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मुबंई विद्यापीठयाची महयाजयालयािरील आतंरविद्याशयाखीय तज्ज्ञपरीवषित 
संशोधनपवरिकया (Peer-Reviewed Research Journal)

डॉ. बयाबयासयाहबे आबेंडकर ययंाचयया १२९वयया जयंतीच े (१४ एवरिल 
२०२०) औवचतय सयाधनू अवधष्यातया, मयानवयविद्याशयाखया, मुबंई विद्यापीठ 
ययंाचयया कलपनेतनू ‘संभयाषण’ यया वविभयावषक (इगं्रजी आवण मरयाठी) ऑनलयाईन 
संशोधनपवरिकेचया जनम झयालया. विवभनन विद्याशयाखयंामधये समकयालीन 
रिशयंाबयाबतचयया वचवकतसक चचचेलया गवतमयान करण े आवण विचयारमथंनयावियारे 
संियाद रिसथयावपत करण ेयया भवूमकेच ेअवधष्यान ‘संभयाषण’ संशोधनपवरिकेचयया 
मळुयाशी कयाय्यरत असलेले वदसते. 

‘कोरोनया’ हया विषय कें द्रसथयानी असलेले ‘संभयाषण’च ेतीन अकं रिकयावशत 
झयाले आहते. तसेच अणणया भयाऊ सयाठे जनमशतयाबदी िषया्यच ेऔवचतय सयाधनू 
‘संभयाषण’चया ऑगस्ट मवहनययाचया अकं ‘अणणया भयाऊ सयाठे विशषेयंाक’ महणनू 
रिकयावशत करणययात आलया आह.े केिळ महयारयाष्ट्यातनूच नवह ेतर संपणू्य दशेयातनू 
यया विशषेयंाकयाच े भरभरून सियागत झयाले. तसेच विविध अभययासशयाखतेील 
अभययासकयंानीही सदर विशषेयंाकयाच ेसंदभ्यमलूय मयानय केले, ही अतयंत आश्यासक 
बयाब आह.े 

‘संभयाषण’चयया मयाधयमयातनू इगं्रजी आवण मरयाठी असया वविभयावषक 
संशोधनपवरिकेचया एकवरित सरुू झयालेलया रिियास अतयंत आनंददयायी  
आवण रेिरणयादयायी होतया. मयारि कयाही तयंावरिक कयारणयंासयाठी मरयाठी आवण 
इगं्रजी भयाषतेील संशोधनपवरिकया सितंरिपण ेरिकयावशत होण ेअपररहयाय्य ठरले. 
तसेच मुबंई विद्यापीठ ह े महयारयाष्ट्यातील सिया्यत जनेु विद्यापीठ असलययामळेु 
रयाज्यभयाषतेनू ज्ञयानवयिहयार आवण संशोधनवयिहयारयालया चयालनया दणेययाचया मदु्याही 
अग्रक्रमयाने पढेु आलया. ययालया अनसुरूनच मरयाठी भयाषतेील आतंरविद्याशयाखीय 
संशोधनपवरिकया सितंरिपण ेरिकयावशत वहयािी असया रिसतयाि विद्यापीठयाने ठेिलया. 
हया रिसतयाि अनेक अथयाांनी महत्ियाचया असलययामळेु सप्टेंबर २०२०पयासनू 
‘संभयावषत’ यया नयाियाने मरयाठी संशोधनपवरिकेची सितंरि िया्टचयाल सरुू झयाली 
आह.े
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‘सभंाषित’ची रूपरिेा 

सयामयावजक, सयंासककृ वतक, रयाजकीय, आवथ्यक, शषैिवणक अशया विविध 
सतरयंातील महत्िपणू्य रिश आवण घडयामोडींविषयी आतंरज्ञयानशयाखीय 
दृवटिकोणयातनू वसद्ध होणयारी मयंाडणी पढेु येणययासयाठी अभययासक/ संशोधकयंानया 
खलुया मचं उपलबध करून दणे ेही ‘संभयावषत’ची मलूभतू भवूमकया आह.े

संशोधन आवण संशोधनयातमक लेखन ह े अवंतमत: समयाजयासयाठीच 
आह.े तययामळेु यया लेखनयाचया एक गकृहीत पैल ूहया सयामयावजकतया आह,े यया 
बयंावधलकीतनू सैद्धयंावतक आवण ककृ वतशील अशया दोनही सतरयंािर कयाम 
करणयाऱयया अभययासक / संशोधकयंाच ेलेखन समयाजयाचयया विविध सतरयापयांत 
पोहोचविणययाचया हया रियतन आह.े तसेच विविध सयामयावजक सतरयंामधील 
ियाचकयाची अवभरुची आवण िैचयाररक जडणघडण सकस होणययासयाठी 
आिशयक असणयारया अिकयाश वसद्ध करणययाची रेिरणया ‘संभयावषत’चयया 
मळुयाशी ककृ वतशील आह.े

भयारतयाचयया बरोबरीने भयारतयाबयाहरेील मरयाठी भयावषक अभययासक /  
संशोधकयाचयया पररदृटिीतनू जयागवतक आवण भयारतीय अिकयाशयातील विविध 
रिशयंाविषयीची विशे्षक मयंाडणी समयाविटि करून घणेययासयाठी रियतन करण,े 
ह े‘संभयावषत’च ेमहत्ियाच ेउवद्टि आह.े 

संशोधनपर, भयाष्यपर आवण पसुतक परीषिणपर असे तीन विभयाग 
‘संभयावषत’मधये अतंभू्यत आहते. यया विभयागयंात समयाविटि होणयारे लेख 
सयामयावजक, सयंासककृ वतक, रयाजकीय, आवथ्यक, शषैिवणक इतययादी विविध 
षिेरियंाशी संबंवधत असलययामळेु ही संशोधनपवरिकया समयाजयाचयया विविध 
सतरयंाशी आपलया िैचयाररक अनिय जोडेल, असया विश्यास आह.े

मयानवयविद्याशयाखतेील विविध अभययासविषययंाशी वनगवडत सैद्धयंावतक 
वििेचन करणयाऱयया लेखयंाचयया बरोबरीने समयाजजीिनयातील अनेकसतरीय 
संदभयाांच े अभययासपणू्य विशे्षण करणयाऱयया लेखयंाचयाही समयािेश 
सदर संशोधनपवरिकेत केलया जयाणयार आह.े सियाभयाविकच, विविध 
अभययासविषययंाशी संबंवधत निनिी वसद्धयंातने मरयाठी भयाषतेनू पढेु आणणयारया 
हया अवतशय महत्ियाचया अकयादवमक मचं ठरू शकेल. 
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शोधषिबधंासंदंभाभातील मारभादशभाक सूचिा

लेख सितंरि संशोधनयािर आधयाररत असयािेत.

लेखयंाची शबदमयया्यदया सयाधयारण पढुीलरिमयाण ेअसेल.
शोधवनबंध - ३५००-४००० शबद
भयाष्य - १५००-२००० शबद
ग्रंथपरीषिण - १०००-१२०० शबद

शोधवनबंध दिेनयागरी वलपीमधये यवुनकोड फॉन्टमधये असयािेत. 
फॉन्टचया आकयार सयाधयारणपण े१२ ते १४ वबंदमूधये (point) असयािया.

संदभ्य दणेययाविषयीचयया मयाग्यदश्यक सचूनया अकंयाचयया शिे्टी नोंदविलयया 
आहते. लेखयात संदभ्य दतेयानया यया सचूनयंाच ेपयालन करण ेआिशयक 
आह.े 

संशोधनपर लेख विषयतज्ज्ञयंाचयया सकयारयातमक अवभरियाययानंतरच अकंयात 
समयाविटि केले जयातयात.

लेख editorinchief.sambhashit@mu.ac.in ि 
editor.sambhashit@mu.ac.in यया दोनही मलेिर पयाठियािेत. 
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प्रकाशक

अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठंाचे कठा्यठायाल्य, मंुबई धिद्ठापीठ, आंबेडकर 
भिन, कधलनठा कॅमपस, धिद्ठानगरी, मंुबई – ४०००९८.

ही संशोधनपवरिकया समयाजविज्ञयान, मयानवयविद्याशयाखया आवण विधी यया विद्याशयाखयंामधील  
सद्:कयालीन रिशयंानया आतंरविद्याशयाखीय दृवटिकोणयातनू वभडणयाऱयया अवभनि आवण 
्टीकयातमक वनबंधयंाचया सिीकयार करते. 
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 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

  प््र. तििेक कुडयू  
 सयाहयाययक रियाधययापक ि मरयाठी विभयागरिमखु 
 सोनोपंत दयंाडेकर कलया महयाविद्यालय, पयालघर

रेखया्टने : डॉ. सनुील अतभ्म्रन अिर्रर

मयंाडणी ि सजयाि्ट :  प्श्रांि प्रांर्रळ  
 ग्रयावफक वडजयायनर, कलययाण, वज. ठयाण.े

तयंावरिक सयाहयायय :  डॉ. लि्र प्रांर्रळ 

यया अकंयात वयक्त झयालेलयया मतयंाशी मुबंई विद्यापीठ, संपयादक, संपयादकीय मडंळ सहमत असेलच असे नयाही.



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
� वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
10

ससनेह नमसकयार!

“Philosophy is no purely theoretic matter. It has 
practical potentialities. Philosophy has its root in the 
problems of life and whatever theories philosophy 
propounds must return to society as instruments of 
reconstructing society. It is not enough to know. Those who 
know must endeavor to fulfill.”

Dr. Babasaheb Ambedkar. 

क्रयंावतज्योती सयाविरिीबयाई फुले ययंाचयया १९०वयया जयंतीवनवमत्त 
संभयावषत-जयानेियारी २०२१चया अंक ‘स्त्रीियाद विशेषयंाक’ महणनू कयाढणययाच े
सिया्यनमुते ठरले. तययानसुयार आरयाखडया तययार करणययात आलया. स्त्रीियादयाचयया 
सैद्धयंावतक मयंाडणीसह स्त्रीचयया दमनयंरिणेचे समकयालीन सिरूप आवण 
भयारतीय परररेिक्ययातील स्त्रीियादयाचयया जडणघडणीचया विचयार कें द्रसथयानी 
ठेिलया होतया. यया वदशेने कयाय्यरत होतयानया लेखकयंाचया सकयारयातमक रिवतसयाद 
ही जमेची बयाज ूहोती. पण िेळेअभयािी पणू्य होऊ न शकलेले अनेक लेख 
अजनू रितीषिेत असलययाने वनयोवजत िेळेत रियाप्त झयालेलयया महत्ियाचयया 
लेखयंानया समयाविटि करत ‘स्त्रीियाद विशेषयंाकया’चया हया पिूया्यध्य रिवसद्ध करत 
आहोत. 

सयामयावजक रिवक्रयेत मयानिी वयिहयारयात सत्तयावभलयाषेसयाठी स्त्रीचयया 
सितंरि ि वनभ्यर जीिनरिणयालीिर वनबांध लयादनू वतलया मयालकीचयया कषिेत 
आणले गेले. वतची लैंवगकतया वनयंवरित करत धम्यपरंपरया, पयापपणुययादी 
कलपनया आवण शवुचतया ययंाचे जंजयाळ उभे केले आवण जयातीचयया त्टबंदीही 
भककम केलयया. चयाररत्ययाचयया मोजमयापयासयाठी योवनशवुचतेचया वनकष 
वनधया्यररत करून कुलीन, कुल्टया आदी िगणीकरणयाची िण्यने रचली. 
स्त्रीचयया रितयेक हयालचयालीलया परुुषी अवधसत्तेचयया करड्यया महणनू अंगभतू 
वहसं्र नजरेने करकचनू आिळले. यया नजरयंाचया कयाच नेवणिेपयांत रुतत 
गेलययाने भौवतक सतरयािरील मोकळीक वतलया पणू्यतयया मयानवसक मकु्ततेचया 
अिकयाश वमळिनू दऊे शकली नयाही. अशयािेळी यया सबंध घव्टतयाकडे 
ज्यया िेगळयया परररेिक्ययातनू पयाहिययाचे आह े तो परररेिक्य कोणतया? 
धम्यजयातिग्यवपतकृरिवतष्यादी सत्तेने रचलेलयया यया जगयाचे विलीनीकरण कसे 
घडेल? रितयेकयालया परसपरसयाहचयया्यतनू मकु्त अवसतति महणनू श्ेष्तम 
उननयन घडिनू आणतया येईल अशी भमूी कोणती? ययंाची उत्तरे शोधणे, 
तययंाची वचवकतसया करणे, गिसलेलयया मयागयाांचयया सयामयावजक रिसथयापनेसयाठी 
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कयाय्यरत रयाहणे, तययािर चचया्य घडिनू आणणे ययारिती असलेली कव्टबद्धतया, 
ह ेअंकयाचे रियोजन आह.े 

‘रयाबणयारी स्त्री’ ही रिवतमया इतकी तयाकदीची आह े की स्त्रीियादी 
भयान सजग असणयारी स्त्रीही यया रिवतमेचयया जोखडयातनू स्ूुट शकत नयाही. 
तययामधनू ‘सपुरिमुन’ यया कलपनेचया जनम झयालेलया आह.े स्त्रीचयया पयारंपररक 
षिेरियंापलीकडे कयाय्यरत झयालययािर समयान श्मविभयागणीचे मलूय रितयषिरूपयात 
अितरणे आिशयक होते. पण अपयारंपररक षिेरियंाकडे स्त्रीची ‘वनिड’ महणनू 
आवण पयारंपररक ‘चलू ि मलू’ चौक्टीकडे वतची ‘रिमखु जबयाबदयारी’ 
महणनू पयावहले जयात असलययाने तययातनू वतलया मोकळीक वमळत नयाही. 
पयया्यययाने सि्यसतरीय जबयाबदयाऱययंाचया तोल सयंाभयाळणययासयाठी सहभयािमलूक 
सहजीिनयाची जी अपेषिया होती ती फोल ठरतयानया वदसत आह.े ियासतविक 
यया आवण अशया सि्यरिकयारचयया नयातेबंधयात मैरि वनमया्यण होणे अपेवषित आह.े 
तययासयाठी सि्यरिथम सत्तेचे बंध त्ुटयािे लयागतील. तययाचे रियोजन बदलयािे 
लयागेल. सत्तया ही सवुयिसथेसयाठी आवण मनोमन सिीकयारलेलयया उद्शेयंाचयया 
पतूणीसयाठी हिी. तययावदशेने एकरि रिियास करतयानया सौहयाद्य, सियातंत्य आवण 
वयवक्तरिवतष्या अबयावधत रयाहील ययाकरतया हिी. सत्तेचे नयाते रिवतषे्शी 
,िच्यसियाशी, दमनयाचयया सयाधनरूपयाशी, समग्र अवसततियाशी जोिर जोडलेले 
रयाहील तोिर सत्तयाहीनतेमळेु भयभीत होणे घडेल. तययामळेु सि्य अवसततियंानया 
अथ्यपणू्यतेचे भयान दणेयारी आवण वनभ्ययतेकडे नेणयारी स्त्रीियादी विश्दृटिी 
मयंाडणययाची तयातडी लषियात घेणे, अपररहयाय्य आह.े 

‘मी कोण आह,े’ ययाचे परुते भयान येणययाआधी समयाजच, ‘त ूकोण 
आहसे’ ययाची वलंग, जयात, िग्य यया सतरयंािर उत्तरे दऊेन ्टयाकतो. तययामळेु 
लयादलेले लैंवगक पररचय, तययानसुयार करयािययाचे ित्यन आवण आतलयया 
वभनन लैंवगक जयावणिया ययंाचययातील संघषया्यत होणयारी कुचंबणया स्त्रीियादी 
विचयाररिियाहयाने पकृष्सतरयािर आणली आह.े वभनन-वभनन लैंवगक जयाणीि 
असणयाऱययंानया वतरसकयारयाने पयाहणययाचयया िकृत्तीचया तययाग करून रितयेकयाचयया 
हककयाचयया भमूीिरील अवतक्रमण मयागे घेणययाची रिज्ञया विकवसत करणययाच े
आियाहन केले आह,े ते आियाहन हरतऱहनेे समोर ठेिणे ह े लोकशयाही 
मलूययावधवष्त समयाजउभयारणीसयाठी अतययािशयक िया्टते आह.े 

स्त्रीचयया शरीरयाची, श्मयाची चोरी करणयाऱयया शोषकसत्तयंानी वतलया 
धम्यकम्यकयंाडयंाचयया, रितीके-रिवतमयंाचयया गतचेत रुतिनू ठेिलययाने दहेमनयाची 
अपररवमत वहसंया घडली आह.े दिे-दिेसकी करणे, अंगयात येणे ,निस 
करणे, अघोरी उपयाय करणे ययाहीपलीकडे अंधश्द्धयंाचे बरेच रिकयार आहते. 
वस्त्रययंाचयया मयानवसकतेिर तययंाचया खोलिर पररणयाम घडलया आह.े मळुयात यया 
अंधश्द्धयंाकडे िळणययाची कयारणे वतचयया शरीर- मनयाचे, श्मयाचे अिमलूयन 
आवण अरिवतष्या करणययात आहते. तययामळेु अंधश्द्धया बयाळग ू नकया, असे 
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जयागरण करत असतयानया ह े जयागरण दमनकयारी धम्य-कम्यकयंाड आवण 
परुुषसत्तेचयया संदभया्यत होणे गरजेचे असनू तययाचया परसपरसंबंध लषियात 
घययािया लयागेल. 

आज अवभवयक्तीचयया िया्टया रोखणयारे धमयाांध सत्तयाधीश लोकशयाही 
मलूययंाची अहवन्यश जपणकू करणयाऱययंािर हलले करत आहते. स्त्रीशरीर 
ह े सत्तयारिसथयापनेचयया लेबलीकरणयासयाठी ियापरून संपिले जयात आह.े 
कलययाणकयारी रयाज्ययाचयया संकलपनेलया मयातीमोल करीत वशषिणयाचयया िया्टया 
बहुजनयंासयाठी दधु्यर बनिलयया जयात आहते. नवयया वशषिणधोरणयातनू वयिसयाय 
आवण जयाती ययाची पनुहया गयाठ बयंाधणययाचे पद्धतशीर वनयोजन  समोर येत 
आह.े अशया कठीण कयाळयात ज्ञयानयाची, भयाषेची सत्तया आवण एकयावधकयारशयाही 
रिसथयावपत करु पयाहणयाऱयया धोरणयंानया िेळीच रोखयािे लयागेल. मलूभतू हककयंानया 
शबवलत करणययाचयया यया नीतीलया विरोध करयािया लयागेल. सत्तेचे पयाश 
आिळू लयागले तर स्त्रीदयासय ठरलेले आह.े महणनू सयंासककृ वतक संघषया्यचयया 
इवतहयासयालया जयाणनू तययाची चचया्य करणययाचे अगतय लषियात घेत बदु्धकयालीन 
थेरींचया मवुक्तविचयार, शोषकसत्तयंानी लयादलेले स्त्रीदयासय, स्त्री-गलुयामवगरीच े
वसद्धयंातन, सयंासककृ वतक रयाजकयारण, भवक्तपरंपरेतील विद्रोहयाचे रूप, स्त्रीियादी 
विचयारधयारेतील निे विचयारविश् ययंािरील चचया्य घडिनू आणणययाचया हया 
रियतन आह.े तययादृटिीने रियाप्त झयालेलयया वनबंधयंानया समोर ठेित आहोत. 

डॉ. बयाबयंासयाहबे आंबेडकरयंाचयया धमयाांतरयंाचयया कयाय्यक्रमयाकडे 
एकया धमया्यचया तययाग आवण अनय धमया्यचया सिीकयार महणनू पयावहले जयाते.  
डॉ. आंबेडकरयंाचयया दृटिीने हया मयाणसू घडिणययाचया कयाय्यक्रम आह.े एकयाचिेळी 
मयाणसयातील सपु्त उजचेलया गवतमयान करणयारया, सित:लया सरुिवतवष्त करणययाचया 
आग्रह धरणयारया, शोषणसत्तयंानया सिांकष तयाकदीने नयाकयारणययाचे बळ दणेयारया, 
आंतररक सयामरयया्यलया जयाग दणेयारया, मयाणसयालया अवधकयावधक नीवतमयान आवण 
महणनू वनभ्यय बनिणयारया आह.े यया कयाय्यक्रमयाचया रितयषि-अरितयषि अंगीकयार 
करणयाऱयया अनेकयंानी धम्यजयातपरुुषसत्तयाक मलूयवयिसथेलया नयाकयारतयानया मकु्त 
अिकयाश रिदयान करणयाऱयया सयंासककृ वतक पयया्यययाची केलेली चचया्य उद्ोधक 
ठरणयारी आह.े 

 यया शोधवनबंधयंावयवतररक्त अंकयात ‘कलया आवण स्त्रीशोषणयाच े
संदभ्य’ असया सितंरि विभयाग केलया आह.े सयावहतययालया असणयारया समयाजयाचया 
वनक्टतम संदभ्य लषियात घेतया सयावहतययातनू परुुषसत्तयाक समयाजयातील स्त्रीचयया 
दयुयम जगणययाचे अनेकविध पदर स्त्रीियादी अभययासयाचयया आधयारे तपयासले 
जयात असतयात. तययामळेु तययावयवतररक्त अनयकलयारिकयारयंातनू स्त्रीरिशयंाची 
िया्टचयाल कोणतययारिकयारे झयाली, तययावियारे वयिसथेलया कोणते रिश विचयारले 
गेले ययाविषयी लेखन ययािे, यया हतेनेू शयास्त्रीय संगीत, तमयाशया, नया्टक, 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
13

वचरिप्ट यया कलयारिकयारयंाशी संबंवधत मयानयिरयंाचे लेख ही विशेष उपलबधी 
आह.े 

भयारतीय इवतहयासयात विषमतयामलूक समयाजरचनेलया विरोध करणयारी 
समतयावधवष्त विचयारधयारया कयायम अवसततियात होती. ययाच रिियाहयात १९वयया 
शतकयात स्त्रीशदू्रयावतशदू्रयंाचयया दयासयतियामयागील कयारणयंाचे उतखनन करतयानया 
जोवतरयाि फुले ययंानी धम्यजयातवपतकृसत्तेचे सयंासककृ वतक रयाजकयारण उघड केले 
आवण भयारतयालया रिबोधनकयाळयात आणले. तययंाचययासोबतीने आवण कधी 
सितंरिपणे सयाविरिीबयाई फुले ययंानी विशेषत: उचचिणणीय वस्त्रययंाची कुलीनतया 
वनधया्यररत करणयाऱयया कठोर वनयमयंानया छेदणययाचे बळ वस्त्रययंामधये वनमया्यण 
केले. तययंाचयया अथ्यपणू्य अवसततियाचे तययंानया भयान वदले. मकु्तया मयंाग सयाळिे 
ययंाचययासयारखे अवतशदू्र स्त्रीचयया द:ुखयंाचयया सतरवभननतेची जयाणीि करून 
दणेयारे नेतकृति घडिले. धम्यजयातसत्तेलया, धम्यग्रंथयंानया नयाकयारत आपलयया 
मलूययकु्त क्रयंावतकयारी ककृ तींनी सशक्त आवहयान उभे केले, तययंाचयया समकयाळयात 
ि तययानंतर आजतयागयायत गवलतगयारि जयावणियंाचे उतथयान घडिनू तययंानया 
मयाणसूपणयाचयया िया्ेटिर आणले. यया ऋणयंारिती ककृ तज्ञतया वयक्त करणययासयाठी 
हया स्त्रीियाद विशेषयंाक (पिूया्यध्य) सयाविरिीबयाईचंयया कयाय्यसमकृतींनया समवप्यत करत 
आहोत. क्रयंावतज्योती सयाविरिीबयाई फुले ययंानया ‘संभयावषत’ संपयादक मंडळयाच े
विनम्र अवभियादन!

 यया अंकयासयाठी मया. अरुणया ढेरे, ियासंती दयामले, अंजली कुलकणणी, 
अशोक रयाणया, गीतयाली वि. मं, हष्य जगझयाप, अंजली जोशी, अनंत दशेमखु, 
अविनयाश पयंाडे, दिेेंद्र उबयाळे, विनयया मयालती हरी, रेखया ठयाकूर, नंवदनी 
आतमवसद्ध, िंदनया खरे, गणेश मतकरी, संयोवगतया ढमढेरे, शययामल गरुड, 
अवनतया पगयारे, योवगनी रयाऊळ, रेणकुया ओझरकर, अजु्यन जगधने, रेणकुयादयास 
उबयाळे, मकु्तया दयाभोलकर, रिज्ञया वशदोरे यया सि्य मयानयिर लेखकयंानी लेखन 
केले आह.े एक-दोन नयािे िगळतया सि्य लेखकयंानया लेखयंात दरुुसतयया 
सचुिलयया, अपेवषित ते संदभ्य मयागिले, जयाहीर केलेलयया पद्धतीनसुयार 
संदभ्यसचूी तययार करणययाची विनंती केली. तययानसुयार कोरोनयाकयाळ, वयसत 
जीिनशैली असतयानयाही सियाांनी केलेलयया सहकयायया्यसयाठी संपयादक मंडळ 
खरोखर ऋणी आह.े 

संभयावषतचयया सि्य उपक्रमयंानया मया. कुलगरुू डॉ. सहुयास पेडणेकर,  
रि-कुलगरुू मया. रिया. रिींद्र कुलकणणी आवण मयानवयविद्याशयाखेचे अवधष्यातया  
डॉ. रयाजेश खरयात ययंाचे मयाग्यदश्यन लयाभत असते, तययंाचे मनयापयासनू आभयारी 
आहोत. अंकयासयाठी लेखकयंाचे दरूधिनी क्रमयंाक दऊेन सहकयाय्य करणयारे 
मयाग्यदश्यक डॉ. अवनल सपकयाळ, डॉ. रिज्ञया पियार तसेच अंकयासयाठी 
िेळेचयया कषिेबयाहरे जयाऊन कयाम करणयाऱयया संपयादकीय मंडळयालया 
मवुद्रतशोधनयासयाठी सहकयाय्य करणयारे डॉ. सनेहया दऊेसकर, रिया. अवनल मयंाझे,  
आय.ु रिदीप आग्रे ययंाचेही विशेष आभयारी आहोत. 

डॉ. अवश्नी तोरणे
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हिदं ूह्रियांचया गलुामहगरीची हचहकतसा डॉ. आबेंडकरांनी अनेक अगंाने 
केलेली आि.े ह्रियांनी परुुषांबरोबरची योगयता, सवातंत्य, प्हतष्ा व समता 
प्ाप्त करण ेिा आबेंडकरांचया दृटिीने ्रिीमकु्तीचा मापदडं आि.े प्ाचीन काळात 
भारतीय ह्रियांनी दशेाचया बौहधिक व सामाहिक िडणघडणीत अतयचुच स्ान 
प्ाप्त केले िोते, तयांनी रािकतीय घडामोडीतिी मित्वाची भहूमका बिावली 
िोती. एकेकाळी तया उपनयन या हवधीसाठी पात् िोतया. तया वेदमतं्ोचचार 
करू शकत िोतया. तयांना वेद हशकवले िात िोते. तया गरुुकुलात िाऊन 
वेदांचया हवहवध शाखांचा अभयास करून तयांची मीमांसा करणयात हनषणात 
िोतया. तया परुुषांशी धम्म, तत्वज्ान आहण मानसशा्रि इतयादी गिन हवषयांवर 
चचा्म करीत असत. मनसुममृतीपवू्म काळात हिदं ूह्रियांनी ज्ान आहण हवद्वत्चेया 
िोरावर अतयचुच हशखर गाठले िोते. तयाकाळात ह्रियांचा मोठा आदर 
केला िात असे, असे असले तरी बधुिपवू्म काळात ह्रियांना संनयास घणेयाचा 
अहधकार नविता याची नोंद आबेंडकरांनी घतेली आि.े 

नियंनरित स्त्री ज्रीवि 
बधुिाने ह्रियांना संघात प्वेश दऊेन तयांना संनयासाचा अहधकार हदला. 

