' उगवेल ही साथ
आशा.
संदभ

1) मंगला वरखेडे, ' ीवादी समी ा : संक पना व उपयोजन', का. स. वाणी
मराठी गत अ ययन सं था, धुळे, . आ.जाने. १९९९, पृ. ११

2) आि नी घ गडे, 'म ययुगीन व आधुिनक किवता' संपा. मा. मा. जाधव व
इतर, कै लास पि लके श स, औरं गाबाद. . आ. २००८. पृ.१६६

3) नीरजा, उपरो . पृ.१७१.
4) आि नी घ गडे, ' ीवादी समी ा : व प व उपयोजन', दलीपराज
5)

काशन ा. िल., पुणे, . आ. जाने १९९३, पृ.७५
योती लांजेवार, पूवो पृ. १६९.
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२००० नंतर या सािह यातून
ीवाद

झालेला

(िनवडक कादंबरी या अनुषग
ं ाने)

डॉ. शिम॔ला बाळासाहेब घाटगे
सहा यक ा यापक, कला वािण य आिण िव ान महािव ालय गड ह लज

गोषवारा:
गोषवारा:
या जागितक करणा या काळात ी ही सामािजक राजक य
आ थक धा मक व सां कृ ितक बंधनातून मु होताना दसत आहे. पण
तरीही ित यावर पु ष स ाक प तीचे वच व आहे. यामुळे ीचे हे
समाज वा तव नाकारता येत नाही. ीला समाजाम ये दु यम थान दले
जाते. ित याकडे एक

हणून पाह यापे ा बाई हणूनपािहलंजातं.

ीला कौटुंिबक ना यांम ये अडकवूनतीची कोणाची तरी आई बहीण,
ेयसी कवा प ी हणून ितची समाजाम ये एक ओळख िनमाण के ली
जाते.पण यावर िसम न द बुवा हणतात, बाई हणून कोणी ज माला
येत नाही. तर ितला नंतर बाई बनवले जाते. या सामािजकबंधनातून
व:ताची सुटका क न वतःचे वतं अि त व थािपत कर याचा य
ि या करीत आ या आहेत. आिण याचे पडसाद ही सािह यामधून उमटत
आहेत. या ि यांनी आप याला आलेले अनुभव, आप यावर झालेला
अ याय, आप यावर झालेले अ याचार आपले असलेले ह हे सािह यातून
मांड याचा य
यांनी चालू के ला. एकू णच जागितक करण २०००
नंतर या या काळातील मराठी ीवादी सािह यावर जागितक करणाचा
प रणाम कसा होत गेला हे पाहणे या शोधिनबंधाचा मु य उ ेश आहे
क वडस : ीवाद, ीमु चळवळ, जागितक करण
संशोधनाची उ :े
१) ीवाद या संक पनेचे व प अ यासणे
२)2000नंतर या
ीिलिखत कादंबरी तो
होणा या
ीवादी
जाणीव यांचे व प अ यासणे.
३) या काळातील ि यांचे ि गत व ावसाियक जीवनात उ वणारे
िविवध
आिण या
ांची मांडणी या काळातील लेिखका कशा
प तीने करता येईल हे समजून घेणे.
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४) २००० नंतर या कांदबरीम ये ीवाद कसा दसून येतोते समजावून
घेणे
तावना:
तावना
पाि मा य देशातील ि यां या लढा आिण यांची सािह य
यापासून ेरणा घेऊन ीमु ची चळवळ सु झाली. आपले अनेक
ि यांनी आप या सािह यामधून मांडले. आपले ीवादी सािह य हे ी
वातं याचा पुर कार करते आिण पु षस ाक व थेला नाकारते. ीला
ित या ह अिधकार यांची जाणीव क न देणे आिण ित यावर लादले या
बंधनांना झुगा न देण.े आिण समाजाम ये एक ी हणून ितचे वतं
अि त व आहे. याची जाणीव समाजाला क न देणे. ीला वतः या
ह ाची जाणीव झा याचे वा तव िच ण येथे तसेच ितला एक ी हणून
समाजात वागणूक िमळ याऐवजी एक
कवा माणूस हणून
वागणुक ची अपे ा असते. ितला आप यावर होणारा अ याय अ याचार
मानिसक छळ, शारी रक छळ यां याब लची सजगता आलेली असते.
कवा ती ी ठामपणे आपली भूिमका िनभावते. अशा ि यांचे िच कवा
वणन करणा या कादंब यांना आपण
ीवादी कादंबरी हणून
ओळखलेजाते. यासंदभात डॉ.
डॉ. िव ा वहारे
वहारे हणतात, ’ ी जािणवा
ितची खास संवेदनशीलता, ितचे खास अनुभव आिण ितची मानिसकता
परं परे िव
लढा दे याची ितची बंडखोर वृ ी ीवादी सािह याचा ांत
आहे’ १. िवसा ा शतकात ि यांना वतः या ह ांची जाणीव झाली
आिण आपले ह िमळव यासाठी यांनी जागितक पातळीव न संघटना
सु क न यांना लढे ायला सु वात के ली. 1960 नंतर ीवादी
सािह य या न ा सािह य वाहांला सु वात झालेली दसून येत.े
ीवादही संक पना, ामीण, दिलत आिण ीवादी सािह य या पु तकात
खूप चांग या प तीने समजावून सांिगतले आहे. ” ीवाद हणजे ीला
आप या वतःची व वाची जाणीव होणे. ितला आप या ि म वाचा
अथ कळणे, ितला ितचे ह -अिधकार कळणे ितला ित याअवमू यनाची
आिण शोषणाची जाणीव होणे, ितने आप या दडप या जाणा या
व वासाठी संघष वण होणे हणजे ीवाद होय. ीने बाईपणाची कात
टाकू न माणूसपणाचे नवे प धारण करणे हणजे ीवाद होय ीला
ित या गुलामीची जाणीव होऊ नये आिण ितने आप या गुलामी िव
बंड
करणे याला ीवाद असे नाव देता येईल. २
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ीवाद

ा या:
या:
िसमोन` द बो आर: ीवाद हणजे के वळ ी ह ाचे समथन
न हे तर ीची ‘ ी’ अशी ओळख क न देण,े ी
ा ती आ था िनमाण
करणे.३
अि नी ध गडे:
ीवाद हणजे पु षापासून फारकत घेऊन वतःचा सवतासुभा
िनमाण करणे न हे, पण सं कृ ती या हजार वषा या इितहासाने आिण
बाईचे माणूस पण नाका न ितला पशुतु य अव था ा क न दली.
यातून बाहेर पडू न आपले ह
थािपत क न घे यासाठी िनमाण के लेले
हे ासपीठ आहे.”४ ीवादी ही सामािजक प रवतनवादी िवचारसरणी
आहे. फे िमिनझम या इं जी श दाला मराठी भाषेत ीवाद ही सं ा
वापरली जाते. फे िमिनझम हा लॅ टन श द भाषेतील श द आहे. फे िमना या
श दाचा अथ वूमन असा होतो. इसवी सन 1990 या दशकात वुमन
े इसम
या ऐवजी फे िमिनझम हा श द सव थम वापरला गेला.
सािह यावर भौितक, सां कृ ितक, आ याि मक, राजक य,
सामािजक, आ थक ि थ यंतराचा प रणाम होत असतो. यामुळे या
काळातही सािह याची भाषा लेखकाचे सामािजक बांिधलक , कौटुंिबक
अनुभव अशा अनेक
ांचा मागोवा एक कारे लेखक आप याला
आले या अनुभवातून, लेखनातून घेत असतो. सन 2000 नंतर या
ि यांनी िलिहले या या कादंब यांचा सामािजक पयावरणातील बदलाचा
प रणाम या यावर झालेला दसून येतो. भारताने गॅट करारावर सही
क न मु अथ व था वीकारली. आिण जागितक करणाचे वारे जोराने
वा लागले. खाउजा सं कृ तीमुळे सामािजक आिण सां कृ ितक मू यांम ये
मो ा माणात प रवतन झालेले दसू लागले. याचाच प रणाम
भारतीय समाजजीवनातील ी जीवनावर झालेला दसतो. शहरी ि या
आिण ामीण ि या यांची राहणीमान खाणे-िपणे पेहराव एकं दरीतच
सं कृ तीबदललेली दसते. चैनी या सुख-व तू, चंगळवादीवृ ी अशा
कारचे जीवन असावे. याचं मू य समाजाम ये ि थर झालं. नव याला
जा तीत जा त पगार असावा व सुंदर, गोरी िशकलेली मुलगी बायको
हणून िमळावी असे िवचार पु ष क लागले. समाजात भौितक सुखसोयी
येऊ लाग या.
सनाधीनता समाजाम ये वाढीस लागली. नोकरी
करणा या ि याची दमछाक होऊ लागली. कामा या ठकाणी
नव या ित र अ य पु षां या संपकात येणे. ी- वातं य, मोबाईलचे
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वाढते माण यामुळे कु टुंबांम ये गैरसमज वाढू लागले. घरगुती भांडण-वाद
वाढू लागले. या कारणांमुळे घट फोटांचे माण वाढले. ि या आ थक
दृ ा सबळ आिण स म झा यानंतर या िवभ रा लाग या. कु टुंबे
िव कळीत होऊ लागली. यामुळे कु टुंबांम ये अनेक आ थक
िनमाण
झाले. पती-प ी या घट फोटानंतर मुलां या सुर तेचा
िनमाण होऊ
लागला. मनु य जीवनावर, राजक य, सामािजक आ थक ि थ यंतराचा
प रणाम होत असतो. या काळातही सािह याची भाषा लेखकाची
सामािजक बांिधलक सामािजक कौटुंिबक अनेक
ांचा मागोवा घेत
असते. एक कारे लेखक आप याला आले या अनुभवातून लेखनातून
मांडणी करत असतो. सन 2000 नंतर या ि यांनी िलिहले या या
कादंब यांचा सामािजक पयावरणातील बदलाचा प रणाम या यावर
झालेला दसून येतो. सामािजक कौटुंिबक
ारोबरच लिगक
ही
िनमाण झाली, इ.अनेक गो चे िच ण 2000 नंतर या ी कादंबरी
लेिखकां या लेखनाम ये दसून येऊ लागले. 2000 नंतर या कालखंडातील
ीवादी कादंब यांचा िवचार करत असताना काही िनवडक कादंब यांचा
िवचार या शोधिनबंधात के लेला आहे. भारतीय सं कृ ती ही पु ष धान
सं कृ ती आहे कु टुंब प ती ही िपतृस ाक अस यामुळे ी चा होणारा
मानिसक होऊन आिण भाविनक क डमारा शोषण ल सं था या एकमेव
घटकांमुळे िनमाण झाले या कौटुंिबक आिण सामािजक या घटकामुळे
शोषण आिण ल सं था या एकमेव घटकामुळे ि यांचे कौटुंिबक व
सामािजक थान आिण ितचे अि त व हे िवषय ामु याने लेिखकांनी
आप या सािह यात मांडलेले दसून येतात. 2000 नंतर या ी कादंबरी
िवषय िविवधांगी असून म यमवग य चौकटीतले आहेत. सन 2000 म ये
आशा बगे यांची कािशत झालेली सेतू ही कादंबरी यानंतर ‘भू
भूमी’
ी’
(2004) भूिमका आिण उ सव ‘2011’ मु ा आिण च र ा मक च वती या
कादंब यांतून आशा बगे यांनी मानवी जीवनाचे सखोल चतन क न
याम ये माणसां या मनाचा तळ शोध याचा य के लेला दसतो. यां या
भूमी या कादंबरीत मै ी ही नाही का नाईका असून ती आधुिनक
आ मिनभर पण ग धळले या मिहलांचं ितिनिध व करणारी आहे.
आज या काळातील एक मह वाची आिण सश कादंबरी हणून याकडे
पाहता येईल. मेघना पेठे यांची नाितचरािम ही कादंबरी 2005 म ये
कािशत झाली या कादंबरीम ये महानगरातील सुिशि त व आ थक
दृ ा स म असणा या ि यां या आयु यात पु ष धान सं कृ ती या
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दुरा ही भूिमके तून यांना आले या सम या आिण ि यांनी जग याचे
शोधलेले पयाय ि यां या जग याला उभारी देतात क नाही याचा शोध
या कादंबरी मधून मु य नाियका मीरा या िनिम ाने घेतलेला आहे. मीरा
आहे बंडखोर ी पा कादंबरीत हणते,” मला पैशाचं आकषण अिजबात
नाही. मला पु तक िश णात या पद ांचे फार कौतुक नाही. मला
पो शदा नको आहे. संर क पोलीसही नको आहे. मला नेक ने आिण
उ साहाने जगणारा आिण जगू देणारा िनरोगी ामािणक, सहचर, सोबती
हवा आहे. मला या याबरोबर वैध से स हवा आहे. आजूबाजूला असं कोण
आहे? मा या चार वीत भवतालात नजीक या भिव यकाळात असं कोण
मला भेटणार आहे”५ ुती आवटे यांची लॉगआऊट (2014) ही कादंबरी
बदलती मू य व था समाजजीवन मोबाइल इं टरनेट इं टरनेट सारखे
इले ॉिनक मा यमे या सग यांचा आज या कोव या बाल िपढीवर
नेम या काय प रणाम होतो याचे वा तव िच ण यांनी के ले आहे. या
कादंबरीम ये जानवी ही मु य नाियका असून ित या पौगंडाव थातेतील
मुली या व ाळू मनाचे िच ण वणन के ले आहे. तारा वनारसे यांची
शािमनी ही कादंबरी शूपणखेचे या जीवनाची कहाणी
के ली असून
जानक या हळ ा मनाचे िच ण या कादंबरीम ये आले आहे गु पूण
करणे नखे ने रामावर ेम कर याचे मोठे धाडस के याने ितला मोठी िश ा
भोगावी लागली या कादंबरीम ये िमथक पात लेखन के लेले आहे. या
कादंबरीम ये आज या आ थक दृ ा स म असणा या मिहलां या
जीवनातील कौटुंिबक
ांचा आढावा या कादंबरीम ये येतो कु ठे आहे सर
सर कु ठे आहे. योती पुजारी यांची शेवटचा आरं भ (२०००) ही कादंबरी
बला कारासार या िजवंत वलंत सम या अ यंत संवेदनशीलतेने आिण
अनेक बाजूंनी वेध घेणारी बला कार पीिडतां या सम येकडे समाजाचे ल
देत नाही वािभमानासाठी यांना लढ याची बर देणार न ा युगाची
सु वात करणारी ीवादी िवचारांनी भािवत झालेली ही कादंबरी वेग
ठरते. शांता गोखले यांची रटावे
रटावेिलणकर (2008) या कादंबरीम ये पु ष
स ेला िवरोध क न ी हणून वतःचे अि त व िनमाण करणारी
नाियका ही मराठी कादंबरीत ीवादी सािह या या पडले या भावातून
िलिहली गेली. ितमा इं गोले पाटटाईम (2002) या कादंबरीम ये
ि यां या वाटेला ि यांचा होणारा मानिसक व शारी रक िश ण तसेच
ि यांकडे समाजाची पाह याची िवकृ त दृ ी लेिखके ने या कादंबरीम ये
मांडलेली आहे अ णा सबाने यांचे िवमु आिण मु ी 2010 या कादंब या
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िवचार करायला वृ करतात. ी या वा ाला आले या संकटावर मात
क न आपले जीवन आनंदाने कसे जगावे हे िवमु ा कादंबरी िशकवते. ी
ही वबळावर, वकतु वावर आपले वतं जीवन जगू शकते. हे अ णा
सबाने यांनी िवमु ा या कादंबरी मधील वसू ही नाियका आिण मु ी या
कादंबरी मधील वैदही या नाियका ारे दाखवून दली आहे.
िन कष
१)
२)

ीवादी चळवळ ही मानवतावादी चळवळ आहे

1975पासून महारा

ात

ीवादी चळवळीचा भाव वाढला.

३) यावेळी ी पु षासारखे वतं जीवन जगू शके लव ितला यावेळी
माणूस हणून समाजात थान िमळे ल यावेळी ीवादाची गरज
भासणार .नाही.
४)

ीचे माणूस हणून असणारे मू य पु षां या बरोबरीने अस याची
जाणीव होते.

५)

ीला वतं वृ ीने राह याची -वाग याची धमक व यातून आलेला
ना यातील मोकळे पणा उ लेखनीय वाटतो.
समारोप:
समारोप:
जागितक करण व ीवादी सािह य या संक पनेचा िवचार करीत
असताना जागितक करणाचा ी जीवनावर प रणाम झालेला दसून येतो.
या काळात समाजाची
ीकडे पाह याची दृ ी बदलली.
ी या
िश णामुळे ितला आ मभान आले. ती जागृत झाली. पु षां या बरोबरीने
येक कामात ितचा मह वाचा वाटा आहे. ीने परं परे ने चालत आले या
ढी था परं परा मोडू न काढ या व नवीन िवचारसरणी जोपासली. या
जागितक करणा या काळात
ीला
ी हणून समाजातलं अि त व
टकवून ठे वायचे आहे. ितला वतःचा आ मस मान राखून, माणूस हणून
जगायचे आहे.पण अजूनही ि यांचे आ थक मानिसक आिण लिगक शोषण
होऊन परत ितला लगाध ीत समाज व थेला त ड

ावे लागत आहे.

ीवादी कांदबरीमधील नाियका या थािपत समाज व थेला उघडू न
टाक याचा य करताना दसतात. यात कोणतीच ितळमा शंका नाही.

संदभ
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१) िव ा

2003

२)

वहारे : ‘सािह य िवमश’िच मय काशन, औरं गाबाद. थमावृ ी
पृ. 55

ामीण, दिलत,

ीवादी सािह ययशवंतराव च हाण महारा

िव ापीठ’ नािशक, पु 2016 पृ.

111-112

मु

३) Sign,sushila Feminism theory, criticism, Analysis,pencraft
international Deli,First ed 1997 ,page 21
४) ध गडे अि नी ीवादी समी ा व प आिण उपयोजन दलीपराज
काशन ा िल पुणे ि तीय आवृ ी 2001 पृ 6
५) मेघना पेठे:’ नाितचरािम’ राजहंस काशन, थमावृ ी, जानेवारी
पु 33

2005.

***
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मराठी नाटकातील

ीवाद : एक अ यास

संशोधक

योती अशोकराव काळे
ना

शा

िवभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ,
औरं गाबाद
मागदशक

ा.
ा. डॉ.
डॉ. संपदा कु लकण
िवभाग मुख, ना

शा

िवभाग, वामी रामानंद तीथ महािव ालय

तावना :
ीवाद

हणजे के वळ

ी पु ष याम ये भेदभाव

उ िन ता करणे न हे तर लगभेद झुगा न
वाटचाल करणारा िवचार वाह होय. या

कवा

ी - पु ष समानतेकडे

ीवादी चळवळीमुळे ि यांचे

शोषण, दु-यम व, उजेडात आणून हे शोषण संप याचा य

के ला जातो.

यातच य सामािजक, राजक य, सां कृ ितक व सािहि◌ यक जाणीवेतून
करणे मह वाचे आहे.

ीवादी चळवळीची जाणीव ही वेगवेगळया

काळखंडात आिण वेगवेगळया ठकाणी अ◌ाढळू न आलेली दसते. परं तु
ीवाद हा पा ा याकडू न उदयास आलेला आहे, अशी सामा य समज
आहे. परं त,ु असे नसून

ीवाद हा या- या ठकाणी मिहलांनी आप या

स मानांसाठी के लेली धडपड आहे. इ.स. १८४० साली अमे रके तील
ि यांनी पतीला अथवा िप या या मालम ेत ह
येथून या

हणून वाटा मािगतला

ीवादी चळवळीला आरं भ झाला. तसेच इ.स. १९४९ साली

सीमॉन द बो हो यांनी सेकंड से स या

ंथांत

ीवादी चळवळीला

आधार देणारा अ ायावत िवचार दला. " ी ही ज माने
नसते. ती

ी कधीच

ी हणून घडवली जाते. ""समाजात या सवच पातळीवर

हणून ितला घडवणारी एक िलिखत अिलिखत अशी
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व थे या िव
कार का

आजची ि वादी चळवळ उभी आहे. (पु तक,
तक, वा य
व नाटक,
नाटक,

िवदयापीठ पान

काशन,
काशन, यशवंतराव च हाण महारा

-७६)
७६) अशा

पाठयपु तकात (बी.ए ि तीय)

मु

कारे लेखक द ा भगत यांनी या

ीवादी चळवळीची सु वात ही पा ा य

देशातुन कशी व के हा झाली याचे सोदाहरण सांगीतले आहे.
आप या देशाचा िवचार के ला तर

ीयांना राजक य व

सामािजक चळवळीत बरोबरीचे थान दे याचे काय दोन महान ने यंनी
के ले. महाड या चवदार तळया या स या हात डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी हजारो

ीयांना सामावून घेतले तसेच महा मा गांधी या

मीठा या स या हात हजारो मिहला सहभागी झा या हो या.
मु या या आ हामुळे मिहला सश

वादी

कारणामुळे देशाचा सवागीण िवकास

होत असतो, असे पदोपदी र. धो. कव, महा मा फु ले, डॉ. आंबेडकर या
महापु षांनी समाजाला सांग याचा

य

के ला आहे. " हद कोड िबल'

या कायदया या तरतुदीमुळे आज मिहला सामािजक, राजक य, शै िणक,
सां कृ ितक
एखादी

े ाम ये संपूण

वातं यासह िनणय घेत आहेत व जे हा

ी मह वपूण िनणय घेतो ते हा ितला सश
ीवादी नाटक हणजे के वळ नाटकाचा

वाटते.
कार न हे ती एक

चळवळ आहे, या चळवळीला सामािजक िवचारांचा आधार आहे.
आतापयत चालत आले या
आहे, अशा या

ीवादी चळवळीला एका शतकाचा इितहास

ीवादी चळवळीचा ेरणेतून िनमाण झालेले नाटक हणजे

ीवादी नाटक क जे

ीयां या सम या मांडत व यावर उपाय सुचवत

कवा े कांवर िनणय सोपवत े कांना िवचार करायला लावत. मराठी
रं गभूमीचा

िवचार

के ला

िलि◌हले या संिहतेत

असता

मराठी

नाटकात

नाटककारांनी

ी-पु ष समतेचा आ ही पुर कार आढळू न येतो.

१८४३ साली लोकरं जना या उ ेशाने िनमाण झालेली मराठी रं गभूमी
परं तु १९२० नंतर मा

लोकरं जनाबरोबर लोकिश ण लोकजागृती या
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उददेशाने नाटकांची िन मती क लागली. १९

ा शतका या उ राधात

मराठी रं गभूमीवर सामािजक नाटकांना सु वात झाली. या ना
कारामधून

ीवादीना

चळवळीला

सु वात झाली, असे हणता

येईल.
मराठी नाटककारांनी
ि यांचे या या

ीवादी नाटके िलिहली पण पु ष लेखक

ांचे नाटकातून िच ण क लागला. पण, याचा पु षी

अंहकार, पु षी मानिसकतेची मयादा पडते, असे

ीवादी चळवळीचे मत

आहे, ते पुरेसे खरे ही आहे. मराठी रं गभूमी या ारं भी पु ष नाटककारांनी
ीवाद यां या मानिसक पातळीवर पण समाजातील भान ठे वूनच
मांडला आहे. याचे उदाहरण देतांनी द ा भगत एक उदाहरण देतात
""महादेव बाळकृ ण िचतळे यांनी १८७१ साली "मनोरमा' या नावाचा
फास िलिहला, याच वष रघुनाथ शंकरशा ी अ यंकर यांनी " वैर
सके शा' या नावाचा फास िलहीला या दो ही फासम ये बघतांनी असे
हणता येईल क एकाच
नाटकात

ाकडे अ यंत पर परिवरोधी दृि कोन या

कट झाले आहेत. वैर सके शा या नाटकात के स ठे वणा या

िवधवां या बदनामीची संधी नाटककाराने कु ठे ही चुकवली नाही, िवधवा
सुदंर दसू लाग या तर समाजाचे नैितक आरो य धो यात येईल हणून
िवधवांनी के शवपन करावे, असा संदेश या नाटकातून िमळतो. तर या
उलट "मनोरमा' या नाटकात ि या या शरीरमनाचा क डमारा होऊन
दा ण अंत या नाटकात लेखकाने िचि त के ला आहे. पुन ववाहाचा संदेश
या नाटकात िमळतो िवधवेकडे ितर काराने पाह याऐवजी सहानुभूतीने
पाहायला हवे असा एक नवा दृ ीकोण हे नाटक देत.े पुढे मराठी रं गभूमी
हळू हळू त होते गेली.
देवल यांचे "संगीत शारदा' हे नाटक १८९० साली सादर झाले. हे
मुख नाटक हणून हे

ीवादी नाटक हणून सादर झाले बालजरठ

िववाहाची या काळातील सम या हाच या नाटकाचा म यवती िवषय
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होता. या नाटका या िनिम ाने या सम येची चचा याकाळात खुप झाली.
ीपाद कृ ण को हटकरांनी मितिवकार या नाटकात पुन ववाहाचा
ेमशोधन नाटकात ेमिववाहाचा
म यवत

, मुकनायक नाटकात

काळातील

ी िश णाचा

व पात मांडला. याची नाटके सामािजक व

कारातील होती, यांनी िवधवािववाह,

,

ीवादी

ूणह या के शवपन इ यादी या

ीवादी िवचारांना सम यांना हात घाल याचा य

के लेला

दसतो. पण, िवषय पािहजे तेवढे गांभीयाने मांडलेला दसत नाही.
१९९० नंतर मराठी त ण नाटककार हा इ सेन या ेमात पडला. यां या
"द डॉ स हाऊस' या सामािजक व

ी

धान नाटकाचा

भाव मराठी

रं गभूमीवर पडलेला आप याला पाहायला िमळतो. यामुळे नाटकातील
नोरा हे पा

नायकाचे घर सोडते ते हा या दाराचा आवाजाचे पडसाद

सव युरोपभर ए◌ेकू आले. “

ी वातं याला िवरोध करणा या ल

सं थेला व समाजाला नोरा या पा ाने मारलेली एक चपराक हणजे
इ सेनचे "द डॉ स हाऊस' हे नाटक होय. परं तु ऐवढा िवषयातील
धारदारपणा मराठी
भावाने

े काना पचणारा न हता.

यामुळे इ सेन या

ीवादी नाटक िलिहली जात पण िवषयाची मांडणी व

धारदारपणा कमी क न मांड यात येईल, असा य

अनंत काणेकरांनी

डॉ स हाऊसचे मराठी पांतर "घरकु ल' या नावाने क न के ला. पण, तो
सरळ अनुवाद मराठी सं कृ ती या संदभात आचाय आ े यांनी ल ाची बेडी
या नाटकात म यवत

थान दले. मराठी सं कृ ती नुसारच या नाटकाची

रचना अस याने इ सेन या

ी वातं ेची धार येथे बोथट होते. असे अनेक

समी कांनी मत मांडले आहे . १९३३ साली नाटयम वंतर या सं थेने
मराठी रं गभूमीचा िशण घालव याचे काम के ले. "आंधळयाची शाळा' हे
यागसन यांचे वांटलेट हे नाटक यांनी सादरीकरणासाठी िनवडले ी.िव.
वतक यांनी याचे मराठीत पांतर के ले व १ जुलै १९३३ साली मुबई येथे
योग के ला. या नाटकाचे आशयसू

हणजे "पु षाला कलं कत
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हणून चालत नाही, मग याचे पुवायु य कलं कत आहे, असा पु ष

ीने

पती हणून का ि वकारावा? " डॉ स हाऊस माणे याचाही िवषय मराठी
मनाला भावणारा न हता. यामुळे वतकांनी याम ये मराठी सं कृ ती या
बोथट क पनांना भावेल, असे बदल करत ते सादर के ले असो, मा
नाटयम वंतर यांनी मराठी रं गभूमीला ख या अथाने आधुिनक प दले.
मह वाचा बदल हणजे

ीयांचे पा

ी कलांवतानी िनभवायचे यो

ा

भोळे आिण प ाबाई वतक या “आंधळयाची शाळा ' या नाटकात

ी

पा ावर भूिमका करणा या पिह या मिहला अिभने ी हो या. परं तु मराठी
रं गभूमीवर

ी कलावंताचा

वेश फार उिशरा झाला, असेच हणावे

लागेल. कारण १९२० पयत रं गमंचावर

ी येणे मराठी समाजाला आिण

पयायाने कला े ाला मा य न हते. याव न समाजाचा

ीब लचा

दृि कोन ल ात येतो.
१९७० नंतरचा िवचार के ला नंतर िवजय तडु लकरांनी
रं गभूमीला ध ा देणारे

ी पा

रं गभूमीवर आणले क जे वा तव आहे,

तसेच ि यां या अंतमनाचा िवचार करणारे नाटक यांनी िलि◌हले यांची
ीपा े दुःखात जगतात पण ते दुःख एका बंडा या उठावाचे ितक असते.
कमला या नाटकातील कमला व स रता हे

ीदा याचे ितक आहेत. फ

वेगवेग या

यां या

ठकाणी वेगवेगळया

तडु लकरांनी के ले आहे. कमला ही
ी आहे, तर स रता ल

कारे

ीदा याचे िच ण

ीयां या बाजारातून िवकत आणलेली

क न आणलेली नव याची

येक इ छा पूण

करणारी दासी आहे, हे या नाटका या संवादाव न समजते. जे हा िवकत
आणलेली कमला, स रताला िवचारते "तु हे क े म खरीदा' ते हा
स रता या मनाची घालमेल होते, ती

करतांना ती हणते, "मी

झोपलेली होते मी जागी असून गुग
ं ीत होते. कमलांन मला जागं के ले क
याला मी जोडीदार मानला तो गुलामांचा मालक आहे मी बायको नाही
याचा एक गुलाम आहे. गुलांमाना ह

नसतात होय न काकासाहेब?
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यांनी फ

राबायचं ध या या इ छे माणे नाचायचं तो हणाला हसं क

हसायचं तो हणाला रड क रडायचे तो हणाला पाट ला चलं क
चालयंच तो हणला िबछा यावर पड क ---' हा संवादच खरी बंडाची
सु वात करतो. तेडूलकरां याच शांतता कोट चालू आहे हे नाटक कु . बेणारे
बाई या समाजािव दचा एकाक संघषाचे िच ण करते. अिववािहत
ीकडे समाज कती कलुिषत नजरे ने बघतो िह सम या या नाटकात
मांडली आहे. कु . बेणारे बाई ही कु मारी मात बनू इि छते. पण, बाळाचा
बाप अि वात नसताना स मानाने जीवन जगू इि छते ित या
अंतमनातील घालमेल या नाटकात दाखवली आहे.
शांत दळवी यां या चारचौघी या नाटकात चार

ी

रे खा

दाखव यात आ या आहे. तसेच वा तवादी शैलीत िलिहलेले हे नाटक
ीवादाकडे झुकलेले आहे. चिलत ल सं थेची चौकट झुगा न कु णा या
तरी आयु यातली दुसरी
असलेली एक खंबीर

ी हे नातं धाडसाने वीकारलेली मु या यापक
ी व ित या मोकळया वातावरणात वाढले या

ित या तीन मुली व या या सम या व या सम यांना खंबीरपणे
एकमेक ची साथ देणा या या चारचौघी यांची कथा दळवी यांनी
बंडखोरपणे मांडली. जयवंत दळवी यांचे “पु ष” हे नाटक सामािजक
ीवादाचे दाहक वा तव दशन घडवताना दसत. भांडवलशाही

व थेच

सवच गो ीचे एकदंर ि यां या शरीराचेही व तुकर के ला जात हा या
नाटकाचा गाभा आहे. या नाटकातील गुलाबराव हा एक थािनक पुढारी
असतो. अंिबका या वतं िवचारा या मुल वर अ याचार करतो, ते हा ती
यांचे लिगक इं य वतः या हातांनी तोडते. हे जणू

ीवादी बंडाचे

ितकच मानावे लागते. ि यांना सहानुभूती नाही तर यां या बंडात
साथीची गरज असते, असे दशन दळवी यांनी के ले आहे.
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पु ष नाटककांरानी
रं गभूमी या बाबतीत य
माणात दसली िच

ीवादी नाटके

के ला. पण

िलिह याचा मराठी

ीयां या बंडाची धार थोडी कमी

दसून आले कारण मराठी े क हा पािहजे तेवढा

पुरोगामी न हता आिण नाही कारण तो फार अंध
याला

दाळू आहे. तसेच

ी वांत या िह बाब फार संकुिचत वाटते. यामुळे

हणणारी नाटके खरं च

ीवादी आहेत का असा

ीवादी

उ वतो हणूनच

ीवादी सािह याचे पुनवचन करावे, अशी मागणी

ीवादी चळवळीणे

नेहमीच के लेली दसते. असे अनेक समी कांनी हण यामागचे कारण
हणजे लेखनात

ीवादी 'िव ोही' सूर प पणे उमटलेला दसत नाही.

(एखादे दोन नाटक सोडले तर)
मराठीत:
ते फ
ती

ीवादी दृ ीकोनातून खर व िव ोह नाटक हटले तर

" योती हापसेकर' यांचे "मुलगी झाली हो' या ना टके त अितशय
सुरात

ीवादी िव ोहाचे

ित बब उमटलेले आढळू न येते. मुलीचा

ज म, मुलीचा िववाह, नोकरी करणा या ि यांचा, मुल चे िश ण होणारा
क डमारा, अशा

ी जीवनातील िविवध अव थांचे िच ण या ना टके त

येतो. या सम यांचे समाधानही या नाटकात सांिगतलेले आहे.
ह , समान वेतन, िश ण,

ी-पु ष समान कायदा इ यादी अशा माग या

कर यात आ या आहे. अशा कारे मराठी रं गभूमीवर
मांड याचा य

ीयांना

कर यात आला आहे. मी य

ीवादी हा िवषय

असेच हणे◌ेन कारण,

याम ये अनेक अडचणी आहे, यापैक एक हणजे पु ष लेखक

ीया या

ांचे िच ण करतात. पण, यांची पु षी मानिसकता कु ठे तरी मयादा
हणून येत,े तसेच मराठी े क हा देखील
आहे. कारण अ◌ाप या येथील
सापडलेला, भ

व अंध

ीवादी चळवळीतील अडथळा

े क हा भावनां या कचा

ात

ा याम ये अडकलेला आहे. तरी अनेक

नाटककारांनी मराठी रं गभूमी या बाबतीत

ीवादी मांड याचा

य

के ला आहे.
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हे

य

झाले होत आहेत. िहच खरी मराठी रं गभुमी वर

चळवळीला सुरवात
हणून मराठी

हणावी लागेल.

ीवादी

ीवादी चळवळीला एक श

ीवादी नाटक याकडे बघता येईल, असे मत अनेक

संशोधकानी

के ले आहे.

िन कषः
ीवाद हणजे के वळ

1)

ी-पु ष तुलना न हे तर

ी-पु ष समानता

होय.
ीवादी नाटक हणजे के वळ नाटकाचा कार न हे ती एक चळवळ

2)

आहे.
ीवादी लिलत लेखनातून ि यां या सम यां या मांड या जातात,

3)

पण पु ष लेखकांने िलिहले या

ीवादी सािह यात पु षी

मानिसकता कु ठे तरी आड येते यामुळे,

ीवादी सािह याचे पुनवाचन

हावे, असे

ीवादी चळवळीला वाटते.

4) सामािजक नाटकातून तसेच पा ा य रं गभूमी या भावातून मराठी
रं गभूमीवर

ीवादी नाटकांची िन मती झाली.

5) पा ा य नाटककार इ सेन या या

भावाने मराठी रं गभुमीवर

ीवादी चळवळ आली. पण, ितची धार व िव ोह मराठी बोथट
वाटतो.

6) १९२० पयत मराठी रं गभूमीवर

ी कलावंत काम करत न हता,

नाटयम वंतर व आंधळयाची शाळा या नाटकाने मराठी रं गभूमीला
ी कलावंत िमळवून द या. येथूनच खरी आधुिनक मराठी नाटकाला
सु वात झाली. याअगोदर के वळ रं जन व धा मकता हाच रं गभूमीचा
िन मतीचा पाया होता.

7) मराठीत
फ

ीवादी दृ ीकोनातून खर व िव ाही नाटक हणटले तर ते

योती हापसेकर िलिखत "मुलगी झाली हो' हे नाटक होय. यात
ी सम या व यावरील उपाय प पणे मांडले आहे.
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8) मराठी रं गभूमी रं जनासाठी व एक
यामुळे

वसाय हणून सु झाली होती.

े कांना जे भावेल तेच नाटककार हे देत असत ि वादी

नाटक हणटल क आज ही मराठी े कांना हा नकोसा िवषय आहे.
यामुळे मराठीम ये

ीवादी नाटके बोटावर मोज याइतक च आहे,

ही शोकांि◌तके ची बाब आहे.

9) मराठी े क मराठी समानाचे ितिनधी व करतो. यामुळे
नाटकांला िवरोध करणारा े क

ीवादी

ी वातं बाबत कती संकुिचत

वृ ीचा आहे. (काल , आज , व कदािचत उदया ही ) हे दसून येते.
संदभ थ
ं :

1) वा य कार ( का
च हाण महारा मु

व नाटक ) : लेखक- द ा भगत - काशन यशवंतराव
िवदयापीठ, नािशक

2) मराठी रं गभूमी या तीस-रा ी एक सामािजक-राजक य इितहास (खंड
ितसरा)

3)

वातं योतर काळात मराठी रं गभूमीवर पा ात्य रं गभूमीचा झालेला
भाव- डॉ. चं शेखर कणसे- शांत पि लके शन.

4) ंथालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरं गाबाद.
5) मराठी रं गभूमीचा इितहास- िव.भा. देशपांडे, पॉ युलर काशन.
6) मराठी रं गभूमीचे ारं भ पव -डॉ. तुम अचलखांब, वषा काशन
औरं गाबाद.

7) इं टरनेट व वतमानप े

***
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वा यीन व पुरात वीय ोतांतन
ू
झालेले भारतीय

ीजीवनाचे िवदारक

वा तव - सती था
ा.
ा. डॉ.
डॉ. माधवी महाके
सहा. ा यापक, इितहास िवभाग, महारा उदयिगरी महािव ालय,
उदगीर िज.लातूर.
तावना
पती िनधनानंतर िवधवा

ीने या या शवासोबत

वत:ला

जाळू न घे या या कृ तीस सती था हटले गेले आहे. यात पती या शवासह
अथवा शवािशवाय या यासाठी मृ यू अंिगकारणे अपेि त होते. 'सती'
हणजे सा वी, पितवृता1 जी सत् (स य) धमाचे पालन करते ती

ी होय.

सती थेम ये सहगमण-सहमरण अपेि त होते. पौरािणक कथेनुसार द
जापतीने क या सतीने पती शंकर या या अपमानामुळे संतापून वत:ला
2

जाळू न घेतले होते. अथात सतीचा पती शंकर िजवंत असताना हे कृ य
सतीने के ले होते. मा ित या पित याची सा
परं परे त पती िनधनानंतर
था

देत भारतीय हदू धर्म

ीला पती या शवासोबत जाळ याची अमानुष

ढ झाली. जाळू न घेणा या

ीला गौरव

ा

क न दे या या

उ ेशाने व सम त ि यांक रता आदश िनमाण हावा या हेतूने सती हे
नामािभधानया थेस देवी सती या नावा न दले गेल.े
तुत शोधिनबंधात सती थेबाबत या वा यीन, पुरात वीय
ोता या अनुषंगाने सती थेची कारणे, िवदारक वा तवता, यासोबतच
सतीबाबत या अिभलेखीय न दी, सतीिशळा

हणजे काय, सती थेचे

कार अ यास याचा य के ला आहे.
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वा यीन ोतातील सती थेचे दाखले
दाखले :
सती थेचे

ाचीन िलखीत खा ीयो य आिण

पुरावे, न दी परक य
मो

ा माणात ा

महाका

वाशां या िवशेषत:

ीक

य

पािहलेले

वाशां या वणनात

होतात. त पूव या इितहासाचा िवचार के ला तर

कालखंडात रामायणात मेघनाद (इं जीत) प ी सुलोचना सती
3

गे याचा उ लेख आहे. तसेच महाभारतात पांडू प ी मा ी ही पती या
मृ यूनंतर सती गेली होती. वै दक सािह यात ऋ वेदातील एका ऋचेत एक
ी आप या पती या शवासोबत प डली आहे. ितला जो ित याशी ल
कर यास उ सुक आहे यासोबत ल कर या िजिवता या संसारात परत ये
4

अशा अथाने आजव के याचे आढळते. अथववेदातही अशाच
संदभ आहे.

5

िवधवां या

कारचा

मृतीकालखंडात सती थेचे उ लेख आढळतात. याच माणे
दैनं दन

जीवनासंबंधीचे

िनयमही आढळतात. युनानी

इितहासकार अ र टोबुलस या लेखनात इ.स.पूव 327

या काळातील

सतीचे संदभ आढळतात. िडओडोरस या या वासवणनातही सतीचे संदभ
6

आढळतात. भारतीय लेखनातही सव

सती थेचे दाखले पदोपदी

ा

होतात. वा यायना या कामसू ात सती थेचा उ लेख आहे. इतवलो कच
उ भंग नाटकात उ रा, दु:शला, पौरवी
दुय धन

यां या

मृ यूनंतर

कु मारसंभवा या चौ या सगात

सती

ा अनु मे अिभम यू, जय थ,

गे याचे

संदभ

ा

होतात.

ी पती मरणानंतर सती जा याची तयारी

करताना अचानक आकाशवाणीमुळे आपला िनणय बदलते.

7

असे

कािलदासाने िलिहले आहे. रघुवंशा या सतरा ा सगात कु श यु ात
मारला गेला असता कु मु दती सती गे याचे वणन आहे. कािलदासा या
ब तेक

नाटकात

सती थेचे

'गाथास शती' मधील गाथा

उ लेख
मांक

आढळतात.
9

407 , 633

10

,

8

859

हाल
11

,

संपा दत

87612

म ये

सतीचे उ लेख आढळतात. असे असले तरी सातवाहन कालखंडात िवधवा

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

160

ि या समाजात माना या थानी हो या. हे नागिणका राणीव न ल ात
येते. तसेच गाथास शती म येही िवधवांबाबत गाथा आढळतात.
मृ छकटीक नाटका या दहा ा अंकात चा द ाची प ी धुता
पतीला वध तंभावर चढव याची वाता कळताच मरणाची तयारी करत
13

अस याचे शु काने नमूद के ले आहे. दंडी यांनी आप या 'दशकु मारच र '
या सािह यकृ तीत ही सती थेचे उ लेख के ले आहेत.
कालखंडात सती या

14

त कालीन

ढीस बु ीिन पणे िवरोध दशिव याचे काय

बाणभ ाने (इ.स.625) के ले आहे. तो हणतो, 'ि य
मरण वीकारणे िन फळ आहे. मुख लोक अशी

या पाठोपाठ

ढी पाळतात. मोहाने
15

घडत असलेला हा मोद आहे. घाईगद त बेछूटपणे हे वीकारलेले आहे.'
परं तु बाणभ ाने िलिहले या हषच र ात मा
सतीची

ढी

सती थेचा उ लेख व

ितपादन कर याचे काम बाणभ ाला करावे लागले आहे.