तयामळेु ह्रियांना परुुषांबरोबरची योगयता, सवातंत्य, प्हतष्ा व समता प्ाप्त 
करून घणेयास वाव हमळाला. बौधि धमा्मचा अभयदुय व तयाचया वैहदक धम्म 
आहण समािावर झालेलया पररणामास हवरोध करणयासाठी हिदं ूधम्म कायद्ाने 
हवशषेतः मनसुममृतीने ह्रियांना योगयता, सवातंत्य, प्हतष्ा व समता नाकारली 
असा आबेंडकरांचा यहुक्वाद आि.े (आबेंडकर १९८७ अ : २६६-३३१)

ह्रिया या सवभावाने चचंल, हनद्मयी व हवश्ासघाती असतात. तया 
कामवासनेची तीव्र इच्ा, शमृगंार, अपहवत् वासना, क्ोध, अप्ामाहणकपणा, 
मतसर, आहण दवु्मत्मन या गणुांनी यकु् असतात, ह्रिया परुुषांना भ्रटि करतात, 
वाममागा्मला लावतात, तयांना काम, क्ोध यांच े गलुाम बनहवतात असे 
मनसुममृतीने ्रिीसवभाव व ्रिीचाररत्याचा स्ाहयभाव सांगणारे िे वण्मन केले, 
ते ्रिीप्हतमचे ेहवकमृ तीकरण करणारे, हतला नीचता दणेारे व ह्रियांची अप्हतष्ा 
करणारे आि.े ्रिीसवभाव व ्रिीचाररत्याचया या स्ाहयभावामळेुच ह्रियांना 
नेिमी हनयंत्णात ठेवणयाची आवशयकता असलयाच ेमनसुममृती सांगते. ह्रियांची 
िी मनपु्णीत नीचताच हिदं ूह्रियांचया गलुामीच ेमळू कारण आि.े 

मनसुममृतीने ह्रियांना कुठलीिी संपत्ी संपादन करणयाचा िकक नाकारून 
व सवतंत्पण ेकोणतीिी गोटि करणयावर बंधने आणनू हतला परुुषावर अवलंहबत 
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ठेवले आहण परुुषापासनू हवभक् िोणयास हतला बंदी घातली. दसुरीकडे सवतंत्, 
हवभक् ्रिीला हतरसकरणीय ठरवले, इतकेच नािी तर ्रिीितया िा षिलुलक 
गनुिा ठरवनू ह्रियांवरील  हिसंेच ेषिलुलकतीकरण केले. ह्रियांना यज्यागादी काय्म 
करणयास बंदी करून तयांना अमगंल व अपहवत् ठरहवले. ह्रियांना ज्ानाि्मन 
करणयास बंदी करून तयांचया वयहक्तव हवकासाचया शकयता संपवनू टाकलया. 
अशाप्कारे ह्रियांना पणू्मतवाने हनयंत्णात आणले आहण तयांना गलुामाचया 
दिा्मस आणनू ठेवले. आबेंडकरांच ेि ेआकलन ह्रियांना गलुाम बनहवणाऱया 
साधनांचीिी उकल करते  . (आबेंडकर २००५ आ : ४०२-४०८)

स्त्री-पुरुर सबंंधांचा अवकाश 
कालपरतवे वणा्मश्म समािाची लवचीक  ता कमी-कमी िोत िाऊन तयाच े

रूपांतर ब्ाह्मणश्षे्तवावर आधारलेलया ब्ाह्मणीधमा्मत झाले. या अवस्ेत 
वैहदक-ब्ाह्मणीधमा्मची अधोगती िोऊन ताठर बनलेलया वण्मवयवस्ेहवरोधात 
क्ांतीचया  सवरूपात बौधि धमा्मचा उदय झाला. वैहदक व ब्ाह्मणीधमा्मचया अ्ा्मत 
वणा्मश्म समािाचया  धमा्मचया हनयमनासाठी ह्रियांना संनयासाचा अहधकार 
हदला गेला नविता परंत ुवण्मवयवस्ेहवरोधातील बौधिक्ांती रोखणयास ि ेहनयमन 
परेुसे नविते. तयामळेुच बौधिक्ांती  हवरोधात प्हतक्ांती केलयानंतर ब्ाह्मण 
शासकांनी मनसुममृतीद्वारे हिदं ूकायद्ात सधुारणा करून वण्मवयवस्ेचा हवकास 
वण्म-िाहतवयवस्ेमधये केलयाच ेआबेंडकरांनी मांडले आि.े प्हतक्ांहतकारक 
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हवियी ब्ाह्मणधमा्मने तयाचया पवूवीचया समािहनयमनाचया हनयमांमधये सात 
बदल केले. १) तयाने ब्ाह्मणांना राजय करणयाचा व रािितया करणयाचा 
अहधकार प्स्ाहपत केला. २) तयाने ब्ाह्मणांना हवशषेाहधकारप्ाप्त वयक्तींचा 
वग्म बनहवले. ३) तयाने वणा्मच े रूपांतर िातीत केले. ४) तयाने शदू्र आहण 
ह्रियांची अवनती केली. ५) तयाने िातीिाततींत संघष्म व समािहवरोधी भावना 
हनमा्मण केली. ६) तयाने श्हेणबधि हवषमतेची वयवस्ा हनमा्मण केली. ७) तयाने 
पवूवीची लवचीक व पारंपररक समािवयवस्ा घट्ट व कायदशेीर बनवली.

वणा्मच े रूपांतर िातीत करणयासाठी मनसुममृतीने ्रिी-परुुष संबंधाचया 
कायदशेीर संरचनेमधये मलूगामी बदल केले. पवूवीचया लवचीक 
समािवयवस्ेचया हनयमांपैकती अनलुोम हववािास मानयतेचा हनयम मनसुममृतीने 
पवूवीप्माणचे चाल ूठेवला. याउलट प्हतलोम हववािास मानयता दणेारा पवूवीचा 
हनयम बदलनू प्हतलोम हववािास मानयता नाकारली. दसुऱया बािलूा पवूवीचया 
लवचीक समािवयवस्ेचया हववािातनू हनमा्मण िोणाऱया संततीचा वण्म 
व वारसािकक हनधा्मररत करणारा हपतमृसावणया्मचा हनयम बदलनू तयाऐविी 
मातमृसावणया्मचा हनयम प्स्ाहपत केला. ्रिी-परुुष संबंधांचया संरचनेमधये 
केलेलया या बदलामळेु िात िी श्हेणबधि हवषमतेची वयवस्ा बनली तशीच 
ती तयामळेु पवूवीची लवचीक व पारंपररक वणा्मश्म समािवयवस्ेचया तलुनेत 
अहधक घट्ट बनली. 

प्हतलोमचया हनयमाने वणा्मवणाांतील संबंध बंद केला व एकमकेांप्हत 
समािहवरोधी भावना तयांचयामधये हनमा्मण केली. तसेच या हनयमामळेु 
उचच िाततींचया पाहवत्याची कलपना संरहषित केली गेली व उचच िाततींना 
कहनष् िाततींचया दिा्मवर घसरणयापासनू रोखले. या हनयमामळेु बहिषकार व 
कम्मकांडातमक ममृतयचूया माधयमातनू नवीन िात हनमा्मण झाली व तयातनूच 
अनेक िाती हनमा्मण िोण ेशकय झाले. प्हतलोम हववािास कायद्ाने बंदी 
करून रािसत्चेया माधयमातनू तयाची अमंलबिावणी केली गेली. अनलुोम 
हववािास मानयता दणेाऱया हनयमासोबत पवूवीचया लवचीक समािवयवस्ेचा 
हपतमृसावणया्मचा हनयम िी एक उपयकु् वयवस्ा िोती. अनलुोमने वणाांच े
परसपर नाते िपनू ठेवले तर हपतमृसावणया्मने उचचवणाांना संहमश् बनवले. कारण 
ते हवहवध वणाांचया मातांपासनू हनमा्मण िोऊ शकत असत. अनलुोमचया 
हनयमासोबत मनसुममृतीने मातमृसावणया्मचा हनयम प्स्ाहपत केलयाने 
वणा्मवणाांतील परसपरसंबंधांच,े सामाहिक दवेाणघवेाणीच े साधन नटि झाले 
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व कहनष् वणाांना उचच वणा्मत िाणयाच ेदार बंद झाले. या हनयमामळेु उचच 
वणा्मचया परुुषांना तयांचया संततीचया िबाबदारीतनू केवळ या कारणाने मकु् 
केले गेले कती ती संतती कहनष् वणा्मचया ्रिीपासनू िनमली िोती. तयामळेु 
अनलुोम हववाि िा केवळ लैंहगकतेचा, कहनष् वणा्मचया अपमानाचा व 
फहिती करणयाचा, उचचवणवीयांना कहनष् वणा्मचया ह्रियांसोबत वेशयावमृत्ी 
करणयाचा हवशषेाहधकार दणेारा बनला. तयाचप्माण े वयापक सामाहिक 
आशयाचा हवचार करता वणा्मवणाांमधये पणू्म हवलगीकण झाले. अशाप्कारे 
अनलुोमचया हनयमाने कहनष् िाततींचया अपाहवत्याची कलपना संरहषित केली. 
अनलुोम िा कहनष् िाततींच ेसांसकमृ हतक गौणतव प्स्ाहपत करणयाच ेप्भावी 
साधन ठरला. या रचनेमधये तयाहवरोधात बंड करणयाचा एकच माग्म कहनष् 
िाततींकडे उपलबध राितो तो मिणिे सवतःचया िातीतील ह्रियांची लैंहगकता 
हनयंहत्त करून सवतःचया िातीची शधुिता शाबतू ठेवण.े तयाचप्माण ेउचच 
िातीचया परुुषाकडे दोन पया्मय उपलबध असतात १. सवतःचया िातीचया 
ह्रियांची लैंहगकता हनयंहत्त करून सवतःचया िातीची शधुिता शाबतू ठेवण े
व २. कहनष् ह्रियांची लैंहगकता हनयंहत्त करून कहनष् िातीची शधुिता भ्रटि 
करण.े मनसुममृतीने ्रिी-परुुष संबंधांचया कायदशेीर संरचनेमधये अशाप्कारे 
मलूगामी बदल केलयाने ह्रियांचया लैंहगकतेच े श्हेणबधि हनयंत्ण करणयाची 
वयवस्ा हनमा्मण िोते. िातीची श्हेणबधि हवषमतेची वयवस्ा ह्रियांचया 
लैंहगकतेच ेश्हेणबधि हनयंत्ण करूनच तयार िोते व हटकून रािते. (आबेंडकर 
१९८७ अ : २६६-३३१) मिणनूच आबेंडकरांनी ह्रियांना िातीच ेप्वेशद्वार 
असे संबोधले आि.े (आबेंडकर १९७९ : ०५-२२) 

आतंरिातीय हववािातनू दिा्मचया उतरंडीतील स्ान खाली घसरणयाची 
हकंवा नवीन िात हनमा्मण िोणयाची शकयता असलयाने ्रिी-परुुष संबंधांचया 
या नवया संरचनेमधील हववािातनू िात मोडतिी नािी आहण पया्मयी पाहवत्य 
हनमा्मण िोणयाची शकयतािी उरत नािी. ्रिी-परुुष संबंधांच ेि ेहनयम मोडण ेिी 
अशकयप्ाय बाब बनते. 

 प्स्ाहपत हिदं ू मलूयवयवस्ेचया चौकटीत िाहतवयवस्ेला आविान 
दणे े मिणनूच शकय नािी तयामळेु आबेंडकरांचया मते धमाांतर िाच िात 
मोडणयाचा एकमवे उपाय ठरतो.

वणा्मश्म समािवयवस्ेला अहधक घट्ट बनहवणयासाठी मनसुममृतीने ्रिी-
परुुष संबंधांचया कायदशेीर संरचनेमधये केलेलया बदलाबरोबरच शदू्रांना श्रि 
धारण करणयाचा व ज्ान ग्रिण करणयाचा अहधकार नाकारला. गलुामाला 
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ज्ानबंदी व हिसंाबंदीने िखडून गलुामीचया िोखडातनू बािरे येणयाच ेसव्म माग्म 
हिदं ूधम्म कायद्ाने बंद केले. 

आबेंडकरांची िी मांडणी गलुामहगरी आहण सवाहमतवाचया अनेक 
पैलूंची सपटिता करणारी व ्रिीमकु्तीचया समग्र हसधिांतनाचया शकयता वयक् 
करणारी आि.े ्रिी-परुुष संबंधांची संरचना िी हिसंा, रािकतीय सवातंत्य, 
ज्ान, मानहसक सवातंत्य, वयहक्गत योगयता, संपत्ी, लैंहगकता आहण प्हतष्ा 
यांच ेसवाहमतव हनधा्मररत करणाऱया वयापक समािरचनेचया आकमृ हतबंधातच 
अहभवयक् िोते हकंवा उभी राित असते. हिदं ू ह्रियांची गलुामहगरी िी 
िाहतवयवस्ेचया आकमृ हतबंधातच आकाराला येते. हतला सवतंत् अहसततव 
नसते. मिणनूच भारतात परुुषसत्ा व िाहतवयवस्ा या परसपरावलंबी तसेच 
परसपरवाचकिी आिते तसेच िाहतअतं आहण हिदं ू्रिीमकु्ती या परसपरावलंबी 
तसेच परसपरवाचकिी आिते. 

संपत्ीचया खािगीकरणामळेु जयाप्माण ेगलुामाला संपत्ीच ेसवाहमतव 
व संपत्ीचया उपभोगाचा अहधकार नाकारला िातो तसेच लैंहगकतेचया 
खािगीकरणामळेु ह्रियांना लैंहगकतेच ेसवाहमतव व लैंहगकतेचया उपभोगाचा 
अहधकार नाकारला िातो. ह्रियांचया लैंहगकतेवर परुुषांच े सवाहमतव मानय 
केले िाते परंत ु परुुषांचया लैंहगकतेवर ह्रियांच े सवाहमतव मानय केले िात 
नािी. तयाचप्माण ेहिसंेचया खािगीकरणामळेु शाहसतांना हिसंेच ेसवाहमतव व 
श्रि धारण करणयाचा अहधकार नाकारला िातो परंत ुशाहसतांचया हवरोधात 
हिसंेचा माग्म शासकांना नेिमीच उपलबध असतो. तयाचप्माण े रािकतीय 
सवातंत्य, मानहसक सवातंत्य आहण वयहक्गत योगयता व ते प्ाप्त करून 
दणेारे ज्ान आहण सामाहिक प्हतष्ा यांच े साव्महत्कतीकरण नाकारणयामळेु, 
हकंवा तयांच े हवतरण वयक्ती अ्वा गटापरुते मया्महदत ठेवलयामळेु मिणिेच 
तयांचया खािगीकरणामळेु गलुामाला सवाहमतव व अहधकार नाकारले िातात. 
सवामीची गलुामाकडून केवळ समप्मणाचीच अपेषिा असते. 

सामानजक आदश्ष आनि सांसककृ नतक सवानमतव 
सवाहमतवरषिणाचया कामी बलप्योगाचा उपयोग कािी मया्मदपेेषिा 

अहधक झालयास तयाचा समािवयवस्ेचया हस्रतेवर हवपरीत पररणाम िोतो. 
सवाहमतवरचनेस गलुामाची मानयता हमळहवण े शकय झालयास ती अहधक 
काळ हटकण ेशकय िोते. अशी मानयता गलुामाकडून हमळवणयासाठी तयाचया 
सामाहिक रचनेतील स्ानाबाबत कोणतीिी तडिोड न करता तयाचया भहूमकेच े
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उदात्ीकरण करणयाची व तयाला प्तीकातमक सनमान दणेयाची कलमृप्ती शासक 
वगाांनी शोधनू काढली आि.े या कलमृप्तीने गलुामहगरीचा प्श्न प्ाधानयाने ज्ानाचया 
षिेत्ात आणला. सतय िाणनू घणेयाची माणसाची नैसहग्मक पे्रणा माणसामधये 
सवातंत्याची आस हनमा्मण करते तसेच सतयाच ेआकलन माणसाला सवतःवर 
बंधन घालणयासदखेील प्वमृत् करते. सतयाच ेसवरूप हनधा्मररत करणयाचया व 
तयास मानयता हमळहवणयाचया प्पंचयाद्वारे सवाहमतवहनहम्मतीचया, रषिणाचया 
अ्वा हनराकरणाचया प्यतनात सामाहिक आदशाांची हनहम्मती केली िाते. 
ि ेसामाहिक आदश्म सामाहिक संबंधांना मनो-शारीर अ्वा िड-चतैनयमयी 
सवरूपाचया सांसकमृ हतक षिेत्ात प्स्ाहपत करतात व सवाहमतवास सांसकमृ हतक 
सवरूप बिाल करतात. सवाहमतवाच ेहनराकरण करणयासाठीचा संघष्म तयामळेु 
प्ाधानयाने ‘संसकमृ तीनकारा’चया व ‘नवसंसकमृ तीहनहम्मती’चया सवरूपात करावा 
लागतो, याच ेसखोल भान आबेंडकरी तत्वज्ानात असलयाच ेहदसते.  
नहंदू स्त्रीतवाचा आदश्ष

हिदं ू ह्रियांचया सांसकमृ हतक गलुामीस हनहचित करणाऱया ‘्रिीशक्ती’ 
आहण ‘गमृिलक्मी’ या संकलपनांची चचा्म आबेंडकरांनी केली आि.े या 
संकलपना हिदं ू्रिीचा सामाहिक आदश्म आिते. ्रिीशक्ती या संकलपनेची चचा्म 
करणयासाठी आबेंडकर हिदं ू हम्कक्ांतनू पढेु येणारे कािी प्श्न उपहस्त 
करतात. तयांना पडलेलया हिदं ूधमा्मतील कोड्यांपैकती िी कािी कोडी आिते. 
१. ब्ाह्मणांनी दवेांना पदचयतु करून दवेतींना अनहभहषक् का केले? २.ब्ाह्मणांनी 
अहिसंक दवेांचा हववाि रक्ाला तिानलेलया दवेतींशी का लावला? ि ेते प्श्न 
िोत. आबेंडकरांचया मते दवेतांचा िनमच मळुी दवेांच ेहकंवा परुुषांच ेप्भतुव 
प्स्ाहपत करणयासाठी झाला आि.े दवेतांची वीय्मपणू्म कमृ तये िी शक्तीच ेप्तीक 
मिणनू पाहिली िातात. दवेतांची िी कमृ तये प्तयषिात वण्मसंिाराची, कहनष्वणवीय 
व असरुांवर वांहशक वच्मसव (ethnic dominance) प्स्ाहपत करणयासाठी 
केली गेली आिते. तयामळेु ्रिीशक्तीच े प्तीक ि े एका अ्ा्मने ह्रियांचया 
दयुयमतवाचचे प्तीक आि.े ते ह्रियांचया सवाहमतवाला मानयता दणेारे नािी. 
(आबेंडकर १९८७ आ : ९९-१२६) तयामळेु ्रिीशक्तीचा सामाहिक आदश्म 
परुुषांच ेवण्मिातीय वच्मसव हटकवणयाच ेसाधनमात् आि.े लोकवयविारात दवेी 
िी स्ानाची व स्ाहनकांची सवाहमनी मानली गेली असली तरी ती दवेांची 
सवाहमनी नािी. 

 ह्रियांसाठीचा गमृिलक्मीचा आदश्म िादखेील ्रिीसवाहमतवाच े वध्मन 
करणारा नािी. ्रिीला संपत्ी धारण करणयाचा अहधकार नािी, हपतयाकडून 
हमळालेलया ्रिीधनाहशवाय अनय धनावर हतचा अहधकार नािी, याची नोंद 
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आबेंडकरांनी घतेली आि.े 
“ह्रियांनी गमृिलक्मी तेवढे विावे, तयाचयापढेु ह्रियांचया प्गतीची मिल 

िाऊ नये िी मया्मदा ‘अबला उननतीप्ीतय ््म’ झटणाऱया समकालीन बऱयाच 
सधुारकांनी आपलयापढेु ठेवलयाच े आबेंडकर दृटिोतपत्ीस आणनू दतेात. 
अशाप्कारच ेसंकुहचत धयेय ्रिी वगा्मसमोर ठेवण ेअनदुारपणाच ेआि,े दरेक 
वयहक्मात्ाला पणूा्मवस्ेस िाणयास समािाने अवसर हदला पाहििे ि ेतत्व िर 
एकदा मानय झाले तर मग ह्रियांचयापढेु असले िलके धयेय ठेवणयात यावे, 
याच ेआमिाला नवल वाटते. एका इहंगलश तत्ववेत्याने असे सांहगतले आि े
कती, धयेयप्ाप्ती न िोण ेिा कािी गनुिा नािी; पण कमीप्तीच ेधयेय डोळयासमोर 
ठेवण ेिा मात् मोठाच गनुिा आि.े” अशी टीका आबेंडकरांनी केली आि.े 

हिदंी ह्रियांनी आपलया अमरेरकन, हचनी, टकवी, रहशयन वगैरे 
भहगनतींप्माण े सवातंत्याहवषयी चळवळी करून परुुषांचया बरोबरीने िकक 
हमळवावे. हिदंसुतानात परुुषांपरुुषांत चाललेलया सपधधेत परुुष आपली िातीने 
नेमनू हदलेली काम े सोडून अनय काम े करू लागली आिते. परुुषा-परुुषांत 
चाललेला िा लढा हवकोपाला गेला तरी तो ्ांबवा, एकमकेांशी बरोबरी करू 
नका असा उपदशे कोणी केला नािी. पदांसाठी चाललेलया या िाततींतील 
लढ्यातनू अहनटि पररणाम िोणयाच े भय कोणासिी वाटत नािी, तर तया 
लढ्यात ह्रियांचा असा नवा प्हतपषि उभा रािील तर राषट्र रसातळाला िाईल 
असे का वाटावे कोण िाण.े अशा लढ्यातनू योगय माणसू ्रिी अगर परुुष योगय 
िागी येऊन राषट्राचा अभयदुय िोईल, असे मत आबेंडकरांनी नोंदहवले आि.े 
(आबेंडकर २००५अ : २०२) 

ह्रियांनी गमृिलक्मीचया भहूमकेतनू बािरे येऊन व साव्मिहनक पदांसाठी 
परुुषांशी सपधा्म करून राषट्राचया अभयदुयात योगदान द्ावे, िी आबेंडकरांची 
अपेषिा ्रिीमकु्तीचा एक आयाम सपटि करते. ह्रियांना गमृिलक्मीचया भहूमकेतनू 
बािरे येता यावे, राषट्राचया अभयदुयात योगदान दतेा यावे यासाठी परुुषांना 
हद्वभाया्म प्हतबंध करून व ह्रियांना घटसफोटाचा, पोटगीचा, संपत्ीचा, 
वारशाचा व दत्क घणेयाचा अहधकार दऊेन तयांच े सषिमीकरण कायदशेीर 
तरतदू करून करणयाचा प्यतन आबेंडकरांनी ‘हिदं ूकोड हबल’चया माधयमातनू 
केलयाच े हदसते. िा कायदा हिदंूचंी कुटंुबवयवस्ा नटि करणार आि,े अशी 
भहूमका घऊेन ‘हिदं ूकोड हबल’चया हवरोधात रसतयात उतरलेलया हिदं ूह्रिया 
व सनातनी परुुष गमृिलक्मीचया याच आदशा्मचा परुसकार करीत िोते. भारतीय 
राजयघटना बदलणयाची इच्ा बाळगणाऱया शक्ती आििी याच आदशाांचा 
परुसकार करीत आिते. 
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्रिीमकु्तीहवरोधी शक्तींशी अहवरत मकुाबला करणयासाठी ह्रियांच े
केवळ लौहकक अ्ा्मच ेसषिमीकरण परेुसे नािी याची िाण आबेंडकरांना आि े
मिणनूच ह्रियांच ेआतमतेि िागमृत िोण ेतयांना गरिेच ेवाटते. असे आतमतेि 
व आतमबल िचे दरेक वयहक्मात्ाच ेपणूा्मवस्ेस िाणयास आवशयक साधन 
व साधयिी आि.े मकु्तीची इच्ा असणाऱया असपमृशय व सव्मिातीय हिदं ू
ह्रियांसाठी तयांचा िाच संदशे आि.े असपमृशय ह्रियांना तयांनी वेळोवेळी 
हदलेलया संदशेातनू िीच बाब सपटि झाली आि.े

नहंदू समाजात्रील स्त्री-पुरुर कलह 
असपमृशयतेचा प्श्न आबेंडकरांनी वग्मकलिाची बाब मानली व या 

कलिातनू सटुका करून घणेयासाठी असपमृशयांकडे परेुसे सामरय्म आि ेकाय, 
असा प्श्न हवचारला. असपमृशयांकडे मनषुयबळ, द्रवयबळ व मानहसक बळ 
या हतनिी बळांची कमतरता आि े असे मत नोंदवनू िी बळे असपमृशयांना 
हमळवावी लागतील असेिी सपटि केले. ्रिी-परुुष भदेाचा मलूभतू आधार 
िैहवक असलयाने व या आधारावर ्रिी-परुुष कलि एका मया्मदपेढेु िोऊ 
शकत नसलयामळेु ह्रियांचा प्श्न िा सपटिपण े वग्मकलिाचा प्श्न बन ू शकत 
नािी. मिणनू ्रिी-परुुष कलिाच ेसवरूप मलूतः सांसकमृ हतक सवरूपाच ेबनते. 
ह्रिया या सांसकमृ हतक वग्म हकंवा रहचत आिते असे मानले व असपमृशयांप्माण े
तयांचया बळाच ेमोिमाप केले तर ह्रियांकडे मनषुयबळ तर आि ेपण द्रवय बळ 
व मानहसक बळाची कमतरता आि ेअसे मानावे लागेल. द्रवय बळाची तरतदू 
कायद्ाद्वारे सषिमीकरणाने करता येईल पण मानहसक बळ प्ाप्त करणयासाठी 
असपमृशयांप्माणचे सवाहभमानाचा, आतमोननतीचा माग्म अनसुरावा लागेल. 

माणसाच ेिीवन सवतंत् असते तयामळेु समािात राहिला तरी तयाचा 
लोप िोत नािी. माणसाचा िनम सेवेकरता नसनू आतमोननतीकररता आि.े 
वयक्तीचया आतमोननतीकररता पोषक वातावरण हनमा्मण करण,े िी धमा्मची 
मलूभतू कलपना आि ेिी बाब लषिात घतेली तर हिदं ूधमा्मत तमुची आतमोननती 
िोऊ शकते का? िा असपमृशयांना हवचारलेला प्श्न आबेंडकर ह्रियांनािी 
हवचारतील व हिदं ू धमा्मत ह्रियांची आतमोननती कधीिी िोऊ शकत नािी 
याची गवािी दतेील, कारण तयांचयामते वयक्तीचया हवकासासाठी सिानभुतूी, 
समता व सवातंत्य या तीन गोटितींची आवशयकता असते. हिदं ूधमा्मत तीनपैकती 
एकतरी बाब तमुचयासाठी उपलबध आि ेकाय असा असपमृशयांना हवचारलेला 
प्श्न आबेंडकर ह्रियांनािी हवचारतील. असपमृशयांप्माण े ह्रियांबाबतीतिी या 
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प्श्नाच ेउत्र नकारा्वीच आि ेयाची िाण आबेंडकरांनी वयक् केली आि.े 
‘ढोल, गंवार, शदू्र, पश,ू नारी’ या सकलांना ‘ताडन के अहधकारी’ मानणाऱया 
धमा्मत ह्रियांना सिानभुतूी, समता व सवातंत्य आि,े असे मिणता येईल काय ?

आबेंडकर ह्रियांनािी तोच संदशे दतेील िो तयांनी असपमृशयांना हदला 
आि.े “माणसू धमा्मकरता नािी धम्म माणसाकररता आि.े माणसुकती प्ाप्त करून 
घयावयाची असेल तर धमाांतर करा. समता प्ाप्त करून घयावयाची असेल 
तर धमाांतर करा. सवातंत्य प्ाप्त करून घयावयाच े असेल तर धमाांतर करा. 
संसार सखुाचा करायचा असेल तर धमाांतर करा. बधुिाचया शबदांचा आश्य 
करून ते सांगतील, ह्रियांनो तमुिी सयूा्मप्माण ेसवयंप्काहशत विा! पमृरवीप्माण े
परप्काहशत रािू नका! सवतःवरच हवश्ास ठेवा, दसुऱया कोणाचया अहंकत 
िोऊ नका! सतयाला धरून रिा! सतयाचाच आश्य करा! दसुऱया कोणाला 
शरण िाऊ नका! तमुिी आपले आधार विा! तमुिी सवतःचया बधुिीला शरण 
िा! दसुऱया कोणाचािी उपदशे ऐकू नका! दसुऱया कोणालािी वश िोऊ नका! 
सतयाचा आधार घया! सतयाला शरण िा! दसुऱया कोणालािी शरण िाऊ 
नका! िा भगवान बधुिाचा उपदशे तमुिी धयानात ठेवलात तर तमुचा हनण्मय 
चकुतीचा िोणार नािी.” (आबेंडकर २००२ : ४८२-५२५)

सदंर्ष : 

१.  आबेंडकर, डॉ. बाबासािबे (१९७९) : डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर लेखन आणि 

भाषि,े खडं ०१, म. हभ. हचटणीस व इ. (संपा.), डॉ. बाबासािबे आबेंडकर 
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३.  आबेंडकर, डॉ. बाबासािबे (१९८७ आ) : डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर लेखन 
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चररत्-साधने प्काशन सहमती, हशषिण हवभाग, मिाराषट्र शासन, मुबंई.

४.  आबेंडकर, डॉ. बाबासािबे (२००२) : डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर लेखन आणि 

भाषि,े खडं १८ भाग १, वसंत मनू व िरी नरके, (संपा), डॉ. बाबासािबे आबेंडकर 

चररत्-साधने प्काशन सहमती, हशषिण हवभाग, मिाराषट्र शासन, मुबंई.
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५.  आबेंडकर, डॉ. बाबासािबे (२००५ अ) : डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर लेखन 

आणि भाषि,े खडं १९, वसंत मनू व िरी नरके (संपा.), डॉ. बाबासािबे आबेंडकर 

चररत्-साधने प्काशन सहमती, हशषिण हवभाग, मिाराषट्र शासन, मुबंई. 

६.  आबेंडकर, डॉ. बाबासािबे (२००५ आ) : डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर लेखन 

आणि भाषि,े खडं २०, िरी नरके (संपा.), प्. आवमृत्ी, डॉ. बाबासािबे आबेंडकर 

चररत्-साधने प्काशन सहमती, हशषिण हवभाग, मिाराषट्र शासन, मुबंई.
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डॉ. बाबासािबे आबेंडकर यांनी केलेली 
मातमृदवेतांची हचहकतसा
णहदंवुादाच ेकोडे (RIDDLES IN HINDUISM) आहण  
प्ाचीन भारतातील कांती व प्णतकांती (REVOLUTION AND 
COUNTER REVOLUTION IN ANCIENT INDIA) या ग्रं्ांचया 
संदभा्मत

अशोक रािा

लेखक व संशोधक 
यवतमाळ

ashokrana.2811@gmail.com 
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िगातील सव्मच प्ाचीन संसकमृ ततींमधये मातमृदवेतांची उपासना प्चहलत 
िोती, ि ेपरुाताहत्वक अवशषे तसेच ग्रांह्क परुावयांवरून सपटि झाले आि.े 
यावरून मानवी संसकमृ तीचया प्ारंभापासनूच मातमृसत्ाक समाि अहसततवात 
असलयाच ेअभयासक मानतात. िगातील सवा्मत प्ाचीन मातमृदवेतेची प्हतमा 
हसररया व इझ्ायल या दशेांमधील गोलन टेकड्यांमधये ‘बेरेखट ऱयाम’ या 
परुाताहत्वक स्ळी १९८१मधये आढळली आि.े तयामळेु हतला वहीनस ऑफ 
बेरेखट ऱ्ाम या नावाने संबोधले िाते. हतचा काळ साधारणपण ेइसवी सनपवू्म 
२३०००० ते इसवी सनपवू्म ७००००० या दरमयानचा असलयाच ेहसधि झाले 
आि.े (Venus of Berekhat Ram - Visual Arts Cork)

तयावरून सात लषि वषाांपवूवी मातमृदवेतांची उपासना या भागात 
िोत असावी, असा हनषकष्म कािी अभयासकांनी काढला आि.े िी प्हतमा 
मातमृदवेतेची आि े हकंवा नािी याहवषयी अभयासकांमधये मतभदे आिते. 
प्ाचीन मानवी समािामधये धम्मकलपनेचा उगम दोन लषि वषाांपवूवी झाला 
िोता, असेिी मानले िाते. तयामळेु तयापवूवीचया अवशषेांमधये धम्मकलपना 
आढळत नािी, असे अभयासक मानतात. असे असले तरी प्ागैहतिाहसक 
काळातील मातमृदवेतांचया उपासनांचा संप्दाय साधारणपण ेतीस ते चाळीस 
ििार वषाांपवूवीपासनू अहसततवात असलयाच े संशोधकांनी हसधि केले आि.े 
या काळात तसेच या पवूवीचया काळातील मातमृदवेतांचया प्हतमांना वहीनस या 
शबदाने संबोधले गेले आि.े (शमा्म १९८६ : १)

 मातमृदवेतांचया उपासना या प्ाचीन मानवी समािातील कतमृ्मतववान 
महिलांहवषयी असलेलया सनमानाच ेप्तीक मिणनू प्चहलत झालया असावयात. 
पढुील काळात हनमा्मण झालेलया परुुषप्धान संसकमृ तीने ह्रियांना दयुयम स्ान 
दऊेन तयांचया कतमृ्मतवाला प्हतबंध केला असलयाच े प्ाचीन संसकमृ ततींमधील 
परुाक्ा व परंपरांमधनू हदसनू येते. या परुाक्ा व परंपरांमधील तपहशलाचा 
अभयास व हवशे्षण आि िगभरातील ्रिीवादी संघटना व हवचारवंत करीत 
आिते. मातमृपिूनाचया पे्रणा व तयांच े सवरूप याहवषयी मानवशा्रिज्ांनी 
िी हनरीषिण ेनोंदहवली आिते, तयांचा आधार घऊेन िा अभयास हवकहसत 
झाला आि.े या पाश््मभमूीवर आपण डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांनी णहदंवुादाच े
कोडे आहण प्ाचीन भारतातील कांती व प्णतकांती या ग्रं्ांमधये मांडलेलया 
हवचारांचा परामश्म घणेार आिोत. 

णहदंवुादाच े कोडे िा ग्रं् डॉ. आबेंडकरांनी सपटेंबर १९५६मधये 
मिणिेच बौधि धममाची दीषिा घणेयाचया एक महिनयापवूवी तर कांती व 
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प्णतकांती िा ग्रं् तयांचया मिापररहनवा्मणापवूवी हलहिलेला आि.े तो तयांचया 
ममृतयमूळेु अपणूा्मवस्ेत आि.े णहदंवुादाच ेकोडे (ररडलस इन णहनदइुज़म) िा ग्रं् 
तयाचयाआधी हलहिला गेला असलयामळेु तयामधील मातमृदवेतांच ेसंदभ्म आधी 
अभयासासाठी घऊे या.

धम्षनचनकतसा आनि नमथकनचनकतसा
समािपररवत्मनाचया काया्मसाठी धम्महचहकतसा िी एक आवशयक बाब 

मानली िाते. धम्म िी संस्ा आस्ेवर हटकून असते आहण या आस्ा ‘दवैत’ 
संकलपनेवर आधारलेलया असतात. पया्मयाने धम्महचहकतसेला प्ारंभ करताना 
आपणास संबंहधत दवैतांचीिी हचहकतसा करावीच लागते. दवैतांशी संबंहधत 
क्ा मिणिेच हम्के िोत. तयांना परुाकथा, परुािकथा, प्ाककथा, दवैतकथा 
इतयादी शबदांनीिी संबोधले िाते. अशा क्ा बरेचदा संबंहधत दवैतांची सततुी 
तसेच वण्मन करणयाचया ओघात आलेलया अहतशयोक् माहितीमळेु तयांची 
बदनामी करणाऱया ठरतात. तयामागील कारण े कोणती, तसेच तया हनमा्मण 
िोणयामागील पे्रणा आहण तया आिवर का हटकून आिते, याची तपासणी 
मिणिे हम्कहचहकतसा िोय.

‘हचहकतसा’ या शबदाचा अ ््म उपचार असािी िोतो. वैद्कतीय वयवसायात 
तो याच अ्ा्मने वापरला िातो. परंत ुउपचाराआधी संबंहधत रोगाची शिाहनशा 
करण े मिणिेिी हचहकतसाच िोय. अशा दिुरेी अ्ा्मने हचहकतसा िा शबद 
वापरला िातो.

नचनकतसा की अनरनिवेश? 
समािपररवत्मनाचया धयेयाने पे्ररत वयक्तींचा िते ूिा समािातील अहनटि 

रूढी व प््ा-परंपरा नटि करण ेिा असतो. हवशषेतः जया प््ा-परंपरा सामाहिक 
शोषणाला कारणीभतू ठरतात तयांचा नायनाट करण,े ि े तयांच ेअहंतम उहदिटि 
असते. तयामळेु तयांची भहूमका वैद्कतीय वयवसायातील डॉकटरसारखीच 
असते. खरे तर ती तशी असावी अशी अपेषिा करायला िरकत नािी. परंत ु
समािातील कुप््ा नािीशा करणयाचया उदात् ितेनेू तयांची हचहकतसा करणारे 
लोक या भहूमकेतनू ती करताना हदसत नािीत. ते या प््ांचा उललेख करताना 
संबंहधत लोकसमिूाची हखलली उडहवतात. तसेच आपण जया लोकसमिूाच े
घटक आिोत, तयाच ेउदात्ीकरण करीत राितात. तयामळेु तयांनी शत्पुषिात 
टाकलेलया लोकसमिूातील कुप््ा दरू िोण ेमात् बािलूाच रािते. पररणामी 
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अशा दोन परसपरहभनन लोकसमिूांमधये द्वषेाची भावना वाढीस लागते. 
तयाचबरोबर अशा वयक्तींचया समिूातील अहनटि प््ा-परंपरांची हचहकतसा 
केली िात नािी. तयामळेु तया दरू िोणयाऐविी सतत वाढत राितात. अशा 
पररहस्तीत तयांना इतरांचया दोषांवर भाषय करणयाचा अहधकार राित नािी.

‘हचहकतसा’ या शबदाचा एक अ ््म सतयशोधन असािी आि े व 
तयासाठी सतयशोधकांमधये नयायबधुिी असण,े िी पहिली अट आि.े तटस्ता 
असलयाहशवाय नयायबधुिी हनमा्मण िोण ेशकयच नािी. आपण एखाद्ा पषिाची 
बाि ूघऊेन नयायदान करणयाचा आव आणीत अस,ू तर तो केवळ इतरांवर 
अनयायच ठरतो. अशा अनयायामागे अहभहनवेश कारणीभतू असतो. अहभहनवेश 
िा नेिमीच हचहकतसचेया मागा्मतील धोंड ठरत आला आि.े हवशषेतः तो 
हचहकतसेचया आवरणाखाली वावरत असला, तर तो अहधकच धोकादायक 
असतो. आि आपण पाितो कती समािपररवत्मनासाठी झटणाऱया चळवळी, 
संस्ा व संघटनांमधील बिुतांश नेते, काय्मकतधे, वके्, लेखक, हवचारवंत ि े
अशा अहभहनवेशाच ेबळी ठरलेले आिते. तयामळेु तयांचयाकडून तटस्तेने 
सामाहिक समसयांची हचहकतसा िोण े अशकयप्ाय िोऊन बसले आि.े 
पररणामी, अशा लोकांहवषयी तसेच तयांचया चळवळीहवषयी समािामधये 
नकारातमक भावना वाढत आि.े मळुात या साऱया त्ाकह्त पररवत्मनवादी 
चळवळीच नकारातमक झालेलया आिते असे हदसनू येते. तयांचयात 
हचहकतसेचा अभाव असनू अहभहनवेश मात् काठोकाठ भरलेला हदसनू येतो. 
याच ेएक संभावय कारण असे कती हचहकतसा व अहभहनवेश यांमधील फरकच 
तयांना ठाऊक नािी. तो समिनू घऊेन आपण समािपररवत्मनाचया लढ्यात 
सिभागी विायला िवे. अनय्ा आपली सारी धडपड केवळ बडुबड्ुयासारखी 
िवेत तरंगत रािील. कािी काळ तयावर उदात् हवचारांची सयू्महकरण े पडून 
तयामधील मोिक रंग हदसायला लागले तरी, पाणयावरील बडुबडुा फुटलयावर 
िसे कािीच हशललक राित नािी व आपण कािीच िाती न लागलयासारख े
ओशाळतो, तसे काय्मकतयाांच े िोऊ शकते. मिणनू आपण अहभहनवेशापेषिा 
हचहकतसेचा माग्म अवलंहबला पाहििे. डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांनी याच 
भहूमकेतनू धम्महचहकतसा केलेली आि.े

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्री रूनमका
डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांनी अहतशय प्हतकूल पररहस्तीवर मात करीत 

आपली व आपलया समािाची प्गती केली, तयाला इहतिासात तोड नािी. 
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भारताच ेसंणवधान ि ेतयांचया सवपनांच ेमतू्म प्तीक आि.े तयापवूवी तयांनी जया 
जया चळवळी केलया व तयांना परूक असे साहितय हनमा्मण केले, तयातनू तयांचा 
समािाहवषयीचा कळवळा हदसनू येतो. कळवळा व तळमळ असलयाहशवाय 
कुणीिी समािाच ेभले करू शकत नािी. संत तकुोबारायांच ेबडुती ह ेजन दखेवे 
न डोळा, ्ेतसे कळवळा महिोणन्ा ; ि ेवचन समसत पररवत्मनवादी काय्मकतधे 
आहण चळवळीसाठी आदश्मवत आि.े तळमळ, कळवळा आहण चळवळ 
यांना एकरूपतव हदलयाहशवाय अपेहषित समािपररवत्मन िोऊ शकत नािी, 
ि ेआपण कायम लषिात ठेवले पाहििे. डॉ. आबेंडकरांचया िीवनकाया्मतनू 
आपणास तयाच ेसाषिात दश्मन िोते.

भारतात असलेली असपमृशयता व हतच ेिोरकसपण ेतसेच हनल्मजिपण े
सम ््मन करणारी धम्मवयवस्ा िगात कुठेिी नािी, ि ेएक भीषण वासतव आि.े 
आपलया बालपणापासनूच डॉ. आबेंडकरांनी हतच ेदािक वासतव अनभुवले 
िोते. केवळ असपमृशय असलयामळेु तयांचया ्ोरलया भावाला शाळेतील 
गरुुितींनी संसकमृ त हवषय हशकवायला नकार हदला िोता. तयामळेु तीव्र इच्ा 
असनूिी तयांनी संसकमृ त भाषा हशकणयाची इच्ा आपलया हशषिकांकडे वयक् 
केली नािी. संसकमृ तला पया्मय असलेली फारशी भाषा तयामळेु तयांना हशकावी 
लागली. कालांतराने या दोन भाषांमधील सामय लषिात आलयावर तयांना फारशी 
भाषतेील झेंद-अवेसता व संसकमृ त भाषतेील ऋगवेद या ग्रं्ांमधील सामयस्ळे 
हदसनू आली. तयातनू तयांचा शदू्र पवूवी कोि होते? िा ग्रं् हसधि झाला. अशा 
तौलहनक अभयासाचा भारतीय हवद्वानाने हलहिलेला कदाहचत िा पहिलाच 
ग्रं् असेल. या ग्रं्ामधनू तयांनी आि िे सवतःला ओ.बी.सी. मिणहवतात, 
तयांचा पवूधेहतिास मांडलेला आि.े आयाांचया चातवु्मणय्मवयवस्ेतील ‘शदू्र’ 
या चौरया वणा्मत समाहवटि असलयामळेु सवतःला सवण्म मिणनू हमरहवणाऱया 
या लोकसमिूाची पाश््मभमूी या ग्रं्ामधनू तयांनी हचहत्त केली आि.े परंत,ु 
‘शदू्र’ या शबदाचा चकुतीचा अ ््म घतेलयामळेु जयांचयासाठी तो ग्रं् हलहिला 
गेला तयांच ेिसे या ग्रं्ाकडे दलु्मषि झाले, तसेच जयांचयाकररता हलहिला नािी 
तयांचिेी झाले. तशीच गत ररडलस इन णहनदइुजम या ग्रं्ाची झाली आि.े 
वादाचया गदारोळात सापडलेला िा ग्रं् अिनूिी हचहकतसेपासनू दरू आि.े 
तयाचया प्ती मोठ्या प्माणात प्काहशत िोतात आहण वाचलयािी िातात पण 
तयावर हचहकतसक लेखन कुणी करीत नािी. तयाला कारणीभतू गेलया तेिते्ीस 
वषाांपवूवीचया (१९८७) वादाची पाश््मभमूी आि.े
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रिडल्स इन हिन द्ुइझम व तयावर्रील वाद
डॉ. बाबासािबे आबेंडकर यांनी १९५६चया सपटेंबर महिनयात िा 

ग्रं् इगं्रिी भाषते हलहिला. तयांच ेबिुतांश ग्रं् इगं्रिी भाषते आिते. तसाच 
िािी एक ग्रं् आि.े पढुील ऑकटोबर महिनयाचया चौदा तारखलेा तयांनी 
प्चडं प्माणातील आपलया अनयुायांसि बौधि धममाची दीषिा घतेली. या 
ऐहतिाहसक घटनेला केवळ पावण ेदोन महिने िोत आले असतानाच तयांच े
दःुखद हनधन झाले. तयामळेु या ग्रं्ामधये िे कािी फेरफार तयांना करायच े
िोते ते रािून गेले. बौधिधममाचा सवीकार केलयामळेु हिदंधुमा्मचया हचहकतसेची 
कुणाला आवशयकता वाटली नसावी. मिणनू कदाहचत िा ग्रं् प्काहशत 
विायचा राहिला. परंत ुतयातील पररहशटिाचया रूपात असलेले राम व कृषिाच े
कोडे मात् अनेकदा प्काहशत झाले व तयांच ेवाचनिी मोठ्या प्माणात झाले. 
तयाचप्माण ेहिदं ूधहम्मयांना हिणहवणयाकररता तयांचा वापर नवबौधि हवद्वान व 
वकतयांनी सतत केला. पररणामी या लेखनाहवरुधि सनातनी तसेच सव्मसाधारण 
हिदंूमंधये संताप िोताच. या संतापाला वाट करवनू हदली ती दणैनक लोकसत्ा 
या मुबंईिून प्काहशत िोणाऱया हनयतकाहलकाच ेततकालीन संपादक माधव 
गडकरी यांनी. 

१९८७ चया नोविेंबर महिनयात नया. म. गो. रानडे यांनी स्ापन केलेलया 
सामाहिक पररषदचेी शताबदी िोती. सामाहिक पररषदते सामाहिक समसयांवर 
चचा्म िोत असे. मिणनू हटळकांचया अनयुायांनी राषट्रीय सभसेोबत शवेटचया 
हदवशी भरणाऱया सामाहिक पररषदचेा मडंप िाळून टाकला िोता. नया. रानडे 
यांचया ियातीतच िी घटना घडली िोती. अशा या पररषदचे े पनुरुजिीवन 
माधव गडकरी यांनी केले. तयांच ेिनमस्ान नाहशक हिलह्ातील हनफाड ि े
िोते. तसेच नया.रानडे यांचिेी िनमगाव तेच िोते. तयामळेु हनफाड या गावी 
नया. सिुाता मनोिर यांचया अधयषितेखाली सामाणजक पररषदचेा शताबदी 
समारंभ २८ व २९ नोविेंबर १९८७ रोिी संपनन झाला. या समारंभात 
हमरहवणयाआधीच माधव गडकरी यांच ेि ेत्ाकह्त परुोगाहमतव उघडे पडले 
ते तयांचया एका लेखाने. तयांनी दणैनक लोकसत्ाचया १ नोविेंबर १९८७चया 
अकंातील चौफेर या आपलया सदरात डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर : लेखन 
व भाषि े या शमृखंलेखाली मिाराषट्र शासनाचया वतीने प्काहशत झालेलया 
डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांचया साहितयाचया चौरया खडंाचया प्काशनावर 
ताशेरे ओढणारे लेखन केले. ऑकटोबर महिनयात िा खडं प्काहशत झाला 
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िोता आहण तयात ररडलस इन णहनदइुजम या ग्रं्ाचा समावेश िोता. तयातील 
पररहशटिात असलेले राम आणि कृषिाच ेकोडे िा तयांचया टीकेचा हवषय िोता.

जया हदवशी गडकऱयांचा िा लेख प्काहशत झाला तयाच हदवशी 
अमरावतीला मराठा महासंघाच ेवाहष्मक अहधवेशन िोते. या अहधवेशनाचया 
काय्मक्म पहत्केवर कोणताच हवहशटि काय्मक्म नविता. केवळ काय्मकतयाांचा 
मळेावा असे तयाच ेसवरूप िोते. या अहधवेशनाचया हवसकळीत सवरूपाचया 
काय्मक्माला उठाव आणणारी कमृ ती अमरावतीचया णवश्व णहदं ूपररषदचे ेअधयषि 
असलेलया डॉ. मरुके यांनी केली. तयांनी मराठा महासंघाच ेअधयषि शहशकांत 
पवार यांना गडकऱयांचा ‘तो’ लेख दाखहवला व आपलया दवैतांची बदनामी 
मिाराषट्र शासन करीत असलयामळेु तयाचा हनषधे विायला िवा असा सलला 
हदला. कोणतािी प्भावी उपक्म िाती नसलेलया शहशकांत पवारांनी तयांचया 
सललयाची लगेच अमंलबिावणी केली. डॉ. आबेंडकरांचया प्सततु पसुतकाची 
प्त तयांचयािवळ नसलयामळेु तयांनी ररडलस इन णहनदइुझम ि ेशबद हलहिलेला 
कागद मखुपमृष्ावर हचपकवनू अमरावतीची टेणलफोन णडरेकटरी िािीरपण े
िाळली. दसुऱयाच हदवशी दणैनक लोकसत्ामधये तयाहवषयीची हवसतमृत 
बातमी प्काहशत झाली. तयात बाबासािबेांचया पसुतकाची िोळी करणयात 
आली, असे ठळकपण े हलहिले िोते. आबेंडकरी िनतेमधये मराठ्यांचया 
हवरोधात वातावरण तयार करण,े िाच यामागील िते ूअसावा. कारण तयावेळी 
मिाराषट्राचया मखुयमतं्ीपदी असलेलया शकंरराव चविाण यांचयाहवरोधात 
सत्ाकारण चाल ूिोते. तयांचया हवरोधी गटाने चालहवलेलया मोहिमचेा एक 
भाग मिणनू शासनाचया पैशातनू ‘अशी’ चनै करणाऱया मखुयमतं्याला सत्वेरून 
िाकलावे िा सरू उमटत िोता. डॉ. आबेंडकरांच ेप्सततु पसुतक मिणनू टेणलफोन 
णडरेकटरी िाळणारे शहशकांत पवार मात् यावेळी सवणाांच े हिरो मिणनू पढेु 
आले. यादरमयान अनेक वमृत्पत्ांनी तयांचया मलुाखती प्काहशत केलया व 
दरूदश्मननेिी तयांची हवशषे दखल घतेली. मिाराषट्रभर आबेंडकरी अनयुायांनी 
ररडलससम ््मक आदंोलनांचा धरुळा उडवनू हदला िोता. २३ नोविेंबर १९८७ 
रोिी मुबंईत ररडलससम ््मक मोचा्ममधये दिा लाख आबेंडकरी अनयुायी 
सिभागी झाले िोते. या मोचा्मचा प्ारंभ ततकालीन बोरीबंदर मिणिेच आिचया 
्त्पती हशवािी मिाराि टहम्मनसपासनू िोऊन तो मतं्ालयात िाणार िोता. 
परंत ु िुतातमा चौकात आलयावर काळा घोडा पररसरात तयाला अडहवणयात 
आले. तयानंतर दसुऱया हदवशी मुबंईच ेमिापौर असलेले ्गन भिुबळ यांनी 
िुतातमा चौक पररसर गोमतू्ाने धऊून काढला िोता. ठाण ेये्े हडसेंबर १९८७ 
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मधये वसंत कानेटकरांचया अधयषितेखाली झालेलया अ.भा.मराठी साणहत् 
संमलेनातसधुिा ररडलससम ््मक व हवरोधक असे दोन मोचधे हनघाले.

या आदंोलनाची दखल घते मखुयमतं्ी ना. शकंरराव चविाण आहण 
हशवसेनाप्मखु मा. बाळासािबे ठाकरे यांचयात झालेलया चचधेनसुार, ‘या ग्रं्ात 
वयक् झालेलया मताशी मिाराषट्र शासन सिमत असेलच असे नािी’ अशी 
तळटीप टाकून या ग्रं्ाची आवमृत्ी शासनातफधे  प्काहशत करणयात आली. 
हिदंधुमा्मचा तयाग केलेलया डॉ. आबेंडकरांनी हिदंधुमा्मवर बोलणयाच ेकारण 
नािी, असा ररडलसला हवरोध करणाऱया शहशकांत पवारांचा यहुक्वाद िोता. 
परंत ु ि े पसुतक ते हिदं ू असतानाच हलहिले िोते, ि े कळलयावर मात् तयांच े
िसे झाले. इहतिासकार प्ा. मा. म. दशेमखु मराठा महासंघाचया १९८८चया 
हशवियंती काय्मक्मात मुबंईला गेले असताना तयांनी शहशकांत पवार यांना 
तयांचया चकुतीची िाणीव करवनू हदली तेविा तयांनी याबदिल हदलहगरी वयक् 
केली. परंत ुहतला फारशी प्हसधिी हमळाली नािी. माधव गडकरी यांनी पढुील 
वषवीचया लोकसत्ा णदवाळी अकंात यावर हलहिताना मिटले िोते कती, एवढा 
मोठा मोचा्म मी आयषुयात कधीिी पाहिला नािी. याच हठकाणी तयांनी ‘मी 
यापढेु डॉ. आबेंडकरांचया हवरोधात कधीिी हलहिणार नािी ’ अशी प्हतज्ा 
केली िोती.

या घटनेचा णशवसेना या सामाहिक संघटनेने परेुसा फायदा घतेला व 
पढेु एक रािकतीय पषि मिणनू िी संघटना पढेु आली. एवढेच नवि ेतर तयांनी 
नंतर मराठ्यांना हडवचणयाचया ितेनेू मनोिर िोशतींचया रूपात एका ब्ाह्मणाला 
िाणीवपवू्मक मिाराषट्राचया मखुयमतं्ीपदी बसहवले. डॉ. आबेंडकरांची हनंदा 
करणारा मराठा महासंघ मात् अिनूिी सत्चेया आसपासिी हफरकू शकला 
नािी. 

तयानंतर १९९० मधये मराठा सेवा संघाची स्ापना झाली. मराठ्यांचया 
सवाांगीण हवकासासोबतच सामाहिक समतेसाठी लढणारी संघटना, असे हतच े
आिच े सवरूप आि े व ती फुले-शािू-आबेंडकरांना आपले आदश्म मानते. 
ररडलसहवरोधात मिाराषट्रभर वादाच े रान मािहवणारा मराठा महासंघ मात् 
आि अनेक तकुड्यांमधये हवभागला आि.े इतर मागासवगवीयांना शषैिहणक, 
सामाहिक व आह ््मक आरषिण दणेयाची हशफारस करणाऱया मडंल आ्ोगाला 
हवरोध करणाऱया मराठा महासंघाने मराठ्यांना मडंल आ्ोगात समाहवटि 
करवनू घयावे अशी मागणी केली िोती. तशीच मागणी आि मराठा सेवा संघ 
करीत आि.े मराठे ि ेइतर मागासवगा्मत मोडतात, असा तयांचा यहुक्वाद आि.े 
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या पाश््मभमूीवर आपण डॉ. आबेंडकरांचया प्सततु वादग्रसत पसुतकावर चचा्म 
करीत आिोत. मिणनू या पसुतकाच ेसवरूप कसे आि,े ि ेआपण या हठकाणी 
पािू या.

रिडल्सचे सवरूप
ररडलस इन णहदंइुझम या ग्रं्ाच े मराठी भाषांतर णहदंवुादाच े कोडे या 

शीष्मकाखाली झालेले आि.े तया ग्रं्ाच ेधाहम्मक, सामाहिक व रािकतीय असे 
तीन भाग केले गेले आिते. तयापैकती पहिलया भागात एकूण १५ लेख व ५ 
पररहशटि ेआिते. या लेखांची शीष्मके अनकु्म ेअशी आिते - 

१) मी हिदं ूआि,े ि ेकसे मानावे? २) वेदांची हनहम्मती केविा झाली ३) 
अनय शा्रि आहण वेदांचा उगम ४) वेदप्ामाणयाबाबत ब्ाह्मणांच ेकसब ५) वेद 
ि ेमानव हकंवा ईश्रहनहम्मत नािीत ि ेब्ाह्मणांनी का घोहषत केले असावे? ६) 
वेदांतील हवषय सामग्रीला नैहतक व आधयाहतमक मलूय आि ेकाय? ७) पररवत्मन 
घडले आहण शा्रिांपेषिा वेद कमी असलयाच ेब्ाह्मणांनी घोहषत केले? ८) वेद 
आहण उपणनषद ेयांचा संघष्म ९) उपणनषदांना वेदांपेषिा कमी दिा्मच े(गौण) कसे 
ठरहवले गेले? १०) हिदं ू दवेांना एकमकेांशी संघष्म करणयास ब्ाह्मणांनी का 
भाग पडले? ११) ब्ाह्मणांनी हिदं ूदवेतांची उतपत्ी आहण हवनाश करणयास 
हिदंूनंा भाग का पडले? १२) दवेांना हसंिासनाखाली खचेनू ब्ाह्मणांनी दवेतांना 
हसंिासनी का बसहवले? १३) अहिसंेच ेकोडे १४) अहिसंेकडून पनुिा हिसंेकडे 
१५) ब्ाह्मणांनी अहिसंक दवेाचा हववाि रक्हपपास ूदवेीबरोबर का लावला?

या लेखांनंतर िी ५ पररहशटि े िोडली आिते तयांची शीष्मके अनकु्म े
वेदांच े कोडे, वेदांताच े कोडे, हत्मतूवीच े कोडे, समात्म धम्म आहण सममृती धम्म 
आहण वेदांच ेखरे सवरूप (वेदांची अचकूता) अशी आिते.

यानंतर येणाऱया ‘सामाहिक कोडे’ या हवभागात (कोडे क्. १६) 
ब्ाह्मणांना तयांचया चार वणाांचया उगमाबाबत शाश्ती आि ेकाय? १७) चार 
आश्म का व कसे झाले? १८) मनचूा वेडेपणा १९) हपतमृतवाकडून मातमृतवाकडे 
आहण २०) कहलवजय्म हकंवा पापाला पाप न मिणता पापकतया्मवर बंदी 
घालणयाची ब्ाह्मणी कला यांचा समावेश असनू या हवभागाची दोन पररहशटि े
१) वणा्मश्मधमा्मच ेकोडे व २) सक्तीचा हववाि िी आिते.

या ग्रं्ाचया ‘रािकतीय’ या शीष्मकाखालील हतसऱया भागात अनकु्म े
कोडे क्. २१) मनवंतराचा हसधिांत २२) ब्ह्म िा धम्म नवि े२३ ) कहलयगु : 
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ब्ाह्मणांनी ते अतंिीन का ठेवले? २४) कहलयगुाच ेकोडे व २५) राम-कमृ षणाच े
कोडे असे चार लेख आिते.