हषवधनाची माता यशोमती सती गे याचा उ लेख हषच र ात के ला
आहे.

16

दि ण भारतातील संगम सािह यातही सती थेची उदाहरणे ा

होतात.
ाचीन

कालखंडात

तुलना मकदृ

म ययुगाचा िवचार के ला तर सतीची
न हती असे
आढळतात.

17

समाजाने मो

ा

था मो

जर
ा

माणात

चिलत

हणावे लागेल. िलखीत वा यात याचे उ लेख कमी
मा पूव म ययुगात, म ययुगात सती थेचा वीकार

ीव

ा माणात के याचे दसते.

सतीस सहमरण या श दाने गौरवून अिविछ
अनादरपूवक जगणे टाळ या या हेतून,े
मु

पूवम ययुग,

एकतेचे

ितक,

ा न, लांछनीय जीवनापासून

, ितर कार, भय, िववशता, अपमािनत जीवनाचा अंत, सहमरणा ारे

प ीचे पु य पतीस

ा

झा याने पतीस वग ा ी होईल या हेतूने,

धा मकक पनेने भारावून, सांपि क ह ास या अनेक कारणांमुळे
सती थे या वाढीस खतपाणी िमळाले.

18

यासोबत कु टुंबाला स मान ा ी
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हावी, िवधवा

ी या भरणपोषणाचा खच, संप ीचे िवक ीकरण, भय

ही कारणेही सती थेस अनुकूल अस याचे ल ात येते.
सतरा ा व अठरा ा शतकात भारतभर सती था
माणात

चिलत होती. महारा ात मा

स

ापक

ची प ती फारशी स

न हती. सती जा यासाठी सरकारात परवानगी मागावी लागत असे.19
' ये ा

ीने अि

वेश के ला'

कालखंडातील इितहासात

20

ा

होतात. हणजेच मृत पु षास एकापे ा

जा त प ी असतील तर ये
रखे या,

नाटकशाळा,

या अथाचे संदभही मराठे शाही या

ी सती जात. मृत पु षा या प ीखेरीज

दासी,

कु णिबणी

ही

मराठे शाही

महारा ा या इितहासात सती गे याची उदाहरणे आहेत.
राजाराम यांची प ी अंिबका, छ.शा

21

कालीन
छ ापती

या प ी सकवारबाई, छ.िशवाजी

महाराजां या क या सखूबाई नबाळकर, संभाजी महाराजां या क या
भवानीबाई, पेशवेकाळात िचमाजीअ पा या प ी अ पूणाबाई, पेशवे
माधवरावा या प ी रमाबाई सती गे याचे उ लेख

ा

होतात.

सरदारां या ि या व सामा य वगातील ि यांही महारा ात त कालीन
काळात सती गे याचे उ लेख ा होतात. संभाजी आं े या मृ यूनंतर सहा
रखेल व तीन उपप ी सती गे या.22 तर खंडेराव होळकर यां या मृ यूनंतर
एकू ण चौदा जीव यात इतर बायका काही मुसलमाननीही यांचा समावेश
होता असे च र कार िलिहतो.23
सती जाणा या ि यांम ये
श

वई छे ने सती जा याचे सोबतच

योगा ारे सती जा यासही भाग पाडले जात असे. याची वणने

िवदेशी

वाशांनी आप या

वासवणनात के ली आहेत.24

ी जर सती

जात नसेल तर ितला साखळदंडाने बांधून सती जा यास भाग पाडले जात
असे. तर कधी गुंगीचे औषध पाजवले जात. असे काही संगी सती जाणारी
ी वत: गुग
ं ीचे औषध घेत असे अथवा सापाकडू न चाववून घेत असे.
काही ि या धारदर श ाने मनगट अथवा गळा कापून ेतासोबत प डत
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असत. गुजरात व उ र

देशात मृत पती व िजवंत प ीस गवता या

झोपडीत क डू न, झोपडी या बांधूला

ीचे पाय घ बांधून झोपडी पेटवून

दली जात असे. ही वणने इ बतूता, मनूची, पेलसट ब नयर, ै हिलयर,
िव यम कै रे इ यादी या

वासवणनात आढळतात.

ै हिलयर या

ापा याने अशी न द क न ठे वली आहे क , सतरा ा शतकात
कोरोमंडल या कना याजवळ मृत पतीसोबत मिहलेस िजवंत पुरले जात
होते व अं यसं कारावेळी लोक नाचत होते.25 इतर ही काही युरोिपयन
वाशां या वासवणनात सोळा ा-सतरा ा शतकात
िजवंत पुर याचे दाखले

ा

ीला पतीसोबत

होतात. यादव राजा रामदेवराया या

मृ यूनंतर यां या प ी कामाइसा यांना जबरद तीने सती जावे लागले
होते. कामाइसा

ा नामदेवा या िश या हो या, यांना साव

मुलगा

सघन याने सती जा यासाठी जबरद ती के ली होती.26 महारा ात
मराठे शाही या काळातील इितहासात शा
जा याची

इ छा

न हती

ते हा

या प ी सकवारबा ची सती

बाळाजी

बाजीराव

पेश ांनी

सकवारबाई या भावाला कै द क न आणले व यां याकरवी सकवाबा ना
बळजबरीने कबूल करवून घेतले. सकवारबाईचे सती न जाणे त कालीन
समाज व थेसही मा य नस याचे रयासतकारांनी नमूद के ले आहे.27
ये

ीने सती जावे हा िनयम पाळला जात असला तरी अनेकवेळा मृत
या सव ि याही सती असत. यात पती या शवासोबत िचतेवर

पटराणी व इतर वेगवेग या िचतेवर बाक ि या सती जात. राजा
जय सगा या मृ यूनंतर पटराणी सुर देवी ही बेलावती व कृ ती या दोन
रा यांसह सती गेली होती तर राजा रतन सहां या मृ यूनंतर प ावती व
बागमती यांनी सहमरण वीकारले होते. इ बतूता या परक य वाशाने
िलिहले आहे, याने रे हला येथे सामूिहक
घेत याचे पािहले असून या ि या
या

पात सत नी अ ीत

वेश

ा राठोड प रवारातील हो या. मनूची

वाशानेही अनेक रजपूत िवधवा ि या सामूिहक र या पतीसोबत

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

163

जळताना पािह याची न द के ली आहे. राजपुतानाम ये सती थेचा अिधक
वीकार के याचे दसते. या ठकाणी 'जोहार'
चिलत झाली होती. सती

थाही मो

ा

माणात

था आिण जोहार यात फरक आहे. सती

हणजे िवधवा प ीचे सहदहन होय. यात पती या मृ यूनंतर पती या
शवासोबत ितला जाळले जात असे कवा पती िनधनानंतर काही दवसांनी
पतीसाठी या या व तूसोबत

ी वत:ला िचतेवर जाळू न घेत असे. या

सती कारास अनुमरण हटले जाई. मा

जोहार हणजे पती यु ाला

गे यानंतर अथवा याचा मृ यू होणार याची चा ल लाग यानंतर के लेले
अ ीतील आ मदहन होय. कधी-कधी राजपूत यु ावर जाताना आप या
ि या, मुलांना अ ी या वाधीन क न के स रया व

प रधान क न

यु ास जात असत. धमाचरण, वधम र ण, शीलर ण, व व जपवणूक
इ यादी कारणे या जोहार थेमागे अस याची दसतात.
ाचीन काळात नाममा असलेली सती था सतरा ा-अठरा ा
शतकात पराकोटीला पोहोच याचे िलखीत शेकडो न दीत आढळते.
क येक सती या न दी नसतीलही. सती था बंद हो या या वष

1829 साली ि

हणजे

न िमशनरी या अहवालात 1814 ते 1924 या कालावधीत

एकू ण 5,369 ि या सती गे याची न द आहे.28 याव न त कालीन
सती थेची दाहकता व वा तवता प होते.
पुरात वीय साधनांतन
ू
सती गेले या

झालेली सती था:
था:
ी या मरणाथ, या

यावा हणून यांची मारके उभार याचा

ीचा आदश इतर ि यांनी
घात िनमाण झाला होता.

यास सतीिशळा, सती मारके , सतीलेख, सतीमं दरे
सतीिशळे वर पती व सती गेले या

हटले जाते.

ीचे नाव कोर याची था ही िनमाण

झाली. भारतभर सतीसंबंधी असं य िशलालेख आढतात.
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सतीसंबध
ं ी िशलालेख :
चगू (Changu) तंभावर असलेला िशलालेख हा सती थेसंबंधी
असलेला इ.स.464 मधील ारं भीचा िशलालेख आहे. मा
नेपाळम ये आहे. भारतात गु
म य देशातील सागर िज
िशलालेख हा

हा िशलालेख

कालखंडातील इ.स. 510 मधील

ातील एरण या ठकाणचा भानूगु ाचा

ारं िभक सती िशलालेख

हणून ओळखला जातो.

भानूगु ाचा अमा य गोपराज यास वीरमरण आ याने याची प ी सती
गेली असा उ लेख िशलालेखात आहे. (पहा- छायािच

मांक- 5)

29

होशंगाबाद िज

ात माळ ाचा परमार राजा ह रशचं देवा या काळात

ताम सघची प ी सती गे यानंतर िशलालेखात न द आढळते. तसेच
डामोह िज

ं द तुघलका या काळात
ात इ.स.1327 म ये मुहम

ितहार

कु टुंबातील दोन ि या सती गे याचा िशलालेख आहे. म य देशातील
दंतेवाडा िज

ात महा धान दंडनायका या दोन प ी इ.स.1330 म ये

सती गे याची न द िशलालेखात आहे. तसेच म य देशातील जबलपूरम ये
गुरज

येथे िवजयवेदाची प ी इ.स.1341 म ये सती गे याची न द

अिभलेखात आहे. तर याच प रसरात इ.स. 1342 मधील पाच िशलालेख
असले या सतीिशळा आहेत. म य देशातील प ा िज

ात प ा येथेच

इ.स.1365 मधील सतीिशलालेख आहे.30 िवजयनगर सा ा यात इ.स. 1354
साली मालाग डा नावाची

ी पती या मृ यूनंतर सती गे याचा उ लेख

असलेला िशलालेख आहे.

राजघरा यातील न हे तर सामा य लोकही

31

सती था अंिगकारत अस याचे अिभलेखीय पुरावे
िज

ा

ात सेऊपूर येथे इ.स.1655 सालचा, दामोह िज

1728 चा तसेच जबलपूर िज

होतात. मुरैना
ात ओरछा येथे

ात गुरज येथे इ.स. 1733 सालचा सती

िशलालेख उपल ध आहे. भारतभर िवशेषत: गुजरात, राज थान, उ र
देश, म य देश रा यात िशलालेखांसह सतीिशळा
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महारा ात

िशलालेख

असले या

सतीिशळा

िचत

(सितशीळे वर िशलालेख असले या िशळा-1 पहा छायािच

आढळतात.
मांक 1 व 6)

सतीिशळा :
सतीिशळा

हणजे

सती

गेले या

ीचे

मारक

होय.

महारा ातील सतीिशळा व वीरगळावर आधा रत 'मेमोरे बल टोन' या
ंथात स थायमर व शे र यांनी िव तृत िववेचन क न सतीिशळे या
रचनेचे तीन कार सांिगतले आहेत.
1)

एका चौकोनी िशळे वर ि यांचा एक

कवा दोन हात

खां ापासून कोपरापयत काटकोनात दुमडलेले दशिवले जातात. हातात
बांग

ा तसेच दंडातही अलंकार

िचत कोरलेले असतात. या या वरील

बाजूस चौकोनात जोडपे नम कार मु ेत प ासनात अथवा उभे को न
यावर चं , सूय, कलश कोरलेले असतात. ही सतीिशळा होय.
2)

दुस या कार या सतीिशळे म ये सती या काटकोनात दुमडले या

हातासह वीरा या लढाईचा

संगही कोरलेला असतो. िवरा या

मृ यूश येवर प ीही कोरलेली असते. या या वरील भागात अ सरा वीर
पु षास व या या प ीस
वगात ते दोघे एक

वगात नेताना को न यावरील क यात

अस याचे कोरले जाते. याचा अथ यु ात मरण

पावले या शुरवीरासोबत याची प ी सती गेली असून या कारास सती
वीरगळ हणतात. (पहा-छायािच
3)

या

मांक-2)

कार या सतीिशळे म ये सालंकृत सती िचतेवर बसून मृत

पतीचे डोके वत: या मांडीवर घेतलेली आहे. ितचे दो ही हात नम कार
मु ेत आहेत.32
यािशवाय सतीिशळे चे सहगमन व अनुमरण, अथवा अनुगमन हे
दोन कार आहेत. सहगमनाम ये पती या शवासोबत प डलेली, शवावर
आडवी पडलेली

ी वगा या दशेने नम कार मु ेत हात उं चावलेली

कोरलेली असते. काही वेळा एका

ीऐवजी चार-पाच ि याही िचतेवर
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दशिव या जातात. या संगा यावर ि यां या बांगडी घातले या हाताचे
िनदशन असते. या कारात

ी पतीसोबत सहगमन के याचे ल ात येते.

दुस या कारात पती िनधनानंतर काही दवसांनी या या पादुका, जोडे,
पागोटा, अंगरखा यापैक एखादी व तू घेवून ती सती गे याचे दशिवले
जाते, यास अनुमरण सतीिशळा हणतात.
गोरखगड क या या पाय याशी एक वैिश

पूण सतीिशळा

असून िशळे या खाल या क यात वीराचे शव आहे. (पहा- छायािच
मांक-4) वाला भडकले या आहेत. या शवाभोवती पाच ि या आहेत.
या क या या वर पाचही सतीची घो

ावर िमरवणूक काढली आहे.

या या वरील क यात पाचही सतीचे हात असून अंितम सवात वरील
क यात पाच प ी पतीसोबत वगात पोहच या असून िशव लगाची पूजा
करताना दसत आहेत.33
भारतभर अशा कार या सतीिशळा ब सं येने अनेक गावांम ये
आढळू न येतात. महारा ातही सतीिशळांची सं या भरपूर असून अनेक
वैिश

पूण सतीिशळा आढळू न येतात. ही सतीिशळािश पे

त कालीन मािहतीपटच होय. यात व

हणजे

ावरणे, सती जाणा या

ी या

घरा याचा सामािजक दजा इ यादी अनेक बाब चे आकलन होते.
सतीमं
सतीमं दरे :
सती गेले या ि यां या
घात ही म ययुगात

मरणाथ सत ची मं दरे बांध याचा

ढ झाला होता. (पहा- छायािच

भारतात िवशेषत: राज थान, िहमाचल

मांक-3)

देश, गुजरात, उ र

देश

रा यात सती माता मं दरे ब सं येत आढळतात. राज थानमधील झुंझुनू
िज

ातील राणी सती दारी मं दर िस

तर पती िनधनानंतर मृत पावले या
ती

आहे. िशवप ी सतीची न हे

ी या मारक िशळे चे मं दर बांधून

ामर ण करते, आिशवाद देते हा समज त कालीन कालखंडात

झा याचे दसते.
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ढ

ऊहापोह:
ऊहापोह:
भारतात
होतात. मा

ाचीन काळापासून सती

अरब-तुक

समाज व थेत

थेचे वा यीन संदभ

आ मणानंतर सती

ा

था हे भारतातील

ी जीवनाचे अिवभा य भाग बन याचे

दसते.

बालिववाह, ब प ी व प ती यामुळे पती या िनधनानंतर िवधवा
प ी या भरण-पोषणासह संर णाची जबाबदारी सतत या होत
असले या राजक य ि थ यंतरे , आ मणा या काळात कु टुंबांनी वीकारणे
दुरापा त बनले होते. भारता या वाय ेकडील, पि मेकडील भागात
आ मणाची झळ पूव म ययुगात व म ययुगात जा त पोहोच याचे दसते.
ाचीन कालखंडापासून भारतास भेट दले या परक य
थे या िलखीत न दी मो

ा

माणात के या असून

वाशांनी सती
य

डो यांनी

पािहले या घटना यांनी नमूद के याने यां या वणनाने त कालीन यथाथ
प रि थतीचे िच उभे राहते. याचे एक उदाहरण महणजे डु आड बाव सा
हा परक य

वासी िवजयनगर सा ा यात आला. याने सती थेब ल,

सती मारक, महासतीकळ, सतीकळ याब ल वणन क न

लगायत

समाजातील िवधवा ि यांना िजवंत दफन कसे करत याचे वणन के ले
आहे.34 बाब सा, नूिनज, सीजर

े ड रक, िपय ो देलावाले यांनीही

िवजयनगर सा ा यातील सती थेवर लेखन के ले आहे. मूळत: अ यंत
अिन

असले या, आ मघातक

असले या सती थेबाबत मा

संत

ाने र, संत तुकाराम यांनी गौरवो ार काढ याचे दसते. ाने रीम ये
ओवी

मांक 487 (अ याय 13)35 ओवी

मांक 68 (अ याय 16)36 व ओवी

मांक 440 (अ याय 18)37 म ये सतीचे संदभ येतात. यात सती जाणा या
ीचे महानपन
गाथेत 965

38

के ले आहे. तर संत तुकाराम महाराजांनी तुकाराम
ा अभंगात सतीमहा य वणून ित या दृढ िन याचे

आदश व प के ले आहे. सती

ी या दृढ संक पाचे वणन ि टश वक ल

चालस मॅलेट यांनीही के ले असून पु यात असताना मैलेचा रखवालदार
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मृ यू पाव यास या या बावीस वष य प ीस सती जा यास परावृ
कर यासाठी बरे च य के याचे नमूद के ले आहे. या य ास यश आलेही
पण सती जात नाही हे पा न भोवताल या लोकांस वाईट वाट याचे वणन
मॅलेट करतो.39 याचा अथ

ी सती जात नसेल तर समाजात ितला अ यंत

वाईट प तीने वागवले जात असे. सती जाणे अिनवायच अस याचे
ी या मनावर बबवले जात असे. संगी श

योगा ारे , वीष पाजवून,

गुंगीचे औषध देऊन ितला सती जा यास भाग पाडले जाई. समाजातील
इतर ि यांसमोर उदा ,

े वा या भाविन मती या उ ेशाने सती

मारके , सतीिशळा, सतीमं दरे उभा न यांना
दला जात असे. यामुळे पराकोटी या उदा
आ मदहनास वृ

ात कु टू नावाची

गेली होती. 2008 म ये छ ीसगड िज

ी

ी सती

ात कसडोल म ये लालमती

ी पती या िचतेत उडी मा न सती गेली होती. मा

:ि थतीस वृ
अडचणी

व धा मक भावाने

हावी.

2002 म ये म य देशात पल िज
नावाची

ामर णकत चा दजा

स

व, िन:संतापनपण, पती या मृ यूनंतर उपजीिवके या

इ यादी

कारणे

िवधवा

ी या

आ मदहनामागे असावीत असे मानसशा
परं परागत

ाचीन

काळापासून

सतीसार या

ू र व अमानुष

चिलत

आ मह येमागे

अथवा

ांचेही मत आहे. परं तु
असले या

भारतातील

ढीमुळे असं य ि यांचे बळी इ.स.1829

पूव धा मकते या नावाखाली गे याचे दसतात. भारतीय

ी जीवनाचे

सती था हे एकिवदारक वा तव आहे.
आभार :
तुत शोधिनबंधासाठी सतीिशळां या छायािच ांसाठी वीरगळ
सतीिशळा अ यासक

ी.अिनल दुधाने, पुण,े पुरात व अ यासक

पटेल राजकोट, गुजरात

ी.हष

ी.सुभाष गु ा, िचरीिमरी, छ ीसगड,
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ा.फु लवाड शकुं तला, त डार, उदगीर यांचे सहकाय लाभले यांचे आभार.
तसेच एरण येथील िशलालेख फ़ोटो गुगलव न घे यात आला आहे.

छायािच

.1

सातपुरा, गुजरात मधील
सतीिशळा व िशलालेख

छायािच

.3

छायािच

िचरीिमरी, छ ीसगड
मधील सतीिशळा व वीर

छायािच

सतीमं दर, िचरीिमरी

.2

.4

गोरखगड, पाच प ी
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छ ीसगड असलेली वैिश

छायािच

पूण सतीिशळा

.5

छायािच

एरण सती िशलालेख

.6

सांगशी येथील पाच ा

शतकातील सतीिशळा व िशलालेख

छायािच

.7

छायािच

.8

करमाळा, सोलापूर येथील

त डार, उदगीर येथील

तीन भाया (सती) सतीिशळा

दोन सती (ि भाया) सतीिशळा
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छायािच

.9

सामुदाियक सतीिशळ लांझा, र ािगरी
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गौरी देशपांडे यां या कथेतन
ू गट झालेला
ीवाद
डॉ. बालाजी िव लराव िडगोळे
मराठी िवभाग मुख, िशवजागृती व र महािव ालय नळे गाव, ता.
चाकू र िज. लातूर
वातं यानंतर

सामािजक,

आ थक

व

राजक य

े ात

प रवतना या बदल या या
या सु झा या आहेत यामुळे िवल ण
गतीने ीजीवन बदलत आहे. नवे िवचार नवे आचार अि त वात येऊ
लागले. ी ही पायाची दासी आहे हा िवचार धुळीला िमळाला. दुयीअंगी
महादेव- पावती, अधािगनी
प ी व माता याच के वळ
मसणव

ी व पु ष हे पंचाचे बैलगाडीचे दोन चाकं
ी या भूिमका आहेत. हा िवचारही

ात जळू न खाक झाला आहे. वातं य ा ीनंतर

सव वाटा, सव

े े मोकळी झाली.

ीदा य िवमोचन ल

ीला सव माग,
ातील एक पव

संपले. साम याची जाणीव समाज बोधनातून आलेले आ मभान यामुळे
ीची अि मता जागी झाली. दुस या महायु ानंतर आ थक गरजेपोटी
ि या अथाजन क लाग या. लोकशाही जीवन णालीचा वीकार ी
िश णाचा वाढता भाव यांनी ित या अि मतेला फु लवले यातून ही
नवजागृती
ी वतःकडे आिण अवतीभोवती या जगाकडे न ा
च यातून पा लागली. पु षी वच वाखाली दडपले या आप या
अि त वाची आप या ह ाची ीला ती पणे जाणीव झाली. अशा व गना
सािह यातून के या जात आहेत. तरीही अ ाप
ीकडे पाह याचा
दृि कोन पूणतः बदलला नाही. िमळाले या वातं याचा ी नीटपणे
उपभोग घेऊ शकत नाही. राजक य ह ती वापरते पण आजही ितला
समाजात दु यम थान आहे. आ थक व ओढातानी मुळे ितला
अथाजनासाठी घराबाहेर पडावे लागले. ित या मनातच आपण वतं
आहोत, आपण माणूस आहोत का? बाईमाणूस? या

ांची उ रे ितला

िमळाली पािहजेत. ीला समानतेची वागणूक िमळाली पािहजे हा आ ह
धरला असे डॉ. भालचं फडके यांनी मराठी लेिखका चता आिण चतन
या पु तकात हटले आहे. वातं य ा ीनंतर ीला झाले या ह ांची
जाणीव व लेखन वातं याचा ह या दो हीतून ी लेिखका पुढे येऊ
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लाग या.भालचं

फडके

हणतात,‘’ वातं य ा ीनंतर जाणवतो तो

लेिखकांचा कथा-कादंबरी े ातील उदंड उ साहः गे या दहा वषात
जवळजवळ 80 ट े कथा-कादंब ालेिखकां या असतात. वृ ी गांभीयाने
िलिहणा ाकला मकतेची समज असणा या मू य िवषयक या सुखव तू
म यमवग य लेिखकांनी कती माणात जाणून घेत या आहेत हा
च
आहे. यात पु हा या
ीवादी सािह यातून अ ापही ामीण
ी
उपेि तच आहे जोपयत ामीण जीवनातून
ी मो ा माणावर
सुिशि त होत नाही व आपले जीवन ीवादी भूिमके तून िचि त करीत
नाही तोपयत ती उपेि तच होताना दसेल.’’( डॉ. भालचं फडके मराठी
लेिखका चता आिण चतन) मा

हे खरे क , 1970 नंतर या काळात

ीवादी चळवळीचा िव तार हायला सु वात झाली. ी वातं याचा
वेशीवर टांग यात आला. दर यान या काळात आंबेडकरवादी
सािह याचा वाह ि थर झाला. आंबेडकरवादाने उपेि त समाजाला वाणी
द या याया प रणामी अि मते या शोधात असले या समाजातील इतर
उपेि त घटकांना बळ िमळाले यातून अनेक सािह य वाह छो ा
छो ा न ा माणे सािह यात आले आिण मराठी सािह य समृ बनले.
आज पयत अ पृ य असले या अशा ी जीवनाचा वेध मराठी कथा घेऊ
लागली. आ दवासी, जनवादी, मुि लम,
वाहांनी कथा प रपूण के ली. यापैक

ीवादी इ यादी सािह य

ीवादी सािह य चळवळीने गौरी

देशपांडे, सािनया, मेघना पेठे, कमल देसाई, अ णा ढेरे, इं दरा संत,
िवजया राजा य , अंिबका सरकार यासार या काही मह वा या लेिखका
मराठी सािह यात पदापण क न
(अ णा साबने,

ीवादी कथा लेखन क

ीवाद एक दृि

प
े , आकां ा

लाग या.

काशन, नागपूर)

सु वातीला कथा लेिखकांनी सु ा अ भुतता आिण रं जकता हीच वाट
चोखाळली होती. गौरी देशपांडे यां या कथांतन
ू आढळणारी
ी
वेगवेग या चेहरामोहराआहे .अिवि छ
व न ाने जा या झाले या

वािम व लाभले या पु ष वाचा

ीचाझगडा आता सु

झालेला आहे. या

बदल या प रि थतीचे भान असलेला" हे असे आहे"गौरी देशपांडे यांचा
कथासं ह आशादायी वाटतो. गौरी देशपांडे या ी जीवनाचे वैिश पूण
िच ण करणा ाया लेिखका होत. ी या भावजीवनाचे उ कृ िच ण
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िजवनाची पारं पा रक चौकट ओलांडून जगणा या ी-पु षांचे िच ण
करताना माणसा या मनाचा तळ शोध यावर भर देतात.
गौरी देशपांडे यां या "आहे हे असे आहे" या सं हात एकू ण 24 कथा
आहेत. यातील सवच कथा या ी िवषयक सम या भावना मानिसकता
मु
ी या आिव कारा या आहेत. गौरी देशपांडे यांनी िववाह
सं थेसंबंधी िव ोही भूिमका घेतली आहे. िववाह सं थेतून आलेली
ना यांची बंधने आिण

ढ संकेत, जरठ बंद डावल याकडेलिे खके चा कल

आहे. िववाहापे ा िल हग टू गेदर क पना यांना मा य आहे.

ढी-

परं परामुळेल झाले क , ी या दवसापासून पु षाची मालम ा बनते.
लेिखके ला देवाणघेवाणीतून मु नातेसंबंधाचा शोध अपेि त आहे. िववाह
सं थेचे टेकराज उभे के ले आहे.ते जर नसते तर पु ष पती प ी ही नाती
कतीतरी अिधक वेळ आिण इं टरे टग बनली असती आिण ऊठसूट
कोणीही वाटेल तसे वागले असते.

ी कायम यांची

डिशप ही यांना

मा य नाही. परं तु समाजाची उतरं ड या कु टुंब सं थेवर अवलंबून आहे .ती
िववाहसं था व यातून िनमाण झालेली नाती ही घ असतात. वच व
गाजवणा या 'उ ालक ऋिषची बायको 'या कथेतून लेिखके ने िस वी,
कमला यां या ि म वाचे यां या िवचारांची आचारांची तसेच खेळकर
भांडखोर व ितचे सुरेख िच ण लेिखके ने के लेले आहे. चतन आिण
आधुिनक िवचारधारा यांचे िम ण व पाि मा य सं कृ ती ची पुटेचढलेली
सं कृ ती यातून दृगोचर होते. कमलाने या आंतरजातीय व आंतरधम य
ल ाला ित या आईचा िवरोध िस वीबरोबरल के ले आहे. धाकटी बहीण
डॉली आिण थोरली मे णी असे एक दलखुलास थ ेखोरीचेनाते आहे. या
ना याने वाटते मनमोकळी हसरी, वाद घालणारी, पैज लावणारी,
यां याशी

त घालणारी यां यात आिण कमलात वाद लावून गंमत

पाहणारी. परं तु कमलाला डॉलीचेआप या नव याबरोबरचे हे हसणे,
िखदळणे पटत नाही. यामुळे नवरा-बायकोत खटके उडतात. कमला ही
ी खरीखुरी ीवादी ि रे खा आहे. ित या वभावात दुस यांनी नाही
हटले तर आपण ते हाताने क न दाखवणारच अशी वृ ी आहे. आज या
जागितक करणा या युगात जसे त ण मनमानी वागतात पोशाख, ढाबा
सं कृ तीकडेवळली आहेत. या माणे सी वी दा

िपतो, िबडी ओढतो, बाप
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इं िजन

ाय हर, गायीचे मांस खातो हणून कमला या आईला नापसंत

असतो. परं तु कमलाला मा

हे सगळे क नही िस वी पसंत असतो.

अशीही मॉडन प रवतनीय बंडखोर नाियका आहे. (डॉ. मंगला वरखेडे,
ि यांचे कथालेखनः नवी दृ ी नवी शैली, साके त
दुसरी आवृ ी, 2005 पृ.

काशन, औरं गाबाद,

.54, 56) गौरी देशपांडे यां या कथेतील

वतःकडे पु षा या दृि कोनातून पाहते. आ थक

ीच

वातं य असणा या

कमाव या ि यासु ाअशा वागतात. नवरा जर बायको या मागे मागे
पायात ल डण नसेल तर मग काय थाट बघायचा सग या जीवनात
ि यांनी जर पु ष संदभ लावले तर ि यां या जीवनात अथ काय मी
बापाची मुलगी नव याची बायको आहे असे सांगत बस यापे ा मी मी
आहे. यावर गौरी देशपांडे यांचा भर आहे. एक फमेल िबइं ग हणून ितला
ित या अि त वाचेस व टकवायचे आहे. पारं प रक
तं

यांनी मोडले आिण पु ष

ढी, था हा साचा,

ितमेला कमी लेखले आहे. (डॉ. मंगला

वरखेडे, ि यांची कथालेखनःनवी दृ ी नवी शैली)

सतावतात.

ीवादी भूिमके तून पु षी वच वाला न हे तर वच व भावनेलाच नकार
आहे. पु षांचे वच व नाका न ि यांचे वच व थािपत हावे असेच
लेिखके ला वाटते. 'िवनाशकाले उळे ' या कथेतून संकटा या भोव यात
सापडलेले

या

एका

ीची

कहाणी

आ मगतआहे. हे मनाला िभडणारे

रे खाटली

आहे. ेमिववाहाचे

थम ती या यासह पोरांबाळात

रमलेली दसते. दुसरी प ी घेऊन घरी येतो. ते हा ितची मानिसकता
आिण तो जे हा एकटा येतो. ते हा ितची मानिसकता असे
भावाव थेचे हे िच

ी या

आहे. 'सवय'या कथेतूनसु ा लेिखका एका दु

माणसावर िव ास टाकू न ेम कर या या सवयीत सापड यामुळे
ित यावर कशी संकट येतात. याचे िच ण के ले आहे. एकू णच
ी
जीवनाची घालमेल कती िविच असते हेच लेिखके ला सांगावयाचे आहे
. ीने पु षावर जीवापाड ेम करावं आिण याने मा बाईशी ल करावं
याची ितला खंत वाटते.पु षाने दलेला धोका ित या जीवनात सवय
लागू नये हणून सावध क न गेला मा यामुळे ित या जीवनातून
ेमाचे, मायेचे गिणत चुकत गेले. गौरी देशपांडे यां या
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नाियकावर अशाच

कारे मोठया

माणावर अ याय होताना दसतो.

कु णास ठाऊक हा ती या, आता कु ठे जाशील टोळभ ा, इ यादी कथांमधून
ी-पु षासंबंधाची

िच णे

आलेली

आहेत.

एकं दरीत

ी

-

पु षांम येिनखळ मै ीचे संबंध असावेत .अशी यांची भावना आहे.
"सो याचा तुकडा "या कथेतूनही

ी जीवना या एकाक

जीवना या भाविव ाचे िच साकारले आहे. यां या कथेतून येणा या
ि या ब तेकवेळा प र य ा तरी असतात कवा यांनीच िवभ जीवन
जग यास सु वात के लेली असते. यामुळे यां या जीवनात एकाक पणाची
जी पोकळी िनमाण होते व यातून ीची मानिसकता तयार होते.
सुखलोलुप ी या मु जीवनाचं तीनं झुगा न दले या परं परे चे कौतुक
वाटतं. पण ितचीएकाक पणाची पोकळी मा कु ठे तरी मनाला पश क न
जाते. िबनधा तपणा या कथे या मुळात नेत असला तरी शेवटी जोडीदार
हवा .ही क पनाही सु पणे सांगून जाते. हणून या कथेतून येणा या ि या
पु षावर जीवापाड

ेम करणा याही आहेतच. यात धोका आहे. हे

यांनाही माहीत आहे. पु षांनी

ीला खेळणं कवा कळसु ीची बा ली

हणून हवं तसं नाचवावे. याचा ितटकारा आहे.कधी कधी मु

ीचा

मु पणाही या टपायला मागेपुढे पाहत नाहीत. पु ष दुबळा आहे.
सबला आहे. अशी भावनाही

ी

करते. दुब या पु षाला आप या

जा यात घेऊन याला कु याची उपमा देणारी, मु

जीवन जगणारी

कौटुंिबक अव था सो याचा तुकडा या कथेत
होते. सो याचा तुकडा
ही उपमा ामािणक कु याला मोलकरणीने दलेली असते.या कथेतील
दुसरा पदर हणजे नाियका एका गरीब िबचा या ित यावर खूप ेम
करणा या पु षालाही ितचीच मुलगी देते. येथे या ेम करणा या पु षाची
मानिसकता आिण ित या जीवनात िनमाण झालेली क डी लेिखका
िचि तकरते. ी व पु षां या मानिसकतेचा वेध घेतला आहे. या कथेतील
नवरा नायीके िवषयी हणतो, तू हणजे मला समजतच नाही बघ वतः
घ िमटू न बसून अगदी तुला हवं तेवढाच इतर जगाशी संपक साधतेस.
वतःला हवं ते हा हात लांब क न घेतेस. मला हवा हणून तसूभर
बाजूला होऊन जागा करणार नाहीस. या कथेतील नाियका पु षा या
तालावर नाचणारी नाही .पु ष वच वापासून ती मु
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ीला चुचकारणारा, ित याशी लाडीगोडी करणारा आहे. अथात या
लाडीगोडीला भाळणारी नाही.
पु षाला ती नकारा मक

ीला अशा प तीने हवे तसे भोगणा या

पिव ा घेऊन चांगलाच धडा िशकवते.

पु षा या लाळघोटेपणाचा िध ार करते. (मंगला वरखेडे,पृ. . 55)
ी-पु षांचा संघष टोकाला जातो "पाऊस आला मोठा" ही कथा
ी या पुरोगामी िवचारांना जवळ करते. ीने बंधनात अडक याचा या
कथेतील नाियके ला मुळीच पटत नाही. आ पा ही वय क पण आप यापे ा
अ यंत कमी वयाची याने के लेलं ल ती ितची आई ितला झालेला
युकेिमया हा रोग मानवी भावनांचे पदर उलगडत जातात.
ीचा
िबनधा तपणाहीसाव आई या मृ यूने कसा िवरघळू न जातो. लेिखके ची
आधुिनक समाजाकडे पाह याची दृ ी

ापक आहे. "राईट ऑन िस टर"

या कथेतन
ू आधुिनक आिण पारं प रक रती रवाजांचे िच ण घडते.
नाियकाही आधुिनक िवचारांची आहे. तर ित या घर या मंडळीचे िवचार
जु या वळणाचे आहेत. यासाठी या कथेतून लेिखके ने पो
ीला दवस
गे यानंतर ित या मनाची जी अव था होते ती हळु वारपणे टपली आहे.
पु षी वासना आिण मथुरा बाईचीअगितकता हेच या कथेचे सू आहे.
मथुराबाईनाचाळीस वषानंतर दवस जातात.ित या मनाची घालमेल
होते. उतारवयातही ीला भो य व तू समजून ित यावर होणारा हा
अ याय आहे. क लगड, जावे यां या वंशा, हाि

या, मायलेक , जागा,

कु णास ठाऊक, आता कु ठे जाशील टोळं भटा इ यादी कथांमधून जी

ीपा े

रं गिवली आहेत ती म यमवग य सुिशि त आधुिनक िवचारांची मु
ी
जीवन जगणारी लोकशाही मू यांचा पूणपणे उपभोग घेणारी न ा
िवचारांची ब तेक संभाषणात इं जाळलेले पणा असणारी, मराठी
भाषेपे ा इं जी भाषेचे कौतुक असणारी, बोलताना मराठी इं जी
श दांचा वापर करणारी आहेत. मूळ कथातून जवळजवळ एक तृतीयांश
इं जी श द येतात. या आधुिनक ि यांना समजून घे यासाठी यां या
िवचारांची खोली जाणून घे यासाठी वाचकालाही इं जी येणे आव यक
आहे. मराठीतील ीवादी सािह य लेखन करणा या लेिखकांनी आपले
वतं अि त व िनमाण के ले. यापैक गौरी देशपांडे येत आहेत वतः या
वतं शैलीतून यांनी वतःचे थान िनमाण के ले आहे. सुिशि त आिण
म यमवग य समाजातील ि या
था येतात. इं जी अ ययन आिण
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पा ा य आकलन आिण ी जीवनात जो बदल घडू न आला आहे. यामुळे
भारतीय पारं पा रक सं कृ ती यांची घुसमट सु
झाली आहे.
वातं य ा ीनंतर ीला ह ाची जाणीव झाली. यां या कथांतून थम
पु षी वगत ,िनवेदन येत अस यामुळे अनेक वेळा कथेतील पा े बोलत
नसून वतः लेिखका आपलं वानुभव आ मघात सांगते आहे. असा भास
होतो. ते हा ती कथा अिधकच जवळीक साधून मनावर ठसत जाते. न ा
वाटेने जाणा या कथा लेिखकां या पं त जाऊन बसतात. मू य िवषयक
ा ीला आता माणूस हणून मानाने जगता आले पािहजे. ितला
पु षां या खां ाला खांदा लावून काम करावयाचे आहे. वािम व
लावले या पु ष वा या व न ाने जा या झाले या ी चा झगडा सु
झालेला आहे. बदल या प रि थतीचे भान गौरी देशपांडे यां या कथेला
आहे.
सारांश
आजचे अ याधुिनक ीवादी िलखाण पु हा एकदा भेदावर भर
देत आहे. येला- ित या या व वतःचे पु षी करण हणजे मु नाही.
हे स या सवच ीवादी लेखनात दसून येत आहे. अशा काळात पु षां या
मागाने ोत शोध यापे ा बाई या बाईपणात खोल दुःखी घेऊन ी वाचे
माणूसपणाचे यश सापडेल .याचा स या या

ी लेिखका िलिहताहेत.

गौरी देशपांडे यांचे कथा वांङमय याचे वलंत उदाहरण आहे. पु षाला
ि यां या सम या मांडणे फार िज करीचे काम होते. गभधारणेच,े
मातृ वा या अनुभवाचे, मािसक पाळीचे, तनपान कर याचे, कटीकरण
आज या लेिखका करत आहेत. सािह यातून छू त रािहलेला िन मा
मानवजातीचा अनुभव ीवादी सािह यातून अंकुर फु टत आहे. नाजुक
अनुभव मांडत लाज-शरम, संकोच न बाळगता धैयाने, िनडरपणे ि यांनी
वाचा फोडली आहे. आज या लेिखका आपले अनुभव आतला दबता
आवाज न घाबरता रोखठोक श दात मांडताहेत. सं मण काळात
आंदोलनाला मू य िववेक जोडणा या ि यांचे दशन कथांमधून घडत आहे.
ही नवी ी वाची जाणीव सािह यातील यामुळे बदललेली आहे. गौरी
देशपांडे यां या कथेतील आई मातृ वाचे ओझे कसे मोकळे पणाने सांगते.
भारतीय समाज व थेत होणारा ी जीवनाचा सांधीला पडलेला पोतरा
टराटरा फाडू न जाळू न टाकला आहे. जागितक करणात जीवनसरणीत खूप
मोठा कायापालट झाला. जीवन मू ये बदलली क , सगळी बदलाची काना
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कोपरे रे खाटणारी भाषाही बदलते. सामािजक बदलाचे वळण भािषक
प रवतना या बंडखोरीतआढळते. यं युगात अनेक आधुिनक तं
जागितक करणाचे जाळे आिण

ान आले.

ीची घराबाहेरील जगणे काटेरी चम याने

आमलेट, मॅगी, िप झा, बगर, को

स, बफे प तीने खाणे-िपणे, टी शट,

जी स, बूट, हेअर टाईल, कानात हेडफोन अशा पोषाखामुळे आधुिनक
जीवन संदभ आज या ी या अनुभव िव ात येत आहेत. आधुिनक जीवन
संदभाची ीिन भाषा ही कथा लेिखकां या लेखनशैलीची एक वैिश
आहे. गौरी देशपांडे लोक कथेचा आधार घेऊन काव या िचमणीची गो
या कथेतला िचमणी एक दाणा घेऊन भुरकन उडू न गेला. असा वतःतच
रमलेला याचे वणन लेिखका एक माग प स हंस अशा श दात करते. तर
या िचम या या बायकोची िचमणी चे वणन ती कोक यअर श दात करते
.काव याचे घर ितला हॅकझड वाटते तर िचम याची मेनाचे घर पांढरे
कॅ रे टर लेस वाटते. अशी आधुिनक वळणाची
लेिखकांनी बदल या काळाबरोबर,
ीला आलेले आ मभान,
आहेत. मा

ीमु

आजही वतःचे ह

,

गळ भाषा पे येतात.

ी

ी िश ण, आ थक संयमता आिण
ीिविश वाद जपून, कथा िलिह या
व जबाबदारी संसाराची, सामािजक

बांिधलक या खुणा अंधुकपणे दसून येतात. एकिवसा ा शतकातील या
न ा सह कात ीचे लेखन सकस िन मती करे ल अशी आशा के ली तर
वावगे ठ नये. ी या संवेदनशीलतेला िनभय व डोळस चतनाची जोड
लाभली तर ितची कला मक ितमा ख याखु या सृजनाचा सा ा कार
घडिवल.जे वापले यापे ा टरा न कसे उगवेल याचे संशोधन कर याची
वेळ आली आहे. ीवादी सािह य आिण ीवादी समी ा यातून सािह य
अिधक समथ व कला मक कसे होईल याकडे आज या ी लेिखकांना
मो ा कटा ाने ल दे याची वेळ आलेली आहे हे िवस न चालणार
नाही. (अ णा सबाने,
थम आवृ ी, 2009, पृ.
देशातील ि या

ीवादः एक दृि

ेप, आकां ा काशन, नागपूर,

मांक 108 ते 111) मी तर असे हणेन क , या

ाँग तोच देश भिव यात

एकिवसा ा शतकातील
ज मणार आहे. हणून

ाँगराहील कारण याच

ीयां या, माता बिहणी या उदरातून मद पु ष
ी लेिखकांचे सािह यात हळवेपणा, कोमलपणा,

रडके पणा, याडपणा, सतत दुस ासमोर पदर पसरणे रािहला नको आहे.
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दुःख ि यां या वा

ाला आजही तेच आहे. परं तु दुखाःला ग जारत

बसणारे स या या ी लेखनात आढळत नाही. आले या संगावर मात
क न वतःची गती कर याचे वभान आज ीवादी सािह याला आलेले
आहे.
संदभ थ
ं
1) गौरी देशपांडे, "आहे हे असं आहे", मौज काशन, मुंबई, 1986

2) भालचं फडके , "मराठी लेिखका चता आिण चतन," ी िव ा काशन,
पुण,े थमावृ ी

1986

3) डॉ. मंगला वरखेडे, " ीयांचेकथा लेखनःनवी दृ ी नवी शैली", साके त
काशन, औरं गाबाद, ि तीय आवृ ी

4) अ णा सबाने ", ीवादएक दृि
आवृ ी

2005)

ेप", आकां ा काशन, नागपूर, थम

2009

5) महादेव वाळुं ज, "सािहि यक गौरी देशपांडे,"
थमावृ ी

ेहवधन

काशन, पुण,े

2015
***
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महा मा फु ले यां या सािह यातून कट
झालेला ीवाद
ा.
ा. डॉ.
डॉ. किवता चं कांत लोहाळे /ताटे

ामीण महािव ालय वसंतनगर,
े िज.
नगर, कोट याळ ता.
ता.मुखड
िज.नांदेड
ावादी एक स यक प रवतनवादी दृि कोन आहे. १९७४-७५
या सुमारास भारतीय ि यां या दजािवषयक अहवाल िस द झाला
आिण वतं भारतातीलि यांची चळवळ न ा पायावर उभी रािहली.
या चळवळीतून आले या अनेक न ा िवचारांतून िभ
ीवादी
िवचार वाह िवकिसत झाले. या दशेने वाटचाल करताना म. फु ले,
सािव ीबाई फु ले, ताराबाई शदे, म.फु ले यां या शाळे तील िव ाथ नी
म ाबाई साळवे ा सा यां या कायाची यो य दखल घेऊन
महारा ातीलच न हे तर भारतातील ीवादी जािणवेचा पुसला गेलल
े ा
इितहास न ाने अधोरे िखत करावा लागेल.
भारतातील ि यां या योगदानाचा, दडपणुक चा, शोषणाचा
आिण कतपणाचा इितहास न ाने िलिहताना म. योतीराव फु ले ांची
ीवादी जािणवेतून पुढे आलेली सम मांडणी पाहणे मह वाचे ठरते. ी
ांची खोल जाणीव असणारे महा मा फु ले आप या सािह यातून
ीवादाची भारतीय संदभात मांडणी करताना दसतात.
पंिडता रमाबाईचे धमातर आिण ताराबाई शदे यांचे ‘ ी-पु ष
तुलना’ हे पु तक यावर समाजातील सव थरातून टीका झाली. यावेळी
म.फु ले यांनी स सार अंक १ आिण स सार अंक २ म ये ी-मु
िवचारांची जा त प आिण रोखठोक बाजू मांडली. ि यांना कसे
शु ां माणेच दीन आिण गुलाम के ले गेले आहे आिण के वळ ा हणांकडू न
नाही तर सवच जात या पु षांकडू न हा अ याय चालू आहे. अशी भूिमका
यांनी मांडली. अगदी सरळ, उघडपणे आिण परखडपणे ि यां या
वातं याची बाजू सव थम यांनीच घेतली. ि यांना वातं य िमळाले
पािहजे, यांची गुलामी संपली पािहजे असे आ हीपणे सांगणारे
ांितकारक िवचार यांनी मांडले.
महा मा फु यांनी पु ष धानाता आिण जाती व था या दो ही
सं था ी-शोषणास कारणीभूत ठरवून यां यावर उघडपणे ह ले चढवले.
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महा मा फु ले असे हणतात क , ‘जी आय सं था ा हण पु षाला पिहली
बायको िजवंत असताना खाल या वगातील दुसरी बायको कर याची
राजरोस परवानगी देते तीच आयसं था पिहला पती िनवत यानंतर या
माणसा या स या बिहणीला मा पुन ववाह क देत नाही.’ या सार या
ीयांवर अ याय करणा या अनेक था व ढ वर म.फु ले वैचारीक ह ले
चढवतात. पु षां या ू रपणाचे ि यांना भोगावे लागणारे सवात भयंकर
उदाहरण हणून ते सती थेचे उदाहरण देतात. या समाजात ि यां या
शोषणाब ल म.फु ले ठामपणे िवरोधात उभे रािहले. उ पादक म
करणा या ा हणेतर ि यांब ल फु ले एका अखंडात हणतात,
‘सूय काशता भाकरीस थापी || अवलास सोपी कालवण ||१||
वयंपाक होता पाटीम ये भरी || घेई डोईवरी || शेती जाई ||२||
सवासंगे शेती काम क लागे || खाई ना ती मागे || घरी घास ||३||
िभकारी ा हणा धा यती वाटती || भूदेवा पोिशती || जोती हणे ||४||
(अखंड २)
नांगरा या मागे भटीण फरे ना || काशा उपशी ना || लागोपाठ ||१||
भटीण फोडीना शेती ढेकळांना || खतास घालीना || डोईवर ||२||
खुपून टाक ना बैलांपुढे चारा || नेई ना बाजारा || िवकावया ||३||
भटीण शेतात धंदा नच करी || चाळे चाळे करी || जोती हणे ||४||
(अखंड १३)
येथे म.फु यांनी ा हण व कु णबी ि यां या मातील फरक
दाखवून दला आहे. ा हण ीला के वळ गृह म तर शेतकरी ि यांना
गृह माबरोबरच घराबाहेर ही म करावे लागतात हे प के ले आहे.
जाित व थाक पु षस ेतून होणारे ि यांचे शोषण जाती माणे
कमीजा त असते हे प पणे दाखिवलेले आहे.
महा मा फु ले यांनी सावजिनक स यधम या पु तकात
ी
पु षांम ये ी े आहे असा िनवाळा देताना ीची मूल ज माला
घाल याची मता आिण ित या ठायी असलेले आईपण याचा उ लेख के ला
आहे. परं तु हा सव
पु षजाती या एका कार या कावेबाजीतून घडला
आहे हे ही महा मा फु ले ओळखतात. ते हणतात, ‘ि यांची जात अबला
अस यामुळे या लोभी व धाडसी पु षांनी मोठी कावेबाजी क न
कोण याही कामाम ये
ीजातीची संमती घेत यािशवाय एकं दर सव
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पु षांनी आपलेच घोडे पुढे दामटले, तयास मानवी ह समजू देऊ नये, या
इरा ाने यास िव ा िशकिव याचा ितबंध के ला, यामुळे एकं दर सव
ि यांवर अशा त हेचा जुलमी संग येऊन गुदरला.’
ी िश णाचा
ि यांना काही माणात श
आिण स ा
ा हो या या दृ ीने महा मा फु ले यांना मह वाचा वाटला.
गेल ऑ हेट यांनी हटले आहे क , कु टुंबसं थेत पुनरचना
कर याचे आंदोलन शंभर वषापूव जोितरावांनी सु के ले. जोितरावांचा
सावजिनक स यधम कवा यांनी सांिगतलेली स यशोधक िववाह प दती
या सग यात यांचे खरे महा य होते. यां या मते फु यांनी पु ष धानता
आिण िपतृस ाकता यावर काशझोत टाकला आहे. ी-पु ष समतेचा
िवचार फु यांनी आप या अखेर या आयु यात मांडला हेही यात आवजुन
मांडतात. जे हा ताराबाई शदे, पंिडता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी,
रमाबाई रानडे अशा अनेक ि या समाजात परखड िवचार व कृ ती क
लाग या ते हाच फु ले यांनी ि यांना सव कारचे याय, वातं यव समता
िमळाली पािहजे असे हटले.
‘स यवतन करणारे कोणास हणावे?’ या

ाला उ र देताना

योितबा हणतात, १) ‘आप या सवा या िनमाण क याने एकं दर सव
ािणमा ांस उ प के ले यापैक
ी-पु ष हे उभयता ज मत: वतं व
एकं दर अिधकाराचा उपयोग घे यास पा के ले आहेत असे कबूल करणारे
यास स यवतन करणारे हणावेत. ६) आप या सवा या िन मकाने एकं दर
सव ी-पु षांस सव मानवी अिधकारांचे मु य धनी के ले आहेत. यातून
एखादा मानव अथवा काही मानवांची टोळी एखा ा
वर जबरी क
शकत नाही व या माणे जबरी न करणारास यास स यवतन करणारे
हणावेत.
‘सावजिनक स यधम’ पु तकात मांडले या िवचारात उ -नीच
उतरं डी िवरोधी म करणा यांना मान देणारी, लोकशाहीवादी व
लूटिवरोधी अशी मू ये खास प दतीने मांडली आहेत पण या मांडणीचे
वैिश
हणजे ित यात ि यांचा खास उ लेख कटा ाने के ला आहे. ीपु ष समानतेचे मह व जोर देऊन मांड याचा य के ला आहे.
‘सावजिनक स यधम’ पु तकाचे हे वैिश
आहे.
महा मा फु यांनी ी िश णाचा आ ह धरला. सािव ीबाईना
िशि त के ले. फु ले दां प याने ब जनां या िश णाची वाट मोकळी क न
दली. यांचा

ी िश णावर एवढा भर का होता? फु ले सांगतात,
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‘िव ेिवना मित गेली, मतीिवना नीती गेली, नीतीिवना गती गेली,
गतीिवना िव गेले, िव िवना शु खचले, इतके अनथ एका अिव ेने
के ले.’
ि यांसाठी ानाजन कती मह वाचे आहे. कु टुंबातील
ी
िशकली तर संपूण कु टुंब िशि त होते, सुधारते. असे यां या ल ात आले.
हणूनच यांनी ी िश णावर भर दला. ी या ठकाणी असले या
िववेक बु दीवर, श साम यावर यांचा िव ास होता.
‘ ी शु ादी अितशु ांना स मानाचे व समतेचे िजणे जगता यावे
हा महा मा फु ले यांचा यास होता. ी-पु ष समतेचा पुर कार या
काळात इत या मूलगामी यु वादां या आधारे व सात याने करणारे
महा मा फु ले ीमु चे आ पुर कत ठरतात. महा मा फु लांचे वेगळे पण
असे क यांनी ी मु चा
हा सुटा
हणून कधीच मानला
न हता. एकू ण हदू सं कृ ती या िवषमतािधि त उतरं डवजा समाजरचनेचा
एक भाग हणूनच यांनी ीयां या गुलामिगरीचा िवचार के ला होता.
संपूण सामािजक संरचना ांतीकारक र या बदल या खेरीज ि यांची
बंधन मु ता हो याची श यता मुळीच नाही हे यांना दसत होते.
ि यांसाठी शाळा उघडणे, वजनरोष प क न वत: या प ीला सा र
क न यांना शाळे त िशकिव यास सांगणे, िवधवांचे के शवपन करणा या
ा हणांचा संप घडवून आणणे, कु णा या तरी स ला बळी पडू न मातृ व
लाद या गेले या िनराधार ि यांसाठी सूितगृह उघडणे अशी ठोस
कामिगरी मह मा फु ले यांनी के ली.
महा मा फु लेचे हे योगदान यां या काळा या मयादा ओलांडून
एका सावि क स याची मांडणी करणारे आहे. महा मा फु ले यां या
सािह यातून

ीवादी जािणवा भ मपणे मांड या गे या. यात ‘तृतीय

र ’ या नाटकापासून ते फु ले यां या िनधनानंतर लगेच १८९१ साली
िस द झाले या सावजिनक ‘स यधम’ या पु तकातील आशयापयत जे हा
आपण येऊन पोहोचतो ते हा एक गो
ामु याने हणू शकतो क ,
मानवतावादी दृ ीकोनापलीकडे जाऊन महा मा फु ले यांनी
ी या
आ मभानाची जािणव क न देत ित या बु दीम ेवर, कतृ वावर,
धाडसीपणावर पूण िव ास दाखिवला. हे यां या येक सािह यकृ तीतून
दसून येते.
महा मा फु ले यांनी अंध दा, धा मक िवध ची थोतांडे यावर
हार करतानाच सावजिनक स यधम िवशद करणे कवा न ा
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समानते या पायावर स यशोधक िववाहिवधी सांगणे, तसेच कु टुंबसं थेत
पुनरचना कर याचे
य
य करणे, स याला नवा धम मानणे,
ीयां या
ांचा मूळातून िवचार करणे या सा यांचा बारकाईने अ यास
के यावर आपणास असे ल ात येते क महा मा फु ले यांचे हे काय
सामािजक प रवतनवादी चळवळीस ेरणा देणारे ठरले.
िन कष १)

महा मा फु ले यांनी ि यांचा िवचार समाज व थे या संदभात
कर याचे मोठे काम के ले.

२)

महा मा फु ले यां या सािह यातून पु षी स ेचा इितहास जाित
वच वा या इितहासासह प ट होतो.

३)

ि यांचे मानवी ह

िमळवून दे यासाठी महा मा फु ले यांनी

ामािणक य के ले.
४)

िश णाने ि यांम ये प रवतनवादी िवचार

जवता येतात हे

महा मा फु लेनी जाणले होते.
५)

सामािजक प रवतनात

ी-िश णाचे मह वम. फु लनी अधोरे िखत

के ले.
संदभ थ
ं –
१) संपादन

ितमा परदेशी,- अ ा हणी

ीवादी इितहास लेखना या

िव ुत भागवत दशेने सुगावा काशन पुणे
२) संपादन िनमला जाधव,- भारतीय

ी

आकलना या दशेने ह रती

पि लके शन पुणे मै ी काशन पुणे
३) िव ुत भागवत- ी-

ाची वाटचाल : प रवतना या दशने

ितमा

काशन पुणे
४) संपादन िव ुत भागवत-ि यांचे मराठीतील िनबंध लेखन
सािह य अकादमी

काशन

***
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ी वाद आिण भारतीय सािह य
डॉ.
डॉ. मीना ी देव (िनमकर)
िनमकर)
मराठी िवभाग मुख व सहा यक ा यापक, डॉ. सौ. इं . भा. पाठक
मिहला कला महािव ालय, औरं गाबाद.
ा तािवक :
िपता र ित कौमारे , भता र ित यौवने।
पु ा

थिवरे भावे न

ी वातं य महित।’’
महित।’’

भारताम ये हजारो वषापासून पु ष
मू यांचा

भाव आहे. यामुळे

धान कवा िपतृस ाक

ीची वाढ आिण िवकास पु ष

धान

व थेतून झालेला अस याने ितला ित या ` व’ चा आिण स वाचा, िवसर
पडला.

ीचे शोषण, ितला कु टुंबात समाजात िमळणारी दु यम उपेि त

वागणूक या ब लची जाणीव ितला िश णातून िवचारातून येऊ लागली.
पु षा इतके च आपण ही कतृ व बजावून शकतो. बु ीम ेत ती कु ठे ही कमी
नाही हे

ीने िविवध

े ात पुढे येऊन दाखवून दले. यातून घराम ये

समाजाम ये समान ह , समान संधी व स मान िमळावा ही ितची अपे ा
आहे. यासाठी पु षी मानिसकतेशी ितला संघष करावा लागतो आहे.
जािणवेतून

ी

होणारा हा संघष कधी मवाळ असतो तर कधी जहाल

असतो. यालाच

ी

ाधा य,

ी सश

करण,

ी स मीकरण कवा

ीवाद अशा वेगवेग या नावांनी संबोधले जाते.
ि यांनी आपले अनुभव सािह या या मा यमातून मांडायला
सु वात के ली, ि यांनी पु ष स ाक समाज व थे िव
िवचार णाली िव
ीवादाने

आिण

के लेलं लेखन ’ ीवादी’ लेखन हणून ओळखले जाते.
ी - पु ष अशा भेदभावाला कठोर िवरोध के ला आहे.

पु षां या बरोबरीने जीवना या सवच

े ात ि ला समान वागणूक

िमळाली पािहजे, पु ष हा ि चा श ू नाही कवा ितचे पु षांशी वैरही
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नाही तर के वळ

ी हणून कु ठे ही डावलले जाऊ नये ितला समान ह ,

संधी व दजा िमळाला पािहजे ही

ी वादाची मुख भूिमका आहे.

१९७५ हे आंतररा ीय, मिहला वष हणून साजरे झाले.

ी

ां या संदभात चळवळी लेखन चचा होऊ लागली ि या कौटुंिबक,
सामािजक, राजक य, शै िणक, सां कृ ितक आिण आ थक दृ
थानांचा शोध घेऊ लाग या

ा आप या

ी - पु ष संबंधातील आप या थानाची

पु हा न ाने चाचणी होऊ लागली.
पु ष

धान सं कृ ती या आरशात

ी वत:चे

ित बब पा

शकत न हती. पु षी सं कृ तीला ती जशी हवी तशी ती दाखवली जात असे
ितचे खरे

व प, ित या इ छा आकां ा, ित या अंतमनात या भाव

भावना वेदना एक ि च सहज वाभािवकपणे मांडू शकते, ते हा
जािणवा,

ी क ी अनुभव सािह या या मा यमातून

ी

होऊ लागले ते

सािह याम ये ` ी वादी` सािह य हणून ओळखले जाऊ लागले.
ीवादी सािह य लेखनाची रे णा :
ीवादी सािह य लेखना मागची
ी वातं यासाठी यांनी यांनी

य

ेरणा समजून घेत असतांना

के ले. यां या कायातून

ेरणा

घेऊन ि यांनी लेखनास सु वात के ली या समाज सुधारकां या कायाचा
आढावा घेणे अपहाय ठरते. राजाराम मोहनराय यां यापासून ते महष
कव यां यापयत या अनेक समाज सुधारकांनी

ीयां या दा य

िवमोचनाची चळवळ चालवली, बाल िववाह, जरठ कु मारी िववाह,
प र य ा, िवधवा, कु मारी माता ड
ं ा था, पुनरिववाह,
अशा अिन

ढी परं परािव

ी

ुण ह या

समाजाम ये जनजागृती िनमाण के ली.

ी

िश णािवषयी ितकू ल मानिसकता असले या समाजाम ये िशकलेली

ी

ही खूप धीट असते, ती पु षांचा मान राखत नाही, मनमानी करते,
कमावती

ी घराबाहेर पडत अस याने ती मोकळी पडते असा अपसमज

अस याने

ी या सुिशि ततेला व कमावतेपणाला िवरोध झाला अवमान
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झाला पण समाज सुधारकांनी आिण या काळातील वेगवेग या लेखकांनी
ी

ांवर लेखन के ले पु ष समाज सुधारक आिण पुरोगामी लेखक

ि यां या

ावर झगडत होते तर दुसरीकडे याच काळात िश णा या

सारामुळे

ी िशकली, वलंबी झाली ितला आ मभान येऊ लागले

ीला

आप या ` व’ वाची आिण अि मतेची जाणीव झाली ि यांवरील अ याय अ याचारा िव

ितचा वर ती होऊ लागला. बदलले या प रि थतीचा

आिव कार ि यां या लेखनात जाणवू लागला.
ीवादी सािह याचे व प :
ीवाद समजून घे यासाठी
समजनू घेणे मह वाचे आहे.

ीचे समाजातील दु यम

ीकडे एक

थान

हणून पाह यापे ा

ित याकडे `बाई’ हणून पािहले जाते. हणूनच िस

पा ा य लेिखका

िसमॉन द बो हा हणते, बाई हणून कोणी ज माला येत नाही. नंतर ितला
बाई बनिवलं जातं! ब सं य माता या आप या मुलां - मुलीम ये भेद करत
असतात. यांना वंशाचा दवा हणून आप याला `मुलगा’च हावा असे
वाटत असते. या जाणीवपूवक आप या क येला आदश गृिहणी हो याचे
धडे देत असतात. वयंपाक कसा करावा, सजावे - नटावे कसे, हसावे बोलावे कसे, वागावे - बसावे कसे, झोपावे - उठावे कसे, सासर या
माणसांची मज राखावी कशी यांचे उठता - बसता डोस पाजले जातात.
मुलीवर कमनीय दस या या, सुंदर दस या या क पना लाद या जातात.
सुंदर दसणे, आई होणे, ेयसी होणे या

ीभावांचे उदा ीकरण के ले जात

असते.

ी ही कोणाची तरी प ी, ेयसी, बहीण कवा आई असते अशीच

ित या

ि म वाची ओळख ारं भीपासूनच क न दली जात असते.
ीवाद

ितला आप या

हणजे

ील्◌ा◌ा आप या

व:ताची जाणीव होणे.

ि म वाचा अथ कळणे. ितला ित या अि मतेचा साथ

अिभमान वाटणे. ितला ितचे ह

अिधकार कळणे, ितला ित या

अवमू यनाची व शोषणाची जाणीव होणे. ितने आप या दडप या
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जाणार् या

व वासाठी संघष वण होणे

हणजेच

`बाईपणाची’ कात टाकू न `माणूसपणाचे` नवे
ीवाद होय.

ीवाद होय.

ीने

प धारण करणे हणजेच

ीला ित या गुलामीची जाणीव होणे आिण ितने आप या

गुलामिगरीिव

बंड करणे

हणजेच

ीवाद होय.

ीवाद

हणजे

ि यां या इितहासातील एक नवा आशय. एक नवा िवचार - एक नवी
दृ ी. एक नवे व . एक नवी दशा.

ीवादाने जे हा संपूण िव

ापेल

ते हा या िव ाचा चेहरा - मोहरा बदलून जाईल.
भारतीय

ीवादी सािह य :
वै दक काळात

ीला समान अिधकार आिण स मान होता. वेद

उपिनषदांम ये लोपामु ा का यायनी, मै ेई गाग अपाला, घोषा इ.
ि यां या साहसी कायाचे वणन येते अनेक ऋषी मुन ना या ि यांनी
आप या

वाकचातुयानी

बुि चातुयानी

हरवले

होते.

ितकू ल

प रि थतीतही आपला आ मस मान, आपले आ मबळ कायम ठे वणारी
योिगनी, तपि वनी, शाि डली या योगिस

ि या राजसभेत िविवध

िवषयांवर वादिववाद चचा करतात.
गौतम बु ांनी ि यांना स मानाची वागणूक देऊन

ी उ ाराची

नवी चेतना जागृत के ली. `थेरी गाथा’ या पाली सािह यातील

ाचीन

ंथात ७३ िभ कु णीचे िवचार वाचायला िमळतात, महा जापती गौतमी,
खेमा, सुमना, भ ा उपशमा, उ मा, ध म दना, आ पाली, अभयमाता या
बु मान मिहलांचे सश िवचार या ंथातून

झाले आहेत.

उदू सािह यात इ मत चुगताई, कृ ण चंदर, िनदा फाजली यांनी
गजल किवते या मा यमातून ि यांची ि थती बदल या या संदभात
भा य के ले आहे.
मराठी म ये सािव ीबाई फु ले यांचे
ताराबाई शदे यांचा
देणारा ंथ हणजे

ी पु ष तुलना हा

ी िश धाचे काय,

ी िश णा याय ह

िमळवून

ीवादाचा मह वाचा ट पा होय. यानंतर िवभावरी
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िश रकर ते मि लका अमरशेख पयत या मराठी लेिखकांनी आप या
लेखनातून ि यां या िविवध

पांचा शोध घेतलेला दसतो. िव ाबाळ,

यां या िमळू न सार् याजाणी, बायजा अशा िनयत कािलकांमधून ि यां या
खर जािणवांचा आिव कार होऊ लागला

ीवादाला,

ी िवचारातून

यांतून चालना िमळाली.
म. फु ले, छ. शा महाराज महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यां या िवचारातून ेरणा घेऊन दिलत आ दवासी भट या िवमु
जमातीतील थो
वेदना

जाती -

ाफार ि याही ही िल लाग या आहेत. आप या

था

करीत आहेत. गौरी देशपांडे, मेघना पेठे, सई परांजपे, कमल

देसाई, दुगा भागवत, इरावती कव, आशा बगे अशा काही लेिखकांची
ीवादी सािह या या के लेले दसून येते. बंगली सािह यात कािमनीराय,
सरोिजनी नायडू िगरी
यांनी

मोिहनी द , आशापूणा देवी, महा

ेता देवी

ी वादी सािह य, ि यां या िविवध समाचा कथा - किवते या

मा यमातून अिभ

के या.

पंजाबी सािह यात अमृता ि तम, भाजेत कौर, यांनी मै नारी ँ
और एक

भी ।ँ या जाणीवेतून

ीयांची मनो था अिभ

के ली.

गुजराती सािह यात इला मेहता, ता रणी बेन देसाई या लेिखकांनी ढी
परपरांम ये अडकले या ि या िवधवा ि या यांचे

आप या

सािह यातून मांडले.
िवधवेनी लावलेले झाडं पण हणून ते बहरणा नाही का?
िवधवेनी झाडाला पाणी टाकलं तर ते झाड फु लणार, बहरणार
नाही का?
असा

आप या का ातून िवचारते.

ओिडसा सािह यात वीणामिण मोहती, मनोरमा महापा ,
ितभता राय यांनी जमीनदार, एक

कु टुंब प ती म ये नारीचे होणारे
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शोषण यावर आप ुा कथांमधून भाषय के ले आहे. तािमळ सािह यात
मुली या ज माब ल िवधवां या

ांब ल लेखन के लेले दसून येते.

`शालीन राह याचा अथ हा नाही’
नाही’
क आपले वातं
वातं िवसरा
नारी वाचा अथ रडणे, पित चरणांचे नमन करणे
असे बोलणार्या
या जीभ ध न कापून फे का`
का`
अशी सांगणारी पा. ि या, असो क मला ही अधा िह सा हवायं
असं सांगणारी से विनया यांनी

ी वादाला पु ी देणार्या किवता

िलिह या
कानडी (क ड) सािह यात राजल मी, एम. के इं दरा एच. एस.
पावती, सी एन. जयल मी, िवजयल मी, गीता नागभूषणम् या लेिखकांनी
ीवादी सािह य लेखन के लेले दसून येते.
म याळमची े कविय ी माधव िवकु ी यांची `दान’ किवता मी

वत:ला तुक

ा तुक

ा म ये िवत रत करते. मुलाला,

पितला िम ांना, नाते संबंधांना शेवटी मी जे हा वत:ला आरशाम ये
पाहते ते हा मा याजवळ उरतात फ

माझे ने पा याने डबडबलेले ने

अशा.
ी जाणीवा,

था मांडणार्या यां या किवता आहेत. तेलगु

सािह यात चलम आिण िव ोही लेिखका बो गी ही

ा◌ीवादा या

संदभात उ लेखनीय नावे सांगता येतात. चलम यांची
ीला मन असते ितला अनुभव हवे आहे.
ीला बु ी आहे ितला ानदृवे आहे.
ीला शरीर आहे ते सुदढृ सश
`मैदान` ही चलम याची

हवे आहे.

ीवादाचे समथन कर यारी उ कृ

कादंबरी आहे.
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डॉ. सी. वसंता ही खर नारीवादी

ी लेिखका भूतल वगातील

घायाळ वसंत, या कादंबरी मुळ िवशेष चचत आली आहे.
भारतीय

सं कृ ती

पु ष धान

अस याने

क याकु मारीपयत गुजरात पासून बंगालपयत
लेिखकांनी सािह या या मा यमातून

का मीर

पासून

ी वादा या बाबतीत अनेक

ीचा आवाज बुलंद के ला आहे.

ी वाद यासंक पनेला आकाशाची

ा ी आिण समु ाची

गहराई खोली आहे िविवध भारतीय भाषा मधील सािहि यकांनी

ी यांचे

शोषण, अ याचार, पारं प रक िवचार पु षी मानिसकता यािवषयी
मोकळे पणाने िलिहले आहे, यातून हळू हळू समाजात बदल होताना दसतो
आहे शेवटी.
हमने कलम उठाकर स दयो पुराने आई ने को तोडा हमारी
कोिशश है क अ से औरत सश

नजर आए (डॉ. राजकु मारी गडकर)

हा िवचार या दृि ने मह वाचा आहे.
सारांश
ीवादी सािह य ही वातं यो र काळातील ि यांची वा यीन
चळवळ आहे. ि यांनी पु ष लेखकांचे लेखन नाक न वत:च आपले
अनुभव सािह यातून मांडायला सु वात के ली. पि मा य देशातील
ि यांचा लढा आिण यांचे सािह य यापासून

ेरणा घेऊन ि यांनी

आप या मु

आप या सािह यातून

मांडणे सु

ची चळवळ सु
के ले.

पु षस ाक

के ली. आपले

ीवादी सािह य हे

व था नाकारते.

ी वातं याचा पुर कार करते आिण

ीवादी सािह य

ीला ित या ह

-

अिधकारांची जाणीव क न देते आिण ित यावर लादले या सव कार या
बंधनांना झुगा न देत.े

ीवादी सािह य हे ि यां या शरीरिन

अनुभवामुळे वेगळे ठरते.

ीवादी चळवळीपासून दिलत, आ दवासी आिण

भट या िवमु

जमातीची

ी अजूनही दूर आहे. ित यापयत
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ीअिधकारांचा लढा पोहोचलेला दसत नाही. पण या दशेने वाटचाल
न च सु

आहे

संदभ थ
ं :
१)

ीवादी समी ा, व प आिण उपयोजन - अि नी ध गडे.

२)

ी सश

करण और भारतीय सािह य - डॉ. राजकु मारी गडकर

३) भारतीय

ी जीवन - गीता साने.

***
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ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ †ÖŸ´Ö³ÖÖ−Ö ¤êü ÖÖ¸üß ú×¾ÖŸÖÖ: ‘ú−µÖÖ ¸üÖÃÖ’
संशोधक िव ाथ

शरद ठाकर

लालबहादूर शा ी, महािव ालय, परतूर, िज. जालना
संशोधन मागदशक

ा. डॉ. अशोक पाठक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरं गाबाद
'क या रास' हा अलका गांधी-असेरकर यांचा नुकताच कािशत
झालेला किवतासं ह यात या सवच किवता
आहेत. या किवतांमधून ि यां या

ा के वळ

ी िवषयावर या

था, वेदनांसह आज या

जीवन जगले पािहजे, यांनी कसे खंबीरपणे व व जपत एक

ीने कसे
हणून

वतं िवचाराने जगले पािहजे हे आ मभान देणारी ही किवता हणजे
एका सखीने दुस या आप या सखीला सांिगतलेलं मनातलं गुजच आहे.
'क या रास' या किवतासं हा या शीषकाचा वरवर िवचार के ला
तर या बारा राशी आहेत. यातली ही एक रास आहे असे आप याला
वाटते. पण शीषकाची आणखी फोड के लीतर क या हणजे मुलगी, लेक
असाही अथ होतो आिण रास हणजे ढीग, बारा राशीतील एक रास आिण
यासोबतच रास या श दाचा
श दाचा अथ शोधला तर

डा हाही एक अथ होतो. मग

डा या

डा हणजे खेळ, कसरत, पधा, सामना,

डाव, बाजी हे समानाथ श द समोर येतात. हणजेच लेक या, मुली या
आिण एकं दरीतच

ी या आयु यात ितला िविवध पातळीवर करावी

लागणारी कसरत,

ी जीवनातली पधा,

ी हणून ित या आयु यात

ितला जगतांना करावा लागणारा सामना, कधी कधी ती कतीही सरळ
सरळ वागली तरीही ित यावर पलटणारा डाव आिण अ यंत कठीण
प रि थतीतही संयमाने मारलेली ितची बाजी ा सग या गो चा
िवचार क नच कविय ीने या सं हाला 'क या रास' हे नाव दलेले असेल.
आपण सहजच कोणीही एखादी अि य घटना घडली क , या या राशीला
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हे आलं असे हणत असतो.अस हे ी हणून ित या वा ाला आले या
सव बाब चा धांडोळा या किवतेमधून घेतलेला आप याला दसून येतो.
'बोनसाय' या किवतेमधून माणसाने

ीला कसे कुं ठत के लेले

आहे. ाचे दशन घडते. बोनसाय जसं घर सजव या पुरतं घरात ठे वलं
जातं. तसंच काहीसं ीवर िविवध बंधन आणून ितच आयु य बो साय
के लेल आहे. हे कविय ी अलका गांधी-असेरकर आप या किवतांमधून
सांग याचा य करतात. ी संसार करत असतांना घरात आिण ऑ फस
म ये काम करत-करत लेकरांचे संगोपन ा गो ी करतांना तारे वरची
कसरत करते असे हटले जाते. ते ितने हरभ या या झाडावर चढ यासाठी.
ितला तू

ेमाचा सागर, ममतेचा आगर, तू झाशीची राणी अशा उपमा

देऊन पु ष आप या कत ापासून दूर जाऊन सगळी कामे ीवरच ढकलून
देतात. ि याही कत
हणून सगळी कामं िन न
े े करतात. हे असं होऊ
नये दोघांनीही घर संसारात ल घालावं अशी कविय ीला वाटते. या
ित या सखीला सजग कर याचा य करतात. यांना वाटते ी या म ये
एवढे सगळे स गुण आहेत तर कधीतरी पु षांनीही ी सारखे ीतले
स गुन यावेत असं या पुढील ओळीतून हणतात.
'हे तुझ असं असणं
इतकं सुंदर आहे तर..
ते का य करीत नाहीत कधीच
तु या सारखं हो याचा जराही'
(सुपर स ोम पृ. १७)
बाईच कौतुक क न सं कृ ती,परं परा
कामं क न घेतली जातात. ि या यांची
असले या श

हणून बाईकडू न बरीच
तुती के ली क , यां यात

, बु ीचा यांना िवसर पडतो आिण ि याही पु षाने

के ले या तुती सुमनाला भाळू न आप यात या ख या गुणांना िवस न
व न िचकटवले या खो ा- खो ा देव वावर खूश होते. कू नचुकून
एखादी ी वेगळा िवचार क न रा लागली तर लगेच ित यात या चुका
काढायला समाज टपलेलाच असतो. माणसाने हजारो वषापासून याला
पािहजे तसे जीवन जगले आहे.ते चुकत चुकत िशकलेत ना, मग
नवकाही कर याचा

य

कर याचा

य

ी जे हा

करते.ते हा माणसाने ित या

पाठीशी खंबीरपणे रािहले पािहजे,परं तु माणूस ितला मु पणे पुढे जाऊ
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दे या ऐवजी ती जरी पुढे गेली तरी सगळी सू े आप या हातात कशी
राहतील याचा िवचार करतो.
पतंग जसा आकाशात कती उं च उडू ायचा आिण याला कधी
खाली ओढायचे हे ढील देणा याला मािहत असते. या माणे माणूस
ि यां या

वातं याकडे बघतो. ब याच वेळा गाव, तालुका, िज हा

पातळीवर प ी पदािधकारी असते आिण सव कारभार पतीच करत
असतो. या वेळी िशकलेली

ी सु ा हणत नाही क , मी माझे िनणय

घेते. िविवध िम ण एक क न जसे लोणच के या जात आिण काही
दवसांनी लोण यातली कै रीची फोड आिण यातला बाखूर कसा वेगळा
करता येत नाही. अगदी तसेच ि यांम ये बाईपण मुरलेल असते. हे
सांगताना या हणतात.
'पण बाईपणात मुर या आधीची
मूळ ी कशी होती
हे आपण कु णीच नाही सांगू शकत
कारण ितला मुरत घातलंय
अनादी अनंत काळापासून' १
( बाईपण पृ.४६)
अशा बाईपणात एक प झाले या ीला आ मभान दे यासाठी
किव ी अलका गांधी-असेरकर आप या किवता- किवतांमधून करतात.
माणसाला जशा भावना आहेत, माणूस जसा ित या ब ल िवचार
करतो. तसाच िवचार ि

याही मनात असू शकतो, पण माणसाने ित या

मनाचा िवचारच न करता ितला असे काही वाटू शकत नाही. हे आपले
आपणच ठरवून टाकलेल आहे हे चुक च आहे. माणूस हणून माणसाने
ी या मनाचा, मताचा िवचार करावा.

ी या मनाचा िवचार कोणीच

करत नाही हणून या अगदीच वरवरचं बोलत राहतात. यां या मनातलं
खरं दुःख, वेदना या या कोणाजवळ ही बोलू शकत नाही. ते सगळं मनात
दाबून ठे वून यांनी िनमूटपणे सोशीक, सहनशील यागी, कामसू हणून
सहन करत असतात. या गो ीची चीड कविय ी अलका गांधी-असेरकर
यांना येते. यां या किवतेतील ी िनमूटपणे सव काही सहन करणारी
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नाही, ितला

वतःच मत आहे.ती िबनधा त

होऊ शकते.

हे 'शूपणखा' पृ.२४ या किवतेतन
ू दसून येते. तसेच 'पु षो म' पृ.२६ या
किवतेतून ही या

ी आिण पु षाला आजारपण, हातारपण, मृ यू जर

सारखा आहे, तर माणसाने या या जवळ असले या धम, अथ, काम,
मो , पु षाथ यातला पु षाथ तू तु यासाठी कसा वापरत नाहीस. असा
सवाल किवतेतून करतात. '५.५५ ची लोकल' या किवतेमधून

ी आिण

पु षां या जग यामधील फरक आप यापुढे मांडलेला आहे.
समाजात वावरत असतांना ी या वरवर या स दयालाच नको
तेवढे मह व द या जाते हे चुक चे आहे या ब ल ित ा लोणकर
हणतात. "पु हा मी तसेच हणेन क , स दय या गो ीकडे पाह याचा
तुमचा दृि कोन कसा आहे. स दय हे बघणार या या डो यात असते, असे
हणतात. ते खरे च आहे. मु य
बघते ? एखा ा

हणजे

ी पण

वत:कडे कशी

ीला मी सुद
ं र नाही हणून माझं जीवन कु चकामी आहे

असे कधी कधी वाटते, कारण ती स दया या समाजात

ढ अशा

गैरसमजातून घडवली गेली आहे. ही स दय नावाची गो बाजूला ठे वली
तर आयु यात कर यासार या खूप भरपूर गो ी आहेत. 'स दय' हे मला
ज मतः िमळालेलं आहे,
वकतृ वाने काय िस

यात माझे काय कतृ व आहे? मी मा या

क

शकते, हे जा त मह वाचे आहे आिण शारी रक

कवा भौितक स दयाब ल हणाल तर तुमचं वय वाढत जाणार असतं.
तु ही त णपणातून हळू हळू हातारपणाकडे वळता. भौितक स दय हे
हळू हळू लोप पावत जाणारे आहे. शेवटी

पाचं स दय हे न र असतं.

यामुळे मला वाटतं क , कोण याही
स दयाची गरज आहे.
िनसगत:

ा

िणक स दय

ला िचरं तन
हणजे

टकणा या

णापुरतं दसणार. जे

झालेले असते; पण खरे स दय वतः कमाने कमावलेले

असते. एखादी

ी कतृ ववान असेल, बुि मान असेल, ित या हातून

आयु यात असे काही तरी घडते, याचा भाव हा कायम व पी तसाच
असतो. एखा ा काय मात एखादी बसलेली सुंदर
एखादी

भाषण

देणारी,

िवचार

मांडणारी,
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करणारी, सामािजक

े ात असेल क मग राजक य

फॅ शन इं ड ीम ये असेल, ते हा ती

ी काहीतरी करत असते, काहीतरी

ितचा एक वतःचा िवचार असतो. ितचे वतं
शारी रक स दय असले या ीला असे वतं
नाही. हे

े ात असेल कवा

ि म व असते. िन वळ
ि म व असेलच असे

ि म वाचे स दय अिधक खुलन
ू दसणारे असते आिण ते मला

वतःला खूप आवडते."२
ीला नोकरी असेल

कवा शेतातील इतर काम क न,

घरी आ यानंतर पु हा स पणे घर यांसाठी घरी आलं क सव काम
करावी लागतात. या उलट पु षाला घरात कु ठलीही कटकट नको असते.तो
काम क न आलेला असतो, याला सग या गो ी हातात पािहजे असतात.
ही तफावत कु ठ याही

ठकाणी कमी झालेली

दसत नाही. ' ी

हणून' पृ.३३ आिण ' व था' पृ.११७ या दो ही किवतेमधून
समाजातील चातुव य
अथाने

यांनी

व था कवा जात वा तव जे आहे. यापे ा ख या

ी आिण पु ष या दोनच जाती ख या अथाने अि त वात आहेत,

असे यांना वाटते.
बालिववाह ितबंधक

कायदा

असूनही

आजही

समाजात

कतीतरी बालिववाह होतात. यामुळे कतीतरी मुल ची आकाशात झेप
घे याची जी

व ं पािहलेली असतात, ती बालिववाहामुळे धुळीस

िमसळतात. यामुळे कु ठ याही कारची गती मुली क शकत नाहीत.
उलट कमी वयात यां यावर सव जबाबदा या येऊन पडतात. बालिववाह
क न दे याइतपत माणसा या संवेदना बोथट झाले या आहेत.
कविय ीला िशक या सवरले या बायाही वतः या बु ीचा
िवचार करत नाहीत या गो ीचं वाईट वाटतं 'नवरं ग' पृ.८३, व 'रं गवे

ा

बाया' पृ.१२८, १२९ या किवतां मधून या िशकले या बाया कशा डोळे
झाकू न परं परे ने चालत आलेले तवैक य करत राहतात.कोणीतरी सांगतो
हणून कधी कोण या रं गाची साडी नेसायची हे आप या मज ने न प रधान
करता,दुस या या आदेशाची वाट पाहतात. वतमानप ात आजचा रं ग
कोणता आहे, हे पा न या नऊ रं गाचा सोस िमरवतात ते हा कविय ीला
िशकले या बायांच हे वागणं वाईट वाटायला लागतं. या बायांना कोण या
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गती या गो ी सांगा ात असं कविय ी अलका गांधी-असेरकर यांना
वाटतं. यांनी वतः या मज ने आप या जीवनात रं ग भरले पािहजेत असे
कविय ीला वाटते. खरं च ि ची गती झाली आहे असे हट या जाते.
खरोखरच ितची गती झाली आहे का याचा िवचार के ला तर याचं नाही
असेच उ र ावे लागेल. कारण सावजिनक जीवनात कती िशकले या
ि या

वतः न मु पणे भाषण,

सहभागी होतात. नाही तरी

ा यान

कवा इतर काय मात

या नोकरी- वसाया या िनिम ाने

घराबाहेर पडतच असतात ना, परं तु

वतः मु पणे या कोण याही

काय मात सहभागी होऊ शकत नाहीत; हणून कवय ी ितची गती या
किवतेतून

यांची

वरवरची गती

गती फ

पु तकां या पानापानातून

दसते. ही

ी जातीला मारक आहे; हणून या हणतात.
'पु तक िमट यावर भान येतंय
ती या या सुस
दवाणखा यात
कवा या या दहाबाय दहा या
खोलीत बसलीय...''
(ितची गती पृ.४९)

"भारतात
सािव ीबाई

ीमु

चळवळीची

सु वात

१८५२

साली

योितबा फु ले यांनी मुल या शाळे त िशि का हणून वेश

के ला ते हाच झाली. आधुिनक ीमु
चळवळीची ये यास यानंतर
बराच कालावधी लागला. या सवाचा उ ेश एकच होता तो हणजे
भारतीय पु षस ाक समाज व थेत ीला ितचं ह ाचं थान िमळवून
देण,ं ितला माणूस हणून वतं पणे जग याची संधी िमळवून देण.ं यांत
ब यापैक यशही आलं. पण आप या देशात सवच काही साधंसोपं नसतं.
इथं धमाची ि गत जीवनात नको िततक लुडबूड असते. कोणताही धम
याला अपवाद नाही. या सव धमाचा एक समान दुगुण हणजे ि यांना
यांनी दलेलं दु यम थान. याचवेळी ित याच डो यावर यांनी सव
परं परा,

ढ च पालन कर याची जबाबदारी देखील टाकलेली आहे.