णहदंवुादाच े कोडे या ग्रं्ामधये हिदंधुमा्ममधील कूट प्श्नांकडे डॉ. 
आबेंडकरांनी अभयासकांच ेलषि वेधणयाचा प्यतन केला आि.े या प्श्नांचया 
मांडणीवरून तया प्श्नातच तयांची अहभपे्त उत्रे तयांनी हदलेली आिते, असे 
वाचकास वाटू शकते. तयात कािी प्माणात तरयिी आि.े परंत ुया प्श्नांची उत्रे 
्ोडकयात दणेयासारखी नािीत, ििेी आपलया लषिात येते. डॉ. आबेंडकरांनािी 
या वासतवाची िाणीव िोती. िरी बाबासािबेांनी बौधिधममाचा सवीकार 
केला असला तरी तयांना या हवषयावर अहधक हवशे्षण करायच ेिोते. परंत ु
तयांना तयासाठी आवशयक असे आयषुय लाभले नािी. तयामळेु या हवषयावर 
अहधक हववेचन व हवशे्षण करणयाची िबाबदारी पढुील अभयासकांची 
आि.े कारण कती, िा प्श्न केवळ डॉ. आबेंडकरांचया या लेखनापरुता सीहमत 
नािी. एकंदरीत हिदंधुमा्मचया मांडणीत झालेलया भ्रटिाचाराच े हपतळ उघडे 
पाडणयाचा िा तयांचा प्ामाहणक प्यतन आि,े ि े तयांनी उपहस्त केलेलया 
प्श्नांवरून सपटि िोते. तयांचया अकाली हनधनानंतर या ग्रं्ाकडे साऱयांचचे 
अषिमय दलु्मषि झाले. १९५६ मधील ग्रं्ाला प्काहशत िोणयासाठी १९८७ 
पयांत वाट पािावी लागली. तबबल एकतीस वषधे या मधलया काळात िोऊन 
गेलीत. तयात आणखी भर टाकणारी गोटि मिणिे या ग्रं्ावरून उठलेलया 
वादाच ेपय्मवसान बौधि व हिदं ूया दोन धमाांमधील द्वषे हनमा्मण करणयात झाले. 
तयामळेु बौधिांनीिी या ग्रं्ावर भाषय करण ेकटाषिाने टाळले. हिदंूनंा तर अशी 
चचा्म नकोच िोती. तयामळेु धम्महचहकतसचेया षिेत्ात मोलाची भर टाकणारा िा 
ग्रं् आिवर उपेहषित राहिला.

प्सततु ग्रं्ावर अभयासपणू्म चचा्म झाली नसली तरी तयातील वादग्रसत 
ठरलेले राम-कृषिाच े कोडे मात् साततयाने चचधेत राहिले. राम व कमृ षण िी 
हिदंधुमा्मतील सवा्महधक लोकहप्य दवैते आिते. तयामळेु तयांचयावर हशतंोडे 
उडहवलयाचया कारणावरून बरेचदा हठकहठकाणी वादहववाद झडलेत आहण 
हिदं ूव बौधि या दोन धमाांचया अनयुायांमधये सतत तेढ वाढत राहिली. ि ेसारे डॉ. 
आबेंडकरांना अहभपे्त नसावे पण तयाची िाणीव बौधिधममानयुायांना नविती, 
तशी अिनूिी नािी; ि ेखदेाने मिणावे लागते. आििी या हवषयाचा वापर 
अनेकदा हिदंूनंा हच्हवणयाकररता केला िातो. तयामळेु भावनेचया ओघात 
िाऊन हिदंूमंधील कािी अहतरेकती हवचाराच ेलोक बाबासािबेांचया पतुळयांची 
हवटंबना करताना हदसतात. तयामळेु िा प्श्न अहधकच गंभीर बनलेला आि,े 
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मिणनू आपण या हवषयाकडे गांभीया्मने पािणयाची आवशयकता आि,े असे 
मला वाटते.

प्सततु ग्रं् हिदंधुमा्मतील अहतशय संवेदनशील हवषयांकडे आपले 
लषि वेधतो. तया सवाांची चचा्म या हठकाणी करण े शकय नािी. तयामळेुच 
शोधहनबंधाचया आवाकयाची मया्मदा मिणनू आपण यामधील मातमृदवेतांची 
हचहकतसा डॉ. आबेंडकरांनी कशी केली आि,े तयावर प्काश टाकू या. 

मातकृदेवतांचया उदयाच्री िोंद 
 णहदंवुादाच े कोडे या ग्रं्ामधील ‘ब्ाह्मणांनी हिदं ू दवेतांची उतपत्ी 

आहण हवनाश करणयात हिदंूनंा भाग का पाडले?’ या शीष्मकाच े११ क्मांकाच े
कोडे आि.े यामधये पाव्षत्री या मातमृदवेतेचा उललेख दषियज् हवधवंसनहवषयक 
क्ेचया संदभा्मत येतो (आबेंडकर २०१७:६५). परंत ुएक मातमृदवेता या नातयाने 
नवि ेतर एक ्रिी मिणनू याहठकाणी तो आला आि.े आपलया पतीचा हवरोध 
असतानािी ती आपलया हपतयाचया यज्ात सिभागी िोते. आपलया आप्त व 
नातेवाईकांना भटेावे, िी हतची यामागील इच्ा पणू्मपण ेमानवी पातळीवरील 
असनू हतच ेि ेवागण ेआिचया ्रिीवादी भहूमकेशी ससुंगत आि,े असे हदसते. 
पतीचया अपमानाबदिल दषिाला िाब हवचारून आपलया आईवहडलांशी संबंध 
तोडून टाकणयाची हतची धमकतीिी पतीहवषयी असलेलया पे्माचया ्रिीसलुभ 
भावनेच े प्कटीकरण िोय. मातमृदवेतेचया अभयासातील ्रिीवादी भहूमका 
नकळतपण ेडॉ. आबेंडकरांनी याहनहमत्ाने मांडलेली आि.े हशव या अवैहदक 
दवेतेहवषयी या हठकाणी डॉ. आबेंडकर मिणतात कती :

“दषिाचया यज्ाची क्ा- यज्हवधवंसाची क्ा- िी ि े हसधि करणयास 
परेुशी आि ेकती, हशव िा अवैहदक दवे िोता.”

पढुील तयांचया हववेचनात कमृ षणिी अवैहदक दवे असलयाच ेसपटि झाले 
आि.े हवषण ूव राम या दवेांना मात् तयांनी वैहदक मानले आि े(तत्ैव, पमृ. ६६). 
पढुील संशोधकांनी तयांना अवैहदक मिणनू हसधि केलेले आढळते (िोशी 
२००४ : १४३). या हठकाणी तयावर चचा्म करण ेहवसतारभयापोटी शकय नािी 
व सयहुक्किी नािी.

याच कोड्यामधये ब्ह्मा, हवषण,ू मिशे या दवेांचया भांडणाचा संदभ्म दवेनू 
‘श्ी’ या मातमृदवेतेचया उदयाची पाश््मभमूी डॉ. आबेंडकरांनी क्न केली आि.े
ते मिणतात (आबेंडकर २०१७ : ६६ ) -
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“...ि ेतीनिी दवे एक काळ असा आला कती, तेविा तयांच ेस्ान ‘श्ी’ 
नावाने ओळखलया गेलेलया दवेीचया खालीच गेले. या स्ानभ्रटितेबदिल 
दवेीपरुािात सांहगतले आि.े ‘श्ी’ दवेीने सव्म िग हनमा्मण केले : या दवेीनेच 
ब्ह्मा, हवषण,ू मिशे यांची हनहम्मती केली. दवेी भागवतात असे सांहगतले आि े
कती, ‘दवेीने आपले तळवे (िातांच)े एकमकेांवर घासले. एक फोड उठला. 
या फोडातनू ब्ह्मदवेाची हनहम्मती झाली. ब्ह्मदवे िनमाला येताच दवेीने 
तयाचयािवळ लगन करणयाबदिल इच्ा प्दहश्मत केली. ब्ह्मदवेाने हतला नकार 
हदला. कारण तयाचया मते दवेी िी तयाची आई. दवेी रागावली. हतने क्ोधागनीने 
ब्ह्माला िाळून भसम केले. पनुिा दवेीने तळवे घासले. पनुिा फोड आला. 
आता तयातनू हवषण ूहनमा्मण झाला. दवेीने हवषणलूािी हववािाबदिल हवचारले. 
हवषणनेूिी आईशी हववाि करणयास नकार हदला. दवेीने या मलुालािी िाळून 
भसम केले. पनुिा हतसऱया वेळी दवेीने तळवे घासले. हतसरा फोड उठला. तयातनू 
हतसरा मलुगा हनमा्मण झाला, तो मिणिे हशव. दवेीने हशवाला हववािाबदिल 
हवचारले. हशव मिणाला, “मी लगन करीन पण त ूदसुरा दिे धारण केला तरच”. 
दवेी मिणाली, “िी रषिा तझुया दोन भावांची आि.े मी तयांना िाळून भसम केले, 
कारण तयांनी माझयाशी हववाि करणयास नकार हदला.”

हशव मिणाला, “मग मी एकटाच लगन कसा करू? त ू आणखी दोन 
ह्रिया हनमा्मण कर, आमिी हतघिेी तयांचयाशी लगन करू.”

दवेीने आणखी दोन ह्रिया हनमा्मण केलया. मग तीनिी दवेांची लगने 
झाली. या गोटिीत दोन मितवाच ेमदुि ेआिते.

पहिला मदुिा असा कती, एखादी वाईट गोटि करणयातसधुिा ब्ह्म आहण 
हवषण ूयांचयापेषिा अहधक पाप हशव करीत नािी. तयाला िी िाणीव आि ेकती 
तयाच ेिे इतर दोन सपध्मक आिते-ब्ह्म आहण हवषण-ूयांचयापेषिा आपले स्ान 
कोणतयािी दृटिीने खाली िाता कामा नये आहण तयापेषिा मित्वाचा मदुिा असा 
कती ब्ह्मा, हवषण ूआहण मिशे ि े हतघिेी आपले स्ान गमावनू बसले आहण 
तयांची हनमा्मती झाली दवेी.”

डॉ. आबेंडकरांचया या हववेचनातनू दवेीने हिदंधुमा्मतील ब्ह्मा, हवषण,ू 
मिशे या उतपत्ी, हस्ती व लयाशी संबंहधत दवेांच ेस्ान दयुयम ठरवनू दवेीचा 
संप्दाय वरचढ झालयाच ेऐहतिाहसक वासतव अधोरेहखत झाले आि.े एखाद्ा 
संप्दायाच ेसम ््मन करणयाकररता ब्ाह्मण ि ेअहभहनवेशी वमृत्ीने कसे लेखन 
करू शकतात, एवढेच तयांना यातनू सचुवायच े आि.े परंत ु मातमृदवेतांचया 
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संप्दायाचा उदय झालयावर इतर दवेांच ेस्ान डळमळीत झाले, ििेी ते सहूचत 
करतात.

मातकृदेवतांचया सव्रीककृ त्रीचा सदंर्ष
१२ वया क्मांकाचया कोड्यामधये ‘दवेांना हसंिासनाचया खाली खचेनू 

ब्ाह्मणांनी दवेतांना हसंिासनी का बसहवले?’ या शीष्मकाखालील एक लेख 
असनू तयात डॉ. आबेंडकरांनी कािी मातमृदवेतांवर चचा्म केलेली आि.े या 
प्करणाच ेमळू ‘शीष्मक वैहदक व अवैहदक दवेता असे िोते’, अशी टीप या 
ग्रं्ाचया संपादकांनी हदलेली आि.े

यावरून वैहदक व अवैहदक दवेतांमधील भदे समिावनू सांगण,े िा या 
लेखामागील िते ूअसलयाच ेहदसनू येते.

दवे िा परुुषवाचक शबद असनू दवेता िा ्रिीवाचक शबद आि.े 
‘दवे’ िा शबद आयाांचया दवे या एका मानवी समिूाचा द्ोतक असलयाच े 
डॉ. आबेंडकरांनी याच ग्रं्ामधये मिटलेले आि.े दवे ि ेसामानयपण ेअहववाहित 
असतात आहण दवेता पद बिाल करता येईल अशा बायका तयांना नसतात, 
असेिी ते मिणतात. तयासाठी तयांनी ‘हरिसती’ धम्मकलपनेतील िीिसच ेउदािरण 
हदलेले आि.े हरिसतीधमा्मत असलेले दवेाच ेमित्व अधोरेहखत करून हिदं ूमात् 
दवेांसोबतच दवेतांचीिी उपासना करतात, असे ते मिणतात. हरिसतीधमा्मतील 
दवे मिणिे ईश्र असनू हिदं ूधमा्मतील दवे ि ेईश्रकलपनेपेषिा वेगळे आिते. पण 
या दोघांनािी डॉ. आबेंडकरांनी या हठकाणी एकाच अ्ा्मने संबोधलेले हदसनू 
येते. तयामळेु दवे आहण ईश्र या शबदांमधील भदे समिनू घणेयाचया दृटिीने 
‘दवे’ या संकलपनेहवषयी या हठकाणी ्ोडकयात चचा्म करायला िरकत नािी.

देव आनि देवलोक
ऐहतिाहसक संशोधनाचया षिेत्ात जयांच ं नाव मोठ्या आदराने घतेलं  

िातं व जयांनी इहतिाससंशोधनामधये परुावयांच ं अननयसाधारण मित्व 
प्हतपाहदत केलं, अशा इहतिासाचाय्म या हबरुदाने सनमाहनत केलया िाणाऱया 
हव. का. रािवाडे यांनी ‘दवे’ या मानवी समिूाचा इहतिास सव्मप््म मराठी 
भाषते हलहिला. भारती् णववाहसंसथेचा इणतहास या हवखयात शोधग्रं्ामधये 
तो ग्रह्त केलेला आि.े या ग्रं्ातील अगनी व यज् या प्करणात (रािवाडे 
१९८६ : ७१) रािवाडे मिणतात, ‘...झोपड्यांतनू अगनी ठेवणयाची िेविा 
कलमृप्ती हनघाली, तेविा शत्लूा वाटेल तेविा तोंड दणेयाच ंसामरय्म ऋहषपवू्मिांत 
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आलं. ह्ापवूवी इतर श्षे् लोकांनी अगनीचा शत्ूंवर केलेला उपयोग ऋहषपवू्मिांनी 
पाहिलेला िोता. रानटी ऋषतींिून िासत सधुारलेले दवे मिणनू कोणी असत. 
‘य्ा वै मनषुया एवं दवेा अग्र आसन’् (तै.सं.का. ४ प्. ४ अनवुाक २) ते 
दसयूंचा पाडाव आग टाकून करीत. ‘अयं अहगन: पमृतन:षाट सहुवरो येन दवेासो 
असिनत दसयूंन’ (ऋगवेद, सकु् २६३, नववी ऋचा). िा अगनी दसयूंची सैनये 
मारून काहढतो, याचया सािाययाने दवेांनी दसयूंचा परुातन काली पाडाव केला, 
असं वण्मन ऋषतींनी केलेलं आि.े शत्ूंचया अगंावर दवे आग पाखडीत, तयांना 
हपटाळून लावीत, ि ेरानटी ऋहषपवू्मि शकेडो वषधे पािात िोते. परंत ुिी आग ते 
कशी हनमा्मण करीत, ते कोठून आणीत ते ऋहषपवू्मिांना कळत नसे. दवेांनीिी 
रानटी ऋहषपवू्मिांना अगनी उतपनन करणयाच ंगहु् आपण िोऊन परोपकारबधुिीने 
कधी सांहगतलं नािी. ते सांहगतलं असतं तर दवेांचा श्षे्पणा राहिला नसता. 
कदाहचत, दवेांनी मानवांना ते गहु् सांगणयाचा प्यतन केला असता, तरी ते 
रानटी माणसांना कळलं असतं कती काय, याचा संशय आि.े’ 

रािवाडे यांचया उपरोक् हवधानांमधनू आय्म ऋषतींमधयेच ‘दवे’ नावाच े
कािी लोक िोते व ते अगनी हनमा्मण करण ेव िपनू ठेवण ेयाहवषयीच ेतजज् 
िोते, ि ेहदसनू येतं. अगनीचया द्वारे ते दसयूंचा पाडाव करीत. पण आपली िी 
कला आपलयापैकती रानटी ऋषतींना मिणिेच अप्गत आयाांना हशकवत नसत. 
आपलं श्षे्तव िपणयाकररता ते आपलयाच सोबतचया लोकांना अज्ानात 
ठेवत असत. मग दसयूंना तयांनी ज्ानी करण ेतर तयांचया हनयमात बसण ंशकयच 
नािी. अशा रीतीने ते आपलया गटातील लोकांचचं शोषण करीत असत. 

दवे नावाचया आयाांचया एका गटाने अगनी रषिण करणयाची कला 
अवगत केली िोती, असं हव. का. रािवाडे मिणतात. यावरून दवे मिणिे 
कुणी अलौहकक शक्ती हकंवा ती प्ाप्त असणारे अमानवी असे कुणी नविते 
तर मानवांपैकती तो आयाांचा एक हवहशटि गट िोता, ि ेहदसनू येतं. पं. श्ी. दा. 
सातवळेकर यांनीिी (सातवळेकर १९२५ : ११५) दवे िी आयाांमधील एक 
िमात िोती, असं मिटलं आि.े तयांचयामते ‘सवग्म िा शबद स+ुवग्म असा दोन 
शबदांनी बनला असनू तयाचा अ ््म चांगला वग्म मिणिे चांगलया लोकांचा 
समिू असा िोतो. ते मिणतात कती, ‘ब्ाह्मिग्ंथांमधये तर ‘सवग्म’ िा शबदच 
नािी, तर सवुग्म आि.े यावरून तयाच ंमळू सवरूप सपटि िोतं. आपण राितो 
ती िागा उत्म आि ेव हत्े सववोत्म सखुांची रेलचले आि.े हत्े भकू लागत 
नािी. पयायला अममृत हमळतं. िे पयायलयावर मरण येत नािी.’ 
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सवगा्मत रंभा, उव्मशी, मनेका इतयादी अपसरा नमृतय करतात व आपणास 
अममृत पयायला दतेात, अशी प्लोभनं दाखवनू सवगा्मच ं मित्व परुाणांनी 
वाढवलं. असा सव्म सखुांनी पररपणू्म सवग्म हमळवायचा असेल तर यज् करा. 
असंिी तयांनी सांहगतलं. 

यज्ञ कशासाठ्री?
पं. श्ी. दा. सातवळेकर यांनी (सातवळेकर १९६० : २४) मिटलं आि े

कती, ‘िे्े आय्म यज् करीत ती भमूी आयाांचया ताबयात राहिलीच पाहििे, 
असा दडंक फार प्ाचीन काळापासनू चालत आलेला िोता. याच कारणांसाठी 
राषिस आपलया राजयात ऋहषलोकांना यज् करणयास प्हतबंध करीत व याच 
कारणासाठी ऋषी ि े असरु-राषिसांचया प्दशेात मदुिाम िाऊन यज् करीत.’ 
यज्ाची वेदी ि ेसवगा्मच ंकें द्र िोय, या अ्ा्मचया ‘इयं वेहद: भवुनसय नाहभ:’ या 
आयाांचया घोषणचेा सातवळेकरांनी उललेख केलेला आि.े सवगा्मच ंप्लोभन 
दाखवनू इतरांचया भमूीवर यज् करायचा व मग ती भमूी बळकवायची, असा 
पधितशीर कट आय्मदवे करायच.े यावरून यज् िी एक आयाांची यधुिपधिती 
िोती, असं सातवळेकर मिणतात. यज् केलयाने सवग्म लाभतो, अशी धारणा 
िनसामानयांमधये पसरवनू तयांचया सखुाची साधने हिरावनू घणेयाचा तो एक 
योिनाबधि कट िोता, ििेी यावरून सपटि िोतं.

अनि व रूम्री प्ाप््रीसाठ्री यज्ञ
यज्ाचया द्वारे आयाांमधील दवे िातीचया लोकांनी शतेकऱयांचया 

उतपादनात आपला वाटा मागणयाची शककल शोधनू काढली िोती. कारण, 
‘दवे जया त्ाकह्त सवगा्मत रािात असत ते्े फारसं अनन हपकत नसे, ’ असं 
पं. सातवळेकर मिणतात. यावरून जया सवगाांच ंअहतशयोक् वण्मन परुाणांनी 
केलं आि,े ती भमूी अननधानयांनी सममृधि नविती ि ेसपटि िोतं. तयामळेुच सवगा्मतनू 
खाली मिणिे गंगेचया गाळांनी सपुीक झालेलया प्दशेात येऊन दवे िातीच े
लोक ते्ील शतेकऱयांनी कटिाने हपकवलेलया अननावर आपला िकक सांगत 
असत. आपण हपकवलेलं अनन आपणच खातो यास ते चोरी मिणत. तयातील 
वाटा इतरांना दणेयाला तयाग मिणनू, तो तयाग शतेकरीवगा्मला ते करायला 
लावत. सवत: मात् कािीिी कटि न करता ऐतखाऊपणा अगंी बाणवनू वरून 
आपणच श्षे् कसे, ििेी ते पटवनू दते. पिाडावरून तयांच ंखाली येण ंमिणिे 
‘अवतरण’े व िे खाली उतरत तयांना ‘अवतार’ असं मिटलं िाई. तयांचयाकडे 
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अहगनरषिण करणयाची कला िोती व ती इतरांमधये नविती मिणनू तयांचयावर 
अगनीचया बाबतीत इतर लोक प्ारंभी अवलंबनू रािात असत. पण पढेु पढेु मात् 
इतरांनािी तया कलेत प्ावीणय हमळालं. पण आपला अगनी पहवत् व तो धारण 
करणारे अहगनिोत्ी मिणनू आपणिी पहवत् अशी पाहवत्याहवषयीची धारणा 
तयांनी पसरवली. तयाकररता नाना क्ा, दतंक्ा, परुाणक्ा तयांनी प्हतहष्त 
केलयात. 

इहतिासाचाय्म रािवाडे याहवषयी मिणतात, “दवे शत्वूर आग पाखडीत 
व तयांचा पराभव करीत, ि े ऋहषपवू्मि पािात; परंत ु िी आग कशी तयार 
करावी. अगनी वेळ पडेल तेविा कसा उतपनन करावा, कोणती इधंने उपयोगात 
आणावी वगैरे वनसपहतज्ान, पढुील तिवीि आधी करून ठेवणयाची नैहतक 
बधुिी, जवालाग्रािी इधंनाचा साठा करणयास लागणारी हनवाऱयाची घरं वगैरेची 
पवू्मतयारी रानटी ऋहषपवू्मिांिवळ नसलयाने दवेांचया कलमृपतया माणसांना 
पेलता येणयासारखया नवितया. पढेु वनय ऋहषपवू्मि गिुा सोडून झोपड्या करून 
िेविा रािणयाचया पायरीला आले, िळाऊ इधंने कोणती ि े अनभुविनय 
शा्रिज्ान तयांना तयांचया सवत:चया मिेनतीने आलं आहण पढुील संकटांना 
तोंड दणेयाकररता आगाऊ िययत तयारी करून असावं लागतं, ि ेनीहतज्ान 
िेविा तयांनी संपादन केलं, तेविा अगनीच े सवाहमतव ऋहषपवू्मिांकडे येऊन, 
तयांची सधुारणचेया कामात उत्रोत्र प्गती िोत गेली. ‘अहगनरषिण करणयाचया 
या कलेच ंरूपांतर पढेु यज्संस्ेत झालं व हतचयाद्वारे दवे िातीचया लोकांचया 
भरण पोषणाची कायमची सोय झाली. दवेांनी यज् करावा व इतरांची भमूी 
बळकवा यची. तसेच आपलया कुटंुबांचया चररता्ा्मचीिी वयवस्ा लावायची, 
असा क्म चाल ूराहिला. तयातनू पढेु दवेांचया सवतंत् राजयाची हनहम्मती झाली.” 
(रािवाडे १९८६ : ७१) 

अग्ोपरोगाचा हकक
इहतिासाचाय्म रािवाडे (तत्ैव, पमृ. ४०) मिणतात, “दवे समािसंबंधाने 

आय्म लोकांना इतका कािी दरारा वाटे कती, आष्म लोकांत ्रिीअपतय िनमलं, 
कती तयावर दवेांचा िकक ते प््म कबलू करीत. ्रिीअपतय दोन वषाांच ंिोईपयांत 
हतचयावर अमकु दवेाचा िकक, चार वषाांच ं िोईपयांत अमकु दवेाचा िकक 
आहण सिा वषा्मच ंिोईपयांत अमकु दवेाचा िकक असे िनमलयापासनू आष्म 
ह्रियांवर दवेांच ेअग्रिकक असत.’ 
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सोम: प्थमो नववेदे, गंधववो नवनवद: उत्तर: । 
तकृत्रीयो अन्िषे्पत्री सतुर्रीयसते मिुषयजा: ।। 
 (ऋगवेद : १०/८५/४०)
िा िकक कसा उतपनन झाला याचा अदंाि करता येतो. दवे समाि व आष्म 

समाि ि ेदोन प्ाहतवेहशक समाि आिते. दवे समाि बहलष् पडलयामळेु तयाने 
आष्म समािाला आपलया कह्ात आणलं आहण आषाांचया सव्म चीिवसतूंवर 
व मालमत्वेर ताबा हमळवला. आषाांची मखुय मालमत्ा मिणिे तयांचया 
गलुामविा ह्रिया. तयांचयावरिी दवेांचा ताबा बसला आहण तो इतका प्खर 
बसला कती, ्रिी िनमली कती, हतचयावर कोणातरी दवेाच ंसवाहमतव चाल ूिोई. 
दवेांचया ह्ा अग्रिककातनू मकु् विायच ंमिणिे तयांना आष्म लोक नसुते हिरवे 
धानय नवि,े तर उत्म भािलेलया धानयाचया लाह्ा व साचलेले तपू दते व 
आपलया ह्रिया दवेांचया ताबयातनू सोडवनू आणीत. िा दवेांचा अग्रोपभोगाचा 
िकक मिणिे Medieval Feudal यरुोपातील Prelibation चा िकक िोय. 
Prelibation मिणिे अग्रोपभोगाचा िकक िोय.” 

या िककाहवषयी माहिती दतेाना रािवाडे यरुोपातील कािी दशेांमधील 
परंपरांचा संदभ्म दतेात. भारतातिी अशा परंपरा पवूवी िोतया, ि ेसांगताना ते 
मिणतात- 

“यरुोपातलया धमा्मचायाांप्माण े आपलया इकडे वललभाचायाांना िा 
अग्रोपभोगाचा िकक परवापरवापयांत गिुरातेत लोक दते असत आहण सधया तया 
िककाची बतावणी यद्हप अषिरश: िोत नसली, त्ाहप, वललभपं्ीयांची ह्ा 
िककाला मानहसक अनमुती आि.े यरुोपात िा अग्रोपभोगाचा िकक परवापयांत 
िोता, ि ेपाहिलं मिणिे प्ाचीन आष्म समािात पाच-सिा ििार वषाांपलीकडे तो 
असलयास आचिय्म वाटणयाच ंकारण नािी. दवेलोक व दवेसमाि नटि झालयावर 
ह्रियांच ं शील अप्मण करणयास मनषुयदिेधारी दवे हशललक राहिले नािीत; 
परंत ुया अवधीत वीरपिूेचा पगडा आषाांवर बसनू इदं्रादी दवेांना व वीरांना 
आष्मलोक ईश्र समि ूलागले व या ईश्रांना ह्रिया प््म अप्मण करू लागले. 
आष्मचालीचा अवशषे अद्ापिी आपणा मिाराषट्रीयांत व इतर भारतीयांत 
िारीने प्चहलत आि.े हववािात ‘लािािोम’ मिणनू एक िोम करीत असतात. 
या िोमाची सव्म प्हक्या क्मवार ये्े दतेो व समािशा्रिदृट्िया हतचा अ ््म 
करून दाखवतो. अय्ममन, वरूण आहण उषन ्या तीन दवेांचा ताबा उफ्म  पाश 
वधवूर िोता. तया पाशातनू हतला मकु् करणयाचा वराने संकलप केला. तेविा 
प््म दवेांचया साषिात कैचीतनू वधलूा काढून आणनू वराने हतला एक बळकट 
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हशळेसहननध आहणले आहण मिटलं कती, ‘इम ंअशमानं आरोि अषमतेवं हस्रा 
भव, सि्रि पतूनायत: अहभहतष् प्तनयत: ।। आश्वला्न गहृ्यसतू्र, अ. १ ख.ं ७, 
सतू् ७. (अ ््म : ह्ा हशळेवर चढ. हशळेप्माण ेहस्र िो आहण शत्ूंना ितप्भ कर 
व तोंड द े). वराने आपलया ताबयातनू वध ूनेलेली पािून दवे क्ोधायमान झाले 
व ते वधवूरांवर चालनू आले. तेविा वधचूा भाऊ िवळ सािायया ््म िोता. तयाने 
मधयस्ी करून वराने पळवलेलया वधचूया मोबदलयात भािलेलया लाह्ा दडं 
मिणनू दणेयाच ंकबलू केलं व दवेांचया कचाट्यातनू बहिणीची मकु्ता केली. 
ह्ा दडंालाच ‘अवदान’ मिणनू पाररभाहषक नाव आि.े ती तडिोड करणयाला 
वधचूा भाऊ िोता, मिणनू प्संगी तो धावनू आला. जया वधलूा भाऊ नसेल 
हतच ेिाल कुत्यानेिी खालले नसतील.” (तत्ैव, पमृ. ४१) 

वरील हववेचनावरून हववािप्संगी करावयाचा लािािोम हवधी वधलूा 
दवेांचया पाशातनू मकु् करणयाचया हक्येचा अवशषे आि,े ि ेसपटि िोतं. वधलूा 
सोडवणारा भाऊ मित्वाचा असलयामळेु भाऊबीि व रषिाबंधन या सणांची 
हनहम्मती झाली, ििेी यातनू हदसनू येतं. जया दवेांचया दडपणातनू ि ेझालं, तयांच ं
मळू कोणतं तेिी पाहिलं पाहििे. 

देवांचे मूळ
दवे िा शबद दा, दीप हकंवा द्तु या धातपूासनू बनला आि े (णनरुक्त 

७.१५). यासकाचाया्मने या शबदाचा अ ््म चकाकण,े प्काशण ेअसा हदलेला 
आि.े इसवी सनपवू्म दिावं शतक िा यासकाचायाांचा काळ मानला िातो. 
वैहदक शबदांचया वयतुपत्ीची हचहकतसा तयाने णनघणटु व णनरुक्त या ग्रं्ांमधये 
केली. चौदावया शतकातील सायणाचाय्म या आधं्र प्दशेातील हवद्वानाने दवे 
शबदाची वयाखया यासकाचाया्मप्माण ेकेली. हतलाच हवद्वानांनी प्माण मानलं 
आि.े डॉ. कमृ . पां. कुलकणवी यांनी ‘प्काशण’े या अ्ा्मने दवे शबद संसकमृ तमधये 
आला, असं मिटलं आि े(कुलकणवी १९४६ : ४५०). ग्रीक भाषतेील झयसू, 
ह्ऑस, लॅहटनमधील दवैास ्ि ेशबद याच अ्ा्मच ेआिते, असं तयांनी सचुवलं 
आि.े ‘दवे ि ेप््म मानवच िोते. यज्यागांचया सािाययाने ते दवे झाले.’ असं 
डॉ. कमृ . पा. कुलकणवी मिणतात. य. रा. दाते यांनी (दाते १९३५ : १६९२) िाच 
अ ््म हदला आि.े झेंद-अवेसता भाषमेधील दीव ्िा द-एव असं रूपांतर िोऊन 
दवे बनला, असं ते मिणतात. विी.एस.आपटे यांनी (आपटे १९६५ : ५०९) 
प्काशण ेया अ्ा्मसोबत िगुार खळेण ेिािी दवे शबदाचा अ ््म हदला आि.े 
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(हवहलयमस १८९९ : ४७८) दीव या शबदापासनू दवे शबद तयार झालयाच ं
सचुवलं आि.े वैहदक साहितयात याच अ्ा्मने दीव शबद आलयाच ंिा कोशकार 
मिणतो. मिणनू दीव मिणिे काय, ि ेपािण ंआवशयक आि.े 

जया दीव शबदापासनू दवे शबद तयार झाला, तया ‘दीव’ िातीच ेलोक 
इराणमधये िोते. पारशी लोकांचया झेंद-अवेसता या धम्मग्रं्ामधये एक दटुि शक्ती 
मिणनू दवे िा शबद वापरणयात येतो. मात् असरु िा आदरणीय या अ्ा्मने ते्े 
येतो. दवेासरु संघषा्मचा तो पररणाम असावा. पारशी लोकांच ेशत् ूदवे मळुात 
कोण िोते, ते पाहिलं पाहििे. 

‘द्रीव’ एक रािट्री जमात
इराणमधये दीव नावाची एक रानटी िमात िोती. हतचयापासनू दवेांची 

हनहम्मती झाली, असं शाहनामा या हफरदौसीचया मिाकावयातनू कळतं. पारशी 
अषिरवाङ्मयात या मिाकावयाचा समावेश िोतो. प्ागैहतिाहसक काळापासनू 
ते परुाक्ांमधील रािवटी तसंच अलीकडील रािांचा इहतिास या कावयात 
आलेला आि.े इसवी सन १०२०मधये ि ेकावय पणू्मतवास आलं. १८२९ मधये 
तयाच ंइगं्रिी भाषांतर कन्मल टन्मर मकॅन याने कलकत्ा ये्े प्हसधि केलं. 

दीव या पारशी भाषतेील दवेिातीहवषयी हफरदौसी हलहितो कती, या 
िमातीमधये अहतशय बलशाली लोक िोते. घोडेसवारी िी तयांची अहतशय 
आवडती गोटि िोती. प्ाचीन इराणी रािा शामक आपलया सखुहवलासासाठी 
प्हसधि िोता. इराणचया पहचिमकेडून पाचश ेसुंदर तरुणी आपलया उपभोगाकररता 
आणावयात या हवचारात तो िोता. या कामासाठी तयाने दवे िमातीचया पाचश े
तरुण घोडेसवारांना तयांचया उपिीहवकेची वयवस्ा करून पाठवलं. िेविा ते 
पाचश ेतरुण सुंदर तरुणतींना पळवनू आणनू इराणमधये पोिोचले, तेविा रािा 
हिवंत नविता. मिणनू तयांनी या पाचश े तरुणतींना घऊेन डोंगरातील गिुांचा 
आश्य घतेला. तयांचयापासनू तयांना िी मलंु झाली, तयांना ‘कुद्म’ मिणिे 
पव्मतपतु् मिणनू संबोधलं िाई. भारतात आलेलया आयाांच ंमलूस्ान इराण 
असनू तयाला पवूवी आ्ायान मिणत असत, ि ेअनेक हवद्वान संशोधकांच ंमत 
आि.े ते्नू ये्े आलेलया आयाांचया एका गटाच ेनाव दवे असं िोतं, असं 
इहतिासकार तलुसीराम यांनी मिटलं आि.े (तलुसीराम २००१ : १४९) 
आयाांना घोडे अहतशय हप्य िोते व तयांचयापैकती असलेलया दवेिातीचया 
लोकांनी घोड्यावर सवार िोऊन भारतात प्वेश केला असावा. 
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देव आज कुठे आहेत?
सवत:स प्काशमान समिणारे अहगनरषिक दवे आि कुठे आिते? या 

प्श्नाच ंउत्रिी संशोधकांनी हदलेलं आि.े डॉ. बाबासािबे आबेंडकर यांनी द 
ररडलस ऑफ णहदंइुझम या ग्रं्ात आय्म िा एक िगुाऱयांचा वंश िोता, असं 
मिटलं आि.े द्तु या शबदाचा अ ््म िगुार िोतो व तो दवे शबदाचा एक अ ््म 
आि,े ि ेआपण यापवूवी पाहिलेलं आि.े 

डॉ. स. अ.ं डांगे यांनी (डांगे २०१६:१५१) मिटलं आि े कती, ‘...ि े
हकमयाकार साषिात ् भदूवे बनले. याच संदभा्मत पढुील वचने प्समृत झाली. 
अिो दवे दोन प्कारच े आिते. दवे ि े दवे आहण िे अधययनशील आिते 
आहण परंपरेवर हवश्ास ठेवणारे आिते, ते मनषुय दवे िोत.’ (शतपथ ब्ाह्मि 
२.२.२.६) ब्ाह्मिकालात ब्ाह्मण ि ेभदूवे िोत, अशी धारणा झाली िोती, ि े
वरील उदािरणावरून सपटि िोईल. 

डॉ. अशोक विटकर (विटकर १९९५:५७) यांनी मिटलं आि े कती, 
‘भारतीय ब्ाह्मणच सवत:ला सरु, दवे मानीत. दवे शबदाचा अ ््म ब्ाह्मण 
असाच िोता, God असा कधीच नविता.’ दवे आहण ईश्र यामधील फरक 
यावरून सपटि िोतो. ईश्र िी अमतू्म संकलपना असनू दवे िा मानवी समिूासाठी 
वापरलेला शबद आि.े या समिूातील कािी मातमृदवेतांहवषयी डॉ. आबेंडकरांनी 
माहिती हदलेली आि.े

डॉ. आंबेडकरांि्री केलेल्री मातकृदेवतांच्री नचनकतसा
मातमृदवेतांच ेप्ाचीन संदभ्म नोंदहवताना डॉ. आबेंडकरांनी मिटले आि े

कती, (आबेंडकर २०१७: ७३) -
 “ऋगवेदात अनेक दवेतांचा उललेख आि.े पमृरवी, अहदती, हदती, 

इदं्राणी, उषा, सयूा्म, श्धिा, अपसरा, सरसवती इतयादी.
पमृरवी िी प्ाचीन आय्मदवेता आि.े पमृरवी िी सवगा्मची पतनी अ्वा 

पि्मनयपतनी मिणनू ओळखली िाते. पमृरवी िी मित्वाची दवेता आि.े कारण 
ती अनेक दवेतांची माता मिणनूिी ओळखली िाते.

अहदती िी कालानकु्म े िनुया वैहदक दवेतांपैकती आि.े ‘दवेांची 
सामरय्मशाली माता’ मिणनू हतच ेवण्मन आि.े हमत्, आय्म आहण वरुण ि ेहतच े
मलुगे, अहदतीचा हववाि कोणाबरोबर झाला ि ेऋगवेदात सांहगतलेले नािी. 
हदतीबदिल हवशषे माहिती उपलबध नािी. दवेांच ेशत् ूदतैय ि े हतच ेपतु् िोते. 
एवढेच हतचयाहवषयी माहिती आि.े”
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या हठकाणी अहदती िी िनुया वैहदक दवेतांपैकती आि,े असे डॉ. 
आबेंडकरांनी मिटले आि.े परंत ु यावर अहधक संशोधन करून कॉ.शरद 
पाटील यांनी ‘हदती’ या हसंधसुंसकमृ तीतील मातमृदवेतेवरून अहदती या 
आयाांचया मातमृदवेतेची संकलपना पढेु आलयाच े हसधि केलेले आि े (पाटील 
१९८२ :१०२). तयाचबरोबर हदती या मातमृदवेतेहवषयीिी हवसतमृत माहिती 
आि उपलबध झालेली आि ेडॉ. आबेंडकरांनी याच हठकाणी कािी वैहदक 
मातमृदवेतांहवषयीिी माहिती हदलेली आि.े ते मिणतात :

“Nishtrigri िी इदं्राची माता आहण इदं्राणी िी इदं्राची पतनी. पमृषणी िी 
मरुतांची आई तर उषा िी आकाशकनया. भगाची बिीण वरुणाची आप्त आहण 
सयूा्मची पतनी. सयूा्म िी सयूा्मची मलुगी. अहश्नी व सोम यांची पतनी.

अगनी, वरुण आहण इदं्र यांचया बायका यािी दवेता िोतया. उव्मररत 
अनेक दवेता या नद्ाच िोतया. तयांचयाबदिल अनय कोणताच तपशील हदलेला 
नािी.” (आबेंडकर २०१७:७३)

या सव्म मातमृदवेतांहवषयी संशोधकांनी सखोल संशोधन करून बरीच 
माहिती उघडकतीस आणलेली आि.े तयांचयाहवषयी आपले मत मांडताना डॉ. 
आबेंडकर मिणतात -

 “दवेतांचा िा िो आढावा घतेला आि े तयावरून दोन गोटिी सपटि 
िोतात. हिदं ूदवे ि ेसामानय माणसाप्माण ेहववाि करू शकतात. दवेांना अ्वा 
तयांचया भक्ांना यात कािीच वाटत नािी. दवेाची पतनी िी सवाभाहवकपण े
दवेता बनते आहण दवेांप्माण े दवेतािी भक्ाकडून िोणाऱया उपासनेत पात् 
िोते िी दसुरी गोटि.

वेदकालाचा हवचार सोडून परुािकालाकडे वळू. या काळात अनेक दवेी 
िोतया : उमा, सती, दवेी, अहंबका, पाव्मती, िमेवती, काली, चडंी, कातयायनी, 
दशभिुा, महिषासरुमहद्मनी, तारा, िगद्ौरी, अननपणूा्म, गणशेिननी, लक्मी 
इतयादी. या दवेतींपैकती कोण कुणाची कोण ि ेठरहवण ेअतयंत अवघड आि.े 
पहिली अवघड गोटि मिणिे प्तयेक नाव ि े वेगळया दवेतेच े नाव हकंवा ते 
एकाच दवेतेच े नाव आि,े याबदिल हनहचित कािी सांगता येत नािी. तयांच े
माताहपता कोण याबदिलिी कािी हनहचित सांगण े कठीण आि.े तयांच े पती 
कोण, याबदिलिी कािी हनहचित सांगता येत नािी.

एका मताप्माण ेउमा, पाव्मती, सती, गौरी, अहंबका िी एकाच दवेतेची 
वेगवेगळी नावे आिते. काितींचया मते िी दषिाची कनया अहंबका रुद्राची बिीण.

पाव्मतीबाबत वरािपरुाणात पढुील वण्मन आि े-



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
53

“कैलासावर ब्ह्मा आहण हशव यांचया भटेीचया वेळी हशव मिणाले, 
“ब्ह्मा माझयाकडे येणयास त ूकसा प्वमृत् झालास?”

ब्ह्मा मिणाला,” अधंक नावाचा सामरय्मवान असरु आि,े सव्म दवेांना तो 
त्ास दऊे लागला. ते माझयाकडे आले तेविा मी तमुचयाकडे िी तक्ार घऊेन 
आलो.”

ब्ह्माने हशवाकडे ितेपुवू्मक पाहिले. तयाने हवषणलूा पाचारण केले. हतनिी 
दवे एकमकेांकडे पािू लागले. तयांचया दृहटिषिेपातनू एक दवेता...तेिसवी, सुंदर...
अशी हनमा्मण झाली. दवेांनी हतला हवचारलं, त ूकोण आिसे? ि ेहवचारताना 
हतच ेरंग वेगवेगळे हदसत िोते.... काळा, पांढरा आहण तांबडा. ती मिणाली, 
“तमुचया दृटिीतनू माझी हनहम्मती झाली आि.े ि ेदवेांनो, तमुिाला तमुच ेसामरय्म 
मािीत नािी काय?” मग ब्ह्मदवेाने हतच े सतवन केले आहण तो मिणाला, 
“तझु ेनाव हत्काल दवेता मिणनू ठेवणयात येईल. त ूिगताची तारक आिसे. 
लोक तझुी हवहवध प्कारे पिूा करतील. तझुया भक्ांचया मनोकामना त ूपणू्म 
करशील. पण ि ेदवेी, तझुी तीन रूपे तीन वेगवेगळया आकारात हदस ूदते.” मग 
ब्ह्मदवेाचया हवनंतीप्माण ेदवेीचया रूपाची हवभागणी झाली. एक शभु्र, एक 
ताम्र आहण एक कमृ षण. शभु्ररूप सरसवतीच.े सरसवती ब्ह्मदवेाला समृिनासाठी 
सािायय करते. ताम्ररूप ि ेलक्मीच.े ती हवषणसूमवेत िगताचया रषिणाच ेकाय्म 
करते. कमृ षणरूप पाव्मतीच,े ती हशवासमवेत असते.” (तत्ैव, पमृ. ७४)

डॉ. आबेंडकरांनी भारतीय मातमृदवेतांच ेअनेक दवेांशी असलेले नाते 
उलगडून दाखहवले आि.े तयाचप्माण े परुािांमधील तयांचया वण्मनांमधये 
आढळत असलेलया हवसंगततींवरिी बोट ठेवले आि.े ते मिणतात (आबेंडकर 
२०१७ : ७५)

“गौरी कोण? परुाि सांगते कती गौरी ि ेपाव्मतीच ेदसुरे नाव. पाव्मती िी 
गौरी कशी? हशवपाव्मती कैलासावर राित िोते. तयांचयात कधी कधी भांडण े
विायची. एका प्संगी शकंराने पाव्मतीला हतचया काळेपणाबदिल हडवचलेच. 
िा टोमणा पाव्मतीचया वमवी बसला. हतनं कािी काळ शकंराचा तयाग केला. 
िंगलात गेली, कठोर तप केले. ब्ह्मदवेाने हतला तझुी सवुण्मकांती िोईल असा 
वर हदला. तयानंतर ती गौरी मिणनू ओळखली िाऊ लागली.

अनय दवेतांचयाबाबत ि ेसांगता येत नािी कती तया दवेता मिणिे कोणतया 
एकाच दवेतेची नावे आिते. महाभारतात अिु्मन-दगुा्म संवादात खालील संदभ्म 
आि े-



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
54

ि े हसधिसेनानी, मांदार हनवाहसनी, कुमारी काळी, कापाली, कहपला, 
कमृ षणहपंगला, तझुा िय िो. भद्रकाली, तझुा िय िो. मिाकाली, चडंी, चडंा 
ताररणी, ि ेकलयाणी, ि ेहविया, ि ेिया, गोपाल प्मखुांची त ूधाकटी बिीण, 
महिषरक्ोतसकु अशी त ू ि े उमा, शाकंभरी, शभु्र, कमृ षण, कैटभिाररणी त ू
वेदांचिेी शा्रि आिसे. त ूसकंदमाता आिसे. ि ेदगुधे, ि ेमिादवेी तझुया कमृ पेने 
मला यधुिात यश हमळो. 

या उताऱयातील संदभा्मवरून असे धयानात येतं कती, यात आलेली दवेतींची 
नावे एका दगुधेचीच आिते. तयाचप्माण ेमहिषासरुमहद्मनी, दशभिुा, अननपणूा्म 
इतयादी सव्म नावे िी दगुा्मदवेीचीच आिते.

अशा तऱिनेे आता असे हदसते कती, या दोन प्मखु दवेता आिते. एक 
पाव्मती आहण दसुरी दगुा्म. बाकतीची सगळी केवळ नावे आिते. पाव्मती िी 
दषिप्िापतीची मलुगी तर हशवाची पतनी. दगुा्म िी कमृ षणाची बिीण आहण 
हशवाची पतनी. पण दगुा्म आहण काली यांच े नाते नेमके कोणते ि े समित 
नािी. अिु्मनाचया तोंडी असलेलया उललेखांवरून दगुा्म आहण काली या 
एकच असावयात. पण णलंग परुािात मात् वेगळेच कािी सांहगतले आि.े णलंग 
परुािाचया मते दगुा्म आहण काली या अगदी वेगळया आिते.” (तत्ैव, ७५) 

डॉ. आबेंडकरांनी या ग्रं्ाचया हनहमत्ाने मातमृदवेतांचया तक्म शधुि 
हचहकतसेचा प्ारंभ केलेला हदसनू येतो. तयाचप्माण े तयांचयाकडे पािणयाची 
ऐहतिाहसक दृटिीिी या हनहमत्ाने उपलबध करवनू हदलेली आि.े या हवषयी पढेु 
ते मिणतात :

“जया अभयासकांचा िते ूकेवळ इहतिास हलहिणयाचा नसनू इहतिासाचा 
अ ््म लावण ेिा आि,े तयाला वैहदक व परुाहणक दवेता यांची तलुना करावीच 
लागेल. एका मदुद््ावर वरील दोिोंमधये बराच हवरोध हदसतो. वैहदक दवेतांची 
उपासना िी केवळ सौिनयाची उपासना िोती. तयांची उपासना तया दवेांचया 
पतनी िोतया मिणनू केली गेली. तो हशटिाचार िोता. पण पौराहणक दवेतांची 
उपासना वेगळया पायावर उभी आि.े तयांची उपासना िा तयांचा सवयंभ ू
िककच हदसतो. तया केवळ दवेांचया पतनी आिते मिणनू तयांची उपासना केली 
िात नािी. वैहदक दवेता रणांगणावर कधीिी गेलया नािीत. तयांनी कोणतेिी 
वीर कमृ तय केलेले नािी. पण पौराहणक दवेता मात् रणसंग्रामी गेलया. तयांची 
शौय्मगा्ा प्हसधि आि.े तयांची उपासना िी तयांचया शौया्ममळेु, तयांचया धाडसी 
कमृ तयांमळेु केली गेली.” (तत्ैव, पमृ. ७६)



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
55

डॉ. आबेंडकरांनी वैहदक व परुाहणक मातमृदवेतांमधील फरक सपटि करून 
पौराहणक दवेतांचया उपासनेमागे तयांच ेशौय्म तसेच धाडसी कमृ तय कारणीभतू 
असलयाच ेआपले हनरीषिण नोंदहवले आि.े यावरून वैहदक मातमृदवेतांना िे 
सवातंत्य नविते, ते पौराहणक दवेतांना िोते ि े हसधि िोते. तया जया वगा्मचया 
प्हतहनधी िोतया, तयांचा ह्रियांकडे पािणयाचा दृहटिकोण हनकोप तसेच 
सनमाननीय िोता, ि े ऐहतिाहसक वासतव या हनहमत्ाने डॉ. आबेंडकरांनी 
आपलया या हनरीषिणामधनू पढेु आणलेले आि.े आिचया ्रिीवादी भहूमकेला 
अनरुूप असेच तयांच ेि ेमत आि.े

प्सततु ग्रं्ामधये डॉ. आबेंडकरांनी दगुा्म आहण शुभं-हनशुभं या दोन 
असरुांमधील लढाईहवषयीचया परुािांमधील वण्मनाच े हवसतमृत हवशे्षण 
केलेले आि.े असरुांना िरवनू दवेांना सरुहषित करणयाकररता दगुधेला प्सनन 
करण ेआवशयक आि,े असा सलला दवेांना शकंराने हदला व तयानसुार दवेांनी 
दगुधेची उपासना केली. याहवषयीच ेहवशे्षण दगुधेच ेमािातमय वाढहवणयाकररता 
परुािकारांनी केलेलया हववेचनावर आधाररत आि.े जया संप्दायाच ेसम ््मन 
ब्ाह्मण परुाणकारांनी केले, तया दवेतेच ेअहतशयोक् वण्मन करण,े िा तयांचया 
चररता्ा्मचा भाग िोता िचे यामधनू तयांना सचुवायच े आि े ि े हदसनू येते. 
वैहदक वाङ्मय परुुष दवेांच ेमािातमय वाढहवणारे तर पौराहणक साहितय ि े्रिी 
दवेतांच ेमािातमय वाढहवणयाकररता हनमा्मण झालेले आि,े असा हनषकष्म डॉ. 
आबेंडकरांनी याहठकाणी काढलेला आि.े ते मिणतात : 

“वैहदक आहण पौराहणक दवेतांची तलुना करताना कािी गमतीदार 
प्श्न उपहस्त िोतात. तयातील एक गोटि अगदी उघड आि.े वैणदक वाङ्म् 
ि े असरु संघषा्मचया संदभाांनी यकु् आि.े ब्ाह्मण ग्रं्िी या गोटितींनी पणू्मपण े
भरलेले आिते. असरुांशी झालेली यधेुि िी सव्म वैहदक दवेांनी केलेली यधेुि 
आिते. वैहदक दवेतांनी या यधुिात कधीच भाग घतेलेला नािी. मात् पौराहणक 
दवेतांबाबत िी पररहस्ती पणू्मपण ेपालटलेली हदसते. परुाणकाळातिी दवेांची 
असरुांबरोबर लढाई (लढाया) झालेली आि.े वैहदक काळात िी यधेुि, या लढाया 
फक् दवेांनी केलया; तर परुाणकाळात या लढाया दवेतांनी केलया. वेदकाळी 
दवेांनी िे केले ते परुाणकाळात दवेतांना का करावे लागले? परुाणकाळी दवे 
नविते असे नािी. ब्ह्मा, हवषण,ू मिशे िचे दवे परुाणकाळातिी िोतेच. मग ि े
दवे असताना दवेतांना असरुांशी लढाया का करावया लागलया?” असा प्श्न 
करून ते पढेु मिणतात कती-
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“िाच एक मोठा कूटप्श्न आि.ेयाच ेयोगय सपटिीकरण आवशयक आि.े 
परुाणकाळी दवेतांिवळ िे सामरय्म िोते, ते वेदकालीन दवेतांिवळ नविते; 
तयाचा आधार वा उगम कोणता? परुाणात याच ेउत्र तया तया लेखकांनी असे 
हदले आि ेकती, दवेांमधये असलेली शक्तीच दवेतांना लाभली. एवढेच नवि ेतर 
दवेाची शक्ती दवेतांमधयेच वास करीत िोती. प्तयेक दवेाच ेसामरय्म मिणिे 
तयाची शक्ती! िी शक्ती तया तया दवेांचया पतनतींमधये िोती. ि ेतत्व इतके दृढ 
झाले कती, प्तयेक दवेतेला लोक ‘शक्ती’ मान ूलागले आहण मग िे या शक्तीच े
पिूक ते ‘शाक्’. (तत्ैव, पमृ. ७८) 

मातमृदवेतांचया शाक् संप्दायाचया उगमामागे कोणतया पे्रणा िोतया याच े
सचून या उताऱयामधनू डॉ. आबेंडकरांनी हदलेले आि.े शाक् संप्दायामधये दवे 
ि ेदवेतेहशवाय अपणू्म आिते असे मानले िाते. तयामळेुच प्तयेक दवेाला शक्ती 
दणेारी दवेता मिणनू एखाद्ा मातमृदवेतेला िोडले गेले आि.े याहवषयी अहधक 
माहिती दतेाना डॉ आबेंडकर मिणतात :

“यातनू आणखी कािी प्श्न हनमा्मण िोतात.
पहिला प्श्न असा. परुाणात आपलयाला अनेक दवेतांची नावे हमळत 

असली तरी प्मखु अशा पाचच दवेता आिते. तया मिणिे सरसवती, लक्मी, 
पाव्मती, दगुा्म, काली.

सरसवती िी ब्ह्मदवेाची पतनी, लक्मी िी हवषणचूी, पाव्मती, दगुा्म, काली 
या शकंराचया भाया्म. ब्ह्मा, हवषण,ू मिशे ि ेहतघिेी परुाणकालीन दवे मिणनूिी 
ओळखले िातात. सरसवती आहण लक्मी यांनी कोणतयािी असरुाला ठार 
केले नािी. तयांचया नावावर पराक्माच ेकोणतेिी कमृ तय नािी. प्श्न असा कती 
का मिणनू? ब्ह्मा आहण हवषण ूयांची शक्ती तयांचया भायधेचया ठायीिी असलीच 
पाहििे. मग तयांनी असरुाशी लढाई का केली नािी? असरुांशी लढाई िा भाग 
फक् हशवपतनीसाठी राखीव हदसतो. पाव्मतीची भहूमका-हशवपतनी असनूिी-
दगुधेचया भहूमकेपेषिा वेगळी हदसते. पाव्मती िी साधी ्रिी आि.े दगुधेप्माण ेहतचया 
नावावर कोणतािी पराक्म नािी. दगुधेप्माण ेपाव्मती िी सधुिा शकंराची शक्ती 
आि.े मग िी हशवाची शक्ती-पाव्मती, इतकती मदं, इतकती हनहषक्य, इतकती दबु्मल 
कशी?

दसुरा मदुिा असा, दवेांची पिूा-उपासना न करता दवेतांची सवतंत् 
उपासना करणयासाठी ि ेतत्व योगय असले तरी तया तत्वाची तक्म शधुि संगती वा 
तयाच ेऐहतिाहसक मित्व पटण ेअवघड आि.े मग ि ेतत्व, िी उपपत्ी वैहदक 
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दवेांचया बायकांना-दवेतांना का लाग ूनािी? पौराहणक दवेांिवळ केवळ शक्ती 
िोती असे मिणण,े ऐहतिाहसकदृट्िया अवघड आि.े

केवळ दगुा्म दवेीलाच असरुनाशक पराक्मी नाहयका बनहवताना 
ब्ाह्मणांचया ि े धयानात आले नािी कती आपण सव्म दवेांना भदेरट बनवतो 
आिोत. असरुांशी दवे सामना करू शकत नािीत आहण आपलया सटुकेसाठी 
आपलया बायकांची मनधरणी तयांना करावी लागते. ि ेदृशय काय सांगते?” 
(तत्ैव, पमृ. ७९)

डॉ. आबेंडकरांनी दवे आहण दवेता यामधील फरक सांगनू वैहदक व 
पौराहणक दवेतांचया सवरूपावरिी प्काश टाकला आि.े तयाचबरोबर पौराहणक 
दवेतांपैकती पाव्मती आहण दगुा्म यांची वयहक्मत्वे रेखाटतानािी तयांचयामधये 
कमालीचा फरक दाखहवला आि.े असे ब्ाह्मणांनी का केले असावे, असा 
प्श्न ते हवचारतात. दवे आहण असरु यामधील संघषा्ममधये मातमृदवेतांचा वापर 
का केला गेला, या तयांचया प्श्नाच ेउत्र मात् या लेखात तयांनी हदलेले नािी. 
तयाचप्माण ेदवे आहण असरु यामधील संघष्म कोणतया कारणाने िोत असे, 
यावरिी प्काश टाकलेला नािी. मिणनू तयाहवषयी ्ोडकयात माहिती पािू या.