यासाठी शारीनं हे धम ितला देवी हणून गौरवत असतात. पण कोणती
ी देवी तर ितच जी यांचा धम कोणतीही शंकान िवचारता
आचरणात आणेल ती. जी यां या पु षांसमोर कायम मान खाली घालून
जगेल ती. हदू धमाची ि थती पािहली तर इथेही काही वेगळा कार
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नाही. शेकडो वषापासून ही अदृ य गुलामिगरी राजरोसपणे सु

आहे पण

याची या ि यांना जराही जाण येत नाही. या गुलामिगरीचं एक
उदाहरण

हणजे

ि यांची

तवैक ये.

मुलांसाठी, कधी घरासाठी हणून हे
उदाहरणे आहेत.या

कधी

नव यासाठी, कधी

ते बाया करतात. यांची ढगाने

ांचे खरे उ ेश काय आहेत याचा यांना प ाच

नसतो. या तां या कथा खया क खो

ा तेही यांना मािहती नसतं. पण

के वळ पारं पा रकता िमरव यासाठी या आंधळे पणाने ा गो ी करतात.
अलीकडे सवानाच आपली हदू अि मता अिधक टोकदारपणे जाणवू
लागली आहे. यामुळे आपलं हदु व टकवून ठे वणा या या

तादी गो ी

कर यात या ि यांना मोठा परमानंद भेटत असतो."३
अलका गांधी-असेरकर यांची किवता काय आहे आिण कशी आहे.
या

संदभात

यां या 'अनौरसमूल' पृ.३०,३१ 'श द

आिण 'किवता' पृ.१२६ या किवता आहेत.

माझा' पृ.७७

यांना जे वाटत, वाटल

यािवषयी यांनी किवता लेखन के लेल आहे. यात कोणाचेही अनुकरण
नाही. किवता िलिह यानंतर किवने ते वाचकां याकडे वाचकां या हाती
देऊन मोकळे झाले पािहजे आिण ती वाचक ि य होते क , ितचं काय होतं
हे िन वकारपणे कवीने पािहले पािहजे असे यांना वाटते, हणून या
हणतात. 'किवतेचे दवे करावे आिण सोडू न

ावे वाह या पा यात

हलके च वाहाला ध ा देऊन
ते कु ठवर जातील... तेवतील
याचा िवचार क नये कवीने'
( किवता पृ.१२६)
संदभ ंथ१) अलका गांधी-असेरकर,क या रास,का ा ह काशन,वािशम पृ.४६
२) संपा.अ णा सबाणे,आकां ा दवाळी,२०२१,पृ.७८
३)संपा.सुमती लांडे,श दालय दवाळी २०२१,अंक ३२ वा,पृ.३०
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भारतीय

ीवादी चळवळ आिण

ीवादी

सािह याची संक पना
ा.
ा. डॉ.
डॉ. श ु फड
(मराठी िवभाग मुख आिण सहयोगी ा यापक)
अ णासाहेब वतक मान

महािव ालय, के दारनाथ म हो ा वािण य

आिण ई.एस. अं ािडस िव ान महािव ालय, वसई रोड पि म,
िज:पालघर-४०१२०२
पु ष धान सं कृ तीने पारं प रक

ीचे िविवध पात यांवर

शोषण के ले आहे. परं परे ने ित यासाठी 'अबला' हे िवशेषण वापरले आहे.
'चूल आिण मूल' हेच ितचे आयु यभराचे काय े . पु षांनी ित याकडे
यून वा या दृि कोनातून पािहले आहे. 'पु षािशवाय ितला पूण व येऊ
शकत नाही' हे ित या मनावर वारं वार बबवले गेल,े यासाठी पु ष धान
सं कृ तीने धा मक
यां या सोयी

ंथांचा आधार घेतला. या

माणेच के ले. धा मक

ंथांम ये

ंथांचे लेखनही पु षांनी
ीचे िच ण सहनशील,

सोिशक, ममतेचा सागर अशा रीतीने के ले गेले आहे. पु ष धान
सं कृ ती या जोखडात
वतं

ी दबतच गेली आिण वतःचा आवाज, ितचे

अि त व हरवून बसली. आपण जे यागाचे क ाचे जीवन जगत

आहोत हेच आपले खरे जीवन आहे. या िनणया त ितला आणले गेल.े
औ ोिगक

ांती ही जागितक इितहासातील एक मह वाची

घटना आहे. िव ानातील िविवध शोधांची मािलका चालू झाली आिण
याचा प रणाम जीवना या िविवध े ांवर होऊ लागला. जीवना या सव
े ात प रवतनाचे वारे वा लागले. याच काळात आणखी एक मह वाची
घटना घडली ती हणजे
महान मू य

च रा य ांती. ' वातं य समता आिण बंधुता' ही

च रा य ांतीने जगाला दली. प रवतना या पहाटेचा उदय

झाला. हा मानवी
ज मापासूनच वतं

वातं याचा जाहीरनामा होता. 'माणूस हा
असतो. ' याला बळा या जोरावर कोणीही आपला

गुलाम हणून ठे वू शकत नाही. या िवचाराने

े रत होऊन पारतं यात
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िखतपत पडले या िविवध देशांमधील वातं
आतापयत गुलामिगरी या बे

चळवळ नी जोर धरला.

ांम ये बं द त असले या दुबल घटकांची

अि मता जागी झाली. याला ि याही अपवाद न ह या आिण याच
काळात ि यां या चळवळीचा उदय झाला. यातूनच ' ीवाद' नावाची
नवी िवचारसरणी आकाराला येऊ लागली.
जाती या

मु

चा

जाहीरनामा

आणला.

ीवादाने अिखल
कोण याही

ी-

चळवळीची

यशि वता ित या वैचा रक प रप तेवर अवलंबून असते. ितचा वैचा रक
पाया जर सकस आिण

प

असेल तरच ती चळवळ यश वी होते.

ीवादाला एक सकस आिण प

अशी वैचा रक बैठक आहे. ित या

िवकासाचा इितहास आहे. ' ीवाद' या िवचारसरणीचा उदय ि यां याय
चळवळीतून झाला.
ीवादाचा िवकास हा ि यांचे ह

व यां यावरील अ याय-

अ याचार यांना िवरोध करणा या चळवळीतून झाला आहे. ती एक
राजक य िवचार णाली आहे. ' ीवाद' ही एक
ीवादी िवचार ि यां या

ापक संक पना आहे.

ांपुरताच मया दत न राहता जीवना या

िविवध

े ातील शोषणािवरोधात आवाज उठवतो. ' ीवाद' ही संक पना

पु तक

नसून ितला जीवनातील

भारताम ये १९६० नंतर

य

घटनांचा

आधार आहे.

ीवादी िवचारसरणीचा गांभीयाने िवचार होऊ

लागला. "पु ष धान समाज व थेत ि यांना िमळाले या दु यम
थानाचा

ितवाद करणे आिण सामािजक, राजक य व आ थक स ा

थानात पु षां या बरोबरीने

थान

ा

हो यासाठीची चळवळ हे

ीवादी चळवळीचे व प आहे."¹ समाज व थेत पु षाकडे समाजातील
एक मह वाचा आिण ित च
े ा घटक हणून पािहले जाते तर ' ी'कडे मा
यूनतावादी व दु यम दृि कोनातून पािहले जाते. ितची काय े े ही
परं परे ने नेमून दलेली असतात. या
ह त ेप क

ित र

कोण याही

े ात ितने

नये असा एक अिलिखत िनयम असतो. ती परं परा नेमून

दलेले काय करत नसेल तर साम, दाम,दंड, भेद या िनतीचा वापर के ला
जातो. ' ीवादी' िवचारसरणी वरील अमानवी िवचाराला नाकारते.
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ि यां या जीवनातील िवषमते या िवरोधात

ीवादी िवचारसरणी

िवधायक भूिमका मांडते.
ीवादी िवचारसरणी के वळ बौि क चचा करत नाही तर
समाजातील िविवध घडामोडीतून ितचा िवकास झाला आहे.
िवचारसरणी

ीवादी

ांिथक नसून ित या िस ांताचा खरे -खोटेपणा स या या

पातळीवर पारखून घेतला जातो " ी या माणूसपणाचा िवचार हे
ीवादी िवचारसरणीचे क थान आहे.

ी ही

थम माणूस, मानव

हणून ज माला येते. पण या समाजात तीचा ज म होतो. तो समाज
ित याकडे माणूस हणून न पाहता 'बाई' हणून पाहतो.ितला बाई या
पारं प रक चौकटीत बसवून ित यावर 'बाईपणाचा' ठसा उमटिवतो.
यामुळे

पुढे

ीला

'बाई'

समाज व थे या कृ ती या िव
अि त व जपणे ही
सं कृ तीने

हणून

वागिव या या

आवाज उठिवणे व

पु ष धान

ीचे माणूस हणून

ीवादी िवचारसरणी आहे"² थोड यात पु ष धान

ीचे नाकारलेले माणूसपण ितला परत िमळवून देणे ही

ीवादी चळवळीची भूिमका आहे.
ीला गुलामिगरी या खाईत कधी? कोणी? के हा लोटले
असावे? यािवषयी वाद आहेत परं तु डॉ. अि नी ध गडे
क ,"मानव जाती या इितहासाइतकाच

हणतात

ी जातीवरील अ याय सनातन

आहे. से स, समाज आिण सं कृ ती यां या िप

ांिप

ां या धाकाने

आप या वाथासाठी पु षांनी ि यांना आप या इतके दडपणाखाली ठे वले
क , दडपणाचे आयु य हेच

ीचे नैस गक आयु य आहे असे ितला वाटू

लागले."³ याचाच अथ असा आहे क ,

ी या गुलामिगरी या खूणा जु या

आहेत. ती पु षां या वाथ व कावेबाज षडयं ात पूणपणे बं द त झाली.
समाज आिण सं कृ ती या नावाखाली यां यावर अनेक बंधने लाद यात
आली. ितची बदनामी व आपले जीवनच ितला ितचे खरे जीवन वाटू
लागले. कृ षी सार या

ांितकारक

व थेचा शोध

ीने लावला, परं तु

नंतर ितला बाल संगोपनात आिण वयंपाक घरात गुंतवून ठे व यात आले.
यातून ित या वा
िवषयांवरील िनणय

ाला गुलामिगरीचे जगणे आले. घरातील मह वपूण
येत ितला कोणतेही
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पु ष धान समाज व थेत ितला मया दत आिण प रघावरचे थान ा
झाले.
१९ जुलै १९४८ साली यूया◌ॅक शहराजवळ सेनका फा◌ॅल या
लहानशा खे

ात पाच ि या एक

वषा या एका
आपले

आ या व एिलझाबेथ कॅ डी या ३२

ीने बाजारातील एका ओ

ावर चढू न धीटपणे,'ि यांनी

वतःच मांडले पािहजेत, कारण ित या सम यांची उं ची खोली,

लांबी ं दी के वळ तीच समजू शकते.'असे ितपादन क न

ी आिण पु ष

दोघेही परमे राची िन मती असतील तर यांना समान ह का नसावेत?
असा जाहीर

िवचारला. 'ि यां या संघ टत चळवळीचा हा जगातील

पिहला तीका मक आिव कार हटला पािहजे'⁴ असे असले तरी
जािणवांची िलिखत अिभ

ीवादी

सव थम भारतात झाली हे स य आपणास

नाकारता येणार नाही.१८८२ साली ताराबाई शदे या महा मा योितबा
फु ले यां या सहवासातील

ीने ' ी-पु ष तुलना' हा िनबंध िलिहला. या

लेखनात यांनी परं परे ने चालत आलेला पु षी कावा या ठकाणी उघडा
पाडला आहे. यािवषयीचे पायाभूत चतन यां या िनबंधात पाहावयास
िमळते. ' ी' आिण 'पु ष' यां यात लग या संक पनेतून िनमाण झालेली
िवषमता व यांचे प रणाम या
िनमाण के ले या लगभावामुळे

करतात. पु ष धान सं कृ तीने

ी व पु षांची जीवनप ती कशी वेगळी

आहे या िवषयाचे पायाभूत चतन यां या िनबंधात पाहावयास िमळते.
युरोप खंडातील िसमा◌ॅन-द-बो हा यांचे 'द सेकंड से स' हे पु तक
ताराबाई

शदे यां यानंतर अनेक वषानी

बो हां या अगोदरही भारताम ये
िवचार मंथन चालू होते.

कािशत झाले.

हणजेच

ीवादी िवचारसरणीसंबंधी मूलगामी

ीवादा या इितहासाचा

कवा

ीवादी

िवचारसरणी या मुळाचा शोध घेता ताराबाई शदे यांचा ' ी-पु ष
तुलना' हा दीघ िनबंध िवस न चालणार नाही. ताराबाई शदे यांचा
अपवाद वगळता या काळात गांभीयाने

ी

ांची चचा कोण याही

ीने

के लेली दसत नाही. याच दर यान लोकशाहीची जननी असले या इं लंड
या देशात

ी

ांसंदभात चळवळीला

ारं भ झालेला दसतो. जॉन

टु अट िमल यांनी पु षां माणेच ि यांनाही मतदानाचा अिधकार
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िमळावा अशी इ.स.१८६७ साली मागणी के ली. इ.स.१८७८ साली
ि यां या अिधकारासाठी आंतररा ीय प रषद झाली.इ.स.१८९२ साली
'फे िमिन ट काँ ेस' ही

ी वातं यासाठी धडपडणा या

प रषद भरिव यात आली. याच काळात ि यां या
व

ीवादी जाणीवा

एकोिणसा ा

करणारे लेखन िस

शतकात

चळवळीत आपणास

मतदाना या

ी कायक याची
ांची चचा करणारे

होऊ लागले. थोड यात

िनिम ाने

िनमाण

झाले या

ीवादी िवचारसरणी या चळवळी या खुणा

सापडतात.
भारतीय समाज व थेत

ीला क येक शतकांपासून दु यम

दजाचे थान दले आहे. ाचीन धम ंथ आिण पु षस ाक कु टुंब
यां या संगनमतातून िनमाण झाले या

व था

ंथ आिण परं परा यांनी ही

ी

एवढी बं द त झाले आहे क , ित या 'स वाचा' िवचार ितला कधीच
िशवला नाही. 'चूल आिण मूल' एवढेच आपले काय े . आपला 'पती' हाच
आपला 'परमे र', याची सेवा हाच आपला प ीधम, मग तो कतीही
वाईट चालीचा कवा

ास देणारा असो. यातूनच भारतीय सं कृ तीत

'वटसािव ी' सार या

तांना मह व आले असावे व यातूनच हा पु षी

कावा यश वी झाला असावा."एक कडे

ीला दुगा, कािलका, जगदंबा असे

अितशय शि शाली देवतांचे थान असले तरी ते दशाभूल करणारे आहे.
'चूल आिण मूल' यां या पलीकडे ि यांना पारं प रक समाज व थेत दुसरे
कु ठले थान अस याचे कारणच नाही असा सवसाधारण समज आहे"⁵
आजची

ी िश ण घेऊ लागली आहे. पु षां या खां ाला खांदा लावून

काम क

लागली आहे. ित या िश णाचे माणही वाढायला लागले आहे.

ितचे कतु व बहराला येऊ लागले आहे. ती राजकारण व समाजकारणात
वतःचा ठसा उमटू लागली आहे. असे असले तरी ती घरात आली हणजे
भारतीय परं परे ने लादले या पारं प रक भूिमके त बं द त होते. या भूिमका
हणजे प ी बहीण, आई, मुलगी इ यादी. ितचे वैयि क जीवन ितचे
राहत नाही. पु ष धान स ा ित यावर आपले वच व गाजवत असते, हे
वा तव आप याला नाकारता येणार नाही.
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भारतीय

ीवादा या मांडणीचे

ेय महा मा योितराव फु ले,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ताराबाई शदे, राजाराम मोहन रॉय, महा मा
गांधी आिण पंिडता रमाबाई यांना
असे हणत यांनी
यां या

ावे लागते. 'आ ही

ीवादी आहोत',

ी- वातं यािवषयीचे िवचार मांडले नसले तरीही

वतः या लेखनातून आपणास

यािवषयीची क पना येते.

इं जांनी भारतात पाि मा य िश णाची सोय उपल ध क न दली.
आजपयत जो वग शाळे त जात न हता यांना आता महािव ालयीन आिण
िव ापीठीय िश णाची संधी िमळू लागली.१८४८ साली पुणे येथे म. फु ले
यांनी िभडेवा
भारतीय

ात

ी िश णाचा पाया रचला. या घटनेत आधुिनक

ीवादी चळवळीची मु तमेढ रोवली गेली. महा मा फु ले यांचा

वारसा सांगणा या ताराबाई शदे यांनी ' ी-पु ष तुलना' हा दीघ िनबंध
िलिहला. या िनबंधाचे

काशन इ.स.१८८४ साली झाले. या िनबंधात

ताराबाई शदे यांनी भारतीय

ीवादी जािणवांचा पिहला क
ं ार दला,

असे हणता येईल. या दीघ िनबंधातून यांनी ि यांवर होत असलेला
अ याय, ितचा परं परे ने सतत के लेला अपमान यांचा समाचार घेतला.

ी

आिण पु ष यां यातील िवषमता यांनी वेशीवर टांगली. भारतीय परं परे त
काही वाईट

था आहेत. उदाहरणाथ 'सतीची चाल' या वाईट

थेचा

ताराबा नी उपहासगभ शैलीत समाचार घेतला आहे. यािवषयी या
हणतात ,"पु ष मरण पाव यावर याची प ी 'सती' जाते याच माणे
ी कवा प ी मरण पाव यावर पु षाने 'सता' का जाऊ नये?" असा
यांनी पु ष धान परं परे ला िवचारला आहे."पु षिन मत सािह यातील
ी-दशन कसे एकांगी व सांकेितक आहे हे यांनी अनेक उदाहरणां या
माफत पटवून दले."⁶ ताराबाई शदे यांचा कालखंड हा
िसमोन- द-बो हा यां याही आधीचा आहे. ताराबा

च िवदुषी

या काळातील

महारा ातील सामािजक प रि थती पाहता यांचे िवचार ांितकारक होते
यात शंका नाही. पु ष िन मत सािह यातील
िच णातील 'पु षी कावा उघड करणे हा

ी या सांकेितक

ीवादी वाचनाचा नमुनादश

ताराबा नी आप या नबधात मांडून एका अथाने भारतीय संदभात
ीवादी वाचनाचा (जडर री डग)आदश दाखवून दली आहे. ताराबाई
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शदे यां या अगोदर महारा ात

ी- ु ांसाठी शाळा सु

करणारे

महा मा योितराव फु ले यांचे काय खूप मोठे आहे. सवसामा य घरातील
ीने िश ण यावे,ित यामुळे सव कु टुंबाचा िवकास होतो. हा मह वपूण
िवचार महा मा फु ले यांनी मांडला आिण आप या प ी सािव ीबाई फु ले
यां या काया या मा यमातून अंमलातही आणला. डॉ. गेल ॲमवेट

महा मा फु ले यां या कायािवषयी िलहीतात ,'महा मा फु ले यांनी अगदी
शोिषत ब जनसमाजातील कु टुंबात सु ा ि यांची दडपणूक हा अगदी
ठोस आिण मह वाचा

अस याची मांडणी के ली आहे.'⁷ डॉ. पंिडता

रमाबाई यांनी ि यां या दुःखांना वाट क न दे यासाठी 'आय मिहला
समाज' ही पिहली ि यांची संघटना
िवचारांना

थापन के ली व

ेरणा दली. ि यांसाठी काय करणा या

ीमु

या

ी कायक याची

संघ टतपणे काय करणारी ही पिहली संघटना होती.
बदल या काळा माणे आिण िश णा या सारा माणे भारतीय
ीवादाची चळवळ िवकिसत होत गेली. जागितक पातळीवर या
ीवादी चळवळीचा अ यास करता एक िन कष िनघतो आिण तो हणजे
या चळवळी शहरात राहणा या पांढरपेशा ि यांपुर याच मया दत
रािहले या

दसतात परं तु भारतीय

ीवादी चळवळी थो

ाफार

माणात का होईना शेतकरी,दिलत यां यापयत पोहोचताना दसतात.
याचे कारण आप याला या ठकाणी िनमाण झाले या
चळवळीत शोधता येते. "भारतीय

बोधना या

ीवाद ही पांढरपेशा ि यांची चळवळ

होता कामा नये. शेतकरी, कामगार, दिलतां या शोषणमु
ल

ाबरोबर

ीमु

ची लढाई सव समाजा या शोषणमु

भाग बनली पािहजे."⁸ भारतीय

या

या लढाईचा

ीवादा या चळवळीचा आप याला सुटा-

सुटा िवचार करता येणार नाही.

यासाठी या

ठकाणी असणारी

समाज व था, धमसं था यां या प र े यातून ि यां या श्नांकडे पहावे
लागेल. पा ा य जगात िनमाण झालेली

ीवादी चळवळ आिण भारतीय

ीवादी चळवळ यां यात वेगळे पण सांगताना

ीवादी चळवळी या

अ यासक डॉ. गेल ॲ हेट हणतात " ी-पु ष समानतेची
करणारी जीवनप ती सुचिवणारी नवी

व े साकार

ीवादी आचारसंिहता देणे हे
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भारतीय

ीवादी िवचारसरणी या मांडणीचे उ

हणजेच डॉ. गेल ॲ हेट यां या मते जागितक

भारतीय

ीवादी चळवळीम ये

असले तरीही भारतात

ीमु

असले पािहजे."
ीवादा या तुलनेत

ची श यता अिधक आहे. असे

ी आिण पु ष यां यातील समतेची लढाई फार

पुढे गेलल
े ी नाही. आजही ि यांवर होणारा अ याय-अ याचार कमी
झालेला नाही. यासाठी भारतीय राजकारणाचा समाजकारणावर असणारा
भाव कारणीभूत असावा.
भारतीय

ीवादा या िवकासाला ख या अथाने १९६० नंतरच

ारं भ झाला. या नंतर या कालखंडात पाि मा य
आहे. यामुळे वतःचे वेगळे िवचारिव

ीवादाचा

भाव

आिण भारतीय सम यांचा िवचार

क न कवा भारतीय प र े यातून ि यां या श्नांकडे पाहणे हे भारतीय
ीवादापुढील एक मोठे आ हान आहे.
कलांम ये ि यां या

याच माणे िविवध लिलत

ितभेचा आिण ितचे िविवध

सािह याची िन मती करणे हे देखील

मांडणा या

ीवादासमोरील एक मोठे आ हान

आहे.
ि यां या चळवळी जसजशा जोर ध

लाग या तसतसा

ीवादी िवचारसरणीचा भाव जाणवू लागला. ि यां या चळवळ मधून
ीवादाची सै ांितक मांडणी झाली व यातूनच पुढे ' ीवादी सािह य'
नावाचा वतं

असा

वाह िनमाण झाला. ि या आप या भावभावना

सुखदुःख सािह यातून मांडू लाग या.
ीवादी सािह य हणजे काय? असा

जे हा िवचारला जातो

ते हा अनेक गैरसमज असलेली उ रे ऐकायला िमळतात. 'ि यांनी
िलिहलेले सािह य हणजे

ीवादी सािह य.' अशी एक

ा या के ली जाते.

परं तु ही

ा या दशाभूल करणारी आहे. ि यांनी िलिहलेले सवच

सािह य

ीवादी असेलच असे नाही. कवा ' या सािह यात ि यांचे

िच ण आलेले आहे ते सािह य

हणजे

ीवादी सािह य होय' ही

ा याही चुक ची आहे. डॉ.गेल ॲ हेट हणतात," या सािह यातून

ीवादा या िवचारसरणी माणे जीवन जग याचा य

करणा या

ी-

मनाचा, कृ तीचा, जीवनाचा आिण असे करताना िनमाण झाले या
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संघषाचा अिव कार घडतो. या सािह याला

ीवादी सािह य असे

हणता येईल."

ीवादी सािह य हे पारं प रक सािह य प तीला नाकारते,

यात ि यां या

वतःचे शारी रक अनुभव आिण वतःची भाषा यांना

मह वाचे थान आहे.
ि यांचे लेखन आिण

ीवादी लेखन यातही फरक आहे. ती फ

' ी' आहे आिण ितने िलिहलेले सािह य हणून ते

ीवादी सािह य असू

शकत नाही. रोज लड कावड यांनी 'Are Women novels feminist
Novels? हा अितशय मह वाचा िनबंध िलिहला. या िनबंधात 'ि यांचे
सािह य' आिण ' ीवादी सािह य' यातील सीमारे षा

प

कर यात

आ या आहेत. कावड

हणतात 'िपतृस ाक समाज व थेने दडपून

टाकले या,

के ले या

क डमारा

समाज व थेिव
हणजे

ीमनाचा,

ीवादी सािह य होय. ' ी' ही माणूस आहे असे मानणारे , ितचे
थािपत करणारे ,

ी आिण पु ष यां यात

ीची 'बाई' या पारं प रक जोखडातून मु ता

करणारे सािह य हणजे
परं परे ने

ीवादी सािह य होय.

ीवादी सािह य हे

ीला जी हीन वागणूक दली गेली ितचा िनषेध क न

'माणूसपणाचा' िवचार करते. हे करत असताना
अ याचारा या इितहासाचा शोध घेऊन
पु षस ाक

व थेमुळे

ी या

ी जाती या अ याय-

यातील 'पु ष धान कु टुंब

व था' या संक पनेला िवरोध के ला गेला आहे.
आहे.

या

दले या संघषाचा अिव कार घडिवणारे सािह य

नाकारलेले माणूसपण ितला बहाल करणारे ,
समता

ीजीवनाचा

ीवादी सािह यात

ी कशी बं द त होत के ली याचे िववेचन के ले

ीकडे आजपयत यूनतावादी

कवा अभाववादी दृ ीकोनातून

पािहले आहे. पु षाला नेहमीच क थान िमळाले आहे तर
परीघावरचे थान िमळाले.

ीवादी सािह य

ीला

ीला क थानी मानते

आिण याचा आिव कार करते.
"एखा ा सािह यकृ तीला
सािह यकृ तीतील

ठरवत असताना

या

ी ितमा कशी आिव कृ त झाली आहे याचा िवचार

करावा लागतो. या सािह यकृ तीतून
िवचार वीका न

ीवादी

होणारी

ी ितमा पारं प रक

होणारी अस यास ती सािह यकृ ती ' ीवादी'
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नसली तरी

ीवादी दृि कोनातून ितचा अ यास क न ितची पारं पा रक

ितमा बनव या या कारणांचा शोध घेता येतो. कारण
परं परा नाकारते . परं परे ने ि यांना

ीवादी सािह य

या ग डस जीवनात रममाण

हावयास भाग पडले ते ग डस आवरण असलेले जीवन नाकारते. ित या
कृ तीचे िच ण जर सािह यात आले असेल तर या सािह याला
सािह य

हणता येईल"⁹

ी ितमा कशी
ही गो

हणजेच सािह यकृ तीतून अिव कृ त होणारी

होते याव न ते सािह य

ीवादी आहे कवा नाही

प होते. ' लग' या घटका या आधारे समाजात

असे दोन भाग पाडले गेले आहेत.
कोणी

े

वा किन

मानवतावादी

ीवादी

ीआिण पु ष

ीवादी सािह य लगा या आधारे

आहे हे मानत नाही, तर ते समतावादी,

भूिमका

करते.

एखा ा

सािह यकृ तीत

लगभावासंबंधी कोणता दृि कोन वीकारला गेला आहे याव न कोणतेही
सािह य

ीवादी आहे कवा नाही हे प के या जाऊ शकते.
ीवादी सािह यात

असते. ते अनुभव फ

ी या 'ित या' खास अनुभवांना खूप मह व

'ितचेच' असतात. ' या' अनुभवात परं परे या

िवरोधात बंडाचा झडा असतो.
असते.

ीवादी सािह यात ती वतःचा शोध घेत

ीवादी सािह य सामािजक, सां कृ ितक व राजक य प रवतना या

चळवळ ना पूरक ठरणारे सािह य असते. थोड यात
िन मती

ी अि मतेचा शोध घे या या

ीवादी सािह याची

येतून झाली आहे.

ीवादी

सािह य ि यांचे माणूसपण क वत मानते.
थोड यात

ीवादी चळवळीची सु वात जरी पा ा य देशात

झाली असली तरीही भारतीय िवचार िव ाम ये हा िवचार यां या
आधीपासूनच अि त वात होता.

ीवादाची सै ांितक मांडणी

च

लेिखका िसमान- द-बो हा यांनी के ली असली तरीही याआधी ताराबाई
शदे यां या ' ी-पु ष तुलना' या िनबंधात पु ष धान समाज व थे या
िवरोधातील

ी-मनातील िव ोह

झाला आहे.

संदभ थ
ं
१) डॉ. वरखेडे मंगला, ीवादी समी ा : संक पना व उपयोजन प.१ उिन पृ.३
२) डॉ. वहारे िव ा, ी गीतांची सामािजक - सां कृ ितक पा भूमी,पृ.१९३
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“फु ले शा आंबेडकर िवचारधारे तील
ीवाद””
ा.. डॉ सतीश गंगाराम ससाणे
समाजशा

िवभाग मुख महा मा फु ले महािव ालय, अहमदपूर.

तावना:अध जग मिहलांनी

ापले आहे. परं तु यांना पु ष धान समाज

व थेत थान कती आहे?
ी पु ष समानता पूणपणे िनमाण झाली
का? लगभेद कमी झाला का? अजूनही वंशाचा दवा मुलगाच का?
मुलगी का नको ? ितला पु षा या बरोबरीने िश ण, आरो य, नौकरी,
वालंबन, अिधकार का नको? सात या आत मुलगी घरी का?
असुरि तेचे भय यु

वातावरण आजही का? या सा या

ीब ल
ांचे कोडे

आपण आज ही सोडवू शकत नाही.
एक कडे धम शा कारांनी ीला दैवत व श चा अवतार
मानले तर दुसरीकडे' न ी वातं य अहता' अथात ीला कोणते ही
वातं य दे यास म ाव के ला जातो हे दुट पी धोरण िनमाण क न
धमा या नावाखाली वेद, पुराणे, मनु मृतीसार या
बं द त क न टाकले यामुळे

ीयां या लाखो िप

ंथाम ये

ीला

ा गुलामीत ज माला

आ या अण गुलामीतच मृ यू पाने िनघून गे या. सित था, देवदासी था,
बालिववाह, ब

प ी िववाह अशा िविवध

ीयांना अडकावून पु ष धान

कार या

व थेने ि यांचा मो

था परं परे त
ा अमानुषपणे

छळ के ला.
ि यां या या सम या सोडव याचा

य

तथा गत गौतमबु ,

महा मा बसवे र, छ पती िशवाजी महाराज, राजा राममोहन रॉय,
यांनी आपआप या कालखंडात के ला पण पूढे महा मा फु ले, राजष शा
महाराज आिण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मा

ीवाद िवचारधारे चेच

गितमान के ले. यासाठी यांनी आपले संपण
ू आयु य िझजवावे लागले,
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यामुळेच आज या

ीला सरपंच पदापासून रा पती पदापयत मजल

मारत आहेत यांचे संपूण ेय या महामानवांना जाते.
ी वादाचा उ ेश :ीला माणूस हणून थान िमळणे होय.
होणे होय.

ी पु ष समानता ा

ीवाद िवचारधारा अि त वात आणणे होय. ि यांना माणूस

हणून जीवन जग यासाठी माणुसक चे वातावरण पु ष धानात या
माणसांनी िनमाण क न देणे होय. जोपयत समाजात या ि यांचा
िवकास होणार नाही तोपयत कु टूंब, समाज व रा ाचा िवकास होणार
नाही. या गो ी वा तिवक व पात िनमाण कर यासाठी अनेक चळवळी,
लढाया िनमाण करणे होय. मग सािहि यक कथा, कादंब या, किवता
याबरोबरच सामािजक चळवळी िनमाण क न समाज सुधारकांनी फार
मोठे काय के ले आहे.
तुत शोधिनबंध िलह यासाठी दु यम साम ीचा उपयोग
कर यात आला आहे यात संदभ
संपादक

थ
ं , मािसके , सा ािहक, वतमानप े,

ंथ, इं टरनेट इ. चा उपयोग कर यात आला आहे. फु ले, शा ,

आंबेडकर यां या िवचारधारे तील व णालीत
महा मा जोतीराव फु ले िवचारधारे तील

ी वाद

ी वाद : -

महारा ाचे मा टन युथर समजले जाणारे महा मा जोतीराव
फु ले हे भारतात या

ीयांचे खरे उ ारक मानले जतात. आपण सवजण

एकाच ई राची लेकरे आहोत सव माणसांना एकाच ई राने िनमाण के ले
आहेत मग

ी आिण पु ष देखील समानच आहेत. मग समाजात वण भेद,

वंश भेद, लग भेद, धम भेद, जातीभेद या गो ी मानविन मत आहेत.
वतःला धमा या नावाखाली
ठरवले व

े ठरवून उ

ीयांना तु छ - किन

वण यांनी शू ांना अ पृ य

लेखून हजारो वषापासून यां या वर

अमानवी छळ के ले . हे सव यांनी यां या काळात संशोधक दृ ीने
िच क सक प तीने अवलोकन के ले. यामुळे यांनी ी पु ष समानता
अि त वात आण यासाठी मुळाशी जावून यांनी शोधकाला आिण या
संदभात आपले िवचार मांडले
“ िव े िवना मती गेली,
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मती िवना िनती गेली
िनती वीना गती गेली
गती वीना िव गेले
िव ा वीना शू खचले
इतके अनथ एका अिव ेने के ले.”
ब जनांना अ पृ य समज या जाणा या व ि यां या अ गतीचे
खरे कारण हणजे यांचे अ ान होय. अ ान अंध
दा र

यामुळेच

ा, िनर रता,

ीला गुलाम बनून लाचार बनून दासी बनून जीवन

जगावे लागत होते .हे आता थांबले पािहजे असा ठाम िनणय महा मा
जोतीराव फु ले यांनी घेतला आिण सुरवात वतः या प ीपासून के ली.
यांनी थम सािव ीबाई फु ले यांना िशकवून िशि त के ले आिण
सािव ीबाई यांना सोबत घेऊन पुणे येथील िभडे वा ात 1848 म ये
मुल ची पिहली शाळा काढली व या मुल ना िशकव यासाठी सािव ीबाई
फु ले यांना पिहली िशि का बनवले. हे काय कर यासाठी यांना वतःचे
घर सोडावे लागले आिण

थािपत समाजाचा

चंड रोष प कारावा

लागल, शेन खडे िचखल माती अंगावर घेवून फु ले- सािव ीने

ी उ ाराचे

काय नेटाने पार पाडले ते िवरोधकांना पु न उरले, या काळात
वणभेद होता या काळात अशा
भारतीय

व थेिव

चंड

बंड पुकारनारे ते पिहले

ीवादी िवचाराचे णेते होते.

राजष शा महारा यां या िवचारधारे तील

ीवाद : -

राजष शा महाराजांनी आप या सं थानात अनेक सामािजक
सुधारणा घडवून आण या या पैक एक मह वपूण यांचे काय हणजे ी
उ दाराचे काय होय. राजष शा महाराज हे लोकांचे व जनसामा यांचे
राजे होते. यांनी महा मा फु ले यां या कायाची सु वात को हापूर
सं थानात जरी के ली तरी यां या कायाची

काश योत संबंध देशभर

पसरली.
राजष शा महाराजांनी आप या सं थानात न भूतो न भिव य
असे समाजसुधारणेचे काय के ले यात अ पृ यता िनमूलन, ब जनासाठी
िश ण, मोफत व स

चे िश ण, राजधमाचा वीकार, धममातडाशी
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संघष, दिलतोउ रांचा आ ह, अनेक वसितगृह योजना, मागास
वग यांसाठी आर ण अशा पुरोगामी वन व प रवतन वादी िस ांितक
िवचारकाय णालीचा पाया लोक राजा छ पती शा महाराजांनी घातला
इतके च न हे तर शोिषत, िपढीत, उपेि त वंिचत समूहाबरोबरच
समाजातील

ी यांचे देखील वातं य कायम व पी रखडलेले यांना

दसून आले.

याम ये ि यांना जाणीवपूवक धमा या नावाखाली

अ ानी, िनर र, गुलाम बनवले गेले होते. मिहला िशकली तर ितचा पती
मारतो, ितचा ताटात आ या पडतात, ती िशक यानंतर वाम मागाला
लागते वैगरे या सार या तकलादू गो ी िनमाण क न ि यांचा छळ के ला
जात होता, परं तु महा मा जोतीराव फु ले यांनी या

व थेला सु ं ग लावून

माग काढला होता तो मागच शा महाराजांनी नेटाने माग पुढ नेला.
छ पती राजष शा महाराजानी आप या सं थानात मुलां या
िश णाबरोबरच मुल या िश णासाठी पुढाकार घेतला मुल ना िश ण
दे यासाठी ‘Female Training School’ काढले िमस एच िलटल यांची
ी िश ण अिधकारी हणून िनयु

के ली. यां या नंतर सौ. रखमाबाई

या कु शा ब बु ीमान मिहलेची िनयु
के ली के वळ िश णापूरतेच
यांनी काय के ले नाही तर ीला पु षा माणे ताठ मानेने स मानाने
जीवन जग यासाठी यांनी नैस गक ह ाचे वर ण करणारे सामािजक
कायदे िनमाण के ले आिण कु टुंबातील, समाजातील मिहलांचे शोषण
थांबवले.

अशा

व ांना वा तिवक

कारे छ पती शा

महाराजांनी महा मा फु ल या

पात आणून या व ांना पूण के ले.

डॉ.. बाबासाहेब आंबेडकरां या िवचार धारे तील
बौ कालीन कालखंडात
धमातील
बे

ी मु

ी वाद : -

होती. मा

मनु मृतीनामक

ंथाम ये ितला बंदी त के ले, ित या शरीरावर व मनावर ही

ा ठोक या गे या या

व थेने चातुव यांचे जाित व थेचे आिण

ीदा याचे उघडपणे समथन के ले रोटी, बेटी

वहारावर िनबध लादले.

िवधवा था, सती था, बालवयात िववाह, देवदासी
चालना िमळाली. मनू या मते

था िन मतीला

ीला िवधवा झा यानंतर पु हा िववाहाचा
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अिधकार नाही, थोड यात ितने पती या िचतेवर सती जावे तसेच
ि यांवर पहारा ठे वावा पती कसाही असला (दुराचारी) तरी प ीने याची
सेवा करावी एवढेच न हे तर ी यांनी िश ण घेवून ये ानाची ितला
कसलीच गरज नाही असे मनु मृतीमुळे ि यांवरील होणारा अमानुष
अ याय पा न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी ि यांना या सामािजक
दा य वा या, गुलामी या बे

ातून मु

कर यासाठी यांनी 25 िडसबर

1927 रोजी मनु मृतीचे दहन जािहरपणे के ले. ि यां या उ रांचे हे
ऐितहािसक परा मी व पाचे मानव मु
आहे

चे काय होते.

ीदेखील माणूस

ीला पु षां मानेच जीवन जग याचा अिधकार आहे हे यांनी

मनु मृतीची जाहीर होळी क न िस

के ले. इत यावरच ते थांबले नाहीत

तर ते कायदेमं ी असताना हदू कोडबीलाची िन मती के ली आिण नेह
मंि मंडळात ते सादर के ले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पु षां माणेच
ि यांनाही िप या या संप ीत वारसा ह

िमळाला पािहजे. िववाह

पोटगी, घट फोट, द क िवधान, अ ान, पालक व या सव बाबी यात
समािव के या याचा मु य उ ेश

ीला-पु षां माणे वागणूक िमळावी,

ी-पु ष समानता िनमाण हावी. परं तु संसदम ये हदू कोडबील कायदा
पास होवू शकला नाही यातील फ

चार कलमे मंजूर झाले यामुळे डॉ.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1951 म ये कायदामं ी पदाचा राजीनामा
दला.
सा या हदू समाजाला मानाने िचरकाल जगता यावे भारताचे
वातं य अबाधीत रहावे यासाठी यांनी हदु कोडबील मांडले होते. हदु
कोडबीलात जे चार कलमे मंजरू झाले होते, यात घट फोटाचा अिधकार,
नव याने

ीला घट फोट द यास ितला पोटगी िमळ याचा अिधकार

िमळाला, एक पती प ीचा आदश िववाह कायदा,

हदु द क

हण

अिधकार कायदा अशा वेगवेग या सामािजक काय ामुळेच ि यांना
जीवन जग याचे नवीन वातं य िमळाले. आंबेडकरी
पु षािव

नसून

ीवादाचा लढा

ीला दास करणा या संपुण समाज रचनेिव दतेचा

लढा होय.
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ी मु

चे हे आंदोलन होय संपूण मानवी

ित ा स मािनत

करणा या समाज िन मतीचे आंदोलन आहे.
सारांश :फु ले, शा , आंबेडकरांचे काय हणजे तमाम शोिषत वंिचत,
उपेि त समाजाबरोबर यांना पशु तु य, गुलाम दासी आिण देवदासी
बनवून

यांना के वळ उपभोगाची व तू

पु ष धान

हणून शोषण करणा या

व थेला, पु षी अहंकाराला मातीत गाडणारे

ांितकारी

ीवाद समतेचे आंदोलन होय.
संदभ ंथ : -

1) फु ले-आंबेडकरी चळवळ िवचार आिण भूिमका - डॉ. मनोहर िसरसाठ ा.
शरद सदाफु ले ा. शाम कुं ड ा. बाबु वादे िच मय काशन औरं गाबाद

2) राजष शा संघष पव : - डॉ. नारायण कांबळे लोकमत काशन – सातारा
3) वतक सािह य : - डॉ. गंगाधर पानतावणे यां या सािह याचा िवमश –
संपादक – िगरीश मोरे

ा बोधन कान सांगली.

***

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

220

आसावरी काकडे यां या का ातून कट
होणारा
होणारा ीवाद
अ ष
े ा सिचन कुं भार

संशोधक िव ा थनी िशवाजी िव ापीठ को हापूर
' कृ ती' हणजे

ी रह य हणजे

ी. नविन मती हणजे

ी

खरे पाहता कृ ती हा श दच मुळी ी लगी आहे आिण िनसगाची होणारी
पडझड ही संवद
े नशीलपणे जाणून घे याची श
िनसगत: ि यांम ये
आलेली असते

ीवाद जाणून घेणा या, यावर भा य करणा या व इतर

भिगन ना जागृत करणा या लेखणीला सलाम! मोठे धीराची काय आहे हे.
उ े
•

सािह यातून मिहलांवरील अ यायाला वाचा फोडणे 2) ी-पु ष

समानतेचा जागर करणे
• ि यां या था वेदनांचे िच ण करणे
• ि यांना सुरि त व आ मिव ासपूण जीवनाची हमी देणे.
संशोधन प ती
िव ष
े णा मक संशोधन प ती
िविवध का सं हा या अ यासातून कविय ी असावरी काकडे
यां या संवेदनशील मनाचे पैलू उलगडत जातात. िविवध किवतांमधून
यांचे

ी मन डोकावते, ि यांचे

, यांची घुसमट अ य

मुखर होते

.अगितकता श दां या मुळे डो यापुढे उभी राहते. का ा मधून ीजीवन
उभे राहते िविवध िवचारांचे िव ेषण क न वैचा रकता प होते.
ीला परं परांनी जखडले आहे पु षािशवाय ी ही क पनाच
कु णा या डो यात, मनात नसते, यामुळे अशा ि यांना अनेक िवशेषणे
लावली जातात. एक

ा

ीला समाजमा यता नाही. आिण हणूनच

ी

वाद िनमाण होतो अबला, िबचा या, अशुभ, एकाक , अपशकु नी असं
यांना संबोधले जाते.'२' असावरी काकडे यांचा ज म जानेवारी 1950
मधील. बालवयात ितकू ल प रि थती अनुभवले या, का ?अशा

ावर

उ र शोधता शोधता किवते या ांगणात पोहोचले या असावरी काकडे
यांचे िवपुल लेखन यां या अनुभव िव ाचे देणे आहे. वाचनाशी मै ी
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क न लेखनात गुंतले या हाताला का

पी झळाळी िमळाली. "अिधक

चांग या लेखनाची पूवअट अिधक चांगला माणूस होणे ही आहे " '3' असं
यांचं मत आहे. आरसा, आकाश, लाहो, मी एक दशन बदू, रहाटाला
पु हा गती दली आहे मी,

ी अस याचा अथ आिण उ राध असे सात

मराठी किवता सं ह व इतर अनुवा दत किवता सं ह, ग -प

लेखन,

बालगीते इ यादी िवपुल सािह याने यांनी जनमनावर रा य के ले आहे.
मा यवर असे 13 पुर कार ा , सािह याचा अ यास मात ही समावेश, हे
यां या लेखणीचे वैिश
यांचे होणारे

. ि यांचे िविवध

, अ याय, अ याचार व

ीवरचे, समाजावरचे दु प रणाम व यातून बाहेर पड याचे

माग, उपाय हे अितशय जाग कतेने संवेदनशीलपणे समाजापुढे
मांड याचा
माधवी', '

य

आप या ' ी अस याचा अथ 'तसेच 'उ राध,' 'बोलो
अ

l या म यसीमेवर' या वाचनीय का सं हातून

के ला आहे िविवध किवता हणजे प रि थतीशी सामना करणा या
ि यां या कथाच होतील. य अनुभवाने सा ीने िलिहलेले सािह य
प रणामकारक ठरते तसे या का सं हातील किवता भाव पश आहेत
धैयाने कृ ताथ
कत ाने साथ
बाईपणा या जीवनाला
तु या अजोड श दांची साथ .
ी ज मा या अनंत
ावर चतनशील भा य करताना कु ठे ही
कु चराई के लेली दसत नाही दबले या बिह कृ त
ीज माला सव
समाजापुढे िन भडपणे श द पात मांडून वतः ी अस याचे कत पार
पाडले आहे.
'उ राध 'या का सं हातील 'सर
असावरी काकडे पु ष धान समाजाला थेट

ाची धाव 'या किवतेत
िवचारतात.

ि ितजाचा काठ दाखवतोस पण गाठायचे ाण का न देसी?
सर

ास घोडा होता येईल का ?

दौडीची आस का

थ देसी४
ी४
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आयु यभर यां याबरोबर जीवन
ही

तीत करायचे यां याबरोबर

ीला आयु यभर कसा संघष करावा लागतो ते 'उ राध 'या

का सं हातील 'ती 'या किवतेतून समजते
या जमवून घेतात
न पटणा या नव याशी
ऐकू न घेतात मुलांची उ ट उ र
ना यांचे पीळ सोडवतात कवा
तशीच रा देतात यांची गुरफट.
फट.
याच का सं हातील ' यापे ा 'या किवतेत कविय ी आपली
अि त वािवषयीची लढाई अशीच चालू राहणार का? असा

समाजाला

िवचारत आहेत
'अस याचं आ दम टोक'
टोक'
शोधत अि त वा तु याकडे िनघािलय खरी
पण
थळकाळा या आज इथे या आपली
चुकामुक का होतेय एकसारखी.
एकसारखी.
" ी अस याचा अथ"
अथ"
िव ा या

ं ा मक

माणसातलं पु ष व आिण
असणारे वेगवेगळे

?

व पातले एक मह वाचे ' द
ं ' हणजे
ी व.

ीला

ीचे

ी हणून मह व काय? ितचे

ी पणामुळे कोण या

ाला सामोरे जावे

लागते? तरीही ती उमेदीने कशी जगते? जगताना येणारया सम या या
सवातून बाहेर पडताना ितचा संघष, ितची िज , ितची िचकाटी
दृ ी श दब
एक का

क न

ा सम

कािशत के ले आहेत या का ा या व पाने एक

हणजे एक एक ची गो

हणता येईल,

ीकडे पािहले क ती

कोमल, सुंदर, नाजूक, यागी, ेमळ व पु ष खंबीर, धैयवान, बुि मान
इ यादी मोठी मोठी िब दे उपमांनी याचे वणन के ले जाते. प ातून अशा
गो वर काश टाक याचा किविय ीचा य दसतो.
ीचा ज म िमळाला हणून
फ

तीनच का पेलाव

ीत व?
व?
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कळायला हवा
पु षी होत चालणा या समाजाला
ी अस याचा अथ'
अथ'
ी णाची प ी व अनंत काळाची माता आहे जनन मता
असले या ीम ये पु षापे ा ही न च मोठी िवशेषता आहे .आिण
यामुळेच जगाचा पसारा िव तार पावत आहे.
मै ीण, मुलगी अशा अनेक

ी माता, बहीण, प ी,

पात हवीहवीशी वाटते मा

ितचा ज म

झाला क हणावा तेवढा आनंद कोणाला होत नाही. जरी ती ी हणून
ज मली तरीसु ा देहा मधील करकोळ फरक सोडला तर िनसगाने ी
पु ष हा भेदभाव के लेला नाही. ी हा एक नैस गक जीवच आहे समाजाने
ठरािवक जीवाला ी असे नाव दले आिण हणूनच अमुक एक गो
ीनेच करावी असे िनयम होत गेल.े हळू हळू हे ीपण या जीवाचे
अंगवळणी पडत गेल.े इतके क ती वतः ी हणले क
ी पणात
वावरत आहे. मा तरीही
पु षी िवचाराने
पटवून दला.

ीने पु षा या बरोबरीने कतबगारी के ली, व

ासले या या समाजाला

ी हणजे काय? हा अथ

ीचा
ीचा देह असणे
हणजे ी असने नाही
ी असणं हणज
सजक आनंदाचा शोध घेत जगण जगवणं,

कविय ी असावरी काकडे वरील चरणात ी या वैिव यपूण
वैिश ांसह ितचे मह व पटवून देतात
ी असणं हणजे
जतन करणे अि त वाचे अ ांश रे खांश
रोखून धरणं महायु ा या श यता
सव मू यांचा आधार शाबूत ठे वणं
ी असणं हणजे
सहवेदना...
े .. ितित ा...
ना... म
ा...
ी अस याचा अथ सांगताना कवय ी समाजातील ी-पु ष
समानतेवर नाराजी
करतात. सव जगात तीला िस हो यासाठी
य
करावा लागतो. ितला ितचं वतःचं अि त व दुस या या
अि त वाला मा य क न, मान देऊन टकवावे लागते. जे हा ती सवात पुढे
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न तेन,े आ ाधारक, ामािणकपणे वागते ते हा ती एक
ती

ी असते. जे हा

येकाकडे झुकते, सहन करते, सोिशक बनते, याग करते ते हा ती

आदश नारी असते. अशा कारे ितला वतःचे अ ांश-रे खांश िनि त
करावे लागतात. समाजात येक घडणा या घटनेस ीच कारणीभूत
असते, असे

ढ आहे. मोठी मोठी महायु े होऊ नयेत हणून ितने य

करायचा का? हा एक मोठा

आहे.

िव नाथ साद ितवारी िलिखत व आसावरी काकडे अनुवा दत
'तरीही काही बाक राहील' या का सं हातील िविवध का
यश वीपणे काश टाकत आहेत. समाजातील
चढिवत आहेत.

ीवादावर

ी-पु ष भेदभावावर ह ला

कु ठं पािहलंय िहला?
िहला?
हीच आहे ती
जी महारथ यासमोर िवव होत
अि द करत
व तीम ये गडप होत रािहली युगानुयग
ु े
लोकमयादेसाठी..
ाठी..'
..'
वरील पं म ये आसावरी काकडे यांनी समाजातील दयनीय
अशा ठकाणी ि यांना पािहले यांची िववंचना यु प रि थती तंतोतंत
टप याचा य के यास
य
ि यांना कु टुंबात ज म यापासून
येकासाठी वतःला झोकू न ावे लागते
'अनंत ज माची कथा'
कथा'
ीला फार पूव पासून यातना सहन करा ा लागत आहेत एकदा
ल लावून द यावर पितिनधनानंतर

ीचे सती प, आईकडू न अर यात

सोडू न दलेली शकुं तला, रामाची सीता, आ पाली, अनेक वीरांगना,
क येक वारांगना, देवदासी,

ौपदी या

ी ज मा या कथा आहेत.

कविय ी अनुवा दत या का ातून अनंत ज मा या कथा लोकांसमोर
सांगून,

ी यातनावर काश टाकत आहेत .

मी वीरांगणा जाळली गेले मी वारांगना िवकली गेले देवदासी ौपदी
कु लवधू नगरवधू
कती कती नाम पं िमळाली मला
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सव

ापून आहे माझी वेदना
मला आठवते

मा या अनंत ज माची कथा.
कथा.'
"लाहो" या किवतासं हातील 'खोद आणखी थोडेस'े ही किवता
महारा बोड इय ा दहावी मराठी थम भाषे या पु तकात समािव
कर यात आली आहे. दजदार अशा का सं हातील लाहो हा का सं ह
आहे.
खोद आणखी थोडेसे
खाली असतेच पाणी
धीर सोडू नको सारी
खोटी नसतात नाणी
झरा लागेलच ितथे
खोद आणखी जरासे
उमेदीने जग याला
बळ लागते थोडेसे '
वरील, प ात ि यांनी खचू नये कोण याही प रि थतीम ये हार
मानू

नये

य

करत

राहणे

नेहमीच

यो य

आहे.

पावलापावलावर अपमान होणे, नाहक मानहानी ला त ड

ि यांना
ावे लागते.

सतत या संकटामुळे ि यांना जीवन नकोसे वाटते अनेक वेळा या जीवन
संपिव याचा य करतात. ापंिचक कवा इतर कारणांनी मृ यू हो याचे
माण ि यां या बाबतीत अिधक आहे. ाचीन काळापासूनच ी-पु ष
भेदभाव असमानता ढी परं परां या नावाखाली ि यांना संकटाशी लढावे
लागते व पूव पासूनच मन मा न दबावाखाली छळाला घाब न ि यांनी
सव गो ी सहन के ले या आहेत. प ातून आसावरी काकडे यांनी ि यां या
या चुक या सहनशीलते िव
आवाज उठिवला आहे आहे व ी यांनी
लढावे वातं यासाठी य करावेत. कधीनाकधी यांना यश िमळणारच
उमेद सोडू नये असे सांगतात.
रे नकोस होऊ दाता
मी याचक नाही उरले
ते दान पा नावाचे
आयु य भोगून झाले
उ ेक शांत झालेले

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

226

नभ , िनर आहेआता
पांघ न वाळू धरती
िन:
िन:संगच उरली आता.
आता.'
ाचीन काळापासून ि यांना िमळणारी वागणूक ही
अ यायकारक आहे ते हाही ती अिशि त व परावलंबी होती ी ज म
हणजे नरकयातना ि यांचे जीवन हणजे समाजाने दलेले दान अशा
माणे वागणूक िमळत होती काळ बदलला आहे
ीला ित या
अि त वाची जाणीव झाली आहे हणूनच कविय ी ते समाजाला ठणकावून
सांगत आहे ते दवस गेले िव तवावर लंबी झाली आहे आता ती िस
झाली आहे तरीही काही लोकांना ित या वातं यावर आप ी आहे तर
असे लोक ि यांना ास देणारच ते हा यांना कविय ी हणतात.
पण िव मुख नको जाऊ
ण,
ण, देऊनजा सलणारे
हे अि कुं ड ज माचे
ना कधी िवजू देणारे .
कतीही गती झाली तरी ि यांवरील अ याय होतच राहणार
यास किव ी अि कुं ड ज माचे अशी उपमा देत आहेत.
अचानक कोसळले संकट हळू हळू पांगतील सारे समजावणारे
मायेचे हात होतील कठोर बघताबघता-बघता िनवडळे ल आकाश
आिण वाराही वा लागेल नेहमीसारखा
मग अ खा आयु याला सामोरे जाताना
येक णी ती एकटीच असेल'
वरील प ात अचानक एखादे संकट ीवर आले तर तेव ापुरते
सारे लोक जमा होतात व नंतर खरोखर जे हा तीला आव यकता असते
ते हा मा मदतीला येत नाहीत. ब याचदा ितचे ख ीकरण करतात ितला
वतःला वतःचे
सोडवावे लागतात व सतत झगडावे लागते. यावर
खर ह ला बोल के लेला आहे.
'कालकाल-परवापयत '
आता जगताना मी बावरलीय कळत नाहीये ..
कशी झोकू न घेऊन वतःला?
वतःला? तोडू न टाकू सगळे आरसे ?क िमटू न घेवू
डोळे फ ?'
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वरील किवतेत कविय ीने ि यां या जीवनाला िविश वयानंतर
कशी कलाटणी िमळते हे सांिगतले आहे. बालपणापासून यां याबरोबर
वावरत असते यांचे बघ याचे दृि कोन वयाबरोबर बदलतात आिण ते
दृि कोन ि यां या जीवनात अडचणी बनून येतात. ते हा यांनी वतःला
कु ठे लपवू? क समाजाला मला पा नये हणून कसे रोखू? क

वतःचे

डोळे बंद क न बसू असा रोखठोक सवाल िवचारला आहे.
िनगुण िनराकार ई रालाच मनातील अनाम वेदनेला भ
प
देऊन अवघा क लोळ शांतवायचा ही उदा क पना मीरे तुला सुचली तरी
कशी?'
मोहमाये या पाशात गुंतले या जीवाला िविवध ासांना सामोरे
जावे लागते रं जल
ं े या गाजंले या समाजाकडू न, पु ष धान सं कृ ती कडू न
ताडीता झाले या अनेक ि या आहेत, मीराही एक

ी आहे. दयातील

ाकु ळता, अ याय लपिवणे एवढे सोपे नाही ते हा काही मीरा वेगळी
नाही. मा ितने य के ला आहे पण तो आ याि मक मागाने. जेवढी
अिधक आतता तेवढा अिधक या जीवान ास सहन के लेला असतो. येक
ी मनातील अनाम वेदना अशाच कारे
करत असतात. कु णी खोटे
हसून, कोणी खोटे वागून, तर कु णी अ या माकडे वतःला लोटु न पंचातून
मु
हायचं आिण संपण
ू आंत रक क लोळ संपवायचा. अशा कारे
ि यांनी ाचीन काळापासून वत:ला सावरल आहे असे कविय ीला येथे
सांगावेसे वाटते.
'मनातील ीण आ ोश'
ोश'
मनातील ीण आ ोशांना मी तेज धार देऊ शकते
नमवू शकते पायाशी
माझं जग
मला हवं तसं'.'.
वरील ओळीत कविय ी अ याय करणा या समाजाला सांगताहेत
क मीही अिवचाराने वागून मा यातील
श चा उपयोग क न ा समाजाला िवरोध क शकते ी ही
रणचंिडका, रणरािगनी बनली तर ती फ

िव वंस करे ल मग ितला हवं ते

हवं तसं िमळिवता येईल. सव जगाला हणजे ितला
वतः या पायाशी खेचून आणू शकते.
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मा यातून उगवले या साम याला िबलगून
एक उ कट समजही मा यापाशी आलेली आहे आिण मी आवाज उठवू
शकते
या आ मिव ासाने
सोिशकते या तळाशी असलेला
दुबलतेचा संदभ पुसन
ु टाकला आहे.
ी ही ाचीन काळापासूनच साम यवान आहे. वता या
वाथासाठी समाजाने मा ितला गुलाम बनवून ठे वले पण अ याय
अ याचाराची जाणीव झा यावर ीने वसंर ण कर यास सु वात के ली
मा सोिशकता व सामािजकतेचे भान अस यामुळे समजदारी मी सवाना
सामावून ती घेते प त कविय ी ते सांग याचा य करत आहेत.
चं काश देवल यांचा बोल माधवी हा हदी का सं ह असावरी
काकडे यांनी मराठी भाषेत अनुवाद के लेला आहे यातील मी माधवी आहे
या किवतेम ये माधवी या पाने ी या मनाचा मोठे पणा व यागाची
वृ ी कती खोल असते हे सांग याचा य के लेला आहे
व व िवस न आयु यभर िनभावेल दासी पण इ छा असो नसो सदैव
हसतमुख राहील
तुम या वागतासाठी पायतळी पसरवेल वतःला गाली यासारखे
तु हाला खाऊू
खाऊ-िपऊ घालेल आिण एकादशीचे िनिम सांगन
उपाशी झोपून जाईल.
जाईल
ऐक माधवी 'या किवतेम ये ि यांवर होणारे वेगवेगळे अ याय,
अ याचार, हे

ी-पु ष भेदभाव यामुळेच होतात. लहानपणापासूनच

ी-

पु ष भेदभाव हा घरातून, समाजातून मनामनावर बबवला जातो आिण
याचे दु प रणाम ि यांना पुढील आयु याम ये भोगावे लागतात. ते हा
येकाची मनि थती ि यां या बाबत कशी असावी हे आप यावर 'बोल
माधवी' का सं हातील 'ऐक माधवी' या प ातून कवीने सांिगतले आहे
'तु यासार या

येक आयु यासाठी

मला पाझर फु टेल.... के हाही कु ठे ही ज मेल ,वाढेल आ ाधारक बनून
परिहतासाठी पर या आगीत जळत असेल एखादी
एखादी माधवी
या येक वेळी मी िथत होईन.
होईन.
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अ
ा या म य सीमेवर या का सं ह म ये कविय ी
आसावरी काकडे यांनी ि यांना
येक वेळी करा ा लागणा या
संघषातून कधी ना कधी माग िमळे ल मु चा कधी ना कधी जकले
याचाही आनंद िमळे ल आिण आप या वा ाला जे दुःख आलेले आहे ते
पुढील िपढी या वा ाला येऊ नये पुढील ि यांना पु हा वाद घालत
अ याय सहन करत संघष करत जीवन जगावे लागू नये असे िच ण
किवतेतून आपणापुढे मांडत आहेत.
'ित या ग याशी दाटू न आलाय अनावर

द
ं का

िशणले या

ाणांमधून फु टू पाहतोय आनंद लढाई जक याचा ओसंडतोय संताप लढावे
लाग याचा
पाझरतेय वेदना पा थव जखमांची
िनथळत॓य भीती येक नवागत णांची
वाहतेय चता या अ ाळाळ-िव ाळ जगात लेक ला जगव याची.....
याची.....
ीवादावर काश टाकताना कवा समाजाला ि यांचे मह व
पटवून देताना अनेक कविय नी य के ला आहे तो वाखाण या यो य
आहे आसावरी काकडे यांनी याच का सं ह म ये क तुरी नावाची किवता
िल न ि यांना कोणा याही यायालयाची आव यकता नाही या वयंपूण
आहेत वयंिस आहेत याची यांना वतःलाच क पना नाही हे सांगताहेत
आपु या मधली क तुरी शोधत हडे रानभरी
थच उसाभर
उसाभर सारी करतसे .....
वासािवना नुसतीच गती गुत
ं िवते सा यांची मती
तरी कोणाला काही उपरती होत नाही.
नाही.
िन कष
•
ी सािह याचा आवाका फार मोठा आहे व यातून ीवाद
तेव ाच कषाने झळकत आहे
• कालपर वे अनेक कविय नी ि यां या वरील अ यायाला
का ा या मा यमातून प रणामकारकपणे मांडले !आहे
•
ीवादी सािह यातून ि यांना गौरव िमळवून दे याचा यश वी
पणे य झालेला आहे.
संदभसूची

1950

१) ढेरे अ णा - ी िलिखत मराठी किवता (
आवृ ी

23

माच

2016 प

ते

2010)

थम

गंधा काशन पुणे
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माच

1994

2 मे 1995 कॉि टने टल

काशन

२) िव ा बाळ - अपरािजतांचे िन ास,

थमावृ ी

26

दलीपराज काशन पुणे
३) काकडे आसावरी- लाहो थमावृ ी
पुणे
४) काकडे आसावरी- उ राध,

थमावृ ी

11

माच

2014

राजहंस

काशन पुणे
५) काकडे आसावरी-

ी अस याचा अथ

६) काकडे आसावरी- तरीही काही बाक राहील, (अनुवा दत किवता सं ह
) थमावृ ी

11 माच 2014

प गंधा काशन पुणे

७) काकडे आसावरी बोल माधवी अनुवा दत किवता सं ह थमावृ ी
जानेवारी

2004

17

राजहंस काशन पुणे

८) काकडे आसावरी

-अ

ा या म यसीमेवर, थमावृ ी मे

2016

राजहंस काशन पुणे.

***
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जागितक पातळीवरील
आिण िनवडक

ीवादी चळवळ

ीवादी
ीवादी मराठी सािह य
संशोधक

सागर गो वदराव पांचाळ
महा मा फु ले हाय कू ल बाबानगर नांदेड
तुत शोधिनबंधा या अनुषंगाने मांडणी करत असताना
जागितक पातळीवरील
िनवडक

ीवादी चळवळ आिण मराठी सािह यातील

ीवादी लेिखके या सािह याचा

घे याचा य

तुत शोधिनबंधात आढावा

कर यात आलेला आहे. ारं भी आपणास

ीवाद हणजे

काय? या अनुषंगाने थोड यात िवचार मांड याचा य

के लेला आहे.

ीवाद हणजे लगभेद झुगा न
िवचार

ी-पु ष समानतेकडे वाटचाल करणारा

वाह. यासोबतच सामािजक राजक य व आ थक

पु ष समानतेचा पुर कार करणारी

णाली हणजे

े ात

ीवाद.

ी-

ीवादी

चळवळी या अनुषग
ं ाने भा गणोरकर यांचे मत मह वाचे वाटते ते असे',
' ीवाद ही मुळात पा ा य भांडवलशाही समाजात ि यांचे थान काय
आिण

ीला कशी वागणूक दली जाते या जािणवेतून व िवचारातून सु

झालेली व पुढे आ थक, सामािजक, लिगक, सां कृ ितक पात यांवर
ि यांचे शोषण कसे के ले जाते. ते उलगडू न दाखिवणारी व यािव

लढा

उभारणारी वैचा रक चळवळ आहे'१ भा गणोरकर यांचे मत ल ात घेता
खरोखरच

ीवादाची चळवळ ही पा ा य रा ांमधून आप याकडे इतर

देशांम ये पोहोचली आिण यातूनच
ारं भी

ीवादी सािह याचा ज म झाला.

ी ही के वळ चूल आिण मूल या कौटुंिबक अव थेतच

अडकलेली होती. ितला सामािजक, आ थक व राजक य कु ठलेच अिधकार
न हते. या अनुषग
ं ाचे िवचारमंथन अठरा ा शतकात होऊ लागले. या
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िवचारमंथनातूनच

ीवादी िवचार धारे चा उगम झाला.

ि यांचे राजक य ह , समानसंधी अशा अनेकिवध
वेधले गेल.े

ानोदयाचा

भाव

ी-िश ण

ांकडे समाजाचे ल

ीवादावर पडू न 'आ ही सा या एक

येऊन िमळू न जाऊ' ही बोधन काळातील

ीवादी घोषणा या काळात

सवप रिचत झाली; पण चळवळीत मा

पांतर होऊ शकले नाही.

ानोदय युगाने राजक य

ोभ िनमाण होऊन पा ा यरा ांम ये

जमनी आिण इटलीम ये वैचा रकमंथन होऊन

ां स,

उ मूलनवादा या

चळवळीस चालना िमळाली. पुढे एकोिणसा ा शतकात ि थ यंतर होऊन
युरोप व उ र अमे रके त ि यां या

ांना 'द हॉइस ऑफ िवमेन'

(१८४८ )या दैिनकाने वाचा फोडली. ि यां या सवागीण िवकासा या
अनुषग
ं ाने या दैिनकाने समाजाचे ल

वेधून घेऊन ि यांची सै ांितक

भूिमका मांडली. याच सुमारास जमन लेिखका लुइस िडटमर िहने 'सोशल
रीफॉम' या िनयतकािलकातून ि यांचे

चचत आणले आिण

अमे रके तील यूयॉकम ये ि यां या ह ाची सभा घेऊन आकरा ठराव
संमत के ले गेल.े यात ि यां या मतदाना या अिधकारास ाधा य दे यात
आले. येथूनच ख या अथाने ि यां या
पातळीवर हो यास मो

ा

माणात

ासंबंधीचे िवचारमंथन जागितक
ारं भ झाला. ि यां या मतदाना

संदभात अठराशे १८६९ साली जागितक संघटना थापन झाली.
ीवादाचा
आ

सार आिण

चार पा ा य देशांमधील आिशया,

का आिण लॅ टन अमे रके त पोहोचला. या िवकिसत देशांबरोबरच

ीवादाचे लोण अिवकिसत व िवकसनशील देशांपयत पोहोचले. िवसा ा
शतका या उ राधात
आ मक झाली. ि यांनी

ीवादी -सुधारणावादी मिहला अिधकािधक
ीवादी चळवळीत ितची समाजपरं परे तील

ी ितमा नाकारली. ि यांचे अि त व मया दत करणा या
ढ

ा या नाकार या पािहजे.

ी वा या

ी सु ा एक माणूस आहे

हणून

या पात ितचा िवचार झाला पािहजे.

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

233

तुत शोधिनबंधा या अनुषग
ं ाने इथपयत जागितक आिण
भारतीय पातळीवरील

ीवाद हणजे काय? या अनुषग
ं ानेचे िववेचन

कर याचा य

के ला. यानंतर

कर याचा

के लेला आहे. ि यांची वतः या वेगळे पणाची जाणीव

य

कषाने

ीवादी सािह या या अनुषग
ं ाने मांडणी

करणारे व व वाचा शोध घेऊ पाहणारे सािह य हणजे

ीवादी सािह य. पा ा य देशांम ये

ीवादाचा उदय साधारणपणे

१९६० या आसपास झाला आिण भारतात
नंतर झाला.

ीवादी सािह य आिण

ीवादाचा उदय हा १९७५

ीमु

चळवळीचा उदय हा

िसमॉन द बो हार यां या 'द सेकंड से स' या थ
ं ापासून ारं भ झाला असे
मानले जाते.
मराठी सािह यात साधारणतः इसवी सन १९६० या नंतर या
दशकात

ीवादी सािह य जाणीवपूवक िलिहले गेले यात कमल देसाई,

गौरी देशपांडे, शांता गोखले, आशा बगे, किवता महाजन, ि या तडु लकर,
सुनंदा

कु लकण , मेघना पेठे, नीरजा,

ा पवार यां या सािह याचा

उ लेख मह वाचा वाटतो.
मराठी सािह याचे समी क वसंत पाटणकर यांचे कविय ी

ा

पवार यां या किवतेसंदभातील मत बोलके वाटते, 'जग झपा

ाने

बदलताना दसते आहे परं तु स े या समीकरणांम ये मा बदल होत नाही
उलट जे बदल होत आहेत ते माणुस व पाचे आहेत .कॅ लडरची पानं
फडफडत आहेत मॉलम ये प रव तत होत आहेत. गावकु सं िपतृस ा
वगस े या/िजवंत सांगा

ाला/फु टताहेत नवन ा अस अमानुष पेशी'२

खरोखरच कवय ी के वळ पु षस ेिवषयी बोलत नाही तर येथील जात,
धम, वग या अशा एकू णच

कार या स ािवषयी बोलताना दसते.

याबरोबरच गौरी देशपांडे आशा बगे यासार या अनेक लेिखकांनी

ी

जीवनातील मानिसकतेचा ि यां या लिगक आिण ताकतीचा आप या
सािह यातून वेध घेतलेला आहे. यां या एके क पान गळावया चं के ग
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सा रके ग तसेच गौरी देशपांडे यां या कादंब या नंतर सुनंदा कु लकण उफ
सािनया यां या' यानंतर 'या लघु कादंबरीत एक उ म यम वगात या
एका सुिशि त

ी या संसारातील

ांची मांडणी के लेली आहे. मेघना

पेठे यां या 'नाितचरािम' या कादंबरीत नवे आ मभान जागृत झाले या
ी या आयु याची कहाणी आलेली आहे. तसेच किवता महाजन यांनी ' '
मधुन

ी या फसले या वैवािहक आयु याची कहाणी मांडलेली दसून

येते. कवय ी नीरजा यां या किवते संदभात उ म कांबळे

हणतात

'कविय ी नीरजा यां या किवतेतून एक भयावह असे िच कविय ीने उभे
के लेले आहे. वतःपासून िव ापयत या अं यया ेचे िच आहे'३
या मानवी जीवना या ल

ात बुलडोजरखाली आता काहीच

िश लक राहणार नाही. अशी भीती कविय नी िचि त के लेली आहे.
ीवादाची भूिमका घेऊन िलिहणा या कविय ीपैक मि लका
अमर शेख, रजनी प ळे कर या कविय चा देिखल उ लेख करावा लागतो.
तसेच मीना ी पाटील या काळात िलिहताना दसतात. या कविय ीनी
महानगरीय
अ यायकारक

जाणीवेबरोबरच

पु ष धान

समाजातील

ी-पु ष िवषमतेचा, ि यां या शारी रक, मानिसक,

आ थक शोषणाचा प पणे व अिधक आ मकपणे िनषेध के लेला दसून
येतो. रजनी प ळे कर पु ष धान
हणतात,'

वतः या

व थेिवषयी आप या किवतेत या

माने कमावलेला पगार/ तोही हातात

ायचा

पु षां या िनमुटपणे/ हे आ थक वातं य/आिण अनेक ि यां उपभोगने ही
पु षांची ित ा'४
ीकडे के वळ उपभोगाची व तू हणून न पाहता
हणून सु ा पािहले पािहजे. ही

ीवादाची भूिमका आहे.

ीकडे माणूस
ी जीवनाशी

संबंिधत कथेचा िवचार जर के ला तर कमल देसाई गौरी देशपांडे यां या
जािणवेची कथा सव
.पु ष धान

व थेत

ी कथाकार िलहीत आहेत असे मा
ी जीवनाचे

दसत नाही

मानवी अि त वा या अंगाने
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पाहताना या लेिखकांनी िन हाने जगणा या ि यांची िच णे आप या
कथांमधून मांडलेली दसतात. या

ी कथाकरांम ये ि या तडु लकर,

मेघना पेठे, नीरज या मोिनका गज गडकर,
कथाकरांचा

ा दया पवार या

ामु याने उ लेख करावा लागतो.

ी

ा दया पवार यांची

कथा ही या पा भूमीवर वतःची पायवाट िनमाण करणारी कथा आहे.
'अफवा अठरावी खरी हणून' या कथासं हातील

कथा या संदभाने

मह वा या वाटतात. तसेच मेघना पेठे यांची कथा 'आंध या या गायी,
'हंस अके ला' या कथासं हातील कथा वरकरणी बंडखोर जरी वाटत
अस या तरी

य ात आशदृ

ा या खूपच समृ

कथा वाटतात.

एकोिणसा ा शतकात ताराबाई शदे या
पु ष तुलना या

ंथांमधून

ीवादी लेिखके ने

ी-

ी शोषणाचे िव ेषण के लेले आहे. तसेच

मालतीबाई बेडेकर उफ िवभावरी िश रकर या लेिखके ने हदो यावर या
कथासं ह मधून पु षांकडू न ि यां या शारी रक आिण मानिसक
पातळीवरील शोषणाची

कषाने जाणीव क न

दली. िवभावरी

िश रकर यां या लेखना या संदभात वंदना महाजन यांचे मत िवचारात
घे यासारखे आहे या हणतात, 'आधुिनक िश णा या भावातून ि यां
िलहायला लाग या आिण यातूनच
सामािजक

ी आप या आ मभानाची आिण

थानाचा शोध घेऊ लाग या. ि यां या वा तव

सम तेने वेध घेणा या या कालखंडातील एक समथ लेिखका

ा या
हणून

िवभावरी िश रकर यां याकडे पाहता येईल'५
िवभावरी िश रकर यांनी त कालीन कालखंडातील सुिशि त
ि यां या िविवध

ाचा आढावा आप या कथा - कादंब यातुन घेतलेला

दसून येतो. याच समकाळाम ये ल मीबाई टळकांसार या कविय ीने
देखील 'भरली घागर' या किवतेत

ी-पु ष भेदावर भा य के लेले दसून

येते .
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इसवी सन १९७५ नंतर सािह यात झाले या बदलाचे ित बब
मराठी कविय

या सािह यातून

दसून येते.

यात गौरी देशपांडे

यां याबरोबरच मेघना पेठे, सािनया, ि या तडु लकर, किवता महाजन,
कविय ी नीरजा, मि लका अमर शेख, रजनी प ळे कर, जा लोखंडे,
पवार, क पना दुधाळ, बािलका

ा

ानदेव अशा लेिखका कविय ी यां या

सािह यातून कषाने या बदलाचे ित बब जाणवते. आधुिनकतेचा चंड
भाव आिण यांना लाभलेली सुधारक पा भूमी ल ात घेता यां या
सािह यातून

ीिवषयी आिण एकं दरीत समाज

आधुिनक जािणवा

व थेिवषयी न ा

कट होणे अप रहाय होते याच अप रहायतेतून

ीवादी जीवन जािणवा मराठी सािह यातून येताना
आिण

कु टुंबसं था

यां या

दसतात.

याबरोबरच

िववाहसं था

मगरिमठीत

अडकले या

ीला वरवर ित या वातं याचा आभास िनमाण झाला; पण

व थे या मगरिमठीतून सुटणे श य झाले नाही. यातूनच िनमाण
झालेला संघष या लेिखकांनी आपाप या कृ तीधमानुसार िचि त के लेला
आहे. पारं प रक
राजवट

व थेने ि यांना दलेले दु यम व आिण ि टशांची

यानंतर झालेली सुधारक

आिण

वातं याची चळवळ,

वातं य ा ीनंतर घटनेने दलेला समान अिधकारामुळे झाले या बदलाचे
सूचन लेिखकां या सािह यातून

कट झालेले आहे.

तुत शोधा

अ यासा या अनुषंगाने हाती आलेले काही िनवडक िन कष खालील माणे
िन कष :
१) आधुिनक कालखंडातील ि टशां या राजवटीमुळे िनमाण झाले या
वैचा रक

ांतीचे फिलत हणून सु

िनिम ाने ि यां या
२) आजही भारतातील

झाले या बोधन चळवळी या

ािवषयी जागृती िनमाण झाली.
ी मग ती ामीण, दिलत, आ दवासी, मु लीम

कवा उपेि त वगातील

ी असो ती आजही म ययुगीन आयु य

जगताना दसते.
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३) भारतातील

ी वण व थेनुसार ितची िवभागणी झाली पण ित या

वेदनेचा पोत बदलला नाही. धम, सं कृ ती, जात या सग याच
व थेने ि यांना किन
कारणमीमांसा तेव

दजा बहाल के ला. या दुःखाची

ा ती तेने

ी िलिखत सािह यात

भावीपणे

उमटलेली दसत नाही.
४)

ीवादी लेिखकांना िवरोधा या आिण संघषा या अनेक न ा दशा
मा सापडले या दसतात.

संदभ थ
ं :
१) जागितक करण आिण मराठी सािह य ( संपा) डॉ शरद गायकवाड व ा
सुनील शदे -

ेहवधन काशन पुणे पृ – १३०

२) जागितक करणानंतरचे मराठी सािह य (संपा ) डॉ .नागनाथ को ाप ले व
ा द ा भगत - सायन पि लके शन पुणे पृ – १३८
३) जागितक करणातील मराठी किवता ( संपा ) उ म कांबळे ,परचुरे काशन
मुंबई -पृ- ५८
४) जागितक करण आिण मराठी सािह य वाह (संपा) ा चतामण धदळे , पृ
१५७
५) जागितक करणा नंतरचे मराठी सािह य - पृ – ३७९
६) अवाचीन मराठी का

दशन - डॉ अ यकु मार काळे , बनह ी काशन

नागपूर
७) मराठी किवते या न ा दशा - डॉ मह भावरे - लोकवा य गृहा मुंबई

***
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ीवाद : संक पना व व प
ा.
ा . डॉ.
डॉ . रे ख ा गणेश राव वाडेक र
मराठी िवभाग, साय स कॉले ज , नां द े ड
ीवादी सं क पना समजू न घे यापू व

ीवाद सं क पना

ने म क कशी आहे ? याचा उदय कु ठे झाला? हे पाहणे ह ी मह वाचे
आहे . पा ा य
झाला.

ीमु

वळवळ तू न ‘ ीवादी’ िचारां च ा ज म

यासाठी पा ा य

ीवादी चळवळ ल ात घे ण े गरजे च े

ठरते .
पा ा य “ ीवादी चळवळ”
चळवळ ”
पा ा य

ि यां न ी

के ले या चळवळी हा

ी

आहे . इं ग लं ड , अमे रका,

मतदानाचा

ह

िमळिव यासाठी

वातं या या चळवळीचा पिहला ट पा
ा स या

दे श ां त ील क करी आिण

म यवग य ि यां न ा ह , िश ण, सं प ी आिण समान काय ाचा
ह

हवा होतायासाठी यां न ी ही चळवळ उभी के ली होती.

इं लं ड मधील मतािधकार चळवळ : इं लं ड म ये औ ोिगक

ां त ीनं त र ते थ े बे क ारी, महागाई,

अशा सम या िनमार् ण झा या. 1867 म ये पालमट या सु ध ारणे या
व लोक ितिनधी वाचा काय ां न ी मत दे याचा ह
यात

िव तृ त के ला.

ये क एकवीस वषावरील पु षास मत दे याचा ह

गे ल ा. ि यां न ा मा
ि यां न ी

यावे ळ ी

कारखा यात िब

मतदानाचा ह
िगर यात

नाकारला होता. ते थ ील

बॉबीने

भरा याचे

तं ब ाखु या

ा बनवायाचे , टं क ले ख नाचे काम कर यासाठी

वाव िमळू लागला, या कामामु ळे कामगार ि यां एक
िवचार

क

दला

लाग या.

ि यां न ा

रा पाळीचे

ये व ू न या

काम

नको,

बाळां त पणाची रजा असावी, तसे च कारखा यात पळणा घराची
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सोय असावी, पु षां या बरोबरीने पगार, अशा माग या या
ि यां न ी के या.

याकाळ ि यां व र लॉक,

सो, बथम या

त ववे यां या समान ह , समानदजा आिण वातं य या िवचारां च ा
भाव पडला होता.या िवचारां या

भावामु ळे आप यालाही

पु षां या बरोबरीने राजकाणात हसभाग

िमळाला पािहजे

यािवषयीही ि यां म ये चचा होऊ लागली. 1792 म ये ‘ मे र ी
वु ल टॉल

ा ट’
ट ’ या

ीने इं लं ड म ये ि यां या राजक य

ह ासाठी आवाज उठिवला होता. पण 1832 साली ि यां या
मतािधकाराची मागणी इं लं ड या लोकसभे न े फे टाळू न लावली
होती. ‘ जॉन

टु अ ट िमल’
िमल ’ िहने ि

टश पालमम ये ि यां या

मतदानाची मागणी पु ढ े के ली व पु षां या बरोबर ि यां न ाही
मतािधकार असावा, यासाठी चळवळ सु
‘िमसे
िमसे स पॅ क टॅ ट’
ट’

या ने त ृ वाखाली,

झाली. 1911 म ये

ितला मो

ा चळवळीचे

व प ला ले या चळवळीला स े जे ट चळवळ

हणत. या

चळवळीतील ि यां न ी अने क आं द ोलने के ली, दं ग े ध ोपे के ले अने क
ि यां न ा यामु ळे तु ं गातही जावे लागले पु ढ े पिहले महायु द सु
झा यानं त र ही चळवळ बरं झाली, पिह या महायु दात अने क
पु षां न ा सै ि नक हणू न यु दां व र जावे लागले . यां च ा गै र हजे र ीत
ि यां न ी पो टात काम के ले ,

ामगा

ा मोटार चालिवणे इ यादी

कामे के ली. या कामाचा प रणाम असा झाला क

1918 म ये

लोक तीनीिध वा या

वषावरील

काय ाने

पालमट

ने

तीस

ि यां न ा मतािधकार दला. व 1928 म ये एकवीस वषावरील सव
ि यां न ा मत दे याचा अिधकार िमळाला.
अमे रके तील मतािधकारासाठीची चळवळ :
अमे रके तील

ि यां न ा

आप या

वरील

परं प रे या

जोखडाची जाणीव 1674 पासू न होऊ लागली. वसाहतकाळात
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अमे रके कतील ि यां न ा कायदे श ीर अिधकार दले होते , परं त ु हे
अिधकार के वळ अिववािहत ि यां न ाच होते . ठी परं प रे न ु स ार मा
ि यां न ा िववाह लवकर होणे आव यक मानले गे ल े . यामु ळे एकदा
ल

झा यानं त र

ीचे

वातं य काय ा या दृ ीने सं प ु ात ये ऊ

लागले . 1674 म ये ‘ माग रटे
ि यां न ा

े ट े न ’ िहने मे र ीलँ ड िवधान सभे त

थान व माताचा ह

िमळ याची मागणी पािह यां द ा

के ली. परं त ु ही मागणी फे टाळ या गे ल ी.