असरु - राक्षस, दैतय-दािव
 एखाद्ा संकलपनेचा व शबदांचा शोध घयायचा झालयास आपण 

सवा्महधक प्ाचीन ग्रं्ांचा आधार घतेो. िगातील सवा्मत पहिला ससुंबधि ग्रं् 
मिणनू ऋगवेद मानला िातो. ऋगवेदात ‘असरु’ िा शबद एकश ेपंधरा वेळा 
आला आि.े तयापैकती नववद वेळा एक श्षे् शक्ती वा दवेता मिणनू तर पंचवीस 
वेळा खलनायकती वा वाईट प्वमृत्ी या अ्ा्मने तो वापरला आि.े एकाच 
ग्रं्ामधये एखाद्ा शबदाचा अ ््म परसपराहवरुधि िोण े िी तशी चमतकाररक 
गोटि आि.े भाषाहवज्ानामधये अ ््मपररवत्मनाच ेएक उदािरण मिणनू ‘असरू’ या 
शबदाचा उललेख येतो. जया अ्वी एकाच ग्रं्ामधये या शबदाचा अ ््म बदलला 
आि,े तयाअ्वी तो ग्रं् कािी अतंराने, कािी टपपयांमधये रचला गेला ि ेसपटि 
आि.े तक्म ती ््म लक्मणशा्रिी िोशी यांनी (िोशी १९७६ : ६६१ ) ‘असरु’ या 
हवषयावर माहिती हदली आि ेती अशी - 

 “दवे आहण असरु यांच ेझगडे ब्ाह्मणग्रं्ांपासनू तो परुाणांपयांत वहण्मले 
आिते. शकु्ाचाय्म व तयांच ेचार पतु् असरुांच ेगरुू िोत. अमरकोशात असरुांना 
‘पवू्मदवे’ मिटले आि.े हनंद् गोटितींना ‘आसरु’ ि ेहवशषेण रूढ झाले. उदािरणा ््म, 
आसरु- हववाि, आसरुी आनंद, इतयादी. गीतेत आसरुी संपत्ी वहण्मली आि.े 
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ऐहतिाहसक काळात आयाांनी तयांचयािून वेगळया अशा वनयादी िमाततींना 
‘असरु’ मिटले आि.े 

 वरूण, हमत्, अगनी इतयादी दवेांना ऋगवेदात असरु ि ेआदरा्वी हवशषेण 
लावले आि.े ‘असरु’ शबदाची वयतुपत्ी ‘अस+ुर’ ह्ा शबदापासनू सांहगतली 
असनू ‘अस’ु मिणिे ‘प्ाणशक्ती’ आहण ‘र’ िा ती ‘िवळ असणारा’ ह्ा अ्वी 
प्तयय. हदवय-बलशाली, श्षे् प्ाणशक्तीयकु् असा तयाचा मळू अ ््म िोतो. 
इडंो इराहणयन आय्म एकत् असताना अतयंत पजूय हदवय शक्तीला ‘असरु’ या 
संजे्ने संबोहधत असत. इराणी भाषते ‘अिूर’ िा शबद ‘असरु’ या शबदाशीच 
संबधि असनू तो चांगलया अ्ा्मचा आि.े इडंो- इराहणयन लोकांत झालेलया 
कलिातनू आहण फाटाफुटीतनू कािी शबद भारतीयांमधये वाईट अ्ा्मच,े तर 
कािी इराणयांचया अवेसता धम्मग्रं्ात चांगलया अ्ा्मच े राहिलेत. ह्ा उलट 
कािी शबद भारतीयांमधये चांगलया अ्ा्मच े राहिले, तर अवेसतामधये वाईट 
अ्ा्मच.े ह्ा प्हक्येतनू ‘असरु’ शबदाला ऋगवेदोत्र संसकमृ तात वाईट अ ््म प्ाप्त 
झाला. प्िापतीचया अहदती ह्ा पतनीच ेपतु् दवे आहण हदती व दन ूया पतनीने 
पतु् दतैय वा दानव वा असरु, असे परुाणांमधये मिटले आि.े सरु नवि ेते असरु 
िी वयतुपत्ी वेदोत्र संसकमृ तात येते ती चकुतीची आि.े ‘ सरु ’ िा शबदच मळुी 
‘असरु’ या शबदाचया खोट्या वयतुपत्ीतनू संसकमृ तात आला.” 

 वरील हववेचनावरून ि े सपटि िोते कती, चांगलया अ्ा्मचा ‘असरु’ 
िा शबद आयाांचया शत्ूंसाठी िेविा वापरणयास सरुुवात झाली, तेविा तयाचा 
अ ््म वाईट झाला. असरु नािी ते सरु असा शबद आयाांमधील ‘दवे’ नावाचया 
लोकांसाठी नंतर वापरणयात आला. भाषाहवज्ानाने अ ््मपररवत्मनाच ेि ेउदािरण 
‘हित-िेते’ संबंध अ्ा्मत िरलेले व हिंकलेले यांचयामधील संसकमृ हतसंघषा्मचा 
पररणाम मिणनू नोंदहवलेले आि.े िे असरु या शबदाचया बाबतीत झाले, तेच 
‘राषिस’ या शबदासंबंधीिी झाले. भा. ग. सवुधे (तत्ैव, पमृ. ९९९) याहवषयी 
मिणतात- 

“दानव, असरु, दतैय, हपशाच, यषि, राषिस इतयादी सवाांचा हमळून 
एक राषिस संघ वैहदक व पौराहणक काळात मानला िात िोता. कािी 
अभयासकांनी तयांना आयाांना हवरोध करणारी एक आयधेतर िमात मिटले 
आि.े दवे आहण मनषुय यांचयामधली एक अनाय्म िमात, असािी राषिसांचा 
हनदधेश केला िातो. हिदं ू परुाणक्ांत तयांना दवेांच ेव मनषुयाच ेशत् ूमानले 
आि.े राषिस ि ेसमशानवासी असनू ते यज्ाचा हवधवंस करतात, िवी पळवतात, 
बालकांना मारतात. तसेच भक्ांचा, तपसयांचा, व पणुयशीलांचा ्ळ करतात, 
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अशा आशयाचया अनेक परुाणक्ा आिते. िगातील हवहवध धमा्मत तसेच 
परुाणक्ांतिी राषिसांसारखया दटुिशक्तींची संकलपना असनू हतचा हनदधेश 
मार, सैतान, डेहविल, इहबलस, टायटनस, अगं्रो’मिनय ूइतयादी नावांनी केलेला 
आढळतो. 

 प्ाचीन वैहदक साहितयात ‘रषिस’ शबद दानवांसाठी आलेला असनू 
तयापासनू ‘राषिस’ शबद झाला. ‘रषि’ राखण े(राखण,े सांभाळण,े िानी करण)े 
ह्ा धातपूासनू तो कािी अभयासक वयतुपहदतात. ऋगवेदात ममृतयदुवेता हनरू्म ती 
िी राषिस मानली आि.े वैहदक आयाांना राषिसाचा उपद्रव िोत िोता, ि ेराषिोघन 
सकू्ावरून हदसनू येते. दवेांच े शत् ू मिणनूिी तयांचा वेदांत वारंवार उललेख 
येतो. ते मायावी, हवहचत्, अदु्त, दसय ू व दास यांचयापेषिािी दटुि, कपटी, 
कचच,े मांसभषिक, खादाड, दिू्मय, िादटूोणा करणारे, हकंकाळया फोडणारे, 
िवी पळवणारे, नखांनी ओरबाडणारे, ज्ानद्वटेि,े पापकमृ तय आवडणारे, प्ाहणरूप 
धारण करणारे, गभा्मचा व नविात बालकाचा घात करणारे असे वण्मन वेदांत 
आढळते. रामा्िातिी तयांचया भयावि रूपाच ेवण्मन आले आि.े” 

 शत्हूवषयी कुणीिी सनमानाने बोलत नािी. मिणनू वैहदक व पौराहणक 
वाङ्मयात तसेच ब्ाह्मि ग्ंथांमधये आलेले राषिसांच े वण्मन ि े पवू्मग्रिदहूषत 
दृटिीच ेआि ेि ेसपटि आि.े रषिस ्धातपूासनू बनलेला राषिस िा शबद खरे तर 
सनमाना ््मकच आि.े आपलया रषिणकतयाांहवषयी तसेच तयांचया सामरया्महवषयी 
अहभमान बाळगणाऱया आय्मपवू्म मलूहनवासी भारतीयांनी तयांना बिाल केलेली 
‘असरु’ व ‘राषिस’ िी पदवी आि.े बहृदारण्क उपणनषदात (१.३.१) तर दवे 
व असरु प्िापतीपासनू उतपनन झाले असनू दवे वयाने लिान तर असरु मोठे 
िोते; तयांचयात पमृरवीवरील वच्मसवासाठी सतत संघष्म चाले असे मिटले आि.े 
राषिसांचया उतपत्ीहवषयी वेगवेगळया क्ा वैहदक व पौराहणक वाङ्मयात 
आिते. पलुसतयापासनू तसेच पाणयाचया रषिणाकररता ब्ह्मदवेाने तयांना हनमा्मण 
केले. कशयप व दषिकनया खशा यांची संतती मिणिे राषिस असे भागवत 
परुाि मिणते. ब्ह्मपरुाि, णवषिपुरुाि, इतयादीमधये वेगळी माहिती आि.े 
दरूदश्मनवरील माहलका या परुाणांवर आधारलेलया असलयामळेु तयामधयेिी 
संभ्रम हनमा्मण करणाऱया क्ा येतात. 

दैतय व दािव
 असरु व राषिस ि े शबद जयांचयासाठी सनमानाने वापरले गेलेत ते 

मळूच ेदतैय व दानव िोत. कशयपापासनू हदतीला झालेली संतती मिणिे दतैय 
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व दनलूा झालेले ते दानव अशी माहिती परुाणांनी हदली आि.े आईच ेनाव 
धारण करणारा समाि मिणिेच मातमृसत्ाक समाि. भारतातील मलूहनवासी 
लोक गणसमािी िोते. तसेच बिुतेक गण ि ेमातमृसत्ाक िोते. ्रिी कुटंुबप्मखु 
असलयामळेु हतच े नाव ततकालीन लोक धारण करीत असत. वासतहवक 
आहदतय िा शबद अहदतीचया अपतयांकररता वापरला गेला. तयावरून आहदतय 
मिणिेच दवे ििेी मातमृसत्ाकच असले पाहििेत. पण आयाांमधये मातमृसत्ाक 
पधिती नविती. तयावरून दवेांकररता आहदतय िा शबद नंतर वापरला गेला 
असावा. णवश्वकोशातील नोंदीत मिटले आि ेकती, (िोशी, मराठी हवश्कोश 
खडं १)

 “अभयासकांत राषिस ि े नेमके कोण, याबाबत मतभदे आिते. 
रामायणकालात धम्मभ्रटि िोऊन िातीतनू बािरे िे फेकले िात ते राषिस श्ेणीत 
िात असावेत. राषिसांमधये वैहदक कम्मकांड प्चहलत असावे, मिणनू राषिस 
िी मलूत: आयाांचीच एक शाखा असावी. िी शाखा दहषिण भारतात एखाद्ा 
प्दशेात िाऊन हस्रावली असावी व हतने वैभवसंपनन राजय व संसकमृ ती 
हनहम्मली असावी. सवत: रावण िािी प्िापतीचया वंशातील हवश्वस ् याचा 
पतु् िोता. अनय मतांनसुार राषिस दहषिण भारत व लंकेच ेमलूहनवासी असावेत. 
ते रानटी अवस े्ंतनू उतक्ांत िोत िोत रामायणकालात अध्मवट रानटी व 
अध्मवट सभय अवस्ेप्त पोचले. ऋगवेदातील दसयूंशी तयांच े वांहशकदृटिया 
सामय हदसते. काितींचया मते दहषिण भारतातील हतरंदाि कोळी आहदवासतींच ेते 
वंशि िोत. संखया वाढलयावर तयांनी राजय हनहम्मले. आय्म संपका्मत आलयावर 
संसकमृ हतसमनवय िोऊन कािी ब्ाह्मणधमवी बनले. तयांनी संसकमृ त भाषािी 
आतमसात केली. फे्झरचया मते लंकेत आय्मवंशी राषिसांचयािी पवूवी एक 
काळया वणा्मची मानविात िोती. दहषिण भारतातील द्रहवड िाती लंकेतील या 
आहदम काळया वणा्मपासनूच हनघालया. आय्म दहषिणते हस्रावलयावर तयांनी 
मळू िातीला ते्नू िूसकावनू लावले. तयामळेु ते मलेहशयात गेले.” (िोशी 
१९८९ : १०००)

 स. ना. कुळकणवी यांनी (हवदभ्म संशोधन मडंळ वाहष्मक, १९६१) 
परुािानतगयात दवेराक्षसांच े सवरूप या आपलया शोधहनबंधात हतबेटातील 
आहदमानवाची उतपत्ी िोऊन िे मानव झाले ते राषिस िोत, असे मिटले आि.े 
वैहदक आयाांनी तयांना मलेच् हकंवा अतंयि मानले. मननेू ‘अनतयि’ शबद ‘शदू्र’ 
या अ्वी वापरला आि.े अनतयि िाततींचया घटकांहवषयी वेदव्ास समतृीत 
माहिती असलयाच ेडॉ. पी. विी. काण ेयांनी मिटले आि.े शतपथ ब्ाह्मिांत, 
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‘दवे, वयाने असरुांपेषिा लिान, असरु मोठे’ असे मिटले आि.े कैलास पव्मत 
पररसरात हस्रावलेलया राषिसांच ेआराधय दवैत शकंर िोते. ऋगवेदातील रूद्र 
िी दवेता िी आय्मपवूाांची िोती. शकंर मिादवे ि े रूद्राचचे प्गत रूप िोय. 
वा्पुरुािात राषिसांचया वंशाची अधयाय ६९ मधये माहिती आली आि.े ते 
कामरूपी िोते तसेच टोळया-टोळयांनी राित. हिमालयात रािणाऱया वनय 
िमाती मिणिेच राषिस िोत, असे कुळकणवी मिणतात. राषिसांनी कामरूपी 
हकंवा मायावी मिणणयामागे आपली शरीरे नाना रंगांनी हचत्हवहचत् रंगवनू, 
पशूचंी कातडी अगंावर पांघरून, हनरहनराळया िनावरांची हशगंे आपलया 
डोकयावर चढवनू व नाना पषिांची हपसे आपलया हशरांवर खोचनू आपली 
रूपे पालटणयाची तयांची प्वमृत्ी कारणीभतू आि.े आहदवासतींमधये या प््ा 
असलयामळेु पवूवीच े राषिस मिणिेच आिच ेआहदवासी िोत ि े सपटि आि.े 
गणसमािी लोक आपलया गणाच ेहचनि चिेऱयावर धारण करीत. माहलकांमधये 
बैल, िरीण वा इतर प्ाणयांची हशगंे असलेले राषिस दाखहवतात ते यामळेुच. 
हिमालयाचया १०,००० फूट उंचीवरून येणारे राषिस व तयाखालनू वािणारे ढग 
पािून राषिस आकाशसंचार करतात, िी कलपना आली. ढग दाटले कती, खालनू 
पािणाऱयांना राषिस हदसत नसत. तयामळेु ते अदृशय िोतात अशी कलपना दृढ 
झाली. राषिसांचया अनेक भाषा आिते, असेिी वण्मन रामा्िात अरण्कांड 
सग्म ४५ मधये आि.े मुडंा, कोल, कोलार, सं्ाल, कोरकू इतयादी िमाततींचया 
भाषा व तयांची संसकमृ ती यांच े ते वण्मन आि.े वासतशुा्रि व हशलपशा्रिात 
असरु- राषिस प्वीण िोते, ि ेपरुाणांनी मानय केले आि.े 

  कॉ. शरद पाटील आपलया असरु राजणषयासत्चे े णसंधु् गु या लेखात 
(पाटील १९८२ : २८७) असरुांची माहिती दतेाना मिणतात, “परुाण वसत ु
संशोधकांचया कुदळीने इरावतीचया काठी एका प्ाचीन नगराच े अवशषे 
उकरून काढले आिते, िे ऋगवदेांचया परुावयावरून असरुांच े नगर असावे 
असे मानायला सबळ कारण आि.े आपलयाला ि ेनगर िरापपा मिणनू पररहचत 
आि.े” यावरून हसंध ूसंसकमृ ती िी असरुांची संसकमृ ती िोती ि े सपटि िोते. ती 
िर भारताची मळू संसकमृ ती मानली तर असरु ि ेभारताच ेपहिले रहिवासी व 
राजयकतधे िोते ि ेहसधि िोते. मग ते आपले शत् ूकसे िोऊ शकतील? तयांना 
खलनायक मानावे कती तयांची नगरे उदध्वसत करणाऱया दवेांना व तयांचया रािा 
इदं्राला, िा प्श्न प्तयेकाने सवत:ला हवचारावा. 

 हबिारमधये असरु आगररया नावाच ेआहदवासी राितात. ते मुडंावंशीय 
असनू मानवशा्रिाज्ांनी ते आय्मपवू्म असरुांच ेवंशि आिते असे मिटले आि.े 
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वेदकाळात व वेदोत्रकाळात धात ूगाळणयाचया कलेस ‘असरुहवद्ा’ मिणनू 
संबोहधलेले आि.े मुडंा भाषा व असरु भाषचेया वयाकरणात सामय असलयाच े
हग्रयस्मनने मिटले आि.े विरेरअर एहलवनने असरु व आगररया ि ेवेदकालीन 
असरुांच े वंशि आिते असे मिटले आि.े यावर अहधक संशोधनाची गरि 
आि,े मिणिे नवे सतय प्काशात येईल. 

  असरु, राषिस दतैय व दानव या शबदांनी संबोधले िाणारे मानवसमिू 
भारतातील प्ाचीन रहिवासी िोत तर दवे ि ेइराणमधनू आलेले लोक िोते, 
ि े लषिात घतेले तर तयांचयामधील संघषा्मच े कारण समिायला मदत िोते. 
तयाचप्माण ेब्ाह्मणांनी दवेांची सरशी झालयावर असरुांहवषयी तयांचया मनात 
असलेला द्वषे प्कट करणयाकररता मातमृदवेतांना तयांचयाहवरुधि लढवायला 
लावनू तयांचयातच संघष्म असलयाच े दृशय परुािांचया माधयमातनू रंगहवलेले 
आि;े ििेी सपटि िोते. डॉ. आबेंडकरांनी या हवषयावर अहधक हववेचन केले 
असते तर िा मदुिा आणखी सपटि झाला असता. परंत ुतयांची वयवधाने आहण 
िबाबदाऱया लषिात घतेा या काया्मसाठी तयांना परेुसा वेळ उपलबध झाला 
नािी, ििेी आपलया लषिात येते.

  दवेीचया उपासनेचया शाक् संप्दायाचा प्भाव वाढलयावर दवेांची 
दबु्मलता दाखहवणारा माककं डे् परुािातील संदभ्म दऊेन ते मिणतात (आबेंडकर 
२०१७ : ७९).

“अशा हभत्या दवेांचया अगंी कािी पराक्म असण े शकय आि े का? 
आहण तो तयांचयापाशीच नसेल तर ते तयांचया बायकांना कसा दणेार? शक्ती 
कशी दणेार?’ दवेतांची उपासना करा, कारण तयांचया ठायी शक्ती आि’े, ि े
मिणण ेकेवळ कूट नािी तर हवहचत् आि.े ि ेशहक्तत्व का िुडकून काढणयात 
आले असावे, याचा हवचार झाला पाहििे. ब्ाह्मणांनी दवेतांची पिूा सरुू केली 
िोती व ती पिूा बािारात अहधक हवकली िावी मिणनू िा कावा िोता काय? 
बािारात कािी नवे आणावे असा ब्ाह्मणांचा उदिशे िोता काय?”

वरील हववेचन दवेतांचया हनहम्मतीमागे ब्ाह्मणांच ेकारस्ान आि ेव तयात 
तयांच ेआह ््मक हितसंबंध गुंतले आिते, या वासतवाकडे सव्मसाधारण भक्ाच े
लषि वेधले िावे, या ितेनेू डॉ. आबेंडकरांनी केलेले आि.े तयातनू दवेता 
अ्ा्मत ्रिीदवेता या दवेांचयापेषिा वरचढ दाखहवणयामागे ब्ाह्मणांचा कोणता 
िते ूिोता ििेी ते सपटि करतात. तयांचया प्श्नामधयेच तयाच ेउत्र दडले आि ेि े
यावरून हदसनू येते. पढुील लेखामधये डॉ. आबेंडकरांनी दगुा्म या मातमृदवेतेचया 
उपासनेच ेहिसंक सवरूप उलगडून दाखहवले आि.े



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
63

काल्रीच्री उपासिा व तयामध्रील ब्रीरतसनवध्री
प्सततु पसुतकामधील कोडे क्. १५ ि ेकाली मातेचया उपासनेच ेबीभतस 

सवरूप सपटि करणारे असनू तयाच ेशीष्मक ‘ब्ाह्मणांनी अहिसंक दवेाचा हववाि 
रक्हपपास ूदवेीबरोबर कसा लावला’ ि ेआि.े या शीष्मकामधील अहिसंक दवे 
मिणिे हशव असनू हिसंक दवेी मिणिे काली िोय. परुािांमधील काली या 
मातमृदवेतेहवषयी आलेलया तपहशलांचा परामश्म या लेखात डॉ. आबेंडकरांनी 
घतेलेला आि.े ते मिणतात (आबेंडकर २०१७ : ८८)

मद्पान आहण मांसाशन सरुू केलयावर ब्ाह्मणांनी पशयुज् (बळी) 
इतयादीचा परुसकार करणारी परुाि े हलहिली. अशा एका परुािाचा हवशषे 
उललेख मिणिे काली परुाि िोय. दवेी काली हिचया उपासनेचा प्चार 
करणयासाठी ि े परुाि हलहिले गेले. या परुािात रुणधराध्ा् या नावाचा 
अधयाय आि.े रुणधराध्ा् मिणिे रक् प्करण!

रुणधराध्ा्ाचा सारांश खाली दते आि.े या अधयायात हशव आपलया 
तीन पतु्ांना (Betal, Bhairavar, Bhairava) मिणतो- 

“ि ेपतु्, जया यज्ामळेु ईश्री कमृ पेचा लाभ िोतो अशा यज्ाच ेहनयम मी 
तमुिाला सांगतो,” 

“वैषिवी तंत्रात सांहगतलेले सव्म हवधी सव्म प्कारचया दवेतांसाठी सव्म 
वेळी करावयाचया यज्ात उपयोगात आणावेत.”

“पषिी, कासव, मासे, मिसै, बैल, बकरे, हसंि, वाघ, माणसे इतयादी 
आहण यज् करणाऱयांचया सवतःचया शरीरातले रक् ि ेदवेी चहंडका आहण भरैव 
इतयादीसाठी योगय िवन िोय.”

“केवळ यज्ांमळेुच (िवनांमळेुच) रािपतु्ांना आशीवा्मद हमळतात, 
सवग्मप्ाप्ती िोते आहण शत्ूंवर हविय हमळहवता येतो.”

“दवेीला कासव आहण मासे अप्मण करणयामळेु हमळणारा आनंद िा 
एक महिनाभर असतो. मगर (ससुर) अप्मण करणयाने असा आनंद तीन महिने 
हमळतो. पशरुक् अप्मण करणयामळेु दवेी नऊ महिने खषू रािते आहण पिूकाचया 
कलयाणासाठी ती तेवढा काळ सतत झटते. रानटी बैलाच ेरक् अप्मण करून 
एक वष्म कमृ पा हमळते. काळहवटाचया रक्ाने बारा वषाांचा कमृ पाप्साद हमळतो. 
मिशीचया रक्ाने शभंर वषधे सखुात िातात. वयाघ्र रक्िी शतवषा्मच ेसखु दतेे. 
हसंिाचया व माणसाचया रक्ाने ििार वषाांच ेसखु हमळते. यांचया रक्ाप्माणचे 
तयांचया मांसानेिी हततकेच सखु हमळते. काळवीट हकंवा रोहित मासा यांच े
मांस अप्मण करणयाने कोणते फळ हमळते ते ऐका.” 
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“काळहवटाचया मांसामळेु दवेी पाचश ेवषधे प्सनन िोते. रोहित माशामळेु 
तीनश ेवषधे प्सनन िोते.”

“सवच् असा बकरा, चोवीस तासातनू दोनदाच पाणी हपणारा, जयाच े
अवयव बारीक आिते, िो आपलया कळपात प्मखु आि,े िवयासाठी उत्म 
असतो. कवयासाठीिी चांगला असतो.”

“जया पषिाचा गळा हनळा, मसतक तांबडे, पाय काळे, हपसे पांढरी, िो 
पषिांचा रािा असतो, तो माझा आहण हवषणचूा आवडता असतो.”

“मानवबळी हदलयाने दवेी एक ििार वषधे प्सनन िोते. तीन मानवबळी 
हदलयाने शभंर वषधे प्सनन िोते. कामाखय चहंडका आहण भरैव िे मानवी मांस 
अप्मण केलयाने एक सिस्र वषधे प्सनन िोतात. धम्मग्रं्ांप्माण ेरक्ाच ेिवन ि े
दवेांचया अननासमान आि.े चहंडकेलादखेील हशर फार आवडते. मिणनू दवेीच े
पिून करतात. रक्, हशर अप्मण करावे आहण यज् करताना मांस िवन करावे.”

“यज् करणाऱयाने ि े धयानात ठेवावे कती केविािी घाणरेडे मांस अप्मण 
करू नये.”

 वरील अवतरणात काणलका परुािातील रुणधराध्ा् काली मातेचया 
उपासनेच ेहिडीस सवरूप वण्मन करणारा आि,े ि ेआपलया धयानात येते. डॉ. 
आबेंडकरांनी तयातील कािी वचने उधिमृत करून तयाचया हवकमृ त सवरूपावर 
भाषय केले आि.े यापढुील तयांनी हदलेली वचने अहधक हवसताररत सवरूपात 
आिते. अभयासकांनी ती मळुातनू वाचावी. परंत ुया हठकाणी घतेलेले वेच े
काली मातेचया उपासनेच े सवरूप समिणयास परेुसे आिते. िी उपासना 
सव्मसामानय उपासकांसाठी नसनू तंत्मागा्मतील उपासकांसाठी आि,े ि ेआपण 
लषिात घतेले पाहििे. तंत्मागा्मचया उपासना या आहदवासतींचया यातहुवधतींच े
ब्ाह्मणी सवरूप आि.े मिणनू अशा उपासनेचा सवीकार करून हशवासारखया 
अहिसंक दवेाचा संबंध हिसंक काली अशा दवेतेशी िोडणयामागील कारण े
शोधण,े िा डॉ. आबेंडकरांचा प्ामाहणक िते ूआि.े तंत्मागा्मत असलेले मतं्ांच े
मित्व व या उपासनेतील आवशयक अशा सव्मच साधनांना आलेले पाहवत्य 
कशा सवरूपाच ेआि,े ििेी तयांनी आपलया हववेचनातनू सपटि केलेले आि.े 
तयात पंच ‘म’कार मिणनू उललेहखलेलया मद् आहण मै् नुाच े मित्विी ते 
अधोरेहखत करतात. काली परुािातील तंत्धमा्मवर भाषय करताना ते मिणतात :

“मननेू प्चहलत केलेली अहिसंा अनेक शतकांनंतर हिसंेत रूपांतररत 
झाली. तंत्ांनी हिसंेला मानयता हदली. मानवहिसंा आहण प्ाहणहिसंा असे 
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दोनिीिी हिसंाप्कार मानयता पावले. काली परुािाचया एका कू्र प्करणात 
कालीमाता महंदरात प्ाहणितयेबाबत चाललेला प्कार िा तयाचा परुावा आि.े 
कालीमातेला प्सनन करणयासाठी शकेडो बकऱयांच ेबळी दणेारा कत्लखाना 
मिणिे ि ेदवेालय विावे, ि े केवळ काली परुािातनूच आपलयाला समिते. 
आधहुनक काळात कालीमातेला माणसे बळी दते नािीत. पण याचा अ ््म नवि े
कती असे पवूवी घडलेच नािी. उलट प्ाणयांना बळी दते तयाप्माणचे माणसांनािी 
बळी दते असत, याच ेसपटि परुावे आिते. डॉ. रािेनद्रलाला हमत् मिणतात : 

“मानवबळी दणेयाची प््ा हिदंसु्ानात सव्मत् िोती, िी गोटि सव्मज्ात 
आि.े भारतात अनेक हठकाणी मानवबळी हदले िात आिते, िी वसतहुस्ती 
आि.े दवेीला बळी हदले िातात. जयांच े पवू्मि दगुा्म आहण काली यांचया 
पिूेचया वेळी मानवबळी दते अशा वामाचारी पं्ांचया कुटंुबातनू आििी 
प्तयषि मानवबळीऐविी प्हतमाबळी दणेयाची प््ा आि.े एक फूटभर 
लांबीची वाळलया दधुाची (खीर) प्हतमा तयार करतात. मग काहलकापरुाणात 
वहण्मलेलया रीतीप्माण ेबळी हदला िातो. फक् कािी अहधक मतं् मिटले िातात. 
बाब ूिमेचदं्र या नावाच ेमाझ ेहमत् आिते. ते डेपयटुी मयाहिषटे्रट आिते. २४ 
परगणयाच ेअहधकारी आिते. बंगालचया जयटूवर तयांनी पसुतक हलहिले आि.े 
तयांनी मला असे सांहगतले कती, पवू्म बंगालचया अनेक हिलह्ात असा यज् 
(बळी) अनेकवेळा केला िातो. पण बळीची प्हतमा एकानेच कापणयाऐविी 
कुटंुबातले सव्मिण तया कमृ तयात सामील िोतात. मग सरुी वेगवेगळी असेल 
हकंवा एकाच सरुीला सवाांच ेिात लागले असतील. याला ‘शभुबली’ मिणतात. 
नरबळी आहण शभुबली ि ेदोनिी गपु्तपण ेकेले िाणारे हवधी आिते. ि ेहवधी 
रात्ी-मधयरात्ी करतात. काहलकापरुाणातील नरबळीपेषिा शभुबली िा हवधी 
वेगळा आि.े असे सांहगतले आि ेकती, “रािाने हखरीची प्हतमा तयार करून 
शभुबली द्ावा. तयाने सवतः तयाचा वध करावा. बळीकडे क्ोधयकु् निरेने 
बघावे. एकाच घावात तयाच ेदोन तकुडे करावेत. प््म प्ाणप्हतष्ा करावी. 
जयाचा नाश वा वध करावयाचा तयाच ेनाव उचचारून ‘ि ेमिशे हमत्’ असे 
मिणत तो शभुवध करावा.” (तत्ैव, पमृ. ९३)

 डॉ. आबेंडकरांनी बंगालमधील नरबळी प््ेचा अवशषे असलेलया 
शभुबली या प््ेच े सांगोपांग वण्मन या हठकाणी हदलेले आि.े यामागील 
भहूमका सपटि करताना पढेु ते मिणतात : (तत्ैव, पमृ. ९४)
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“आता एक मित्वाचा मदुिा असा सांगावयाचा कती काली िी हशवाची 
पतनी. मित्वाचा मदुिा यातनूच उपहस्त िोतो तो असा कती, हशव िा प्ाहणबळी 
सवीकारतो काय? या प्श्नाच ेउत्र असे कती, एकेकाळी हशव प्ाणयांचा बळी 
घऊेनच राित असे. या हवधानाने आचिय्म वाटेल. हशवाचया वत्ममान पिूकांना 
आचिय्म वाटेल. पण िी वसतहुस्ती आि.े जयांना याबाबत अहधक परुावा िवा 
आि,े तयांनी आश्वला्न गहृ्यसतू्रे पािावीत. तयात हशवाला प्सनन करणयासाठी 
वमृषभबली हदलयाची वण्मने आिते. आश्वला्न गहृ्यसतू्रातील प्तयषि उतारे 
असे -

१) आता रुद्राला वमृषभबळी हदला िात आि.े
२) शरद अ्वा वसंत ऋततू आद्रा्म नषित्समयी बळी हदला आि.े
३) तयाला तयाचया कळपाच ेसव्म अहधकार आिते.
४) या बैलाला कोणतािी रोग झालेला नािी हकंवा तयावर कसलािी 

डाग नािी.
५) तयाचया अगंावर काळे डाग आिते.
६) तयाला आवडत असेल तर काळा रंग तांबयाचया रंगाशी 

हमळतािळुता असेल.
७) तो तयावर पाणी हशपंडतो. तांदळू आहण िव तयात आिते.
८) डोकयापासनू शपेटीपयांत.
९) या मतं्ानसुार वमृधिी िोऊ द.े हशवाला मानय असलेली.
१०) तयाने तयाला वाढू द्ावे.
(असे िवळ-िवळ आणखी ३४ संदभ्म मळू ग्रं् पमृ. क्. १२६-१२७ वर 

हदलेले आिते.)
काली या मातमृदवेतेचया तंत्माग्म उपासनेतील बळी प््ेचया हवधीच े

सपटिीकरण दतेाना वैहदक परंपरेतील आश्वला्न गहृ्यसतू्राचा संदभ्म दऊेन हशव 
या दवेातेलािी बळी दते असत, यावर डॉ. आबेंडकरांनी प्काश टाकलेला 
आि.े पढेु याहवषयी आपले मत मांडताना ते मिणतात : (तत्ैव, पमृ. ९५) 

  “सधया हशवाला प्ाणी बळी हदलेले चालत नािीत का बरे? िा बदल 
कसा घडला? अहिसंातत्वाचा सवीकार केलयावरच िा बदल झाला. हिसंेकडून 
अहिसंेकडे िा माग्म सवीकारलयावर ब्ाह्मणांनी हशवाच ेरूप बदलले. हिसंक 
दवेाचा अहिसंक दवे झाला. हशव िा अहिसंक दवे बनला आहण नंतर बऱयाच 
काळाने कालीपं् सरुू झाला. काली िी हशवाची पतनी. ती तर हिसंक दवेता. 
याचा अ ््म काय? एक अहिसंक दवे आहण तयाची हिसंक रक्हपपास ूपतनी! ि े
कूट नवि ेकाय? ब्ाह्मणांनी अशा प्कारच ेकूट हनमा्मण का केले?”
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 डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांनी हिदंधुमा्मतील कूटप्श्नांची चचा्म 
करताना जया अनेक हवषयांना िात घातला, तयापैकती एक हवषय मिणिे 
काली या मातमृदवेतेचया उपासनेची हचहकतसा िोय. या हचहकतसेसाठी तयांनी 
शाक् संप्दायातील तंत्मागा्मचा परामश्म घतेला आि.े शाक् संप्दाय िा एक 
भहक्संप्दाय आि ेआहण तयाचया उपासनेचा एक प्कार मिणनू तंत् मागा्मकडे 
पाहिले िाते. परंत ु शाक्पं् मिणिे तंत्माग्म असे िे समीकरण केले िाते, 
ते चकुतीच े आि.े सव्मसामानय भक्ाप्माण े कालीमातेची उपासना कुणालािी 
करता येते. तयाकररता तांहत्क कम्मकांड करणयाची आवशयकता नािी. तांहत्क 
कम्मकांडे िशी शाक्पं्ामधये आिते, तशीच ती शवै, वैषणव, िैन, बौधि 
इतयादी पं्ांमधयेिी आिते. डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांनी अशा कोणतयािी 
पं्ांचा उललेख न करता केवळ शाक्तंत्ाचा उललेख केलयामळेु िा प्कार फक् 
याच पं्ात असलयाचा गैरसमि िोऊ शकतो. तयाचप्माण े कालीमातेचया 
उपासनेचया वरील वण्मनातनू तंत्माग्म िा एक हवकमृ त व समािहवघातक संप्दाय 
असलयाचािी संदशे िातो. मिणनू तंत् मिणिे काय ि ेआपण समिनू घतेले 
पाहििे. याकररता या हवषयाचा ्ोडकयात परामश्म घऊे या.

तंरि कशाला महितात?
‘टेहकनक’ (Technic) या इगं्रिी शबदाचा पया्मय मिणनू (टेकनॉलॉिी, 

टेहकनकल एजयकेुशन इतयादी) तंत्, तंत्ज्ान, तंत्शा्रि, तंत्हशषिण इतयादी 
शबदांमधये तंत् िा शबद वापरला िातो. तंत ू मिणिे तार या शबदापासनू तो 
बनला असावा. पण आपण िेविा आपलया शारीररक व मानहसक असवस्तेच ं
वण्मन करताना सारं तंत्च हबघडून गेलं आि ेअसं मिणतो, तेविा तो आपलया 
वयहक्मत्वाशी हनगहडत असा शबद बनतो. मिणनूच तंत् शबदाची वयाखया 
करताना ‘तन ुहवसतारे’ या हवसतारा ््मक धातपूासनू तंत् शबद बनला आि,े असं 
मिटलं गेलं. ‘जयाचयाद्वारे अधयातमज्ानाचा हकंवा तत्वज्ानाचा हवसतार केला 
िातो, ते तंत्शा्रि िोय.’ अशी तंत्शा्रिाची वयाखया दऊेन पं. मिादवेशा्रिी 
िोशी मिणतात, 

काणमकागमात तंत्ाची वयाखया पढुीलप्माण ेहदली आि.े 
तिोनत नवपुलािथा्षि ्तत्वमनरिसमननवताि ्।
रिािंच कुरूते यसमात ्तनरिनमतयनरर्रीयते ।।
अ ््म : तत्व आहण मतं् यांनी यकु् अशा वयापक अ्ा्मचा हवसतार करणारे 

आहण (साधकांच ेसाधनेचयाद्वारे) पररत्ाण करणारे िे शा्रि, तयाला ‘तंत्’ असं 
नाव आि.े 
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दवेतेचया रूप-गणु-कमाांच ंहचतंन-मनन, दवेताहवषयक मतं्ांचा उपदशे, 
मतं्ांची यंत्ात संयोिना, तसंच पटल, पधिती, कवच, नामसि्रि व सतोत् िी 
पंचांग उपासना यांची माहिती जयात हदलेली असते, तयाला ‘तंत्’ मिणतात. 
वयापक अ्ा्मने सांगायच ंतर शा्रि, हसधिानत, अनषु्ान, हवज्ान इतयादी गोटिी 
जयात प्हतपाहदलेलया आिते, ि ेतंत् िोय. 

तंत्ाला ‘आगम’ असं दसुरं नाव आि.े आगम िा शबद प्ामाहणक व 
य्ा ््म वाणीच ेप्तीकरूप आि.े प्ारंभी वेदांसाठी तो प्यकु् केला िात िोता. 
पण कालांतराने तंत्साधनेचा उदय झालयावर आहण तंत्साधनेने आपलं श्षे्तव 
प्स्ाहपत केलयावर आगम शबद िळूिळू तंत्ांना लावला िाऊ लागला. मग 
तंत् आगम ठरली आहण वेदांना णनगम िी संज्ा प्ाप्त झाली.’ (िोशी १९७९ : 
७९६) 

तंरिमागा्षचा उगम
तंत् िा शबद याहठकाणी एका उपासनापधितीला उदिशेनू वापरलेला आि,े 

ि ेयावरून आपणास कळतं. पं. मिादवेशा्रिी िोशतींनी तंत्मागा्महवषयी माहिती 
दतेाना वेदांचया नंतर तंत्साधनेचा उदय झालयाच ंया हठकाणी सचुवलं आि.े 
तसंच तंत्साधनेने आपलं श्षे्तव प्स्ाहपत केलयावर तयाला आगम मिणनू 
संबोधलं गेलयाच ं मिटलं आि.े डॉ. रामबली पांणडेय यांनी आगमगं्र्ांचया 
हनहम्मतीहवषयी ्ोडंफार असंच मत वयक् केलं आि.े ते मिणतात (पांणडेय 
१९८८ : ७३) - 

“आगमों कती रचना कब िुई, यि हनण्मय करना कठीन ि ै। अनमुान हकया 
िाता ि ैकती वेदोंकती दरुूिता और मतं्ो के कतीहलत िोने से महाभारत काल 
से लेकर कहलके आरंभ तक अनेक आगमों का हनमा्मण िुआ िोगा । आगम 
अहतप्ाचीन एवं अहत नवीन दोनों प्कार के िो सकते ि ै। आगमोंसेिी शवै, 
वैषणव, शाक् आहद संप्दायों के आचार, हवचार, शील, हवशषेता और हवसतार 
का पता लगता ि ै। परुािों में इन समप्दायों का सतू् रूप से कितीं कितीं वण्मन 
िुआ ि,ै परंत ुआगमों में इनका हवसतार से वण्मन ि ै। आिकल हितने संप्दाय 
िैं प्ाय: सभी आगम ग्रं्ों पर अवलंहमबत ि।ै”

तंत्साधनेचा उदय वेदांचया नंतर झाला ि े हवधान मात् सतय नािी. 
कारण शवै, शाक्, वैषणव, गाणपतय या संप्दायाची मळेु वेदपवू्म द्रहवड अ्वा 
हसंधसुंसकमृ तीत दडलेली आिते. तयांचयावर तंत्ाचा प्भाव आि.े अ्ा्मत, 
तंत्माग्म िा वेदपवू्म आि े ि े सपटि आि.े तंत्ाला आगम मिणणयामागे वेदाच ं
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मित्व नाकारण ंिा िते ूआि,े ििेी यावरून हदसनू येतं. तक्म ती ््म लक्मणशा्रिी 
िोशी (िोशी १९७९:४२) मिणतात, ‘तंत्मागा्मचा उगम वेदपवू्मकाली झालेला 
हदसतो.’

कॉ. शरद पाटील मिणतात, (पाटील १९८२ : २३६-३७) “पतंिहल 
सवतंत्ता या शबदाचा अ ््म हवणकर, वैहदक तनतवुाय असा दतेो. पण १०.७१.९ 
या ऋचते आलेलया, तंत् या शबदाला खदुि वैहदक काळात वेगळा अ ््म िोता 
असं हदसतं.’ चटोपाधयाय हववरण करतात, ‘ब्ाह्मणांबरोबर, दवेांबरोबर वा 
सोमसेवन करणाऱयांबरोबर पररभ्रमण न करणारे ि ेहवद्ािीन व ज्ानशनूय पापी 
शबदोचचारण करीत असलयामळेु व सीरर: असलयामळेु तनत् वमृहधंिगत करतात 
(तनव ते तनत्म)्. 

ये्े आपणाला सीरर: या शबदाचा सबंध ऋगवेदात एकमवे वापर 
आढळतो. तयाचा अ ््म कािीसा अहनहचित आि.े मोहनयर हवलयम व मकॅडोनेल 
कािीशा डळमळीतपण ेमत वयक् करतात कती, तयाचा अ ््म हवणकर, बिुधा ्रिी 
िातीचा िोत असावा. पण हवलयम तयाचा अ ््म िाहलक असा करतो. सायणाची 
सचूना तयाला सवीकाराि्म वाटते, िो सीरर: शबदाचा अनवुाद सीररण: सीर वा 
नांगर चालवण,े असा करतो. आपण िर िा अनवुाद मानय केला, तर अशा 
प्कारे बहिषकमृ त केले गेलेले लोक शतेकरी झालेले हदसतात... ये्े आपलयाला 
तनत् या शबदाचा सबंध ऋगवेदातला एकमवे उललेख आढळतो. सायण तनत्मच े
हववरण करतो, कमृ हष-लषिण ंहवसतारयहनत कुव्महनत, शतेीचा हवसतार करतो वा 
(शतेी) करतो... या वैहदक परुावयावरून सव-तंत्चा अ ््म िोतो - िो सवत: शतेी 
करतो वा हतचा हवसतार करतो आहण िा सव - तंत् मिणिे प्ाचीन भारतीय 
्रिीसत्ाक समािांमधला कता्म िोय. पण मग अशा इसमांना सीररन ्असं का 
मिणत? लाड्गल या नांगरासाठी वापरलया िाणाऱया दसुऱया शबदाचा अ ््म 
परुुषाच ेहलंग असािी िोतो, असं णनरुक्त (६.२६) मिणते.

कॉ. शरद पाटील यांनी दवेीप्साद चटोपाधयाय यांचया लोका्त या 
हवखयात ग्रं्ाचया आधारे तंत् या शबदाचा अ ््म हवशे्षण करून सांहगतलेला 
आि.े तयानसुार, तंत् मिणिे शतेी असा तो िोतो. शतेी करणारा िा सवतंत् ; तर 
तयाच ेहलंग व नांगर ि ेएकमकेांच ेपया्मयी शबद आिते. िगातील सव्म प्ाचीन 
धम्मकलपनांमधये भमूी व ्रिी यांचयामधये साधमय्म कहलपलेलं आि.े भमूीत 
नांगर चालवण,ं तसंच योनीत हलंग ठासण ं या दोनिी हक्या फलनहक्येशी 
संबंहधत आिते. मिणनूच शतेीसाठी करावयाचया हवधीला सफुलीकरण असं 
मिणतात. हतलाच हसंधसुंसकमृ तीत कमृ हषमाया असं मिणत असत. भरघोस पीक 
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यावं मिणनू िगभर शतेीत पवूवी व आतािी मै् नु हक्या वा हतच ंप्तीकातमक 
अनकुरण करणयात येतं. यावरून तंत्मागा्मचा उगम शतेी करणयाचया हक्येतनू 
झाला व तो िगभर याच पे्रणनेे झाला ि ेसपटि िोतं. या हवधतींनाच यातहुवधी 
असंिी मिणतात. मिणनूच िगातील सव्म धम्म ि ेतंत्ातनू हवकहसत झाले, असं 
मिणतात. 

तंरि साधिेचे सवरूप स्त्रीप्धाि आहे
िगातील शतेीची सरुुवात ह्रियांनी केली. मिणनू तंत्साधनांमधये 

ह्रियांना अहतशय मित्वाच ं स्ान असतं. तक्म ती ््म लक्मणशा्रिी िोशी 
मिणतात, ‘वैहदक व समात्म धमा्मचा अहधकार मखुयत: परुुषांना आि,े ्रिी िी 
परुुषाचया धमा्मचरणात दयुयम सिकारी मिणनूच तयात प्हतपाहदली आि;े परंत ु
परुाणोक् व तंत्ोक् पिूा, धयानयोग इतयादी धाहम्मक कमाांचा अहधकार ह्रिया 
व परुुष यांना समान आि.े हकंबिुना तंत्ोक् धाहम्मक कमाांत ह्रियांना प्ाधानय 
असलयामळेु तयांनी सिभागी िोण ेआवशयक मानलं आि;े तंत्शा्रिाप्माण े
्रिीमधये शहक्तत्व परुुषापेषिा अहधक प्कट आि,े मिणनू तंत्मागा्मत ्रिीतत्व 
असलेलया शहक्दवेीची साधना िी प्धान मानली आि.े गरुूप्माणचे दवेतेच ं
मतू्मरूप मिणनू ्रिीची पिूा करणयाचा हवधी तांहत्क कम्मकांडात अतंभू्मत आि;े 
मिाण्मवतंत्रात ्रिीने सती िाण ं हनहषधि आि;े ह्रियांचा मान हवशषे राखावा, 
असं हनषिनू सांहगतलं आि.े तंत्मागा्मच ंगरुुतव हकंवा आचाय्मतविी करणयाचा 
अहधकार ्रिीला मानय केला आि.े’ 

तंरिमागा्षत्रील सामानजक समतेचा सदेंश
तंत्मागा्मने ह्रियांना धम्मकाया्मत मित्वाच ंस्ान हदलं, असंच वण्मवयवस्ेत 

खालच ंस्ान हमळालेलया शदू्र तसंच अहतशदू्रांनािी हदलं. मिणनू सामाहिक 
समतेचा संदशे दणेारा िा भारतातील प्ाचीन संप्दाय आि,े असं मिणावं लागतं. 
तक्म ती ््म याहवषयी सांगतात - “िा ्रिीप्ाधानय असलेला पिूाहवधी भारतातील 
आहण िगातील ्रिीप्धान प्ा्हमक ग्रामसंस्ेतील असावा. हभननहभनन 
हवरळ पसरलेलया मानवी गटांची सामाहिक एकता हनमा्मण करून प्ा्हमक 
हस्तीतील भौहतक संसकमृ तीची दवेघवे वाढवावी व संसकमृ तीच ंसंवध्मन करावं 
िा उदिशे ते्े िोता. वंशभदेांना मित्व दणे ंपरवडत नवितं. प्िावाढीची गरि 
िोती. सफलताहवधीत सव्म िमाती एकत् िमत व प्िोतपादन चाले. याचाच 
अवशषे शवै, शाक् व बौधि तंत्माग्म िोय. 
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्रिीला जयाप्माण ेतांहत्क पिूेचा सवतंत् अहधकार आि,े तयाचप्माण े
शदू्रांसि सव्म वणाांना अहधकार सांहगतला आि.े चार वणाांिून हभनन मानलेलया 
अनलुोम व प्हतलोम संकर िाती, चांडालादी, अतंयि िाती, मलेच् इतयादी 
सव्म मानव तंत्मागा्मच ेअहधकारी असनू तया सवाांना तया मागाांची दीषिा द्ावी, 
असं सांहगतलं आि.े शवै, शाक् व बौधि यांचया हवधतींत मांगीण व चांडाली 
महिलांची पिूा व भोग सांहगतला आि.े कािी पांचरात् ग्रं्ांमधये उदािरणा ््म, 
सनतकुमार अतंयिांना वगळलं आि;े परंत ु वैषणवांना अतयंत प्माणभतू 
असलेलया श्ीमद्ागवत या ग्रं्ात अतंयि, मलेंच् इतयाहदकांसि सव्म मानवांना 
भागवत धमा्मचा अहधकार सांहगतला आि.े पांचरात् संप्दायात भागवत ग्रं् 
प्माण मानला आि.े ना्योगयांचया परंपरेत ह्रिया तसेच अतंयि िाती, मलेच् 
इतयादी सव्म मानव योगमागा्मच ेअहधकारी मिणनू मानय झाले िोते. शदू्र, अतंयि 
व अनय मलेच् िाती यांना वैहदक मतं्ाचा अहधकार नािी, असं मात् सव्म हिदं ू
तंत्ांच ंमत आि.े मिणनू तयातील कािी तंत्ांत ओकंार हकंवा सवािा ि ेवैहदक 
मतं् असलयामळेु तयांनी िप, पिूा, िोम इतयादतींमधये ॐ, सवािा इतयादी वैहदक 
मतं् वापरू नयेत, असं सांहगतलं आि.े परंत ुकािी हिदं ू तंत्ं ओकंार, सवािा 
इतयादी मतं् शदू्रांनािी सांगतात. आणखी असं कती अवैहदक बौधि व िैन तंत्ात 
वैहदक ओकंार, सवािा इतयादी मतं्िी घतेले आिते.” (िोशी १९७९ : ४१) 

तंत्मागा्ममधये त्ाकह्त िीन िातीतील ह्रियांना अहतशय मानाच ं
स्ान िोतं. यामागे शतेीवर आधाररत समािवयवस्ेला प्हतष्ा दणे,ं िा एक 
मित्वाचा िते ू िोता. तयाचबरोबर वैहदकांचया वण्मवयवस्ेने समािातील 
माणसांची केलेली वग्मवारी नाकारणयाचािी उदिशे िोता, ि े तंत्साधनेचया 
सवरूपावरून हदसनू येतं. परंत ु तयामागील ितेलूा हवरोध करणयाकररता 
वैहदकांनी तंत्साधनेतील हवधतींवर ताशरेे ओढले. तयामळेु आििी तंत्साधना 
वा तंत्माग्म ि ेटीकेच ेहवषय मिणनू उरलेत. 

वामाचार्री तंरिसाधिा
वाममाग्म हकंवा वामाचार या शबदांचा अ ््म वाईट अ्वा हनषधेाि्म 

आचार असा आि रूढ झालेला आि.े पण तयाचा मळू अ ््म ्रिीप्धान 
उपासनापधिती असा िोतो. वाम मिणिे डावा. वैहदकांनी ्रिीला परुुषाचा डावा 
िात मानला आि.े धाहम्मक कम्मकांडांमधये डावा िात वजय्म असतो. अशा 
ह्रियािी वजय्म असतात. परंत ु तंत्साधनांमधये ह्रियांना अहतशय मित्वाच ं
स्ान असतं. तयामळेु या साधनांना वामाचार मिणनू वैहदकांनी हिणवलेलं 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
72

आि.े तंत्साधनांचा हनषधे करताना ्रिी-परुुष संबंधाच ंिे मित्व या मागा्मत 
असतं, तयाचािी हनषधे करणयात आलेला आि.े तयामागे तंत्मागा्मतील पंच 
‘म’कार व चक्पिूा यांचा हवरोध, ि ेप्मखु कारण सांहगतलं िातं. 

पंच ‘म’कार व चक्रपूजा
शक्ती अ्ा्मत दवेीचया उपासकांचा शाक् संप्दाय आपलया तंत्साधनेत, 

हवशषेत: कौलमागा्मचया पिूाहवधीत पंच ‘म’कार मिणिे मसतय, मांस, मद्, 
मै् नू आहण मदु्रा (भािलेले चण,े लाह्ा हकंवा िातांचा वा शरीराचा हवहशटि 
अहभनय) या पंचतत्वांच ं मित्व मानतो. सौर मिणिे सयू्मपिूक, गाणपतय 
मिणिे गणपतीच ेउपासक तसेच बौधिांमधील वज्रयान इतयादी तंत्मागा्मतिी 
तयांना हततकंच मित्व िोतं. तयामळेु या संप्दायांमधये ्रिीहवषयक सवैराचार 
वाढला. 

चक्पिूेतनू तयाच ंसवरूप अहधक सपटि िोऊ शकतं. पं. मिादवेशा्रिी 
िोशी हतच ंवण्मन करताना मिणतात- 

“तांहत्क साधनेतला िािी एक मित्वाचा हवधी असतो. पहूण्ममा, संक्ांती, 
चतदु्मशी, अटिमी इतयादी पवा्मचया रात्ी सामहूिक रूपाने िी पिूा केली िाते. या 
पिूेत साधक (परुुष) आहण शक्ती (ह्रिया) हवहशटि िाती वतु्मळाकार बसतात. 
या वतु्मळालाच चक् असं मिणतात. चक्ात बसणाऱया या ्रिी-परुुषांना भरैव 
आहण भरैवी अशीिी नावं आिते. भरैवाचया डावया अगंाला भरैवीने बसायच ं
असतं. चक्सवामी हकंवा चके्श्र िा आपलया शक्तीसि चक्ाचया मधयभागी 
बसतो. तयाचयािवळ मद्कंुभ आहण इतर पिूासाहितय ठेवलेलं असतं. या 
चक्ात बसनू साधक आहण तयांचया शक्ती यांच ेखानपानादी वयविार चालतात. 

सरुापान करणयापवूवी साधक सरुा-पात् आपलया उिवया िाती घऊेन 
सरुादवेीच ंपढुीलप्माण ेधयान करतात. 

समुदे् मधयमािे तु क्ष्रीराबधधौ सागरोत्तमे ।
तरिोतपनिा सरुा देव्री कनयकारूपधाररि्री ।
गधौक्ष्रीरसदृशाकारा कुलामकृतसमुद्भवा ।
अष्ादशरुजैयुक्ा ि्रीरजायतलोचिा ।।
आिनदनशखरे जाता आिनदश्च महेश्वर: ।
तयोयोंगे रवेद् ब्रह्ा नवषिुश्च नशव एवच ।।
तसमानदमां सरुां देव्री पूिवोऽहं तां नपबामयहम ्।
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अ ््म : सागरश्षे् षिीराबदी मह्ला िात असता कनयारूपधाररणी 
महदरादवेी हत्े उतपनन झाली. ती दधुासारखी गोरी, कुलाममृत-संभतू, अठरा 
भिुांनी यकु् व कमललोचन अशी आि.े ती आनंद हशखराचया हठकाणी 
उतपनन झाली आहण मिशे्र िा तर साषिात आनंदच. तया दोघांचया संगमातनू 
ब्ह्मा-हवषण-ूहशव उतपनन झाले. मिणनू अशा या सरुादवेीच ंमी प्ाशन करतो. 

नंतर साधकमडंळी चके्श्राला अहभवादन करून व तयाची अनमुती 
घऊेन, तसंच ििुोहम असा शबद उचचारून तया सरेुच ंप्ाशन करतात. 

िी चक्पिूा पशभुावातील साधकाला वजय्म असनू वीरभावातील 
साधकांनीच करायची असते.” (िोशी १९८९ : १४) 

चक्पिूेनंतर भरैव भरैवतींनी हवहधवत संभोग करायचा असतो. धाहम्मक 
पिूाहवधीचा िा प्कार पढुील काळात हवकमृ त अवस्ेत पोिोचला. पण 
तयातनू ्रिी-परुुष समागमाच ंएक शा्रि हवकहसत झालं. पाचवया शतकातील 
वातसयायनाच ंकामसतू्र िा तयाचा उत्म नमनुा आि.े 

कामसतू्रात वण्मन केलयानसुार हवहवध कला व हवद्ा तयाकाळी उदयास 
आलयात. हचत्, हशलप, नमृतय, संगीत, साहितय, नाट्य व स्ापतय या लहलत 
कलांमधये तंत्साधनांनी आपलं वेगळं स्ान हनमा्मण केलेलं आि.े खिरुािो, 
कोणाक्म , वेललोर इतयादी हठकाणी असलेलया महंदर स्ापतयांच ं वैभव 
वाढवणारी मै् नुहशलपं िगभरातील अभयासक व पय्मटकांचया कुतिूलाचा 
हवषय ठरली आिते. इतर प्ाचीन हशवालयांमधयेिी अशी हशलपे आढळतात. 
यावरून दवेालयांचया हनहम्मतीचा िते ूव तंत्साधनांचा प्भाव या दोनिी गोटिीच ं
ज्ान आपणास िोतं. दवेालयं िी तांहत्काचीच हनहम्मती आि.े तयाचप्माण ेमानवी 
िीवनाचया सव्मच अगंांना सममृधि करणारी साधने व संसकमृ ती तंत्संप्दायाचया 
पे्रणमेधनू हवकहसत झालेली आिते, ि े एक ऐहतिाहसक वासतव आि.े 
स्ळाअभावी याहवषयी हवसतमृत हववेचन या हठकाणी करण ेशकय नािी.