यावे ळ ी अमे रके त

ि यां च े िश ण मया दत होते . याच काळात अमे रके ला ‘ ा से स
राईट’
राईट ’ या पु र ोगामी िवचार असले या कॉच मिहले न े भे ट दली.
अमे रके त ितने धामशा ावर व ि यां या आिधकारावर भाषे ण े
दली. या भाषणला

भावातू न ‘ फलाडे ि लयातील’
लयातील ’ बकरपं थ ा या

सद या यु े िशया मॉट, सु स ान अँ थ ोनी, एिलझाबे थ , कँ डी टॅ टन,
मे रअन मॅ क िल टॉक

या ि यां न ी

े र णा घे ऊ न ि यां या

गु ल ािगरीचे उ ाटन, ि दा यां च े िवमोचन, कामगार क याण या
काय मासाठी

या सं घ ष क

लाग या. याचा प रणाम

हणु न

ि यां स ाठी काही सु ध ारणा के या गे या. 1839 म ये ‘िमिसिसपी
िमिसिसपी’
िमिसिसपी ’
या घटक रा याने िववािहत
मु ख यारी ह
पिहली

बहाल के ला. 1820 म ये ए मािवलाड िहने मु ल ची

वतं

शाळा काढली. 1837 म ये ‘माउं टहोिलयोक ही

ि यां न ा’ उ
ि यां न ी

ीयां न ा आप या िमळकतीचा

िश ण दे ण ारी सं था थापना झाली. 1848 म ये या
यु य ाकम ये ‘िसने
िसने क ाफॉ स’
स ये थ े ि यां या ह ां च ी

जगा या इितहासात पिहली प रषद भरली.
वां त ं याचा जािहर नामा
अिधकार,

ी

िसद्ध झाला. या जािहरना यात

ि यां न ा िश णात समान अिधकार, धमगु
िशकिव याचा

यावे ळ ी ये थ े

पै स ा

हो याचा अिधकार,

िमळिव याचा

अिधकार,

िनवडणु क त मतदान कर याचा आिण िनवडणु क ा लढिव याचा
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अिधकार याची मागणी कर यात आली. या प रषदे म ु ळे आमे रकन
ी चळवळ अिधकािधक जागृ त झाली. व
हजारो

या

यु य ाक या

ोगात काम करणा या

टगस चौकात 8 माच 1857 साली

आं द ोलन कर यासाठी तयार झा या या ि यां च ी मागणी दहा
तासाचा कामाचा

दवस असावा, ि यां न ा कामा या

ठकाणी

सु र ीत वातावरण असावे , पु षां बरोबर समान वे त न असावे ,
पु ष समानता असावी, सवाना मतदानाचा ह
माग या या कामगार
ल

ी-

असावा अशा

ीयां न ी के या. या आं द ोलनाने सं प ु ण जगाचे

वे ध ु न घे त ले . 1869 म ये ‘अमे रके न वु म न स े ज असोिसएशन’

थापना झाली. ‘कॅ री चॅ प मन कॅ ट’ या
मतािधकार िमळवू न दे यासाठी

ने अमे रकन

य

ी वगाला

के ले . 1910 साली ‘कोपन

हे ग न’ ये थ े अं त रा ीय मिहला प रषद भरली. या प रषदे न े 8 माच
हा सं प ु ण जगात या ि यां न ी आप या ह ासाठी

मरण क न

दे ण ारा दवस मानावा असा ठराव पास के ला आिण 8 माच हा
दवस ‘मिहला दन’

हणु न पाळ याचे ठरले . यानं त र 1919 पयत

अमे रके तील जवळ जवळ सव रा यां न ा ि यां न ा मतदानाचे ह
दयावे लागले . 1919 पु व 1915 पयत

ीयां च ी मतदानाची ह ाची

मागणी अने क दा फे टाळली गे ल ी. अमे रकन ि यां न ीही पिह या
महायु दात ने

दपक अशे काय के ले होते , यामु ळे यां च ी नागरीक

हणु न काय मता आिण मतािधकाराचा ह

या दो ही गो ी

मह वा या ठर या. जु न 1919 म ये काँ े स ला 19 वावी दु
घटक रा याकडे पाठवू न अमे रकन ि यां न ा मतदानाचा ह

ती, सव
ावा

लागला.
ा समधील मतािधकारासाठी चळवळ : धा मक परं प रे या नावाखाली
समाजात गौण

व पाचे होते . सहा

ा समधील ि यां च े थान
ा शकतातील पिह यचा
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‘सॉिलक लॉ’ ने ि यां न ा वारसाह
अकरा

ा शतकात

नाकारले होते . दहा

ी अ यं त दु यम थानी ठे वली गे ल ी.

ा

ी ही

सवात ितर करणीय आहे . असे चच या मा यमातू न सगळीकडे
सां ि गतले गे ल े . समाजात ि यां न ा अ यं त दु यम थान दे ऊ न ितची
नदा के ली गे ल ी. या दु यम वाची जाणीव
पासु न झाली.

यानं त र ‘ि

ा स ि यां न ा 1399

तीन द िपसॉ’ िहने Epistle to the

God of Love या पु तकात ि यां च ी बाजु मां ड ली याकाळातील
ी ले ि खकां न ी

आप या पु तकातु न ,

किवते त ु न ,

यावरील

अ याय, अ याचाराची, बाजू मां ड ली तसे च ि यां च े यु न व आिण
े

व या गो ी नाका न

ीचे माणु स या ना याने सामा य व

मां ड ले . 1878 ला मारायादे र ा स िहने ि यां या ह ासाठी
International Congress सु
कायदे श ी ह

के ली. या ारे एक

ये ऊ न ि या

िमळिव यासाठी लढु लाग या. 1935 पयत ि यां या

मतािधकाराचा ठराव िसने ट ने फे टाळला होता. 1940 म ये
जमनीिव

द या यु दा पराजय झाला.

ा सचा

यानं त रिह ि यां न ा

मतदाना या ह ासाठी फार मोठा सं घ ष करावा लागला, तु रं ग ात
जावे लागले . 1944 ला मा

ा स मधील ि यां न ा मतदानाचा

अिधकार दयावा लागला.
इं लं ड , अमे रका,

ा स या पा या य दे श ातील ि यां न ी

ढी परं प रे न े िनमाण के ली

ीवगाची दु यमता, किन ता, गौण व

इ यादीवर

चं ड मोठा सं घ ष क न हे दु यम व नाकारले . हा सं घ ष

पाशा य ि यां न ी पिह यां द ा मतिधका या या चळवळीतू न के ला,
मताचा अिधकार िमळवू न घे यासाठी या ि या चळवळीत
सहभागी झा या, घरा बाहे र पड या,
सं घ टीत श

ची

सं ग ी तु रं ग ात गे या.

यां न ा जािणव झाली.

वातं य, िश ण इ यादी

ी

या माणे ि यां च े

यां न ा मह वाचे वाटले . पु ष धान
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समाज

व थे त िमळणारी वागणू क , असमानता, अि त वहीनता

जाऊन सामािजक
या

सवाचा

ये म ये आपला सहभाग मह वाचा वाटला

िवचार

या

काळातील

ि यां न ी

चळवळीम ये होऊ लागला. यातू न च िवसा

उभारले या

ा शतकात ‘ ीवादी’

िवचारसरणीचा ज म झाला.
पा ा य

ीवादी िवचार णाली : पा ा य

दे श ातील

ि यां न ी

मानवी

थापने स ाठी चळवळ क न मतदानाचा ह
यानं त र
नं त र सु

ीह

आिण

ीमु

ा

अिधकारां या
क न घे त ला.

िवषयक अिधक िवचार

या 1960

झाली. 1970-80 या दर यान इं लं ड आिण अमे रके म ये

कािशत झाले ल े सािह य िव ापीठातील अ यास म, आिण
चचास े या ारे
लागली. 1970

ीवादी चळवळ वै च ा रक

े ात नवे िवचार मां डू

या सु म ारास अमे रके म ये

ीिवषयक अ यासाला

व सं श ोधनाला
िनगिडत असले ल ा
पु क ारले या ल

वतं

थान

ा

ीवाद िवचार िपतृ स ा आिण लगवाद यां या
ातू न िनमाण झाला. तरी

यापू व चाही इितहास आहे .
दा यातू न
वु ल टोन

झाले . ि यां या चळवळीशी

चीमु ता’ हे

ीवादी िवचारां न ा

ीवादी िवचारां च ी बै ठ क ‘पु षा या
ये य या चळवळीमागे होते . ‘मे र

ॉ ट’ यां न ी A vindication of Rights of women

‘मानवी ह ाचे बील’ व ‘िबल ऑफ राईट’ याम ये
वातं याची मागणी के ली.
Subjeation of
ह

तर जॉन

the women या

टु अ ट

थम ि यां या
िमल

The

ं थ ात ि यां न ा मतदानाचा

िमळाला पािहजे ही भू ि मका घे त ली. ह जिनया वु फ ि यां न ा

िलिहते हो याची
वतं पणे

मता ये यासाठी ि यां न ा वत:ची म ‘कोपरा’

वास् थ दे ण ारे ठकाण

िसमॉन - द - बो हा या

च

पािहजे , ही भू ि मका मां ड ली,
ीवीदी ले ि खके ने Second Sex
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या पु तकात पु ष धान

व थे त

ीचे थान गौण असते हे प

के ले . One is not born a woman one becomes woman
िसमॉन - द - बो हा हणते कोणी बाई हणू न ज माला ये त नाही,
पण नं त र ती ‘बाई’ बनवली जाते . हणजे के वळ लगवै ि श
एखा ा

ामु ळे

वर बाईपण लादले जावे या पु षस ाक िवचारां व र

ले ि खका आघात करते . के ट िमले ट पा ा य समाज

व था ही

पु ष वच ववादी

Sexcual

आहे .

असे

ितपादन

िमले ट ने

Polities या पु तकात के ले . हे ल न िस सस, जु ि लया
डन, जमन ि अर

इ. अने क पा या य

ते व , बे ट ी

ीवाद नी मां ड ले या

िवचाराव न असे दसु न ये त े क , पु ष धान समाज

व थे त

ीचे

शोषण पु व पासु न च होत आहे . आधु ि नक कालखं ड ात िश णामु ळे ही
जािणव ती

झाली. आप या ले ख नातू न

प दतीला झु ग ा न दे याचा
वच वातू न मु
याकाळात

य

ीवादी ले ि खका िपतृ स ा

करतात व ि यां न ी पु षा या

झाले पािहजे . ही भू म ीका घे त ात. 1945 ते 1960

अमे रकन

ि यां न ा

ि गत

पातळीवर

आपण

असमाधानी अस याची जाणीव हाऊ लागली. वत:ची आ मवं च ना
ल ात आली. िश ण, सामािजक कायात आपला सहभाग या
आप या

ाथिमक गरजा आहे त . याची जाणीव

यां न ा होउु

लागली.1960 नं त र या काळात घर, सं स ार, नवरा याबरोबरच
आपले क रअर ही ते व ढे च मह वाचे आहे हणू न आपण नौकरी के ली
पािहजे , ही नौकरी के वळ पै स ा िमळव यासाठी नाही तर वत:चे
ि म व िवकिसत कर यासाठी समाजातले आपले थान िनि त
कर यासाठी याची जाण अमे रकन ि यां न ा होवू न
नं त र आ यभान ये व ू लागले .

यां न ा 1960

ीवा ां या सं द भात अि नी ध गडे

हणतात क , ‘ ीने घरापु र ती आपली

मता खच के ली ही ‘ व’

ची आ मह या आहे . आप या दाराव न जग पु ढ े जात असता घरात
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बसू न यां याकडे ठं डपणे पहात राहवे ही घोर आ यवं च ना आहे ,
याचा सा ा कार होणे व यामु ळे वत:कडे व जगाकडे पाह याची
दृ ीच बदलणे ही

ीवादां च ी बै ठ क आहे . ’ पाि मात् य दे श ां त

ि यां या मावी आिधकारां या

थापने स ाठी सु

ीवादी चळवळीला एकोणिवसा
झाला होता. राजक य
मह वपू ण असे

झाले या

ा शतकाचा पु व ाधातच

ये त , िश णात, नौकरी,

ारं भ

वसायात

थान िमळिव यासाठी पाि मा य ि यां न ा फार

मोठा सं घ ष करावा लागला. या पा ा य

ीमु

चळवळतू न च

‘ ीवादी िवचाराचा ज म झाला.
एकोिणसा ा शतकातील भारतीय
भारतातील

ीसु ध ारणा चळवळ :

ीचळवळ ही पा ा य

ीवादामु ळे

झाले ल ी असली तरी ितचा उदय भारतात ऐकोिणसा
सु

झाले या

भारतातील

समाजसु ध ारणा
ीसु ध ारणा

चळवळीतू न च

चळवळ

पाह यापु व

ा शतकात

झाले ल ा

ाचीन भारतीय समाज

थान किन

वातं याचा, िश णाचा

अिधकार न हाता, चू ल व मू ल हे च ितचं काय े
वतं

यावे

व थे त ि यां न ा समाजात दले ल े

दजाचे होते . ि यां न ा

वत:चे असे एक

आहे .

भारतातील

त कालीन ि यां च े सामािजक थान ही आपणाला ल ात
लागते .

भािवत

होते . ि यां न ा

अि त व असू शकते . हे च त कालीन

समाजाला मा य न हते .

ी या जीवनात पतीिशवाय ितचे

अि त व समाजाला मा य न हे . यामु ळे पती या िनधनानं त र सती
जाणे कवा अ यं त क दायी असे िवधवे च े जीवन जगणे या िशवाय
दुस रा पयाय न हते . पु षां न ा मा
‘मोगलकाळातही पु ष धान
असले ल े

असे कु ठले ह ी बं ध न न हते

व था होती. ि यां न ा समाजात

थान दु यम दजाचे च होते . पे श वे क ाळातही जा तीत

जा त वातं य पु षां न ा दे यात आले ल े होते . समाजात के शवपन,
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दे व दासी, बालिववाह, बािलकाह या सतीप दती जोहर इ. अिन
ढी, परं प रा अि त वात त वात हो या, तरीही मु ग लकाळात
िजजाबाई, चाँ द बीबी, नू ज हान, महाराणी ताराबाई इ. ि यां न ी
तय

अ

आढळू न

य पणे राजकारणात सहभाग घे त याचे काही उदाहरणे
ये त ात.

तर

पे श वे क ाळात

काही

मोज या

ि या

अिह याबाई, गोिपकाबाई सार या ि यां राजकारणात ठसा
उमटवले या दसतात.
इं जी

राजवटी

म ये

इं जां न ी

सु

के ले या

न

ा

िश णप दतीमु ळे अने क भारतीय त ण िशकु न पु ढ े आले व यां न ा
ि यां या दु: खाचे ने म के कारण कशात आहे . याचा उलगडा झाला.
भारतातील जातीिववाह, बालिववाह, सती, िवधवापु न ववाह बं द ी
या सारखा अने क अने क चालीरीत िव

द आवाज उठिव याची

जाणीव या िशि त त णां न ा होऊ लागली.
चळवळीची सु वात

या सु ध ारणावादी

थम बं ग ाल म ये झाली. ‘आ मीयसभा’

थापन क न 1818 म ये राजाराममोहन रॉय यां न ी बं ग ाल म ये
सती थे व र बं द ी घातली.
महारा ाम ये ही
चळवळीत

ीसु ध ारणाचळवळ सु

लोकािहतवादी

बाळशा ीजां भ े क र

यां न ी

िवधवा

य

आप या

पु न ववाहाला अनु कु ल मत िनमाण कर याचा
वृ प ातू न
िविवध

के ला.

तप ातू न

लोकिहतवाद ना

ां व र चचा के ली. महारा ात

अने क ां न ी सहभाग घे त ला यात अ
मह वाचा सहभाग होता.

झाली. या

ीयां या

ी सु ध ारणा चळवळीत

माने म. योतीराव फु ले यां च ा

ी िश णाचे मह व ल ात घे व ू न यां न ी

1848 ला पु यात मु ल साठी पिहली शाळा काढली.

ीदा याचा

अं त क न

यां न ा समानते न े जगता यावे यासाठी म.फु ले न ी

पु षस ा

व

जाितभे द

यावर

कठोर हार
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बालह या ितबं ध गृ ह ाची,

व

सु त ीगृ ह ाची

थापना

क न

समाजा या अ याचाराला बळी पडले या िवधवां न ा आ य दला.
िवधवां च े के षवपन करणा या लोकां ि व

सं प घडवू न आणला

गु ल ामिगरी, सावजिनकस यधम या सार या मह वपू ण

ं थ ातू न

ी

- शु ां या शोषणाचे मु ळ अ ानाम ये व धमाम ये कसे आहे , हे
प

के ले .

ी िश णाचा अिभनव

िश णाचे काय जोतीरावां न ी

योग यां न ी सु

के ला.

वत: या घरापासू न सु

ी

के ले .

जोतीरावां न ी सािव ीबाईला िशकवले पु ढ े िशकु न सािव ीबा नी
मु ल ना िशकव याचा िनणय घे त ला. सािव ीबा नी मु ल या
शाळे त

ी-िशि का

इथू न च भारतीय

हणू न काम कर यात सु वात के ली आिण
ीचा सावजिनक जीवनाचा

ारं भ झाला.

एकोिणसा

ा शतकात

‘ताराबाई

शदे ’ यां न ी मां ड ली ‘ ी-पु ष तु ल ना’ हे ताराबा चे

मह वाचे पु तक होय.
अ यं त मह वाची

ी-पु ष समानते च ी भू ि मका परखडपणे
ीमु

चळवळीमधील पं ि डतारमाबाई ही

ी आहे . यां न ी जीवनभर भारतीय ि यां या

उ दारासाठी काय के ले . ‘ ीधमनीती’ या पु तकात या ि यां न ा
आ मभान दे ण ारे िवचार मां ड तात. ि यां न ा समानते च ी व समते च ी
वागणू क िमळाली पािहजे , ितचे दा य सं प ु ात आले पािहजे ,
यासाठी ि यां च ी अि मता जागृ त कर याचा

य

या करतात.

महा मा गां ध नी ही ि यां या जीवनािवषयी व ि यां या
समते ि वषयी अ यं त तळमळ होती. ि यां न ा
थान दे ऊ न

वातं या या चळवळीत भाग

ित ा व समानते च े
यायला लावू न ,

िश णाचा पु र कार क न म. गां ध ीनी ि यां या
ये ण ा या

बालिववाह था,

गतीचा आड

िवधवापु न ववाह,दे व दासी,

या थां च ा िवरोधी िवचार मां डू न म. गां ध ीनी
मह पू ण काम के ले . छ पती शा

ीमु

महाराजां न ी
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मह वाची काय के ले . जाती
असले ल ी
होता.

व थे च ा अं त कु टु ं ब ाचा आधार

ी क

शके ल असा छ पती शा

ि यां च ी

गु ल ामिगरीतू न

महाराजां न ा िव ास

मु ता

झा यािशवाय

समतािध ीतसमाज िनमाण होणार नाही. यासाठी छ पती शा
महाराजां न ी

ीवगाची

गु ल ामगीरीतू न

मु ता

के ली.

डॉ.

बाबासाहे ब आं ब े ड करां न ी के ले या सामािजक सु ध ारणे त ि यां च ा
सहभाग मह वाचा मानला. जाितयते या उतरं ड ीत जगणा या
ि यां न ा पु षाएवढीच समानता

दली.

1927 चा महाडचा

स या ह, भू ि महीन स या ाह, 1930 चा काळा राममं दर

वे श ,

1956 ला धमातर, या सव चळवळीत बाबासाहे ब ां बरोबर असं य
दािलत ि यां च ा सहभाग होता. डॉ. बाबासाहे ब ां न ी अशा चळवळ
मधू न ि यां म ये एक आ मिव ास िनमाण के ला. बालिववाह,
आं त रजातीय िववाहबं द ी ब प ी व इ. हदू धमातील बं ध नावर डॉ.
बाबासाहे ब ां न ी

हार के ला. ‘ हदूक ोडबील’ तयार क न

यात

बाबासाहे ब ां न ी ि यां न ा िवधवापु न ववाह, घटसफोटाची तरतू द ,
बालिववाह िवरोध, एकप ी व कायदा, मालम े त ि यां न ा ह
दले होते . परं त ु पु र ोगामी हदू ि यां न ीच या बीलाला िवरोध
के ला. यामु ळे हे बील थगीत झाले . या घटने म ु ळे बाबासाहे ब ां न ी
कायदे म ं ीपदाचा राजीनामा दला. भारतातील सम त ि यां स ाठी
बाबासाहे ब ां न ी ‘ हदूक ोडबील’ तयार के ले होते . ठरावीक वगातील
ी ‘ हदूक ोडबीलाची’ ह दार न हती तर ‘ ी’ हा ‘ हदूक ोडबीला’
क

बदू होता. पु ढ े

मश: ‘ हदूक ोडबील’ मा य झाले . डॉ.

बाबासाहे ब आं ब े ड करां न ी भारतीय रा यघटना िल न ि यां न ा
अने क अिधकार दले , यामु ळे सामािजक, राजक य, आ थक े ात
ि यां च ा सहभाग वाढायला लागला. एकोिणसा
झाले या सामािजक चळवळीम ये

ा शतकात सु

अने क समाज सु ध ारकां न ी
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मह वाचे योगदान दले . महारा ात या चळवळीम ये म. याितबा
फु ले , लोकिहतवादी, कव, सािव ीबाई फु ले , ताराबाई
पं ि डता रमाबाई, छ. शा
कानीटकर,

शदे ,

महाराज, रमाबाई रानडे , काशीताई

खमाबाई राऊत, म. गां ध ी डॉ. बाबासाहे ब आं ब े ड कर

यां या कायातू न

ीमु

चळवळ अिधक मजबू त होत गे ल ी.

‘ ीवाद’ सं क पना पा ा य दे श ातू न आली असली तरी
भारतात

ीमु

चळवळीची सु वात ही एकोिणसा

झाली. अने क समाजसु ध ारकां न ी

ीदा यमु

1975 नं त र या काळात महारा ात

ीवादी चळवळ अिधक वे ग ाने

काम क

साठी

ा शतकात
य

के ले .

लागली. 1975 हे आं त ररा ीय मिहलावष हणू न घोिषत

झाले . महारा ातील
ि यां या

ां क डे

ीमु
ल

चळवळीत काम करणारी
दे ऊ न

ीला

नाकार या

माणू स क या ह ासाठी अिधक गां ि भयाने पा
कायातु न ती ि यां च े

गे ल े या

लागली. आप या

मां डू लागली.

मराठी सािह यात अने क
लाग या या

ी

ीवादी ले ि खका ले ख न क

ीवादी ले ि खका, डॉ. अि नी ध गडे , िव ु त भागवत,

ा. डॉ. शोभा पाटील, मृ ण ािलनी जोगळे कर इ. मराठीतील
ीवादी ले ि का आहे त . या
शदे ,

फु ले ,

म. गां ध ी, पं ि डता

रमाबाई,

बाबासाहे ब आं ब े ड कर यां न ा

े र णा मानू न आपली

ीवादी भू ि मका

प

सािव ीबाई

ीवादी ले ि खका म. फु ले ताराबाई

करतात. दिलत सािह यात ले ख न करणा या

वं द ना सोनाळकर,

डॉ.

ीवादी ले ि खका

ितमा परदे श ी, सरोज कां ब ळे , उ मला पवार,

श मला रे घ े या आहे त या ले ि खका म. फु ले डॉ. बाबासाहे ब
आं ब े ड कर यां न ी आपली े र णा मानतात.
मराठीतील

ीवादी सािह याची

े र णा हणू न जोतीराव

फु ले यां च े नाव यावे लागते . म. फु ले यां न ी
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योगदान
किन

दले

ते

अ यं त

मह वपू ण

आहे .

जाती े

वा या,

वा या िवरोधात भू ि मका मां ड ताना म. फु ले यां न ी

पु ष समानते च ाही िवचार के ला.

ी -

ी दा याचा अं त कर यासाठी

डॉ. बाबासाहे ब आं ब े ड करां न ी ‘मनु मृ त ी’ जाळली. ‘मनु मृ त ी’ ही
जाित

व थे च ा जािहरनामा होता. तसाच तो

ीदा यां च ाही

जािहरनामा होता. मनु न े ि यां न ा वातं य नाका न ितला पापी,
कु लटा असे हटले होते . यामु ळे हजारो वषापासू न इथली

ी ही

गु ल ािमत जीवन जगत होती. मनु मृ त ी जाळू न बाबासाहे ब ां न ी
ीदा यां च ा अं त के ला.
ीवाद
चळवळनी सु

हणजे काय? हे पाहतां न ा फु ले , आं ब े ड करी

के ले या चळवळीतू न पु ढ े भारतात

जोमाने काय क

लागली या चळवळीतू न अने क

ीवादी चळवळ
ीवादी लोिखका

पु ढ े आ या आप या सािह यातू न यां न ी ि यां च े
सु वात के ली. यामधू न

मां ड यास

ीवादी चळवळ अिधक पोषक बनते गे ल ी.

ीवादी िवचार णाली ि यां या दु यमते च ा शोध घे त े . भारतात
आं र रा ीय मिहला वषा या िनिम ाने ि यां च ा पा ा य

ी

चळवळीशी, िवचारां श ी प रचय होऊ लागला, पु षीवच व,

ी

दु यम व,

ीचे समाजरचने त नाकारला गे ल े ल े माणु स पण हे

भारतीय ि यां या ल ात ये ऊ लागले व इथ या
ी या

ाकडे पाह याची दृ ी बदलत गे ल ी.

ी कायक याची
ीवादी जाणीव

घे ऊ न या काम क लाग या.
पा ा य दे श ातील धम, सं कार, चालीरीती
अस यामु ळे भारतीय ि यां या बाबतीत ते थ ील
तसा लावता ये ण ार नाही. परं त ु काही

वे ग या

ीवाद जशाचा

ीवादाची सू े आप याकडे

लागु पडणारी आहे त . हे मा य करावे लागते .

ीवाद

हणजे

खासगी, समािजक, आ थक आिण राजक य पातळीवर होणा या
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ि यां या दडपणु क ब ल जाणीव होणे कारणे आिण याच बरोबर
या

दडपणु क

िवरोधात

झगड याची

तयारी

असणे

हणजे

ीवादचा अं ग ोकार करणे होय.
ीवादी ले ि खका

ीवाद हणजे

ी-पु ष समानता मानू न

ीला ‘माणू स ’

वीकारले जाणे मह वाचे मानतात.

ीला माणू स

हणू न पािहले जाणार नाही तो पयत

समाजामिधल दु यम वाचा सं प णार नाही.
समाजात, कामा या

जो पयत
ीची

ीची कु टु ं ब ात,

ठकाणी होणारे शोषण व दडपणु क चा

जाणीव होणे व ही प रि थती बद यासाठी ि या आिण पु ष यां न ी
जाणीवपू व क कृ ती करणे
ीवादी

ले ि खका

हणजे

घे त ाना

ीवाद होय, अशी भू ि मका

दसतात.

स ीवादी

भू ि मका

ही

पु षां ि वरोधी भू ि मका नाही. तर आ हाला समाजात पु षां ए वढे च
थान िमळाले पािहजे , िविवध े ात
पािहजे सं कृ ती या इितहासाने

ीचा सहभाग वाढला

ीचे जे माणू स पण नकारले ितला

दु यम थानी ठे वू न ितची बाई ही भू ि मका िनि त के ली या मधू न
बाहे र पडू न ि यां न ी आपले ह
िनमाण करणे हणजे

िमळवणे वत:म ये आ मिव ास

ीवाद होय.

ीवादी िवचार णाली : भारतीच

ीवाद चा सं घ ष हा पु षां या िवरोधी नसू न

पु ष धानते ल ा नाकारणारा आहे . पु ष धानता या त वावर उभी
आहे .

यात वािव

दचा आहे . माणू स या ना याने

समानते च ा िवरोधी असणारी जी त वे ,
या दूर कर याचे ये य

ढी सं कार,

दा आहे त

ीवादी बाळगतात. पा ा य

ीवाद हा

िववाहसं था, कु टु ं ब सं था नाकारतो, परं त ु भारतीय
भू ि मका नाही. तर
झाली पािहजे ही

ी-पु ष

ीला मनु ष व

ा

यां च ी भू ि मका आहे .

ीवादां च ी ही

होऊन, समानता िनमाण
ीवादी जाणीव घे ऊ न
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किवता िलिहणा या

ीवादी कविय ी हणू न , मि लका अमरशे ख ,

अि नी ध गडे , अनु र ाधा पाटील,

भा गणोरकर, अनु र ाधा

पोतदार इ. चा उ ले ख करावा लागतो. ि यां च ा आ मकथन या
सािह य कारात

ीवादी जाणीव घे ऊ न ले ख न करणा या ि या

हणू न माधवी दे स ाई नाच ग धु म ा, मािलका अमरशे ख मला
उ वात हायचे यां न ी ले ख न के ले आहे .
एकं दरीतच

ीवादी जाणीव घे ऊ न ले ख न करणा या

ीवादी ले ि खकां न ी कथा, किवता, आ मकथन िलखणातू न आपली
दु यमते च ी भू ि मका
पु ष धान

प पणे मां ड ली आहे . के वळ

ी

हणू न

व थे त आपले मानवपण नाकारले गे ल े यामु ळे आपला

क डमारा कसा झाला हे

या

भारतात अं ध

ं ड ाप दती, िवधवा िववाह, प रत या

दा, िश ण

करतां न ा

दतात. आजही

अशा सार या सम या आहे त . आजही भारतात िवधवािववाह होऊ
शकत नाहीत.
या सव

ु ण ह ये स ारखा घटना

ां च ी उकल

ीचे अि त व नाकारतात,

ीवाद ना कराची आहे .

ख या अथाने मराठी सािह यात

ीवाद िवकिसत करायचा

असे ल तर

ािमण भागात या, तळगळात या, ब जन वं ि चत

घटकां त ील

ि यां च े

सु ट णे

ािमणभागातील, तळगाळातली
ितचे
दिलत,

सम या वे ग या
शे त करी,

अव यक

आहे .

आजही

ी िश णापासू न वं ि चत आहे .

व पा या आहे त . आ दवासी, भटके ,

शे त मजू र ,

कामगार

ि यां ,

ीवादापासू न

कोसोदूर आहे त . या ि यां या जीवनाचा िवचार गां भ ीयने होणे
मह वाचे आहे . कारण या ि यां आज या,
यापासू न लां ब आहे त .
आ दवासी, क करी
आहे

खे

ीमु

,

ी वातं य

ातील तळागाळातील

ािमण, दिलत,

ी आजही पु षां च ी गु ल ाम

हणू न च जगत

हणू न वै च ारीक व लिलत अशा दोन पात यावर
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सािह याचा िवकास झाला पािहजे .
ले ख न क न

ीवादी ले ि खकां न ी वै च ा रक

वत: या अि मते स ाठी झगडणारी नाियका आज या

ीवादी सािह याने िनमाण के ली पािहजे अशा प दतीने

ीवाद

सािह याची सं क पना व वलं ब आपणाला सां ग ता ये ई ल.

***
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ांती योती सािव ीबाई फु ले यांचे
ीिश ण िवषयक िवचार
डॉ.
डॉ. भा कर माने
सहा यक ा यापक,

डा संचालक, वामी िववेकानंद महािव ालय,

िश र ताजबंद, ता. अहमदपूर, िज. लातूर.

8 माच हा

दवस जागितक मिहला दन हणून जगभरात साजरा

के ला जातो. एक माणूस हणून

ीचा स मान हावा, ित या

मतेचा

जगा या उभारणीत उपयोग हावा ही यामागची भूिमका होती.

ी

वातं यासाठी जगात सात याने य झाले आहेत. भारतीय दृ ीने िवचार
के यास महा मा फु ले आिण सािव ीबाई फु ले यांनी
सव थम सु

ी मु

या कायास

के ले होते.

आधुिनक भारता या इितहासात
यांना अन यसाधारण मह व आहे.

ांती योती सािव ीबाई फु ले

या काळात मिहलांना कोण याही

व पाचे वातं य न हते या काळात पती ांितसूय जोितबा फु ले यां या
सहकाय आिण

ेरणेतन
ू
यांनी

वतः िशक यास सु वात के ली. या

आधुिनक भारतातील पिह या िशि त मिहला, पिह या िशि का, पिह या
िशि त मु या यािपका हो या.
हदू धमाने

ीला के वळ चूल आिण मूल इतके च वातं य बहाल

के ले होते. या या िव द जाऊन

ी ही सु धा एक माणूस आहे हे

समाजास पटिव याचे काय सािव ीबा नी के ले. िवधवा पुन ववाह, मोफत
सूतीगृह, के शोपनास िवरोध यासार या कतीतरी मूलभूत सुधारणा
समाजाचा चंड िवरोध वीका न यांनी राबिव या. संगी शारी रक,
मानिसक

ासही सहन के ला. पारं प रक धम आिण याचे िनयम
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दु यम लेखणारे आहेत, हे स माण पटवून दले. आज धम कायात
वातं य ा झाले आहे, ते सािव ीबा

ीला जे

या अथक य ाने फिलत आहे.

'सािव ीबा नी िशि का हो याचे

िश ण घेतले होते.'1

मिहलांनी के वळ चूल आिण मूल यातच आपले आयु य घालवावे आधी
धारणा असले या काळात एका माळी कु टुंबात ज मले या दांप याने सबंध
धमसं थेला हादरे देऊन आधुिनक भारता या इितहासात एका न ा
पवाला सु वात के ली, हे नाकारता येत नाही. ज माने
सारखा असून

येकाला

याचे नैस गक ह

येक माणूस

िमळायला हवेत, ही

सूय काशाइतक स य बाब जगासमोर मांड यासाठी यांनी ब जन, शू
आिण

ी जीवनात अमुला

बदल घडवून आण यास सु वात के ली.

ब जनां या अधोगतीला यांचे अ ान कारणीभूत आहे, हे यांना स माण
िस

के ले. के वळ बोल यापे ा

य

कृ ती कर यावर यांचा िवशेष भर

होता. प रणामी 1850 या आसपास धमाचे आिण

ा नी िवचारांचे

वच व असले या पु यात यांनी मुल साठी पिहली शाळा काढली. अथात
सािव ीबाई सोबत हो या हणून महा मा फु ले यांना
सहजपणे

ी िश णाचा पाया

घालता आला. थोड यात आधुिनक भारतातील मिहला

सबलीकरणा या कायात सािव ीबाई फु ले यांचे योगदान अ यंत मोलाचे
आहे, हे िवसरता येत नाही.

तुत लेखात सािव ीबाई फु ले यांचे आधुिनक

काळातील मिहला सबलीकरणातील योगदान असा सं ेपाने िवचार
करावयाचा आहे.
उ

े१) आधुिनक भारता या िवकासात फु ले पती प ीचे यां या कायाचे
मह व अधोरे िखत करणे.
२) त कालीन समाज जीवनात

ीचे थान समजून घेणे.

३) त कालीन समाजजीवनातील सामािजक, धा मकता समजून घेणे.
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४) आधुिनक भारता या इितहासात

ी जीवन सुधारणेचा आलेख

अ यासणे.
५) िवशेषतः

ी जीवन सुधार यासाठी सािव ीबाई फु ले यां या

िवचार व कायाचे नेमके योगदान िवचारात घेण.े
गृिहतके १)

ी समाजातील अध श

असून ित या

मतांचा समाज

उ तीसाठी उपयोग होणे गरजेचे आहे.
२)

ीही माणूस अस यामुळे ितला ितचे नैस गक अिधकार िमळणे
म ा आहे.

३) समाजा या उ प ी आिण िवकासात

ीचा सहाचा वाया आहे.

४) सािव ीबाई फु ले यांनी महा मा फु ले यां या सहकायाने आधुिनक
भारतातील

ीचे जीवनमान सुधार यासाठी मोलाचे योगदान

दले आहे.
िवषय वेश काळ कोणताही असो

ीला नेहमीच दु यम वागणूक िमळत

आली आहे. आ दम काळापासून ती चूल आिण मूल यात अडकू न पडली
होती. आधुिनक काळात ितला मु

कर याचे काम सािव ीबाई फु ले आिण

महा मा फु ले यांनी के ले आहे. िश ण हे
िश ण हा

गतीचा मूल मं

येक अडचणीचे मूळ आहे.

आहे. एकू ण िश णाचे मह व फु ले पती

प ीने ओळखले होते. पुढील माणे सािव ीबाई यांनी मिहला िश णा या
कायात के ले या मह वा या कामाचा िवचार क .
अ ) सािव ीबाई फु ले आिण
त कालीन कर्मठ

ीिश ण थािपतां या बाले क ला असले या पुणे

आिण पु या या प रसरात महा मा फु ले यांनी
मुल साठी शाळा सु

1850

या आसपास

के या हे सव ात आहे. परं तु ही

या वाटते

िततक सोपी न हती. मुळात धम थ
ं ां या आधारे मुल नी िशकू नये असा
समज याकाळी

ढ होता. खु मुली िशकायला तयार न ह या. पालक
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िशकवायला तयार न हते. अशा काळात धम, समाज, कु टुंबाचा िवरोध
प क न महा मा फु ले यांनी मुल साठी शाळा सु

के ली. 'म. फु ले यांनी

पुणे शहरा या मुल साठी शाळा काढली. ती फार दवस चालली नाही.
यानंतर यांनी

3 शाळा काढ

या हो या. बुधवार पेठ, रा ता पेठ, वेताळ

पेठ या भागात या शाळा हो या. या शाळे त अ यापनासाठी एका
िशि के ची गरज होती हणून यांनी आप या प ी सािव ीबाईला िश ण
दले व अ यािपका बनिवले.'2 यातही शाळा काढणे सोपे होते पण शाळे त
मिहला िश क अस यािशवाय मुल ना िशकिवणे अवघड काम होते.
महा मा फु ले यांनी आप या सुिव

प ीस आपली अडचण सांिगतली

आिण सािव ीबा नी वतः िशक याची तयारी दशिवली. अथात याकाळी
यांनाही िशकणे सोपे न हते. त कालीन धममातडांनी धम बुडा याची
आरडाओरड के ली. सािव ीबा नी याकडे दुल

के ले. अनंत अडचण ना

सहन क न यांनी आपले अ ययन व अ यापनाचे काय चालू ठे वले होते, हे
िवसरता येत नाही.
आधुिनक भारता या इितहासात

ी िश णा या बाबतीत

सािव ीबाई फु ले यांचे योगदान वादातीत आहे. या पिह या िशि त
मिहला आहेत. या पिह या िशि का आहेत. या पिह या
मु या यािपका आहेत. यािशवाय आधुिनक काळात
हणून

गती

सािव ीबा

झाली

या

या शाळे तील होतक

गतीचा

िशि त

ी िश णात िजतक

सािव ीबाई

पाया

आहेत.

िव ाथ मु ा साळवे हे याचे उ म

उदाहरण आहे. आजही असं य मिहलां या या

ेरणा ोत आहेत, हे

िवसरता येत नाही.
मुळात स यशोधन ही

या अ यंत अवघड आहे. यां यासाठी

गतीचे दारे खुली करावेत ते ही पारं प रक िवचारांपासून दूर जायला
तयार नाहीत आिण दुसरीकडे

थािपत उ वण य याचे अिधकार

सोडायला तयार नाहीत अशा वातावरणात स य हाच देव मानून काय

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

258

करणे सोपे काम न हते. "स यशोधक िवचार हा शा त िवचार आहे, थल
काळा या मयादा ओलांडणारा वैि क िवचार आहे."3 हे डॉ. सुधाकर
शेलार यांचे मत स यशोधक िवचार आिण स यशोधक समाजाचे मह व
अधोरे िखत करणारे आहे. सािव ीबाई फु ले यांनी

ी िश णासाठी आयु य

खच घातले आहे, हे इथे मा य करावे लागते.
ब) िन कष ीचा िवकास हा जगा या क याणासाठी अ यंत मह वाचा आहे.
आधुिनक भारता या सवागीण िवकासात महा मा फु ले आिण सािव ीबाई
फु ले यांचे योगदान अ यंत मोलाचे रािहले आहे, यात शंकाच नाही.
महा मा फु ले यां या

ी सबलीकरणा या योजना स यात उतरिव याचा

कामी सािव ीबाई आयु यभर िझजत रािह या. सािव ीबाई फु ले यां या
ी िश ण या िवषयावर सं ेपाने िवचार के यानंतर हाती आलेले िन कष
सू

पाने पुढील माणे मांडता येतील.
1.

ीिश णा या पाया आधुिनक भारता या इितहासात सव थम
सािव ीबा नी घातला.

2.

ी वावलंबन, स मीकरण याचे धडे सािव ीबा नी दले.

3. िश णाबरोबरच

ीवादी लेखनाची मु तमेढही सािव ीबा नी

रोवली.
4.

ी नेतृ वाची चुणूक सािव ीबा नी आप या कायातून दाखवून
दली.

5.

ीला मानिसक गुलामिगरीतून मु

के ले.

6. चूल आिण मूल या या पुढे जावून घर, कु टुंब, समाजा या गतीस
आपले योगदान दे याचे साम य सािव ीबा नी दले.
7. एक

ी िशकली क

संपूण कु टुंब िशकते ही उ

स यात

उतरिव याचे काम सािव ीबा नी के ले आहे.
वर नमूद के या माणे सािव ीबाई फु ले आिण मिहला
सबलीकरण याबाबत िन कष न दवता येतात. आज आधुिनक भारतात
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ि यांनी िश ण, राजकारण, उ ोग, तं

ान, समाजकारण अशा िविवध

े ात उ ुंग झेप घेतली आहे. आज पु षा या खां ाला खांदा लावून
कब ना या याही पुढे जावून मिहलांनी
उमटिवला आहे, याचे सव वी
कायाला

वत: या कतु वाचा ठसा

ेय सािव ीबाई फु ले यां या िवचार आिण

ावे लागते. एक िशि का

हणून जशा या उ म हो या

याच माणे सहचा रणी हणूनही या सव म हो या. के वळ महा मा फु ले
यां यामुळे

ी सबळ झाली नसती. तसेच के वळ सािव ीबा

या

य ामुळेही हे श य झाले नसते. एक कु टुंब हणून यांनी ब जनां या
िहताची जबाबदारी आप या खां ावर घेतली. या कु टुंबाचे पालक व
यांनी आनंदाने वीकारले होते. त कालीन रीती नुसार होणा या टोका या
िवरोधामुळे
मानिसक

यांना

वतःचे घरही सोडावे लागले. शारी रक आिण

ासही मो

ा माणात सहन करावा लागला. असे असले तरी

यांनी हाती घेतलेले काय पूण वास नेले हे िवशेष होते. धम जीवन,
सां कृ ितक जीवन ढवळू न टाकू न समाजात मूलभूत बदल घडिवणे हे
के हाही अवघड काय होते. सािव ीबा नी आप या हयातीत कतीतरी
संकटांना त ड देत मिहला संबलीकरणाचे येय पूण वास नेले आहे. आज
येक

े ात मिहला अ यंत िव ासाने आिण आ ासकपणे वावरताना

दसतात, याचे संपूण

ेय सािव ीबा ना

ावे लागते, यात शंका नाही.

सािव ीबाई कतबगार हो या, धाडसी हो या, संयमी हो या, उ ोगी
हो या. यां या मनात
माते या मायेने

ी, शू , शेतक याब ल अपार क णा होती. एका

यांनी त कालीन ब जनांचे संगोपन के ले आहे, हे

नाकारता येत नाही.

संदभ सूची १) आधुिनक महारा ातील समाज सुधारक - ाचाय डॉ. एस. एस. गाठाळ जुलै 2018 - पृ. 31 .
२) त ैव - पृ. 31.
३) स यशोधक दीनिम कार मुकुंदराव पाटील: जीवनकाय आिण लेखनसमी ा
- जी. ए. उगले - अ रवा य काशन, पुणे - . आ. 24 स टबर

2021 -

पृ. 23.
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उ तम
तम कांबळे यां या अ लेखातू
ातून कट
झालेला ीवाद
ीवाद
रागीनी सुभाषराव माने
संशोधक िव ाथ नी

तावना
तावना :
आपण जर जगाचा िवचार के ला तर जगा या एकू ण
लोकसं येपैक जवळपास प ास ट के लोकसं या ही ि यांची आहे. असे
असले तरी संपूण जगात ि

यांना दु यम थान दलेले आहे. धम, सं कृ ती,

परं परा यां या नावाखाली पु ष धान संकृतीने ि यांचे अिधकार
नाकारलेले आहेत. ि यांनी दु यम थान आिण यामुळे होणारे शोषण
हजारो वष िनमूटपणे सहन के ले परं तु िवसा या शतकात यांना आप या
ह कांची जाणीव झाली आपले ह क िमळव यासाठी ि यांनी जागितक
पातळीवर संघटना सु क न लढे ायला सु वात के ली. सीमान द
बो हार, एिलझाबेथ गॅ के ल, एिमली

ाँटी व शालट

िगलमन, ह जिनया बु फया लेिखकांनी जागितक पातळीवर

ॉटी, शालट
ीवादाची

पायाभरणी के ली.
इ.स. 1950 पयत या मराठी वाड् मयात
ीवादी िवचारांची
पा े परखडपणे िचि त कर याचे धाडस िवभावरी िश कर यांनी
सव थम के ले. जागितक वाड् मयात उदयास आलेलया
ीवादी
सािह य वाहा ा ेरणांमधये िवभावरी या लेखनाचा मोठा वाटा आहे.
1960 नंतर मराठीत जे
ीवादी िलखाण झाले. याची ेरणा मा
भारतीय सं कृ तीतील ीप पाताची िच क सा व याचबरोबर जागितक
पातळीवरील ीवादी सािह यचळवळीतून िमळालेली ेरणा दसून येते.
ीवादी लेखन जरी 1940 ते 1950 या दशकांदर यान होऊ लागले तरी
ीवादाची ताि वक बैठक ही मा 1970 या दशका या आसपास मराठी
वाड् मयात वीकारली जाऊ लागली. आज ी गुलामिगरी या जोखडातून
मु त झाली आहे. तरीपण ितला दुहरे ी भूिमका पार पाडा या लागतात.
नोकरी व घराची जबाबदारी ितलाच पार पाडावी लागते.
ीवाद
हणाजे लगभेदाचा िवचार न करता एक माणूस हणून ीचा िवचार
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करणे होय, ढोबळ मानाने ही चळवळ पु ष िवरोधी वाटली तरी ती
मुलतः समानते या त वाचा पुर कार करते.
ीवाद
ीवाद संक पना :
ीवादी सािह य हणजे काय? हे समजून घे यासाठी अगोदर
ि

यांचे समाजातले नेमके

थान काय आहे, हे समजून यावे लागते.

कु टूंबात व समाजात मुलगाव मुलगी,

ी व पु ष असा फरक के ला जातो.

ज माला येणारे बाळ असेल तर या या खेळ या वेग या असतात. आिण
मुलगी असेल तर यांची खेळणी वेगळी असते. उदा. कचनसेट तसेच
मुलांचे कपडे मो ा आवाजात बोलायचे नाही. िववाह हा िवधी दोन
य ती तसेच दोन कु टुंबाना जवळ आणणारा असला तरी मुलीलाच
मुलाकडे नांदायला जावे लागते. यातूनच
येते.

ीवाद हणजे काय? ल ात

ीवाद हणजे काय? हे ामीण दिलत आिण

ीवादी सािह य

ा

पु तकात खूप चांग या प तीने समजावून सांिगतलेले आहे. ते असे
ीवाद हणजे ीला आप या व वाची जाणीव होणे. ितला आप या
यि तम वाचा अथ कळणे. ितला ित या माणूसपणाब ल आि मयता
वाटणे ितला ितचे ह क अिधकार कळणे ितला ित या अवमू यनाची आिण
शोषणाची जाणीव होणे. ितने आप या दडप या जाणा या व वासाठी
संघष वण होणे हणजे
ीवाद होय.
ीने बाईपणाची कात टाकू न
माणूसपणाचे नवे प धारण करणे हणजे ीवाद होय ीला ित या
गुलामीची जाणीव होणे आिण ितने आप या गुलामीिव
बंड करणे
ालाच ीवाद असे नाव देता येईल.
‘उ तम
तम कांबळे ’ यां या अ लेखातील ीवाद
ीवाद :
उ तम कांबळे हे मु यतः दिलत सािह यकां या ितस या िपढीत
लेखन करणारे एक मह वाचे लेखक आहेत. यावसायाने प कार
असणा या उ तम कांबळे यांनी मराठी सािह याला अनेक दजदार कलाकृ ती
दले या आहेत. उ तम कांबळे यांनी कथा, कादंबरी, किवता, आ मकथन,
संशोधानपर संपादन, दिलत लेखान इ यादी वाड् मयाचे कार हाताळले
आहेत. चळवळीतून काय करणारा कायकता म्हणून यां या
यि तम वाची जडणघडण झाली आहे. मानवी भावभावना, माणसांचे
िविवध
, समाजातील सनातनी ढी, परं परा
ाचार िनतीमू यांची
होणारा परवड यात भरडला जाणारा सवसामा यमाणूस व यासोबतच
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जागितक करण, खाजगीकरण, उदारीकरण यामुळेमाणसाची होणारा
धुसमट क डी व यातून मानवी मू यांचा होत चाललेला हास या सवाचे
चतन उ तम कांबळे यां या वाड् मयात येते. उ तम कांबळे यांचे
यि तम व प रवनवादी आहे. यामुळे काळाला समांतर राहणारा हा
लेखक आहे.
उ तम कांबळे यांनी िविवध
े ात कतबगारी करणा या
मिहलां या कत वािवषयी अ लेख िलहीले आहेत. आ दवासी या या
ह कांसाठी व यांचा वाभीमान जागृत करणारी व अ यायािव
वाढव यास वृ त करणारी
ी हणजे गोदावरी परळे कर होय.
आ दवासी ही चंड अंध ाळू होती. वेठबीगारी व सावकारी यात ते
आपले आयु य गहाण टाकत असत. अशा आ दवास या पा ापा ांवर
गोदाताई वतः जात व यां यात जागृती िनमाण करत असत. यांना
वातं याचे व ितकाराचे धडे देत असत. तसेच आ दवास ना यां या
ह काची जाणीव क न देत असत. गोदाताई आ दवास या ग यातील
ताईत बन या हो या. गोदाताई आयु यभर आ दवास साठी सात याने
लढत रािह या. यांच आयु य हणजे एक दघ लढाईच होती हणजेच
यां या िनधनान उपेि तांचा एक वटवृ उ मळु न पडला आहे. अशा
शाळांनी उ तम कांबळे यांना आदरांजली य त के ली. एक होती समई या
शीषकातगत अनुताई वाघ यांची त थ जीवनकहानी मांडली आहे.
अनुताई थोर समाजसेिवका व िश णत हो या यांनी आयु यभर
ज हारमधील कोसबाढ या टेकडीवर आ दवास साठी ानय तेवत
ठे वला. वया या तेरा या वष यां या पतीचे िनधन झाले. तरीही
अनुता नी आभाळाएवढे दुःख पचवुन िज ीने िश ण घेतले व
समाज यव थेमुळे िपचले या आ दवास या घरोघरी ान दे याचा िवडा
उचलला. असं य आ दवास ना ानाची ओढ लावली. िश क मागदशक,
कायक या, िवचारवंत, लेिखका अशा िविवध
पांम ये यांनी
आदीवासीम ये चांगले थान िनमाण के ले. हे काय करत असताना
अनुताईनां ब याच सम यांना सामोरे जावे लागले. पण यांनी ितकु ल
परि थतीतही आपले काय तीत याच िज ीने चालु ठे वले. यांनी वतःला
ये ती वाढु न घेतले होते. हे सव काय अनुताई िन वाथपणे करत असत.
यांनी कधी िस ीची हाव के ली नाही. कधीही झगमटाचा यास धरला
नाही. कधीही अंगी मोठे पणा बाळगला नाही. या ानमं दरात मंद
काशात मं दर उजळू न टाकणा या समई माणे अनुताईनी
आ दवास साठी काम के ले. आ दवास या िजवनातील अ ान पी
काळोखा दुर के ला. ही समई आता अनेक वषा या अिवरत धडपडीनंतर
िवझली आहे. हे अ यंत भावुकतेने उ तम कांबळे यांनी य त के लेले आहे.
संघषया ी शांताबाई या अ लेखात सतत सहा दशके दिलत समाजा या
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उ ारासाठी चळवळीत काम करणा या शांताबाई दाणी यां या
कायािवषयी लेखन के लेले आहे. शांताबा नी बी.ए. झा यावर े नग
होऊन काही वष नोकरी के ली. यांनी आप या अफाट कायश ती या
जोरावर राजकारणात आपले वेगळे थान िनमाण के ले होते. शांताबाईचा
ज म अ पृ य कु टूंबात झाला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे यांची ेरणा
होते. यां या रे णेने शांताबा नी शाळे ची पायरी चढली. जातीयतेचे
असं य वाईट अनुभव यांनी अनुभवले जातीयतेचे अ यंत जहाल चटके
यांनी सोसले. यांनी खुप अपमान सहन के ला. दादासाहेब गायकवाड
यां या मदतीने या चळवळीत सामील झा या. दिलत मिहलां या
िश णांवर यांनी ल क त के ले. महागाई कमी हावी तसेच संयु त
महारा हावा या चळवळीत यांनी स य भाग घेतला शांताबा नी
बौ धम वीकारला यांची िवधासभेवर िनयु ती झाली. िवधासभेवर
िनयु त झाले या शांताबाई पिह याच दिलत मिहला हो या. यांना अनेक
पदे िमळाली अनेक पुर कार िमळाले. पदे-पुर कार भुषवूनही या
साधेपणाने जग या. शेवटपयत या चाळीतच रािह या यांनी ठरवलं
असत. तर या बांग या म ये कवा कॅ टमधे सहज रा शक या अस यापण
या चाळीतच रािह या माणे कोण याही वाहनाचा या वापर करत
नसत. शांताबाई सायकलव नच वास कराय या अशा या शांताबाई
हणजे संघषाचे एक तेज वी पव होत. दिलत चळवळीत मिहलांम ये
यांचे नाव आ णी रािहल असे यां या कयाचा उ तम कांबळे गौरव
करतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां या िजवनात रमाबाई या िनधनानंतर
एक चंड पोकळी िनमाण झाली. यांचे राज कय, सामािजक जीवन
आ थक यापक झाले होते. अशात यांची कृ ती साथ देत न हती.
बाबासाहेब सतत आजारी असायचे अनेक आघा ांवर लढताना यांना
न या िजवनसाथीची गरज भासत होती. याच काळात डॉ. माळवणकर
यां या म य थीने शारदा कबीर यां याशी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची
भेट झाली. कालांतराने या भेटीचे िववाहात
पांतर झाले.
बाबासाहेबां या अितशय नाजुक घटकाघटक या काळात माई सतत
बाबासाहेबां या सावली बन या. अशातच बाबासाहेबांचे महाप रन वाण
झाले बाबासाहेबां या महाप रिनवाणानंतर दिलतांनी एक यावे, ऐ य
टकवून ठे वले पािहजे असत. संदेश या सतत देत रािहलया
बाबासाहेबां या मारकासाठी यांनी आ ह धरला. यांचे तैलािच संसदेत
लावावे यासाठी
य न के ले. एका महामानवाची प नी बनुन
बाबासाहेबांसार या ड गराची सावली हणून एकिन पणे यांनी सोबत
के लेली आहे. हे यांचे मह व उ तम कांबळे या अ लेखात कट करतात.
प रवतना या लढाईत कु सुमताई पटवधन सदैव लढायची भुिमका घेत
असत. यांची भुिमका समथ होत होती. लढाई व कु सुमताई असे एक
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समीकरण झाले होते. नािशककरांनी अनेक दशके कु सुमता चा संघष
पािहलेला आहे. समाजात सम प रवतन घडिव यासाठी, सुधारणांसाठी,
नवी व ने पेर यांसाठी जे काय संघषउभा रािहल यात कु सुमताई
पटवधन अगदी आ भागी हो या कु सुमताई मिहलां या काय ािवषयी
सजग असाय या महीलांनी शहाणे हावे, वावलंबी हावे यासाठी सतत
चळवळ करणा या खरच लढावू हो या यात शंका नाही असे उ तम कांबळे
हणतात.
कु लदेवीची शोकांितका या लेखात उ तम कांबळे यांनी
फलनदेवीचा िजवन वास मांडला आहे. आधी एक बलात्कारीता, मग,
डाकू , मग समपण आिण शेवटी राजकारणातून लोकसभा सद य असा
फलनदेवीचा वास होता. फु लनदेवीचा वास हा मन िवल ण करणारा
वास आहे. शेवटी द ली येथे यांचा भर दवसा खुन कर यात आला.
ित या संघषमय िजवनाचा अथ उ तम कांबळे नेमके पणाने उलगडताना
हणतात. भूतकाळातील िहशोब चुकला कर यासाठी कु लनदेव चे श ू वाट
पाहत होते. या िहशोबा भाग जसे खूप होते तसेच जातीय उ िनचतेची
भावनाही होती. उ तर देश सार यारा यात सारं राजकारण, अथकारण
यांची मांडणी अ ापही जातीयपटावर के ली जाते. अशा प रि थतीिनमाण
होणार श ु व दोन यि तम ये न राहता. दोन वगात, दोन वणात अथवा
जातीत चटकन िवभागला जात, वषानुवष ते चाटके देत राहत.
फु लनदेवी या आयु याकडं पाहताना या सव गो ी ल ता ठे व या पिहजेत.
देवी हणून यांचे नको तेवढं उदा तीकरण िजतक गैर िततकच
संघषामागची कारण दुलि तकरणही गैर फु लनदेवीची या आली असली
तरी बंदक
ु तून फु लां या हाराकडं, हसेकडु न शांततेकडं जा यासाठी
धडपडणा या आयु याच मरण मा सवानाच होत रािहल. हणजे
संघषाततय जीवनना आिण िजवंतपणी दंतकथा बनले या फलनदेवीची
मीमांसा उ तम कांबळे करतात. भारतीय समाज यव था याला जबाबदार
आहे. ज तःय कोणीही गु हेगार नसतो.
संदभ थ
ं सूची :
ामीण, दिलत,
ीवादी सािह य, यशवंतराव च हाण महारा मु त
िव ापीठ, नािशक, पु.मु.2016, पृ.111-112
२) उ तम कांबळे -ड गर आिण फु लांपूव मनोगत, ड गरासाठी काही फु ले :
मनोिवकास काशन, पुण,े 2008, पृ.112
१)
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Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö Ø»Ö÷Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ‹»Ö. ²Öß. ›üÖë÷Ö¸êü
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×Æü´ÖÖµÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü,
×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü).

Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, Ã¡Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ ´Æü'Ö•Öê Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü ÆüÖêµÖ. ´Ö×ÆüÖ»ÖÖÓ“Ö Ã£ÖßŸÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸ü»ÖµÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö÷ÖÖ“Öê ú»µÖÖ'Ö ÆüÖê'ÖÖ¸üü −ÖÖÆüß, êú¾Öôû ‹úÖ ¯ÖÓÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ³Ö¸üÖ¸üß ‘Öê'Öê úÖê'ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß
´Æü™ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖã−Ö ÃÖÓ¯Öæ'ÖÔ ãú™ãÓü²Ö, ¤êü¿Ö †Ö×'Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ´Æü™ü»Öê»µÖÖ
¾ÖÖŒµÖÖŸÖã−Ö ÃÖÓ¯Öã'ÖÔ ãú™Óüã²Ö, ¤êü¿Ö †Ö×'Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö
µÖêŸÖê. ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬üµÖ ú¸ü'µÖÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ²Ö»Ößú¸ü'ÖÖ‡ŸÖêú ¤ãüÃÖ¸êü
ÃÖÖ¬Ö−Ö“Ö −ÖÖÆüß. ´Ö.÷ÖÓÖ¬Öß ´Æü'ÖŸÖÖŸÖ. ´Öî ´Ö×Æü»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü êú ´Öã§êü ¯Ö¸ü úÖê‡Ô
ÃÖ´Ö—ÖÖîŸÖÖ −ÖÆüß ú¸ü ÃÖúŸÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ö´ÖŸÖÖÓ“Öß
úÖî¿Ö»µÖÖ“Öê •ÖÖ'Öß¾Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ´Öãôêû Ø»Ö÷Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“Öê ŸÖŸ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖ•µÖ‘Ö™−ÖêŸÖü †ÓŸÖ³ÖæŸÖÔ ú¸ü'µÖÖŸÖ †Ö»Ö»Öê †ÖÆêü. ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÆüŒú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
úŸÖÔ¾µÖ ¾Ö ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ“Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ
ú»µÖÖ'ÖÖÃÖÖšüß ×−Ö'ÖÔµÖ ‘Öê'µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üÆüß ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê ²Ö¸êüÖ²Ö¸ü“Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö Æüß †ÓŸÖ³ÖãÔŸÖ ú¸ü'µÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÓŸÖ•Ö»Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿Ö²¤ü, Ã¯Ö¿ÖÔ, ¹ý¯Ö, ¸üÃÖ †Öî¸ü ÷Ö−¬Ö ‡−Ö
ÃÖ²ÖúÖ ÃÖ´Öã“µÖµÖ Ã¡Öß Æîü Ã¡ÖËß ¿Ö²¤ü Ã¡Öß Ã¯Ö¿ÖÔ, Ã¡ÖËß ¹ý¯Ö Ã¡ÖÖß ¸üÃÖ ‡ÃÖ
»Öß»ÖÖ´ÖµÖß •Ö÷ÖŸÖ ´Öê. †¯Ö−Öß †×−Ö¾ÖµÖÔ−ÖßµÖ ÃÖãÂÖ´ÖÖ †Öî¸ü †−Öã¯Ö´Ö †ÖúÂÖÔ−Ö
¿ÖÛŒŸÖ êú ×»Ö‹ ÃÖã×¾Ö×¤üŸÖ Æîü
†£Ö¾ÖÔ¾Öê¤üÖŸÖß»Ö ¾Ö'ÖÔ'ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö¤üµÖÖ úÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß´Öê ¬Ö−Ö
úÖ »Ö´Öß ´Öê, ¿ÖÛŒŸÖ ¤ãü÷ÖÖÔ ´Öê. ‡ŸÖ−ÖÖ ×Æü −ÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß ‡ÔÀ¾Ö¸ü úÖê ³Öß •Ö÷ÖŸÖ
•Ö−Ö−Öß êú −ÖÖ´Ö ÃÖê ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ ×úµÖÖ ÷ÖµÖÖ Æîü.
¯ÖÏÖ“Öß−Ö úÖôûÖŸÖ éúÂÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×'Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ
†−Öêú ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ ÷Öê»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö Ã¡Öß ‹ú †²Ö»ÖÖ ´Æü'Öæ−Ö ×ŸÖ“ÖÖ
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¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ †−µÖÖµÖÖ“µÖÖ †×ŸÖˆ““Ö
™üÖêúÖ¯ÖµÖÔŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö ¯ÖÖëÆüÖê“Ö»ÖÖ ×ŸÖ£Öê ¿ÖÖ¸üß¸üßú, ´ÖÖ−Ö×ÃÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×'Öú †¿ÖÖ †−Öêú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¿ÖÖêÂÖ'Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ'ÖÖŸÖ
ú¸ü'µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÏ´ÖÖ'Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤üÖÃÖß-(÷Öã»ÖÖ´Ö) ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê.
†£ÖÖÔŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖã¡Ö Ö : Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö×'Ö Ø»Ö÷Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ×Æü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öß
ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öß ˆ§üßÂ™êü :
1) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸ü'Öê.
2) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß Ã¾ÖÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸ü'Öê.
÷ÖéÆüßŸÖ éúŸµÖ :
1) Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ´Öã»Ö³ÖãŸÖ ¯ÖÏ¿¯Ö, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ, Ã¡Öß ÆüŒú µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ −µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ −ÖÖÆüß.
2) ¾ÖÖœüŸÖÖ ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü, †−µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü, ÃÖÖ´Öã×Æüú ²Ö»ÖÖŸúÖ¸ü
×¯ÖŸÖéÃÖ¢ÖÖú ¯Ö¬¤üŸÖß †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡Ö, ãú™ãÓü²Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ´Öãôêû
Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×Æü¸üÖ¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß :ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ×−Ö²ÖÖ¬ÖÖÃÖÖšüß Û¾¤ü¢ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸ü'µÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷ÖÏÓ£Ö ‡Ó™ü¸ü−Öê™ü, ´ÖÖ×ÃÖêú, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö ¯Ö¡Ö µÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¸ü'µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¬ÖÖê−ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö : Ã¡Öß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ˆ¯Ö÷ÖÏÆü µÖã÷Öß−Ö
ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê Ã¡ÖËßµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ ×´Öôû×¾Ö'µÖÖÃÖÖšüß Ã¡ÖßµÖÖÓ−Öß
êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ¾Ö'ÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †−Ö−µÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü'Ö †ÖÆêü.
Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü :Ã¡Öß ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ −ÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê −Öé.+†¡Ö-›üß−Ö = Ã¡Öß
•ÖÖê »ÖÖ•ÖÖôãû, ÃÖê¾ÖÖ, ÁÖ¬¤üÖ,´ÖÖµÖÖ, ¾Ö¬Öã, ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ−Öß,¾ÖÖ´ÖÖ, ¾Ö×−ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
÷Öã'ÖÖÓ−Öß ´ÖãŒŸÖ †ÖÆêü.
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- ¾ÖÖ¤ü- (¯Öã) ¾Ö¤ü + ¬¾Ö•Ö = “Ö“ÖÖÔ, ¾Ö“Ö−Ö, ¾ÖÖ'Öß, ú¬Ö−Ö, ¾Ö'ÖÔ'Ö,
¾ÖÖ¤, ×¾Ö¾ÖÖ¤ü, ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ ¾ÖÖ¤ü-×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ¾¤üÖ¸êü ‹ÖÖªÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖ−Ö ú¹ý−Ö ×−ÖÂúÂÖÔ úÖœü−Öê ÆüÖêŸÖÖê.
“ÖêŸÖ−ÖÖ :- µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê ´ÖÖ−Ö ú ØÆü−¤üß úÖêÂÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü “ÖêŸÖ−ÖÖ
´Ö−Ö ×ú ²ÖÆü ¾Öé×•ÖµÖÖ ¿ÖÛŒŸÖ Æîü, ×•ÖÃÖÃÖê ×•Ö¾ÖµÖÖ ¯ÖÏÖ'Öß úÖê †Ó−ŸÖ×¸üú ‘Ö™ü−ÖÖ†Öê
(†−Öã³Öã×ŸÖµÖê, ³ÖÖ¾ÖÖê, ×¾ÖÓ“ÖÖ¸üÖê †Ö×¤ü †Öî¸ü ŸÖŸ¾ÖÖê ‹¾ÖÓ ²ÖÖŸÖÖê úÖ †−Öã³Ö¾Ö µÖÖ´ÖÖ−Ö
ÆüÖêŸÖÖ Æîü
Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öß Ã£ÖßŸÖß :¾Öê¤ü úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ÃÖÓ÷Ö'Öú µÖã÷ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×'Öú, ¬ÖÖÙ´Öú, ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ³Öê¤ü-³ÖÖ¾Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖã−Ö µÖêŸÖÖê. ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ¢ÖÖú ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖ−Ö —ÖÖ»Öê.
Ã¡Öß ´Æü'Ö•Öê ¿ÖÖêÂÖ−Ö ÃÖÆü−Ö ú¸ü'ÖÖ¸üß †²Ö»ÖÖ †¿Öß †ÖêôûÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ×−Ö´ÖÖÔ'Ö ú¸ü'µÖÖŸÖ †Ö»Öß ²ÖÖ»Ö-×¾Ö¾ÖÖÆü, êú¿Ö¾Ö¯Ö'Ö, ÃÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ
êú¿Ö¾Ö¯Ö'Ö, ¤êü¾Ö¤üÖÃÖß, ÆãÓü›üÖ, ÷Öã»ÖÖ´Ö, ¾Öê¿µÖÖ †¿ÖÖ ãú¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ'Ö
ú¹ý'Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖ'Ö —ÖÖ»Öê. ˆ¢Ö¸ü †Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ'ÖÖŸÖ Ø»Ö÷Ö †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ µÖÖ´Ö¬µÖê úÖê'ÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß.
×−ÖéúÂšü ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖêÂÖßŸÖ ŸÖŸ¾Ö ´Æü'Ö•Öê Ã¡Öß Æüß ×ŸÖ»ÖÖ
Ã£ÖßŸÖß ÆüÖêŸÖß.
19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö Ã¡Öß“ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ'ÖÖŸÖ †›üÖ'Öß ¾Ö ×−Ö¸üÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖß. ×¿ÖÖ'ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÃÖ»µÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÷ÖÓ¬Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ−Ö ÆüŒú ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬Öß −Ö¾ÆüŸÖß ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü−ÖÓÃÖÖ¸ü Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö †¿Öã³Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ
•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯Öã¸üÖêÆüßŸÖ ¾Ö÷ÖÖÔ´Öãôêû †−Öêú ¿ÖŸÖêú Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö,
†×¬ÖúÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤ãü¸ü šêü¾Ö'µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÔ −ÖîŸÖßúŸÖÖ.
¹ýœüß-¯ÖÏ£ÖÖ µÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß Ã£ÖßŸÖß †ŸµÖÓŸÖ ¤üµÖ−ÖßµÖ ²Ö−Ö×¾Ö'µÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü-“Öôû¾Öôûß“ÖÖ ˆ¤üµÖ :¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß µÖã÷ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ µÖã¸üÖê¯Ö - †´Öê×¸üúÖ
ÖÓ›üÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö †²Öß •Öê±ú ‹ê›ü´ÃÖ †Ö×'Ö ´Öê¸üß †ÖòÃ™üß¸ü ¾ÖÖ¸êü−Ö
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µÖÖÓ−Öß •ÖÖÔ•ÖÔ ¾ÖÖò×¿Ö÷™Óü−Ö †Ö×'Ö •Öê±ú¸üÃÖ−Ö ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö−Öã−Ö 1848 ´Ö¬µÖê
Ã¡Öß¾ÖÖ¤ †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖÃÖ ¯Öã¸üú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü'Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê.
‹»Öß•ÖÖ²Öê¬Ö ïú›üß Ã™êü¾™ü−Ö, »Öã›üêú×ÃÖµÖÖ ú×±ú−Ö ´ÖÖê¸ü ¾Ö †−µÖ
−µÖã†ÖòÔú µÖê£Öß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÓ´´Öê»Ö−Ö ‘Öê‰ú−Ö −ÖÖ¸üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ‹ú ‘ÖÖêÂÖ−ÖÖ¯Ö¡Ö
•ÖÖÆüß¸ü ú¸ü'µÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ, ¯Öæ'ÖÔ ×¿ÖÖ'Ö †Ö×'Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖ'Ö - ÃÖÓ¬Öß, ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Öß ŸÖÃÖê“Ö
´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ Ø»Ö÷Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü'µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
1946 ´Ö¬µÖê µÖã−ÖÖê−Öê •ÖÖ÷Ö×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖšüß ‹úÖ
†ÖµÖÖê÷ÖÖ“Öß ×−Ö´ÖáŸÖß êú»Öß. •µÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú †Ö×'Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö
×¿ÖÖ'ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ‘Ö™üúÖ¾Ö¸ü ³Ö¸üü ×¤ü»ÖÖ.
1960 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê µÖÖ “Öôû¾Öôûß−Öß ¾µÖÖ¯Öú¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸ü'Ö êú»Öê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö (NOW) 1966 Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸ü'µÖÖŸÖ †Ö»Öê µÖÖ“Öß
¾µÖÖ¯ÖŒŸÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôêû 1970 ´Ö¬µÖê 400 Ã£ÖÖ×−Öú ¿ÖÖÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ'Ö —ÖÖ»µÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö¤üÖê»Ö−Ö úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß Ã¡Öß ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ −µÖÖµÖ
¤êü'µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ−´ÖÖ−ÖÖ“Öß
¾ÖÖ÷Ö'Öãú úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖ'ÖÖŸÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖã−Ö µÖêŸÖê.
úÖ¸ü'Öê (Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ)
³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖ'Ö´Ö¬µÖê ×¤ü¾ÖÃÖê-×¤ü¾ÖÃÖ Öã¯Ö ±ú¸üú
¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê µÖÖ“Öß úÖ¸ü'Öê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ'Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
1) ×¯ÖŸÖéÃÖ¢ÖÖú ãú™ãÓü²Ö ¯Ö¬¤üŸÖß
2) ´Ö×Æü»ÖÖ ú›æü−Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ †¯ÖêÖÖ.
3) Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¸üÖßŸÖŸÖê“Öß Æü´Öß −ÖÖÆüß.
4) »ÖîÓ÷Ößú ¿ÖÖêÂÖ−ÖÖÃÖ ²Öôûß ¯Ö›ü'µÖÖ“Öê ¤ü›ü¯Ö−Ö
5) ãú™ãÓü²Ö ¾µÖ¾Ö£Öê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¸üÖ•Ö×úµÖ,ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤ãü¸ü šêü¾Ö'ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
6) ´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖŸÖêÃÖÖšüß, ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ÷ÖéŸÖß −ÖÃÖ−Öê.
7) ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖß»Ö Ö´ÖŸÖê“Öß ŸÖŸ¾Öê ´Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öß −ÖÖÆüßŸÖ.
8) ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ−Öã¾ÖÂÖÔ ¤ãüµµÖ´Ö ¾ÖÖ÷Ö'Öãúß“Öß ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¸üÖÆüß»ÖÖ −ÖÃÖæ−Ö ŸÖß ‹ú ÃÖ¾ÖµÖ ²Ö−Ö»Öß †ÖÆêü.
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Ã¡ÖßµÖÖ ¾Ö¸üß»Ö †−µÖÖµÖ
1) ´Öã»Ö÷Öß ¯Ö¸üŒµÖÖ“Öê ¬Ö−Ö :- ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ´Öã»Öß»ÖÖ
¯Ö¸üŒµÖÖ“Öê ¬Ö−Ö ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖê. Ã¡ÖßµÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¿Öú»µÖÖŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“ÖÖ
¾Ö¸ü ×´Öôû'ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ'ÖÖú›êü †×¬Öú
»ÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖß ×¿Öæú−Ö ´ÖÖêšüß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ×ŸÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ úÖµÖ
ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖê'ÖÖ¸ü ? †Öê¸ü ŸÖß ¯Ö¸üŒµÖÖ“Öê ¬Ö−Ö †ÖÆêü †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ú¹ý−Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö
÷ÖÖêÂ™üßú›ü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸ü'µÖÖŸÖ µÖêŸÖê µÖÖˆ»Ö™ü ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Öæ'ÖÔ »ÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖê.
2) ÆãÓü›üÖ ¯Ö¬¤üŸÖ: †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆãÓü›üÖ¯Ö¬¤üŸÖß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖæ−Ö Ã¡ÖßµÖÖ“µÖÖ ³ÖÏ'ÖÆü¢Öê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ'Ö ¾ÖÖœüŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö
µÖêŸÖ †ÖÆêü ×¾Ö¾ÖÖÆüú¸ü'µÖÖÃÖÖšüß ´Öã»Öß“ÖÖ ¾Ö¸ü ¿ÖÖê¬Ö'µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ'ÖÖŸÖ
ÆãÓü›üÖ ¤üµÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê µÖÖ´Öãôêû ´Öã»Öß»ÖÖ •Ö−´Ö“Ö ¤êü'Öê −ÖúÖê Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ýœü
ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. úÖê'ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ´Öã»Ö÷ÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê
†ÃÖÖ †Ö÷ÖÏÆü ¬Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß úÖê'ÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ÆãÓü›üÖ ¤êü¾Öæ−ÖÆüß ´Öã»Öà−ÖÖ ÃÖÖÃÖ¸üß ¿ÖÖ¸üß¸üßú ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ”ûôû, ×Æü−ÃÖÖ †¿ÖÖ
†−µÖÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. µÖÖ úÖ¸ü'ÖÖ−Öê ´Öã»Ö÷Öß −ÖúÖê“Ö †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö
×−Ö´ÖÖÔ'Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
3) ´Öã»Ö÷ÖÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ - ¾ÖÖ¸üÃÖ :•µÖÖ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÓ¿Ö ›ãü²ÖŸÖÖê
ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ãú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß»ÖÖ •Ö¸ü ´Öã»Ö÷ÖÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü
ú¸ü'µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê ´Öã»Ö÷ÖÖ ÆüÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖ»Ö−ÖúŸÖÖÔ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
3) ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯Ö ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü :´Öã»Öà−ÖÖ ŸÖ¹ý'Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ëú¾ÆüÖÆüß »Ö÷−Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖÃÖ¸üß •ÖÖ¾Öê
»ÖÖ÷ÖŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÆü'ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
´Ö¬µÖê ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯Ö'ÖÖ ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ²Ö−Öê»Ö
4) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö ¤ü¸ü :
×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü'Ö •Ö−´Ö¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •Ö−´Ö¤ü¸ü
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü'Ö •Ö−´Ö¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •Ö−´Ö¤ü¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ †ÖÆêü. †ÃÖÖ
†ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ²Öê™üß ²Ö“ÖÖ¾Ö ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öë µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´Öã»Öà“ÖÖ •Ö−´Ö¤ü¸ü
¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖã−Ö µÖêŸÖê. Æüß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ‘Ö™ü−ÖÖ †ÖÆêü.
•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

270

×−ÖÂúÂÖÔ
1) Ø»Ö÷Ö ³Öê¤üÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ †Ö•ÖÆüß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
2) ÃÖÓ÷Ö'Öú µÖã÷ÖÖŸÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖ'Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. Ã¡ÖßµÖÖÓ−Öß ¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß
†ÖÆüÖêŸÖ ×Æü −µÖã−Ö÷ÖÓ›üÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ −Ö ²ÖÖôû÷ÖŸÖÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
²ÖÖôû÷ÖÖ¾ÖÖ.
3) ²Öã¬¤ü, ±ãú»Öê, ú¾Öì, ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ¿ÖÖÆãü, †Ö÷Ö¸üú¸ü, ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ−Öß
×¤ü»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ À¾ÖÖÃÖ ‘Öê‰ú−Ö †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×´Öôû¾Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö
Öê¡ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖŸÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ´ÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖã“Öß
1) †ÖÓ²Öê›üú¸ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü¾Ö, ×Æü−¤ãü Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öß ˆ®ÖŸÖß ¾Ö †¾Ö−ÖŸÖß •ÖÖôûÖ²ÖÖ»ÖÓ¬Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö,
2006
2) †ÖœüÖ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ, •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß —Öê¯Ö ´Ö. ±ãú»Öê ÷ÖÖî¸ü¾Ö ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú, −Ö¸üúê Æü×¸ü
¯ÖÏúÖ¿Öú,2006
3) ×´ÖÁÖÖ †“ÖÔ−ÖÖ ×“Ö¡ÖÖ´Öã¦ü»Ö êú  £ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Öë×µÖŸÖ−Ö
4) Ã−ÖêÆü ´ÖÖêÆü×−ÖÂÖ, •ÖæÆüß êú ±ãú»ÖÖê ÃÖß ÆÓüÃÖß ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê−Ö¯Ö¸üß »ÖÖêúÖµÖ−Ö : 31 •Öã»Öî
2007
5) ¯ÖÖ™üß»Ö ×−Ö¸Óü•Ö−Ö, ²Öã¬¤ü ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö †Ö×4Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−ÖÎúÖÓŸÖß ¯Ö¤ü´Ö¯ÖÖ4Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö 2009
6) ÃÖãµÖÖÔ †×−Ö»Ö ¯ÖÏÖ“Öß−Ö †Ö¾ÖÖÔ×“Ö−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß †Ö×4Ö ×Æü−¤ãü úÖê›ü²Öß»Ö ÃÖã÷ÖÖ¾ÖÖ
¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö ¯Öã4Öê
7) †ÖÓ²Öê›üú¸ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö , ´Ö×Æü»ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ´ÖÆüÖ−Ö 1927 ¯Öæ−Ö´Öã¦ü4Ö, ›üÖÆüÖ¸ü ¬Ö−Ö¸üÖ•Ö
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ³ÖÖÂÖ4Ö †Ö×4Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÓ›ü /- ÃÖß ÃÖÓêúŸÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö
−ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü
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जागितक

ीवाद आकलन आिण व प
अनुजा पाटील - पटणे
कॅ िलफो नया, अमे रका

कसान िश ण

सारक मंडळ, उदगीर

ारा संचिलत महा मा

फु ले महािव ालय, अहमदपूर आिण वामी रामानंद तीथ मराठवाडा
िव ापीठ, नांदेड यां या संयु

िव माने आयोिजत के ले या आज या या

आंतररा ीय ऑनलाईन चचास ाचे अ य

महारा ातील िस

लेखक ,

समी क तथा अहमदपूर येथील महा मा फु ले महािव ालयाचे ाचाय डॉ.
वसंत िबरादार सर,

मुख उपि थती म ये लाभलेले कसान िश ण

सारक मंडळाचे सिचव स माननीय
शोध िनबंध वाचन स ा या अ य

ानदेवजी झोडगे साहेब,
महारा ातील सु िस

तुत
ीवादी

अ यासक लेखक, समी क तथा संत गाडगेबाबा िव ापीठ, अमरावती
येथील मराठी िवभाग

मुख

ोफे सर डॉ. मोना िचमोटे मॅडम, मा या

सोबत या स ात शोध िनबंध वाचन करणारे हगोली येथील अ यासक
शेख शफ बो डेकर, बगलोर येथील डॉ. क त गोयल मॅडम आिण
अमरावती येथील डॉ. मंदा कनी मे ाम मॅडम तसेच या चचास ाचे
ेरणा थान ाचाय डॉ. वसंत िबरादार सर, संयोजक डॉ. अिनल मुंढे, डॉ.
मारोती कसाब या सवाचे मी सु वातीलाच मनःपूवक अिभनंदन करते
आिण आभार मानून मी मा या शोध िनबंधाचा थोड यात सारांश या
ठकाणी सादर करतीय. मा या शोधिनबंधाचे शीषक आहे जागितक तरावरील

ीवाद : आकलन आिण व प

' ीवाद' ही संक पना समजून घे यासाठी हे ल ात घेऊत
क , जगा या आरं भापासून

ी आिण पु ष हे दोघेही िनसगा या

सािन यात रा न

वतःला घडवत आलेले आहेत. या दोघांची जोडी

कृ तीनेच घालून

दलेली आहे. जागितक पातळीवरील कोण याही
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सािह याचा दाखला या ; यात हे दोघे सोबत सोबतच दसतील. एकटा
पु ष कवा एकटी
एक

ी जगा या सािह यात कु ठे ही दसत नाही. या दोघांनी

येऊनच जगाची, समाजाची जडण घडण के लेली आहे. यातूनच

समाज, भाषा, धम, सािह य आिण सं कृ ती िवकिसत झालेली आहे. भलेही
जगातील सव धम पु षांनी िनमाण के लेले असले तरी; सव धमाम ये
त वतः

ीचे थान हे अबािधत राखलेले दसून येत.े मा पुढील काळात

धमा या नावाखाली

ीचे शोषण सु

झाले, ही बाब आप याला ल ात

यावी लागेल. सामािजक िवकासा या िविश

ट यावर आप याला

ि यांचं शोषण सु झा याचे दसून येईल. मग जगातील कोणताही भाग
याला अपवाद नाही. जगात सव च

ी ही शोषणाची बाब झालेली आहे.

कधी जाती या, धमा या, वणा या, वंशा या तर कधी गरीब

ीमंती या

नावाखाली ितचे शोषण झाले आहे. या शोषणाला िवरोध करणे हणजेच
ीवाद होय असे मला वाटते.
ीवादाची जागितक ि थती:
थती:
आज जगात सव

ीवादी चळवळ ना

युरोपीय खंडांम ये मानवतावादी चळवळ ना
सु वात झाली होती.
शोषणापासून लवकर मु
यासारखी

गत रा े ही

ारं िभक काळाम येच

यामुळे युरोप खंडातील देशांम ये ि यांना
िमळाली. इं लंड, अमे रका आिण
बोधना या काळापासून

आ ही होती. इं लंड म ये अमे रके याही आधी
उगवली.

ारं भ झालेला आहे.

ास

ी वातं यासाठी

ी वातं याची पहाट

च रा य ांतीनंतर जगात सव च वातं य समता बंधुता आिण

याय ही मू ये गौरिव यात आली. रा य ांतीचे प रणाम संपूण जगावर
झाले आिण िजथे िजथे माणसाचे शोषण होत असेल मग ते वणभेद असेल
कवा लगभेद असेल; ते सव कारचे शोषण नाकार याची मानिसकता या
ांतीमुळे िनमाण झाली.

•ÖÖ÷Ö×ŸÖú Ã¡Öß¾ÖÖ¤ü †Ö× Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ

273

एकोिणसा ा शतकात वसाहतवादा या पराभवानंतर जगात
सव

गुलामी िव

लाट उसळली आिण या लाटेत ि यांचे ही भले

झाले. रिशयन रा य ांती म येसु ा ि यांना वातं य दे याची ऊजा
होती. अशा कारे जगात सव

ी वातं याची

ाही फरिवली जात

असताना भारतासार या आिशयाई देशांम ये मा ि यांची ि थती फारच
वाईट होती. वा तिवक पाहता भारत हा
आहे.

ी- वातं याचा उ ाता देश

ाचीन सधु सं कृ ती या काळात भारतात मातृस ाक प ती

अि त वात अस या या अनेक खुणा आजही आढळू न येतात. मा
भारतातील

धा मकतेचा

बुरखा

पांघरले या

भांडवलदारांनी ि यांना गुलाम कर याचे ष
जगात

ी वातं याची चळवळ सु

दांिभकांनी

आिण

ं रच याचे दसून येते.
झाली. भारतात महा मा

जोितराव फु ले आिण सािव ीबाई फु ले यांना ि यां या वातं यासाठी
उठाव करावा लागला.

व थेिव

िव ोह करावा लागला आिण

याचाच प रणाम हणजे भारतीय रा यघटनेम ये

ी वातं याची कलमे

भारतीय घटनेचे िश पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समािव के ली.
यामुळे भारतातला

ीवाद हा महा मा जोितराव फु ले, सािव ीबाई

फु ले, फाितमा बीबी शेख, राजष

शा

महाराज, डॉ. बाबासाहेब

आंबेडकर, स यशोधक ताराबाई शदे, स यशोधक मु ा साळवे आदी
िवचारवंतां या कायाचे फळ आहे, असे मला

ामािणकपणे वाटते.

ि यांनी आप या वातं यासाठी, ह ांसाठी वतः जागृत होऊन लढा
दला पािहजे. यासाठी सुिशि त बनले पािहजे. आिण वतः या पायावर
उभे रािहले पािहजे, असेही मला वाटते. ि यां या दुःखाला वाचा
फोड याचे काम सािहि यकांनी के ले पािहजे, हेही या ठकाणी मी नमुद
करते.
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ीवाद:
ीवाद: एक दृि

प
े

ा.
ा. डॉ.
डॉ. िजत पांडुरंरंगराव काळे
अथशा

िवभाग मुख, वामी िववेकानंद महािव ालय,
मु माबाद ता.मुखेड िज.नांदड
े

आ दम काळापासून पृ वीवर

ी-पु षांचे वा त

अस याचे

आपण पाहत आहोत. पु ष घराबाहेरची कामे करीत असत तर ि या

ा

िवशेष वाने मुलांचे संगोपन करणे, घरातील सव कामे करणे व बीज
संगोपन करणे यासारखी कामे करीत असत. काळा या ओघात पु ष
अिधकारी बनत गेले तर ि यांना एका मया दत िव ातच राहावे लागले.
परं तु औ ोिगक कालखंडापासून

ी-पु षां या कायात मो

ा माणात

बदल होत गेल.े ि याही पु षां या खां ाला खांदा लावून

गती या

दशेने वाटचाल करीत रािह या. असे असले तरी पु षांची ि यांकडे
पाह याची दृ ी मा

बदललेली दसून येत नाही. म. फु ले, म.गांधी,

सािव ीबाई फु ले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ि यांना स मानाने
जीवन जग यासाठी

ी िश णाचा आ ह धरला. ि यांनी

वीकार

के यामुळे यांनी आप या जीवनातील सुख-दुःखे कथा, कादंबरी, नाटक,
किवता, आ मकथने इ याद या मा यमातून वेशीवर टांगली. यातून
ि यांना एक कारचे आ मभान जागृत झाले.
सािह य व सामािजक शा ांम ये सा यवाद, गांधीवाद,
मा सवाद, आंबेडकरवादी िवचारसरणी आहे. या

ना जो िवचार

आवडत असतो याचा तो पुर कता बनत असतो. याच माणे मराठी
सािह या या ांतात ि यांवर होणा-या अ याय व अ याचाराची मांडणी
कर यासाठी

ीवादी सािह य उदयास आले असे हणावे लागेल.
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‘वाद हणजे िविश वा यीन िवचार णाली होय.’ सामािजक,
राजक य व सां कृ ितक िवचार वाहात िविश त व णाली असतात. जसे
क सा यवाद, समाजवाद, भांडवलवाद व मा सवाद या माणे मराठी
वा या या

े ात देखील काही संप ाय िनमाण झाले आहेत. ि यांवर

होणा-या अ याय-अ याचाराची मांडणी करणारा वाद हणजे

ीवाद

होय.
‘ ीवादी’ िवचार णालीम ये के वळ
संपूण मानव जाती या

ी जीवनाचाच न हे तर

व थेचा शोध घेणारी िवचार णाली होय. नवीन

समाजाची रचना िनमाण करावयाची असेल तर मानवी समाज
जीवनातील सम यांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. आजपयत ि यांसाठी
जु या

ढी, चाली, परं परा, ि यांची गुलामिगरी प ती

ढ होती..

यातून ि यांना बाहेर काढणे गरजेचे होते आिण ि यांना िवकासा या
मागाचा पुर कार क न देणे व

ी या शोषणाची, ि यांवरील अ याय-

अ याचाराची कारणे शोध यास

ीवादाचे व प ल ात येते.

भारतीय सं कृ ती परं परे ने चालत आलेली समाज जीवनातील
ी-पु ष असमानतेची िवचार णाली पुसून पु षा माणेच

ीदेखील एक

स म आिण बु ी या बाबतीत पु षाइतक च त लख आिण शार आहे.
यामुळे सव जु या परं परांना लाथाडू न नवसमाजाची िन मती के ली
पािहजे. या नवसमाजात

ी-पु ष असमानतेचा आचार-िवचार नसला

पािहजे. अशा कारचा नवसमाज िनमाण कर यासाठी िविवध मागाचा
शोध घेणे हे
ीवादी
राजक य

ीवादी सािह या या िवचार णालीचे व प आहे. अशा या
ीवादी िवचार णालीने संघषशील वृ ीने कु टुंब
व थेपयत

आिण

धा मक

व थेपासून

व थेपासून
सामिजक

व थेपयतची चौकट िखळिखळी कर यास सु वात झाली आहे. असे
एकं दरीत िवचार णालीव न ल ात येत आहे.
े ाम ये ि याला किन

ीवाद पाहता

येक

थान अस याचे दसून येते. यासाठी ि यांचे
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दु यम वाचे

थान शोधून ि यां या मानवी अिधकारासाठी

ीवाद

य शील अस याचे दसून येते.
ि ला किन दजा व पु षाला े दजा हे नैस गक नसून या सव
गो ी पु षांनी िनमाण के ले या आहेत. वतः या वाथासाठी याने या
सव

ढी-क पनांची रचना के लेली दसून येत.े तर

येक गो ीचे अवलोकन क न
हणून जगत असताना

ी या दृि कोनातून

ी देखील एक वतं

आहे आिण

ी या जीवनाचे मू यमापन क न

पु ष यां यातील भेद दाखवून देते.

ी-

ीवादी दृि कोनातून या सव गो कडे

पािहले तर आजचे जग हे के वळ पु षक ी जग आहे. अशी

व था ही

शतकानुशतके चालत आलेली आहे

ी ही पु षांसाठी के वळ एक

उपभोगाची व तू हणून आहे. समाज

व थेत

ीचे अि त व अि त व

आढळते आिण याच दृ ीने ित याकडे पािहले जाते आिण तशी वागणूक
ितला दली जाते.
ीवाद हणजे पु षांपासून दूर जाणे न हे तर परं परे ने सं कृ तीने
हजारो वषापासून

ीला एक

दलेला दसतो आिण

ीला क

हणून, एक मानव हणून नकार
ा-मुं या माणे जीवन जग यास भाग

पाडलेले दसून येत.े समाज व थेत

ीला खूपच कमी समजून ितला

िहनतेची वागणूक दलेली दसून येते. इितहासाने बाईचे माणूसपण
नाका न ितला जी पशुतु य अव था ा क न दली आहे यातून बाहेर
पडू न आपले वतःचे ह
ासपीठ हणजे

अिधकार मागून घे यासाठी तयार के लेले हे

ीवादी सािह य होय. ितला वतः या वातं याची

जाणीव क न देणारा मानवी ह आहे. वातं य, समता, बंधुता हे मू ये व
मूलभूत अिधकार बहाल करणारी रा यघटना आहे. ि या पु षा माणे
वातं य व मोकळे पणाने जीवन जगू शकतील यावेळी खरी
समानता िनमाण होईल ते हाच तोच खरा

ी-पु ष

ीवाद हणता येईल.

समारोप
ीवाद हा

ी जीवना या

ीला वतःला कु ठ याच

ाव न िनमाण झालेला वाद आहे.

कारचे अि त व न हते. के वळ एक गृिहणी
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आिण चूल व मुल, एक उपभोगाची व तू एवढेच ितचे अि त व या
पु षस ाक समाज व थेने बनवून ठे वलेले होते. वषानुवष अशा िपडीत
ि या, शोिषत वृ ीने सहन करणा-या

ी या अंतमनातील वेदनेला आिण

भावनांना समजून घेऊन यांना यां या ह ाची जाणीव क न देणारा
ीवाद पुढे आला.

ीवाद ही पा ा य िवचारसरणी आहे. पा ा य

ीवादी चळवळीकडू न भारतीय ि यांनीही पा ा य ि यांकडू न ेरणा
घेऊन आप या ह
यातूनच ख-या अथाने

अिधकारांची भारतीय ि यांनाही जाणीव झाली.
ीवादाला सु वात झा याचे दसून येते.

संदभ सूची
1.धांडगे डॉ.आि नी- ीवादी समी ाः व प आिण उपाययोजना, दलीपराज काशन
ा.िल. पुणे

2.भागवत िव ुत- ी ांची वाटचाल, ितमा काशन, पुणे
3.जाधव डॉ.मनोहर-संपा. समी ेतील न ा संक पना, व प काशन, औरं गाबाद

***
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भारतीय

ीवादाचे व प व मराठी
सािह य
ा.
ा. डॉ.
डॉ. अिनल

क
ं टराव मुढ
ं े

मराठी िवभाग, महा मा फु ले महािव ालय, अहमदपूर, ता. अहमदपूर िज.
लातूर
भारतीय सं कृ तीत

ी या अि त वाला अ यंत मह व आहे.

ित या सभोवती अनेक ना यांची वीण असते.

ी जीवनाचे अि त व

िविवध भूिमके तून व ना यां या मा यमातून समोर येते. अगदी
काळापासून पौरािणक
मा यमातून

ाचीन

ंथ, संतसािह य, ि यांची लोकगीते यां या

ी जीवनाचे उ कट दशन घडलेले दसून येते.

म ययुगीन सािह यातून िच ीत झालेली

ाचीन व

ी आदशवादी, सोिशक,

पित ता हणून नेहमीच समोर आलेली आहे. ित या पित याची परी ा
तर

य

पुराण

अि

वेशा या मा यमातून घेतली गे याचे अनेक उदाहरणे

ंथातून व यानंतर या काळातही आलेली दसून येतात. ित या

पािव या या बाबतीत जशा अनेक कसोटी घे यात आ या; तसे मा

ी

दुःखाकडे पािव या या संक पनेइतके गांभीयाने कधीही पािहले गेले नाही.
सं कृ ती या, रीतीरीवाजा या व खानदानीपणा या नावाखाली ित यावर
अनेक बंधने लादली गेली होती वातं यानंतर मा
जािणवा

ग भ झा या आिण

ि यां या जीवन

ी अि त वा या अनुषग
ं ाने या जीवन

जािणवा सािह यातून ित बिबत झा या, यातूनच पुढे

ीवादी सािह य व

ीवादी चळवळी िवकिसत झाले या दसून येतात. पा ा य
अनुकरणाने आलेला

ीवाद या अनुषग
ं ाने आपण

िवचार करतो; परं तु आपण 'भारतीय

ीवादा या

ीवादी संक पनेचा

ीवाद' या संक पनेचा िवचार

करताना आप या भारतीय समाजात हजारो वषापासून सधू सं कृ ती,
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बु , चावाक, महावीर, अनेक संत कव नी ि यांना समतेचे थान दलेले
ल ात घेतले पािहजे. भारतीय

ीवादा या परं परे चा भरभ म इितहास

आप याकडे असून देखील आपण पा ा य

ीवादाला अिधकच मह व

देताना दसून येत आहोत; मा के वळ असेच न होता भारतीय

ीवादाची

संक पना मुळातून समजून घेऊन ितची मांडणी के ली पािहजे.
ीवाद हणजे काय?
काय?
ीवाद हणजे पु षांपासून फारकत, कु टुंब व थेचे उ ाटन,
अवा तव

ी

वातं य अशा गैर बाबी न हेत. या संक पनेबाबत

अशा कारची समजूत असेल तर ती अगदी चुक ची आहे. मागे वळू न
पािहले तर आप या ल ात येते क , महदंबा पासून ते वेणाबाई पयत या
अनेक ि यांनी

चिलत परं परे या चाकोरीतील जीवन सोडू न अगदी

आप या प तीने जीवन जगून सािह यातून आपले कतृ व िस
ीवाद हणजे के वळ

ी ह ाचे समथन न हे तर

के ले आहे.

ीची

ी हणून

ओळख क न देण,े ित या ती आ था िनमाण करणे होय. उषा देशमुख
िलिहतात, ' ीवाद हणजे इतरांवर अिधकार गाजवणे न हे तर
ासंबंधी समाजात एक
ही संक पना ल

ापक दृ ीकोन िनमाण करणे हा आहे'.

ातून उ ांत झाली. कला, कायदा,

ीवाद

ढी, सं था व

लोकमत या सव तरांवर ि यांनी माणूसपणाचा मू ययु

ह

हो यासाठी जाणीवपूवक राजक य लढाई दली. हणजे तोही
होय. भारतीय

ी

ा
ीवाद

ीवादाची संक पना मांडताना डॉ. अि नी ध गडे

हणतात क , 'सं कृ ती या हजारो वषा या इितहासाने बाईचे माणूसपण
नाका न ितला जी पशुतू य अव था ा क न दली यातून बाहेर पडू न
आपले ह

थािपत क न घे यासाठी िनमाण झालेले हे
उपरो

िववेचनाव न आप या असे ल ात येते क , भारतीय

ीवाद हणजे शतकानुशतके माणूसपण नाकारले या
अव थेतन
ू मु

ासपीठ आहे'.

कर यासाठी अिन

था, परं परा,
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पु षस ाक

व था अि त वाबाबत एक

ापक दृ ीकोन िनमाण क न

समता व मानवतावादी नवसमाजा या िन मतीसाठी के लेली जाणीवपूवक
मांडणी होय.
भारतीय

ीवादाचे व प
भारत देश िवकसनशील, कृ िष धान अथ व था असणारा व

ब तांशपणे सवसामा य कु टुंब
घटकात

व था असणारा देश आहे. यातील

येक

ी अि त व मह वाचे आहे. भारतीय कु टुंब व थेत ि यांना

दररोज कोण या ना कोण या सम येला सामोरे जावे लागते. वातं यपूव व
वातं यो र काळात भगवान महावीर, गौतम बु , चावाक, महा मा
बसवे र, महा मा च धर, संत ाने र, संत तुकाराम, छ पती िशवाजी
महाराज, महा मा फु ले राजष शा महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,
आगरकर,

महष

िवचारवंतांकडू न

कव
ीमु

इ यादी

उदारमतवादी,

सुधारणावादी

काय झाले आहे. भारतीय समाजात

ीचे

शोषण करणारा व ितला तारणारा पु ष होता याची जाण मा ि यांनी
ठे वली यामुळे ताराबाई शदे यां यासारखे अपवाद वगळता भारतीय
ीवादाला परं परा शरणाथ मुळे पु ष
तसेच भारतीय

ष
े ाची धार िततक शी नाही.

ी मनावर, समाजमनावर

जलेली घर ही संक पना

क थानी अस यामुळे या समाज सुधारणे या कायात
करताना ितची पारं प रक समाज

ीचे शोषण करणा या पु षस ाक
मातीशी एकिन
व थेपासून मु

व थेिव

ीला मु

िव

नसून

आहे आिण यामुळेच

करत असताना आप याच

रा न आप याच मातीत पाय रा न

थािपत शोषण

होऊन इतरांनाही याची जाणीव क न देऊन सामंज य,

समता, मानवता यावर आधा रत
भारतीय

चा िवचार

व थेला नकार दे याची भूिमका दसून

येत नाही. ितचा संघष, ितचा लढा हा के वळ पु ष
या मानवतावादी दृि कोनातून

ीमु

ापक जगाची पुनरचना करणे हे

ीवादाचे मुख येय आहे.
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भारतीय

ीवादाचे िनराळे पण
पा ा य

के यास भारतीय
पा ा य

ीवाद व भारतीय

ीवाद यांचा तुलना मक िवचार

ीवादाचे िनराळे पण कसे आहे हे ल ात घेता येत.े

ीवादा या क थानी असलेली

ी ही एक िवकिसत रा ातील

व सुखव तू असले या घराशी िनगडीत असलेली

ी आहे. पा ा यांची

सं कृ ती आचारिवचार, मू य व था ही भारतीय सं कृ ती, मू य व था,
ढी, परं परा, चालीरीती, नैितकमू ये, जाती व था, धम व था,
अथ व था या न िनराळी आहे. भारतीय सं कृ ती यागावर तर पा ा य
सं कृ ती ही भोगावर आधा रत आहे. भारतीय

ीवाद हा िवकसनशील

रा , कृ िष धान अथ व था, सवसामा य कु टुंब प ती व यातील
यां याशी िनगिडत आहे. यामुळे भारतीय

ीला पा ा य

ी या तुलनेत

अिधक सम यांना सामोरे जावे लागते. हणूनच भारतीय
पा ा य

ीवादापे ा िनराळा ठरतो. भारतीय

ी

ीवाद हा

ी वादाबाबत डॉ. रचना

माने आप या ' ीवाद संक पना आिण व प' या

ंथात पुढील िवचार

मांडतात,
'भारतीय मनोवृ ीतील मानवतावादी मू यांचा अ हेर क न
पराकोटी या

ि वादी जािणवेतून आकारास आलेला पा ा य

ीवाद

आपण वीकारला तर भारतीय मानवी मू यांशी नाळच तोड याने आपण
अंिगकारलेला

ीवाद खरा भारतीय

ीवाद होऊच शकत नाही. उलट

माणसा-माणसातील अंतर िनमाण करणा या गो चा िबमोड क न
समानते या न ा वाटांनी माग मण करणारा
भारतीय

ीवाद ठरे ल व जागितक

वेग या वैिश

ीवादच ख या अथाने

ीवादा या पा भूमीवर वतः या

ांचा ठसा उमटवेल. समाजिवघातक

करणारी एक समथ परं परा भारतात
करत अस याचे दसून येत.े भारतीय

वृ ीचा िबमोड

ाचीन कालखंडापासून वाटचाल
ीवादाला या पावलांम ये वतःची

पावले िमसळू न अ यंत आ मिव ासपूवक वाटचाल करणे गरजेचे आहे'.
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याव न असे हणता येईल क , भारतीय
व ववादी व मानवतावादी तसेच
भारतीय

े

असा

ीवाद असून

ीवादाशी िनगिडत असले या मानवतावादी मू यांना नाका न

जर पा ा य

ीवादाचा वीकार के ला तर ख या अथाने आपण भारतीय

ीवादाला पोरके होऊ. पा ा य
कु टुंब

ापक व

ीवाद हा वतं ,

ीवादा या संपूण अनुकरणाने भारतीय

व था िततक शी मजबूत राहणार नाही.

मराठी सािह यातील

ीवाद

मराठी सािह याला सव दृ ीने समृ

अशी परं परा लाभली आहे.

मराठी सािह यात कालपर वे आशयात व अिभ

त उ रो र

आधुिनकता आली. वातं यपूव काळात भारतात झाले या
िवषयक

चळवळ पे ा

वातं यो र

काळात

ी सुधारणा

ि यां या

सवागीण

िवकासा या दशा वेगवान झा या. रा ीय-आंतररा ीय तरावर झाले या
मिहला प रषदा, मेळावे, अिधवेशने, िविवध िनयतकािलकातील लेखन,
ी-मु

चळवळी, भारतीय घटनेने ि यांना दलेले घटना मक ह

व

अिधकार यातून जागृत झालेली, गितमान झालेले मानवी जीवन व
िव ोही भूिमका घेऊन पुढे येणार्या ि यांची मनोवृ ी,
िवकास, सामािजक प रवतने व
अि त व,

ी जीवनाचा

ीजीवन जािणवा, ितचे भाविवश्व, ितचे

था, वेदना, संवेदनासह सािह यातून श दब

होऊ लागले.

ित या सम यां या अनुषंगाने िनमाण होणारे िविवध

जसे क ,

अिववािहत, घट फोटीत, पुन ववािहत, प र य ा, वतं ् व मु
ी जीवन, िववाहबा

संबंध, िविवध नातेसंबंध, ितची भाविनक

आंदोलने, नोकरदार ि यां या सम या, नोकरीतील
िविवध सामािजक बंधने, परं परा,
ीजीवन,
एकतफ
भाविनक

एकाक

श्न, ि यांवरील

ढी, सं कृ ती व यात जखडलेले

ड
ं ाप ती, ि यां या आ मह या, बला कार, िवनयभंग,
ेमभंगातून िनमाण झालेली मानिसक ि थती, िशि त ि यांचा
क डमारा,

तसेच

कामगार

चळवळ,
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झोपडप ीतील,

लॅट सं कृ तीमधील,

सं कृ तीमधील

ीजीवनाची

ीमु

पंदने

या भाषेतून मुखर क न

ामजीवनातील आिण उ
न ा

जीवन

ू

जाणीवेतून

व

ीवादी सािह याला ब आयामी व

दले. अशा काही वाड् .मयीन रचनांचा आढावा पुढील प तीने देता येईल.
छाया दातार यांचे 'वतुळाचा अंत', स रता पदक यांचे 'घुसमट',
मेघना पेठे- आंध या या गायी, िवभावरी िश रकर- क यांचे िन: ास,
ि या तडु लकर - याचा याचा
यो

श्न, जावे ित या वंशा, आशा बगे,

ा देवधर, िवजया रा या य ा, अनुराधा वै , अंिबका सरकार

इ यादी

ी लेिखकांनी

ीवादी भूिमके तून कथािव

अिधक समृ

के ले

आहे. योती लांजेवार- दशा, श दिनळे , आभाळ, मि लका अमर शेखवाळू चा ि यकर, देहऋतू,

ा लोखंडे- कवडसे, उषा करण आ ाम-

होरक , सुरेखा भगत- सा , अि नी ध गडे

ीसु , मेघना पेठे- हंस

अके ला, तसेच मीना गजिभये, िहरा बनसोडे, ितमा इं गोले,

ा पवार,

सुमती लांडे, अनुराधा पाटील, जया गायकवाड, इ याद या का ातून
ीवाद ठामपणे
या

झाला आहे. मराठी सािह यातून साकार झाले या

ीवादी कलाकृ ती बरोबरच दिलत आ दवासी भट या ि यां या

संवेदना देखील अनेक कलाकृ तीतून श दब

झालेले आहेत. शांताबाई

कांबळे - मा या जीवनाची िच रकथा, बेबी कांबळे - जीनं आमुचं, मि लका
अमर शेख- मला उ व त हायचंय, नजुबाई गािवत- आदोर, उ मला
पवार- आयदान, हंसा वाडकर- सांगते ऐका, कु मुद पावडे- अंत फोट,
इं दम
ु ती ज धळे - िबनपटाची चौकट,

ेह भा

धान-

ेहां कता, ि या

तडु लकर- पंचतारां कत, िव ादेवी परचुरे- वंिचता, िनमला देशपांडेभाळी ग दन, चांदण इ यादी व

ेमानंद ग वी यां या देवनगरी मधून

देवदासी थेचे वणन तसेच रामनाथ च हाण यांनी 'बायको मी देवाची' या
नाटका ारे मुरळी ची

था िचि त के ली आहे. अशा
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मराठी सािह यकृ तीतून ि यांचे जगणे, भोगणे िचि त क न यातून पुढे
ीवादी िवचारा या अनुषंगाने िनरिनरा या भूिमका मांडले या आहेत.
एकं दरीत पा ा य
अनुषग
ं ाने िवचार क

ीवाद आिण भारतीय

जाता भारतीय

ीवाद या या

ीवाद अनेक अंगानी िनराळा

असून तो सामंज यातून मांडलेला आहे. मराठी सािह याने देखील
ीवादाचा के लेला पुर कार

ी जीवनात न ा बदलाची, न ा

जग याची उमेद िनमाण करणारा आहे. साठो री मराठी सािह यात
कालपर वे सािह यकृ ती या आशयात, अिभ

त आधुिनकता येऊन

वातं याचा पुर कार जोरकसपणे के ला गेला आहे.
कालखंडात ि यां या सवागीण िवकासा या
िश णाची समान संधी,
आधुिनकता या ारे
बसला.

ी चळवळ,

दशा वेगवान झा या.

ीवगाने अथाजनासाठी उचललेले पाऊल,

ीमु

आंदोलन,
प

ीवाद या णालीने सािह यात,

होते, किवता,कथा,कादंबरी, नाटके ,

आ मच र े अशा अपौ षेय सािह यात

ीवादाची भाषा जोरकसपणे

झाली आहे. या सवच सािह य कारां या मा यमातून

बदलती

वातं यो र

ीजीवना या पारं प रक चौकट ना अपवादा मक ध ा

समाजात मूळ धरलेले
िस

ी

पे, ि यां या संवेदना व जीवन जािणवा सिहत

ी िव ाची
ी जीवनाचा

ापक पट नजरे समोर आलेला आहे. थोड यात या सव सािह यामुळे
मराठी

ीवादी सािह याला अिधक िव तृत के ले आहे, यामुळे ि यां या

जाणीवे या क ा ं दाव यासाठी मदत होत आहे.
िन कष :

1) भारतीय

ीवादी सािह यावर

ढी, था, परं परा, सं कृ तीचा भाव

आहे.

2) भारतीय

ीवादी सािह याला एक ऐितहािसक परं परा आहे.

3) पा ा य

ीवादापे ा भारतीय

वेगळी सं कृ ती असलेला व वतं

ीवाद िनराळा व स म असा एक
ीवाद आहे.
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4) भारतीय वातं याने, भारतीय घटनेने आिण महापु षांनी
जािणवेला,

5) भारतीय

ी जग याला नवे प रणाम ा क न दले.
ीवाद मानवतावादी आहे.

6) मराठी सािह य परं परे ने व साठो री
ीवादाचे स म व वतं

7) कु टुंब

ीवादी

ी लेिखकांनी भारतीय

व प िनमाण के ले आहे.

व थे या अि त वासाठी भारतीय

ीवाद े आहे.

संदभ
दभ थ
ं :

1)
ीवाद: संक पना आिण व प - डॉ. रचना माने
2) ि यांची आ मच र े - शोभा पाटील
3) भारतीय ी आकलना या दशेने- संपा. िनमला जाधव
4) ी िश णाची वाटचाल- सरोिजनी बाबर
5) मिहलांचे राजक य स मीकरण- डॉ. दीपक पवार

***
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पार लगी ि यां या आ मभानाची
किवता : 'कु
'कु प'
प'
डॉ.
डॉ. मारोती दशरथ कसाब
मराठी िवभाग, महा मा फु ले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर
लगाधा रत भेदभावाचा बळी ठरले या एल.जी.बी.टी. यू.
(लेि बअन,गे, बाय से सुअल, ा स जडर आदी)

समुहातील पार

लगी ि यांचा एक मोठा वग आप या देशाम ये आहे. 'तृतीय पंथी',
'िहजडा', 'िम ा', 'छ ा' आिण ' क र' आदी नावांनी तो ओळखला जातो
आिण याच नावांनी िहणवलाही जातो.
ा, १२

ा वगातील ि या वया या १०

ा वषापयत पु ष हणूनच आप या घरात आिण समाजात

वावरतात. नैस गक

लग वाढी या काळात

जाणवतो आिण पु षाची

यां याम ये हा बदल

ी झा याचा वरकरणी भास होतो. यालाच

इं जीत ' ा स जडर' आिण मराठीत पार लगी असा श द वापरला
जातो.
गभात रािहले या बाळाला

ी, पु ष कवा पार लगी अशा

व पाची ओळख ही िनसगतःच लाभलेली असते. यातील काही बाळं
पूणपणे पु ष असतात, काही पूण ि या असतात तर काही दो ही असतात
हणजेच उभय लगी असतात. हणजेच बा
पु षासारखे

दसत, बोलत असले तरी

पाव न जरी एखादे मूल
याची अंतगत जाणीव ही

ी वाची असते. पु ष असूनही याला आपण

ी आहोत असे वाटते

कवा आप या भावना या ि यांसार या आहेत अशी जाणीव होते, अशा
ि यांना पार लगी ि या असे हणता येईल. अशा ि यांना समाजातील
काही लोक

क र, िहजडा

हणून िहणवतात.

यांना सवसामा य

माणसांसारखे हाताला काम न िमळा यामुळे उपे ेच,े अवहेलनेचे आिण
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वेदनेचे वंिचतांसारखे जगणे जगावे लागते. यातूनच यांचा एक वतं
समूह उदयाला आला आहे. र यांवर, सावजिनक ठकाणी टाळी वाजवून
भीक मागणे, ल , बारसे आदी मंगल संगी नृ य क न चार पैसे िमळिवणे
आिण पोटाची खळगी भरणे हेच यांचे जीवन बनले आहे. या समूहालाही
मन आहे, भावना आहेत,

यांचेही

वतं

जीवन आहे ही जाणीव

समाजातील काही कायक याना झाली आिण यातूनच यां या ह ांची
वातं याची चळवळ देशात उभी रािहली. मानवी ह ांसाठी झगडणा या
काही कायक यानी आिण संघटनांनी सव
वंिचत

समूहा या

श्नांना

वाचा

यायालयात धाव घेऊन या
फोडली.

याय

मािगतला.

यायालयानेही या वगाचे वतं अि त व मा य के ले आिण

ी, पु ष या

लगांबरोबरच पार लगी ( ांसजडर) हे एक लग अि त वात अस याचे
जाहीर के ले. याची ओळख तृतीयपंथी अशी शासक य पातळीव न के ली
गेली असली तरी मानवी ह ांचे कायकत यांना तृतीयपंथी मानायला
तयार नाहीत. कारण इथे ही िवषमता यांना दसून येते. पु ष थम,

ी

ि तीय आिण आ ही तृतीय असे का ? ही िवभागणी िनसगानेच के यामुळे
आमची 'ितसरी' ओळख नको. 'तृतीयपंथी' हणून नको, असे यांचे
हणणे आहे. हणून स या 'पार लगी' हा श द

ढ झाला आहे.

भारतात िविवध कारणांव न समाजात भेदभाव आहेत. वण,
धम, जातीव न, किथत ' खानदाना' व न, गरीब- ीमंत आशा वगाव न
तसेच

देश, भाषेव न, रं ग, वंशाव न आिण लगाव नही. हे सव

भेदभाव िमटिव यासाठी आिण एकिजनसी- एका म भारत िनमाण
कर यासाठी दिलत, आ दवासी,

ीवादी, शेतकरी, क करी अशा िविवध

वंिचत समूहां या चळवळी िनमाण झा या. या जाणीवजागृतीतूनच पार
लगी समूहा या चळवळ चा ज म झाला. इ. स. २००० नंतर अशा
कार या चळवळ नी समाजात

वतं

अि त व िनमाण के ले. या
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चळवळ चे

मुख मा यम

हणजेच सोशल मीिडया. अशा समाज

मा यमातूनच पुढे आलेली पार लगी समूहातील

ी कायक या हणजेच

दशा पक शेख होय. 'श द वेडी दशा' या नावाने फे सबुकवर यांनी
आपली वतःची ओळख िनमाण के ली. वतःची मते, वतःचे िवचार,
भावना किवतां या मा यमातून दशा मांडत रािह या. यां या श दांना
सामूिहक व पात लवकरच ा
िबनधा तपणे
ते बु मीरा

झाला. दशा सवाची लाडक झाली.

होणारी ही कवय ी कायकत झाली. 'श द वेडी दशा
हाया

दशा

पक

शेख' हा ऊ वगामी

वास एका

कायकत चा आहे तसाच तो एका समूहाचाही आहे. दशा शेख हे नाव
आता सवाना प रिचत झाला आहे. ब च चत 'वंिचत ब जन आघाडी या'
या व या आहेत. पार लगी समूहा या साठी यांनी के लेले काम ल ात
घेऊन महारा

शासनाने यांची 'तृतीय पंथी िवकास महामंडळा या'

स माननीय सद यपदी िनवड के ली आहे.
फे सबुक या मा यमातून जनमानसात पोहोचले या दशा पक
शेख यांचा 'कु प' हा पिहला का सं ह मुंबई या नामां कत श द
काशनाने ८ माच २०२१ रोजी जागितक
साधून

कािशत के ला आहे. पार

भारतातील

पिहला का सं ह

ी मु

दनाचे औिच य

लगी समूहाचे दुःख मांडणारा
हणून

या का सं हाचे

मह व

आगळे वग
े ळे आहे. यापूव 'मी िहजडा मी ल मी' हे याच समूहातील
ल मी ि पाठी यांचे आ मकथन आलेले आहे. तसेच ' क रांचा वाडा' ही
संतोष उदमले यांची कादंबरीही आलेली आहे. मा किवते या

े ात हा

मान दशा शेख यांनी पटकावला आहे. पार लगी समूहासाठी ल मी
ि पाठी, गौरी सावंत, शिमभा पाटील आिण दशा पक शेख अशा काही
कायक यानी दलेले योगदान हे अ यंत मह वपूण आहे. यातही दशा
पक

शेख या

य

तळागाळात जाऊन सामा य माणसाचे

मांडणा या कायक या आहेत. नािशक िज

ातील येवला येथे िवमु
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भट या समूहातील एका पालात यांचा ज म झाला. यामुळे भटकं ती
यां या पाचवीलाच पुजलेली. दहा-बारा वष मुलगा
के यानंतर आप याम ये एक

हणून

तीत

ी दडलेली आहे, याची जाणीव यांना

झाली. ितथूनच एका न ा पवाला ारं भ झाला. घरापासून सु

झालेला

वेग या वाटेचा वास पुढे यांना पार लगी समूहात घेऊन गेला. ितथं
दाखल झा यानंतर

य

समाजात वावरताना आिण भेदभावांशी

लढताना आलेले अनुभवच यांनी आप या किवतेतून मांडले आहेत.
या िलिहतात"आयु या या वाटेवर
मा या वा

ाला आले या का

ांमळ
ु े

वास नाही थांबला;
ला; पण काही काटे
पायात तसेच रा न गेले
यांचं आज 'कु प' झालंय
वरवर पाहता या कु पामुळे
जखमा भर यात
असं वाटत असलं तरी
हे 'कु प'
प' कधीकधी ठसठसतं
ती ठसठसणारी वेदना
हणजे माझी किवता"
किवता"
पार लगी समूहातील ि यां या दुःखांचा उ ार हणजे दशा
पक शेख यांची ही किवता होय. समूहातील ि या मुखाने बोल याऐवजी
आप या 'टाळी' तूनच अिधक बोलत असतात.

व थेने यांना लुगडं

नेसवून र यावर टाळी वाजवत भीक मागत उभे के ले आहे. समाज
यां याकडे िविच नजरे ने पाहतो. ना धड

ी ना धड पु ष अशी यांची

अव था. पण ही अव था िनसगानेच के लेली अस यामुळे ती समाजाने
वीकारली पािहजे ही साधी अपे ा. जग यासाठी जोडीदार िमळावा ही
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तशी पशु प यांपासून ते माणसांपयत सवाचीच भावना असते. या
समूहातील ि यांनीही जोडीदाराचे व

पािहलेले असते. असाच एक

जोडीदार या किवतेतील 'ितला' िमळाला. ती याला आपलं सव व मानत
होती; मा

याला ित या कडू न काय हवं होतं हे ित याच त डू न ऐका "संसार हा श द
मी मा या वा
मी फ

ाला येऊ दला नाही

याची णयातली सोबती

ह हा श द जगायला कधीच िमळाला नाही
मी आपली सतत तडजोड करत आले
याचा कमान सहवास तरी िमळावा हणून
कारण जे हा जे हा मी
प ी हायचा य के ला
याने माझं
याला फ

ी असणं नाकारलं
आंथ णातच

मी बाई हणून पािहजे होते..."
..."
या नादान लबाड वाथ पु षस ाक

व थेने 'ित या' व ांचा

कसा चुराडा के ला हेच कविय ीने येथे मा मकपणे मांडले आहे. या
पु षस ाक

व थेला फ

ी असो; कवा पार लगी
हेच या

आप या खाली कोणीतरी हवे आहे. मग ती
ी असो. ◌्फ

आप या वर कोणी असू नये

व थेचे कार थान कविय ीने येथे उघड के ले आहे. िनसगानेच

आप याला अध

ी आिण अधा पु ष बनिवलेले आहे ही जाणीव ितला

आहे. कवय ी िलिहते " माय मरो नाही तर मावशी
दुःख कवटाळू न रड याचा अिधकार मला नाही कारण मी िहजडा
आहे
त डावरचं हसू आिण हातातली टाळी
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सतत िखदळत रािहली पािहजे
कु ठलीच शोकांितका गा याचा अिधकार
मला नाही कारण मी िहजडा आहे
नाते हा श दच मुळात मा यासाठी नाही
मी फ

लोकां या मनोरं जनाचं साधन
हणू
हणून

हो याचा अिधकार

मला नाही कारण मी िहजडा आहे
वातं या सार या दसणा या आवरणात जगायचं न दसणा या
साखळदंडांचा आवाज कर याचा अिधकार मला नाही
कारण मी िहजडा आहे "
दशा पक शेख यां या या किवता हणजे
बरसणारा पेटता अंगार आहे.

व थेने

व थेवर िनरं तर

दलेले अपमानाचे जगणे

नाकार यासाठी पुकारलेला हा सामुिहक एलगार आहे. ही किवता समतेची
मागणी करते. िनसगाने दलेले जीवन आहे या

व पात

वीकारले

पािहजे हे आवजून सांगते. 'िहजडा ' हणून िहणिव यापे ा माणूस हणून
समजून या. आ हालाही सवसामा यांसारखे जीवन जगू

ा अशी अपे ा

करते आिण ती रा त आहे. शासनाने या समुदायाला आधार काड,
राशन काड

ावे, मतदान काड

ावे तसेच राह यासाठी घरकु ले

याचबरोबर शासक य नोकरीम ये आर ण

ावीत

ावे अशा माग या या

समुदाया या आहेत. शासनाबरोबरच आता समाजानेही बदल याची वेळ
आली आहे. कारचे भेदभाव िमटवून माणसाला माणूस हणून समजून
घे याची वेळ आली आहे, हेच ही किवता सूचिवत आहे.
'कु प'

हणजे तळ पायात काटा मोड या नंतर आिण तो

काढ यानंतरही याचा जो अणुकुचीदार भाग पायातच राहतो याची
झालेली जखम होय.
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जी वर वर भ न िनघालेली दसते;मा

आतून ठणकत असते.

जखमेवरचे मांस कापून टाकावे लागते. पु हा ती जखम भरते, ही
सु च राहते. या श दाचा दुसरा अथ हणजे
दसायला सुंदर नसणे. कु प

या

पहीन. एखादी

हणजे िव प
ू . पार

लगी ि यां या

जीवनाचे असेच काहीसे झाले आहे. ही वेदना आतून ठसठसणारी आहे.
दशा पक शेख यांचे या िनिम ाने मला िवशेष अिभनंदन करावेसे वाटते,
कारण यांनी एका वंिचत समुहा या दबले या वराला आवाज दला
आहे. या सं हाची अपणपि का मोठी बोलक आहे. किवय ी िलिहते"मा या समुदायातील

या मैि ण ना यां या

था श दांत

मांडता आ या नाहीत, या सग या जण ना..!" दशा शेख यांनी आपले
संपूण जीवन पार लगी समूहा या याय ह ांसाठी पणाला लावले आहे.
या ल

ाचा एक भाग हणून या का सं हाकडे पािहले पािहजे. कवय ी

के वळ आप याच समुदाया या दुःखाची टमक वाजवत बसत नाही तर
एकू णच समाजाची दुःख ती जगा या वेशीवर टांगत ए आिण सम ह
शोषणमु

समाजाची समतावादी समाजाची मागणी करते हे मला फार

मह वाचे वाटते. भाषा खासक न पार लगी समाजाची आशा आहे.
'दरबदर', 'हगणं मुतणं', 'पाश', 'कोशात िनजलेली अळी', 'फ
आंथ णापुरती बाई', ' ेमा या

ढी जात गंजले या बे

ा', 'सतत

िखदळणारी ती', 'िपढीजात परं परे ची गुलाम', 'श दांचे िवमान होणे',
'श दांचे

सणे', ' णयाचे आिण

ेमाचे क से', 'तोल सावरणे', 'पाय

घसरणे', हातारपणा या काळजीने आधीच हातारी होणे', ' र क घेण'े ,
'फोटो बाजी करणे', 'फलाट पाडणे', 'नुसती वैताग वाडी साला', 'भा

ा',

'मे या मुड ायहो', 'फु कन यायहो', 'तु हाला ग ा उठो', 'चु यांनो' 'अगं ये
टवळे ', 'अगं ये आयघाले', 'खरं ये गाबरा', 'मु या झव याचे', 'आरं ये
बारभेसळी या', 'हरामखोरा', 'गांडीत खु ा घाल या या', 'त डात के ळ
घेऊन मुका

ाने बस', 'खु

ावर बस', 'बोचा आपटू न घे', 'ये भोक
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खानारा', 'भेनचोद' 'खाटका या वाणा या', ' चगुस मारवाडी साला',
'मादरचोद', 'फु कट झ ा', 'भाड खावा', 'तु ा शेम यात कडे पडो' अशा
िश ा, 'म यत', 'दहशत', 'िहजडा', 'कु बान', 'मौला', 'मुस ला', 'सजदा',
'िनयत', 'प थर', 'बे फकर', 'कु करणे', 'सैल', 'झुंज', 'कै द', 'काळीकु
अमाव या', 'कफन', 'थैमान', ' व ांची महाल', 'लफडं', 'बाई हो याचं
व ', 'मुठभर के स आिण पाटीभर मांस', 'आवाज नसलेले श द',' जमाना',
'ऐलान', 'काफर', 'खुदा', 'इबादत' , 'मोह बत', 'आिशयाना', 'िजतिभत',
'बाईल बु या', 'आब जाणे' अशी खास पार लगी समुदायात वापरली
जाणारी

बोलीभाषा

या

व थेवरचा हा राग भाषेतून

का सं हात

जागोजागी

दसून

येत.े

झाला आहे.

दशा पक शेख यां या या का सं हाने मराठीला एक नवा
वाह िमळवून दला आहे. अजून खूप अंधार कोपरे उजळायचे आहेत. या
समुदायातील खूप वेदना, दुःख अजून बाहेर यायचे आहे. याची ही
पायवाट मानायला हरकत नाही. मानवमु

या चळवळीतील एक

मह वा या कायक या कवी दशा पक शेख यांनी यापुढेही खूप खूप
िलहीत राहावे, हीच यांना यािनिम ाने मंगल कामना.
संदभ:
भ:
१. शेख दशा पक , ' कु प' , श द पि लके शन, ए-२०३, जनक याण, विझरा
नाका, बो रवली ( प.), मुंबई -४०००९१, थम आवृ ी - ८ माच २०२१
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