प्सततु लेखापवूवीचया कोडे क्.१४ या अणहसंेकडून पनुहा णहसंेकडे या 
शीष्मकाखाली हलहिलेलया लेखामधये डॉ. आबेंडकरांनी ‘तंत्माग्म व तंत्हवज्ान’ 
या हवषयावर प्काश टाकला आि.े तयात तंत्मागा्मतील पंच ‘म’कारांपैकती 
मै् नु या एका ‘म’काराहवषयी अहधक सांगण ेटाळून पहिलया चार प्कारांवर 
हवसतमृत भाषय केले आि.े तयात मद् व तयांच ेहवहवध प्कार, मांसाशन व तयांच े
प्कार, तळलेले धानय खाण ेइतयादी मदुद््ांवर माहिती हदलेली आि.े शाक्, 
वैषणव आहण शवै तंत्ातील पंच ‘म’कारांहवषयी चचा्म करताना तयांनी तंत्माग्म 
मनचूया नंतर अहसततवात आला, असे आपले मत नोंदहवले आि.े याहवषयी 
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अभयासकांनी वेगवेगळी मते मांडलेली आिते. याहठकाणी तयांचा परामश्म घणे े
स्ळाअभावी शकय नािी. तंत्माग्म आहण तंत्पिूा यांचया हवकासात ब्ाह्मणांची 
भहूमका िाच डॉ. आबेंडकरांचया या हववेचनामागील िते ूअसलयामळेु ‘काली’ 
या मातमृदवेतेचया हनहम्मतीमागील भहूमका तयांनी मांडलेली नािी. मनसुमतृीचा 
भाषयकार कुललकु भट याने वैहदक व तांहत्क अशा दोन प्कारचया श्तुी 
सांहगतलयाचा उललेख करून तंत्ांना वेदांबदिल आदर नािी, या वासतवाचा 
आविू्मन उललेख ते करतात. वेदहवरोधी तंत्माग्म मळुात आय्मपवू्म मलूहनवासी 
भारतीय लोकांचया उपासनेतनू हवकहसत झालयाच ेतयांच ेमत िोते, ि ेयावरून 
हदसनू येते.

 ररडलस इन णहदंइूझम या गािलेलया ग्रं्ामधनू मातमृदवेतेचया उपासनेवर 
डॉ. आबेंडकरांनी हवशषे प्काश टाकला असला तरी तयावर हवसतमृत हववेचन 
केलेले नािी. तसेच तयांचया ररवहोल्शुन अडँ काऊंटर ररवहोल्शुन या 
ग्रं्ाचया बाबतीतिी घडले आि.े तयात तर मातमृदवेतांच ेअगदी पसुट संदभ्म 
येतात. तयांचा ् ोडकयात परामश्म या हठकाणी आता घऊे या. प्ाचीन भारतातील 
कांती व प्णतकांती या शीष्मकाखाली तयाच ेभाषांतर झाले आि.े

प्ाच्रीि रारतात्रील क्रांत्री आनि प्नतक्रांत्री
डॉ. बाबासािबे आबेंडकर यांनी हलहिलेला िा एक ऐहतिाहसक 

सवरूपाचा ग्रं् आि.े पसुतकाच ेसंपणू्म हलखाण करणयापवूवीच बाबासािबेांच े
मिापररहनवा्मण झाले. तयामळेु ि ेपसुतक अपणू्म राहिलेले आि.े या पसुतकाचा 
डॉ. आबेंडकरांनी आराखडा तयार केला िोता तेविा तयामधये ४१ प्करण े
रािणार िोती. तयापैकती १३ प्करण े मिाराषट्र शासनातफधे  प्काहशत डॉ. 
बाबासाहबे आबेंडकर : लेखन आणि भाषि े या ग्रं्प्काशन प्कलपातील 
हतसऱया खडंात १९८७ मधये प्हसधि झाली आिते. िी प्करण ेखालीलप्माण े
िोत.

१. प्ाचीन भारतातील इहतिासावर प्काश २. प्ाचीन शासन प्णाली: 
आयाांची सामाहिक हस्ती ३. हनकमृ टितेचया ्राला पोिचलेला ब्ाह्मणवाद  
४. बधुि आहण तयांचा सधुारणावादी दृहटिकोण ५.बौधि धमा्मची अवनती व ऱिास 
६.ब्ाह्मणी साहितय ७. राजयितया हकंवा प्हतक्ांतीचा िनम - ब्ाह्मणवादाचा 
हविय ८. हिदं ूसमािाचा आचार-हवचार - मनसुमतृीतील प्हतक्ांतीच ेहवचार  
९. प्हतक्ांतीच ेधाहम्मक सम ््मन - कमृ षण आहण तयाची गीता १०. हवराटपव्म 
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आहण उद्ोगपवा्मवरील हवशे्षणातमक टीपा ११. ब्ाह्मण हवरुधि षिहत्य १२. 
शदू्र आहण प्हतक्ांती आहण १३. ्रिी आहण प्हतक्ांती

वरील प्करणांचया शीष्मकांवरून ि ेसपटि िोते कती, या ग्रं्ामधये णहदंवुादाच े
कोडे या ग्रं्ातील प्करणांप्माण ेमातमृदवेतांहवषयी हववेचन करणारे सवतंत्पण े
एकिी प्करण नािी. परंत ुआपलया उपरोक् हवषयाचया हवशे्षणाचया हनहमत्ाने 
कािी मातमृदवेतांचा परामश्म डॉ. आबेंडकरांनी घतेलेला आि,े तयाहवषयीची 
्ोडकयात चचा्म या हठकाणी करू या.

अहदती या मातमृदवेतेचा उललेख णहदंवुादाच ेकोडे या ग्रं्ामधये आला 
आि,े तसाच तो प्सततु ग्रं्ामधयेिी आला आि.े शदू्र आणि प्णतकांती या 
शीष्मकाचया लेखात ‘सरु आहण असरु ि ेअमानवीय नसनू मानवी समिू िोते. 
प्चहलत समितुीनसुार ते कशयपाच ेपतु् िोते.’ असे डॉ. आबेंडकर मिणतात. 
कशयपाचया तेरा पतनतींपैकती हदती आहण अहदती या दोघी असनू तयांचयापासनू 
अनकु्म ेदतैय व दवे िनमले, असे ते मानतात. पमृरवीवर वच्मसव गािहवणयाचया 
ितेनेू तयांचयात भीषण यधुि झाले, या परुाणातील क्ेचा सवीकार करून 
तयामागे इहतिास आि ेअसेिी तयांनी या हठकाणी मिटलेले आि.े परुाणातील 
इहतिास िा अहतशयोक्तीमधनू वयक् झालेला इहतिास असतो, असे हवधान 
डॉ. आबेंडकरांनी या हववेचनाचया ओघात केलेले आि े(आबेंडकर २०१२ 
: ३६५).

ब्ाह्मि णवरुद्ध क्षणत्र् या लेखात इदं्रपतनी इदं्राणीहवषयीचया एका क्ेचा 
उललेख आलेला आि े (तत्ैव, पमृ. ३३५). वमृत् आहण इदं्र यांचया संघषा्मत 
वमृत्ाचया ितयेनंतर इदं्र पाणयात लपनू बसला. तयाचया अचानक गपु्त िोणयामळेु 
निुष रािा इदं्रपदी बसला. तयामळेु इदं्राणी आपणास हमळावी याकररता निुष 
रािाने दवेांना आदशे हदला. इदं्राणी या संबंधाला नकार दते असताना आपलया 
पतीचया शोधासाठी हनघाली. हतने गपु्त गोटिीचया शोधासाठी हवखयात अशा 
उपश्तुी (तत्ैव.) या रात्ीचया दवेीची मदत आपलया काया्मसाठी घतेली. 
तयावेळी इदं्र अहतशय ्ोट्या सवरूपात हतला हदसला अशी क्ा आि.े 
तयाच े्ोटे रूप असे िोते कती, हिमालयाचया उत्रेकडे एका सागराचया बेटावर 
असलेलया सरोवरातील कमळाचया दठेामधये लपलेला हदसला. अशा अवस्ेत 
असलेलया इदं्राला इदं्राणीने निुष रािापासनू आपणास वाचहवणयाची हवनवणी 
केली. तयावर इदं्राने आता निुष शहक्शाली झालयामळेु हतला तयाचयापासनू 
आपण वाचव ूशकत नसलयाच ेसांहगतले.
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या क्ेवरून दवे अ्ा्मत आयाांचया सत्लेा आविान दणेाऱया निुषाचया 
शौया्मच े सचून िोते. या क्ेचया अनेक आवमृत्या परुािांमधये आढळतात. 
तयांचयात आय्म अ्ा्मत ब्ाह्मणांचया दृहटिकोणाचा प्भाव हदसनू येतो. तो 
एक सवतंत् अभयासाचा हवषय आि.े परंत ुया क्ेचया हनहमत्ाने इदं्राणी या 
आयाांचया मातमृदवेतेची असिायता आहण उपश्तुी नावाचया तयांचया एका 
मातमृदवेतेचा पररचय आपणास िोतो. महाभारताचया उद्ोगपवा्मत हतचयाहवषयी 
माहिती आलेली आि े(िोशी २००५ : ६७५). याच प्करणात सरसवती या 
नदीदवेतेचा उललेख येतो. आयाांचया चातवु्मणय्मवयवस्ेतील षिहत्य वणा्ममधनू 
ऋहषपदाला पोिोचलेलया हवश्ाहमत्ाचा ब्ाह्मणवणा्मतील वहसष्ाशी सतत 
संघष्म िोत असतो. अशाच एका प्संगी सरसवती नदी िर वहसष्ाला आपलया 
प्वािातनू माझयाकडे आणील तर मी नककतीच तयाला मारून टाकतीन असे 
हवश्ाहमत् मिणतो. महाभारतातील या क्ेचा संदभ्म दऊेन डॉ. बाबासािबे 
आबेंडकर (आबेंडकर २०१२ : ३४९) सरसवती नदीचा उललेख कमलाषिदवेी 
असा करतात. अ्ा्मत िा शबद महाभारतातच असलयाच ेहदसनू येते. 

िाह्नवी ि ेगंगा या नदीच ेएक नाव असनू तीिी एक मातमृदवेता आि.े 
तयाचप्माण े उषा िी एक वैहदक मातमृदवेता िोती. तयांचया संदभा्मतिी डॉ. 
आबेंडकरांनी भाषय केलेले आि.े परंत ु ते तयांचया मानवी सवरूपाच े सचून 
करणारे आि े(तत्ैव, पमृ. ४१). दगुा्म आहण लक्मी या मातमृदवेतांसोबतच मातमृका 
तसेच लिान-लिान ग्रामदवेता आहण दवेी यांचया उपासनांचािी उललेख या 
ग्रं्ात आढळतो (तत्ैव, पमृ. २५१). अशा दवेतांच ेउपासक आपलया उपासय 
दवेतांना संतटुि करणयासाठी बळी दतेात. जयांचा अशा हिसंक हवधतींना हवरोध 
असतो ते सततुी आहण भिनांनी आपली उपासना करतात तर कािी लोक 
धमा्मचया नावाने गोपनीय रिसयपणू्म अनषु्ाने करतात ; या सर एडवड्म गैट 
यांचया हवधानाचा संदभ्म डॉ. आबेंडकरांनी हदलेला आि े(तत्ैव, पमृ. २५२). 
इतर दवेांसोबतच दवेी पिूेवर दोन परुािांची रचना तया तया संप्दायातील 
लोकांनी केलयाच े सांगनू ब्ाह्मणांचया ताबयात िी परुाि े आलयावर तयात 
आणखी नवे हवषय िोडणयात आलेत व तयांची अहंतम आवमृत्ी हसधि झाली, 
असे ते मिणतात (तत्ैव, पमृ. १४०).

प्सततु ग्रं्ामधील ‘हिदं ू समािाचा आचार-हवचार’ या लेखामधये 
प्ाचीन समािातील कायद ेआहण धम्म ि े एकच असत, या हवषयावर चचा्म 
आलेली आि.े प्ा.मयाकसमलुर यांचया हवधानांचया आधारे आपला मदुिा या 
हठकाणी डॉ. आबेंडकरांनी पटवनू हदला आि.े दवेी - दवेता या कायद ेबनहवतात 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
77

याहवषयीच ेप्हतपादन करताना मयाकसमलुर यांचया उताऱयामधये कायद्ाची 
दवेी िहेसतया हिचा उललेख आलेला आि.े ग्रीक संसकमृ तीतील हम्कांमधये 
हेनसतया िी गमृिदवेता आि.े हतच ेसाधमय्म रोमन मातमृदवेता वहेसता हिचयाशी 
आि.े या मातमृदवेतेवर फारशी माहिती या हठकाणी हदलेली नािी. केवळ कायद े
आहण धम्म यांचा परसपरसंबंध सपटि करणयाकररता हतचा उललेख या हठकाणी 
आलेला आि.े

महाभारतातील कंुती (तत्ैव, पमृ. २४, ४३, ३२८, ३२९, ३३० व ३३१) 
आहण द्रौपदी (तत्ैव, पमृ. २३, ३८, ४२, ३१९ व ३२८). या ह्रियांचा उललेख 
हववेचनाचया ओघात या ग्रं्ामधये आढळतो. परंत ु तयांच े सवरूप मानवी 
असलयाच ेते्े मिटलेले आि.े या दोनिी पात्ांना मातमृदवेता या नातयाने भारताचया 
कािी भागात आि पहूिले िाते. तयामळेु तयांचा उललेख मातमृदवेता मिणनू 
करायला िरकत नािी. पमृरवी (तत्ैव, पमृ. ३७४) या मातमृदवेतेचािी ओझरता 
उललेख हववेचनाचया ओघात आलेला हदसनू येतो. परंत ुहतचयाहवषयी हवसतमृत 
वण्मन या हठकाणी येत नािी.

यमाची बिीण यमी आहण सोमाची मलुगी माररषा (तत्ैव, पमृ. २२, ४१) 
यासधुिा मातमृदवेता आिते. परंत ुतसा तयांचा उललेख या ग्रं्ात आढळत नािी. 
शची ि ेइदं्राणीच ेएक नाव असनू तीसधुिा एक मातमृदवेता िोती. हतचा उललेख 
या ग्रं्ात येतो (तत्ैव, पमृ. ३३७), परंत ुमातमृदवेता या नातयाने नािी. शतरूपा 
ि े सरसवतीच े एक नाव आि.े हतला ब्ह्मदवे, मन ू इतयादतींची पतनी मिणनू 
परुािांनी संबोधलेले आि.े या ग्रं्ात मात् (तत्ैव, पमृ. २२ )हतचा उललेख 
वहसष्ाची मलुगी मिणनू येतो. हतचयाशीच वहसष्ाने हववाि केलयाचा संदभ्म 
डॉ. आबेंडकर दतेात.

साहवत्ी हकंवा गायत्ी या मातमृदवेतांचा उललेख (तत्ैव, पमृ. २७५) मतं् 
मिणनू मनसुमतृीत आला असलयाच े डॉ. आबेंडकर नोंदहवतात. सीता िी 
एक प्ाचीन मातमृदवेता िोती. हतचयाप्माणचे द्रौपदीलािी अयोहनिा मानले 
गेलयाचा उललेख (तत्ैव, पमृ. २२, ४२) करून डॉ. आबेंडकरांनी या शबदाचा 
अ ््म उलगडून दाखहवलेला आि.े सोमाची मलुगी भद्रा हिचािी उललेख या 
ग्रं्ामधये आलेला आि.े परंत ु मातमृदवेता मिणनू नवि े तर एक सामानय ्रिी 
मिणनू.

समारोप व निषकर्ष
डॉ. बाबासािबे आबेंडकर यांनी भारतीय समािवयवस्ेतील िाती 

आहण तयामधनू हनमा्मण झालेली भदेभावाची कतीड नटि करणयासाठी प्ाणपणाने 
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प्यतन केले. असपमृशयता नटि करणयाचया दृटिीने तयांनी अनेक आदंोलने केली, 
तशीच भारती् संणवधानामधये तयासाठी कलमिेी तयार केली. याचबरोबर 
भारतीय माणसाचया िातीय मानहसकतेची िडणघडण करणाऱया धाहम्मक 
धारणांचीिी हचहकतसा केली. या धारणा जया धम्मग्रं्ांवर आधाररत आिते, 
तयांचा सखोल अभयास आहण तयावरील हचहकतसक हवशे्षण तयांनी आपलया 
लेखनामधनू साततयाने केले. ि ेकरताना तयांना प्तयेक वेळी तपहशलात िाण े
शकय झाले नािी. तयाचबरोबर हम्कांचया अभयासाकररता हनमा्मण झालेलया 
नवया संशोधनपधितीचािी अवलंब करण ेतयांना शकय झाले नािी. हकंबिुना 
तयाची गरिच तयांना नविती. तयांचा मखुय िते ूधम्मग्रं् हनमा्मण करणारांचया 
मळू ितेकूडे वाचकांच ेलषि वेधण ेिाच िोता. तयामधनू हिदंधुमा्मची पाठराखण 
करणारांच ेडोळे उघडावे, अशी अपेषिा तयांना िोती. परंत ुतयांचया अपेषिेप्माण े
कािी फारसे घडले नािी. याउलट तयांचयाहवरुधि आगपाखड करणयातच 
ततकालीन हवद्वानांनी धनयता मानली. तयामळेु असपमृशयतेची भलावण करणाऱया 
त्ाकह्त हिदंधुमा्मला सोडहचठ्ी दणेयाहशवाय कोणतािी पया्मय तयांचयाकडे 
उरला नविता. मिणनू “मी हिदंधुमा्मत िनमलो असलो तरी हिदंधुमा्मत मरणार 
नािी”, अशी घोषणा तयांनी केली. तयानसुार तयांनी १४ ऑकटोबर १९५६ 
रोिी आपलया लाखो अनयुायांसि बौधिधममाचा सवीकार केला. तयापवूवी 
तयांनी िे ग्रं् हलहिले, तयापैकती बदु्ध आणि त्ाचा धमम, णहदंवुादाच ेकोडे 
आहण प्ाचीन भारतातील कांती आणि प्णतकांती ि ेग्रं् िोत. आपलया इहपसत 
काया्मसाठी आवशयक अशा या ग्रं्ांची रचना ते शवेटचया श्ासापयांत करीत 
राहिले. मिणनू या तीनिी ग्रं्ांच ेअननयसाधारण मित्व आि.े

या हठकाणी हवशे्षणासाठी घतेलेलया उपरोक् ग्रं्ांमधनू डॉ. बाबासािबे 
आबेंडकरांनी ‘ब्ाह्मणांनी मळू हिदंधुमा्मचया ग्रं्ांमधये आपणास अनकूुल अशा 
उहदिटिासाठी िे फेरफार केलेत, तयातनू जया हवकमृ ती हनमा्मण झालयात’ तयावर 
प्काश टाकलेला आि.े याच हवकमृ ती बौधिधममामधयेिी हशरलया िोतया, या 
वासतवाची िाणीविी तयांना िोती. मिणनू तयांनी हववेचनामधये हिदंधुमा्मवर 
आषिेप न घतेा ब्ाह्मणांना तयासाठी दोषी ठरहवले आि.े परंत ु सवतःला 
आबेंडकरी मिणहवणारे हवद्वान आहण काय्मकतधे या ग्रं्ाचया अभयासाची 
आवशयकता असलयाची िाणीव न ठेवता तयांचा वापर हिदंधुमा्मवर टीका 
करणयासाठी करतात. तयामळेु सामाहिक सवासरयाला सतत धोका हनमा्मण 
िोत राितो. तो टाळून सामाहिक समता प्स्ाहपत करणयाकररता या ग्रं्ांची 
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तटस्पण े हचहकतसा करण ेआवशयक आि.े परंत ु तयासाठी आवशयक असे 
हनकोप वातावरण आि समािात नािी. पररणामी केवळ या ग्रं्ांचा सव्मसामानय 
पररचय करवनू घणे े िीच प्ा्हमकता या हठकाणी ठेवलेली आि.े यावर 
अहधक हवचारमं् न आहण नवया दृहटिकोणातनू चचा्म िोण ेिी काळाची गरि 
आि.े ती झाली नािी, तर डॉ. आबेंडकरांचया मळू ितेलूाच तडा बसणयाची 
शकयता अहधक आि.े य्ावकाश ि ेकाय्म आपण करूच. तसेच यासाठी नवया 
दमाचया संशोधकांनीिी पढेु येण ेआवशयक आि.े

मातमृदवेतांच ेया हठकाणी आलेले सारे संदभ्म तयांचया वण्मनाचया ओघात 
झालेलया हवकमृ तीकरणावर प्काश टाकणारे आिते. हवशषे मिणिे वैहदक 
मातमृदवेता या दयुयम ठरून पौराहणक मिणिेच अवैहदक मातमृदवेता या अववल 
असलयाचा डॉ. आबेंडकरांनी काढलेला हनषकष्म मित्वाचा आि.े तयामधनू 
वैहदक व अवैहदक या दोनिी धाहम्मक प्वािांमधील वेगळेपण तसेच संघष्म 
सहूचत करण,े िा तयांचा िते ूसपटि िोतो. वैहदक दवेतांशी प्ाचीन मातमृदवेतांचा 
संबंध िोडला गेलयानंतर तयांच ेस्ान दयुयम ठरले. वासतहवक, मातमृदवेतांचया 
उपासना या ्रिीसषिमीकरण तसेच समतेचया द्ोतक आिते. या दृटिीने आपण 
या उपासनांकडे पािायला िवे. यामधनू ्रिी-सनमानाचा संदशे गेलयास  
डॉ. आबेंडकरांचया या प्यतनाच ेचीि िोईल. अनय्ा केवळ ‘भाकडक्ा’ 
मिणनू तयांची संभावना िोणयाची शकयता आि.े आिचया ्रिीवादी हवचाराला 
परूक असा िा हवचार असनू तयाचा अतंभा्मव ्रिीवादी चळवळीत झाला तर 
डॉ. बाबासािबे आबेंडकरांचया सवपनाच ेसा ््मक िोईल.
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भारतीय समािमन अनेक प्कारचया भदेांनी खचचनू भरलेले आि.े 
भारत दशे हवहवधतेने नटलेला असलयाच े गणुगान करतानाच हवहवधतेची 
दसुरी बाि ू भदेभाव आहण हवषमतेने डागाळलेली आि.े िात, धम्म, पं्, 
हलंग, प्ांत, भाषा, संसकमृ ती या बाबी एखाद्ा राषट्राला हवहवधतेने अलंकमृ त 
करू शकतात, मात् या हवहवधतेला िर भदेाभदेाचा आहण हवषमतेचा 
सपश्म झाला, तर समािमन गढूळ िोऊन िाते. भारतीय समािमनिी अनेक 
प्कारचया भदेांनी असेच गढूळ झालेले आि.े हलंगभदे िा तयातील मित्वाचा 
घटक आि.े ्रिी-परुुष भदेाभदे, तयाची कारणमीमांसा, हलंगभदेाचा परुसकार 
करणारे प्वाि, हलंगभदेाहवरुधि उभया राहिलेलया चळवळी व तयांच ेयशापयश 
अशा अनेक अगंांनी याकडे पािता येईल. मात् प्सततु हववेचनात ्रिी-परुुष 
समानतेचा हवचार, जयाला ‘्रिी-मकु्ती चळवळ’ असे नामाहभधान दतेा येईल, 
तया चळवळीचा आद्घोष असलेलया बधुिकालीन थेरीगाथा या ग्रं्ाबाबत 
आहण तयातनू दृहटिगोचर िोणारा ‘्रिीवाद’ यावर चचा्म केलेली आि.े  

बधुिहवचारांच ेसंकलन असलेलया समग्र साहितयाच ेतीन भागात वगवीकरण 
करणयात आलेले आि.े हभषिूंचया आचरणाच ेहनयम असलेले ‘हवनयहपटक’, 
मनोहवशे्षणातमक ताहत्वक उपदशे असलेले ‘अहभधममहपटक’ आहण उव्मररत 
सव्म उपदशे एकहत्त केलेले ‘सतु्हपटक’. ह्ा तीन हपटकांचा उललेख ‘हतहपटक’ 
असा करणयात येतो. प्ारंभीची कािी वषधे हतहपटक मौहखक सवरूपातच िोते. 
इसवीसनाचया पहिलया शतकात श्ीलंकेत रािा वट्टगाहमनीचया काळात ते 
पहिलयांदा हलहपबधि करणयात आले.

या हतहपटकातील सतु्हपटकाच े पाच भाग आिते. प्तयेक भागाला 
‘हनकाय’ असे मिटले िाते. दीघ्म सवरूपाच ेउपदशे असलेले ‘दीघहनकाय’, 
मधयम आकाराचया उपदशेांच ेसंकलन असलेले ‘महजझमहनकाय’, दीघ्म आहण 
मधयम अशा दोनिी प्कारच ेउपदशे असलेले ‘संयतु्हनकाय’, उत्रोत्र वमृधिी िोत 
िाणाऱया उपदशेांच े‘अङ्गतु्रहनकाय’ आहण उव्मररत सव्म ्ोट्या उपदशेांच े
संकलन असलेले ‘खदुिकहनकाय’ असे पाच भागात सतु्हपटक हवभागलेले 
आि.े ‘खदुिकहनकाया’त खदुिकपाठ, धममपद, उदान, इहतवतु्क, सतु्हनपात, 
हवमानवत्,ु पेतवत्,ु ्ेरगा्ा, ्ेरीगा्ा, िातक, हनदिसे, पहटसहमभदामगग, 
अपदान, बधुिवंस आहण चररयाहपटक या पंधरा ग्रं्ांचा समावेश आि.े

‘खदुिकहनकाया’तील ‘्ेरीगा्ा’ ह्ा ग्रं्ात बधुिकालीन हभषिणुतींच े
िीवनानभुव हचतारलेले आिते. श्मण परंपरेनसुार गमृितयाग केलेलया परुुषास 
पाहल भाषते ‘हभकख’ु मिणतात. ‘संसारे भयं इकखतीहत हभकख’ु (कांबळे 
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२०१० : २५९) मिणिे जया वयक्तीला गमृिस्िीवन अनेक प्कारचया दोषांनी 
भरलेले वाटते, भयंकर हदसते; गमृिस् िीवनातील मलीनता पािून ती मलीनता 
दरू करणयासाठी िो गमृितयाग करतो तो ‘हभकख’ु! गमृितयाग करणारी ्रिी मिणिे 
‘हभकखणुी’. गमृितयाग केलयानंतर धममात हस्र झालेली हभकखणुी मिणिे 
‘्ेरी’. हभषिणुी झालयापासनू सलग दिा वषधे उलटलयानंतर हभषिणुीला ‘्ेरी’ 
असे मिटले िाते. ‘्ेरी’ िी हभषिणुीसंघातील वररष् आहण आदरणीय वयक्ती 
असते. 

हभषिणुीसंघातील ्ेरतींचया िीवनगा्ांचा संग्रि मिणिे ‘थेरीगाथा’. 
‘गा्ा’ िा शबद पद्, कहवता, रचना, संग्रि या अ्ा्मने वापरला िातो; तसाच 
तो िीवनवमृत्ांत, चररत् या अ्ा्मनेिी वापरला िातो. िेविा ‘तकुारामाची 
अभगंगा्ा’ असे मिटले िाते तेविा गा्ा िा शबद कावय अ्वा रचना या 
अ्ा्मने असतो. परंत ु ‘तकुारामाची िीवनगा्ा’ असे मिटले तर तकुारामाच े
िीवनचररत् असा अ ््म अहभपे्त असतो. ्ेरीगा्ेचया बाबतीत गा्ा िा शबद 
एकाच वेळी ्ेरतींचया कावयरचना आहण ्ेरतींचा िीवनवमृत्ांत अशा दोनिी 
अ्ाांच े विन करतो,कारण ्ेरीगा्ेतील रचना कावयातमक आिते आहण 
्ेरतींचया िीवनवमृत्ांताशीिी हनगडीत आिते. 

गमृिस्िीवन आहण हभषिणुी िोणयामागचया कारणमीमांसेपासनू ते 
द:ुखमकु्तीपयांतचया प्वासाच ेसवानभुव या ग्रं्ात मांडलेले आिते. ह्ा ग्रं्ाच े
सवरूप कािीसे आतमक्नातमक वाटत असले तरी ते वयहक्गत न रािता 
प्ाहतहनहधक सवरूपाच े आि.े ततकालीन समाििीवन, ह्रियांच े सामाहिक 
स्ान, कुटंुबवयवस्ा, अ ््मकारण, धाहम्मक परंपरा, चालीररती अशा अनेक 
बाबतींचा संदभ्म ‘थेरीगाथे’त डोकावत असलयाने ‘थेरीगाथा’ िा ग्रं् अहतशय 
मित्वाचा आि.े 

‘थेरीगाथा’ िा केवळ आतमचररत्ातमक ग्रं् नसनू बधुिकालीन भारतीय 
इहतिासाच े व ततकालीन समाििीवनाच े दश्मन घडहवणारा मित्वाचा ग्रं् 
आि.े हभषिणुी िोणयाआधीच ेगमृिस्िीवन, तयातील पररहस्ती आहण अनभुव, 
गमृितयागामागील कारणमीमांसा, हभषिणुी झालयांनतर दःुखमकु्तीपयांतचा 
प्वास असे हवहवधांगी हचत्ण थेरीगाथेत हदसते. प्तयेकतीचया गमृितयागामागील 
कारण आहण पररहस्ती वेगवेगळी असली तरी तयांच ेवगवीकरण करता येते. 
हप्य वयक्तीचया हवयोगामळेु अ्वा ममृतयमूळेु अतीव दःुख झालेलया हकसा 
गोतमी, पटाचारा, उहबबरी, सनुदरी ननदा, मिापिापहत गोतमी. घरगतुी तणाव, 
पतीपासनू हवरक्ती अ्वा घरकामाला कंटाळून गमृितयाग केलेलया मकु्ा, शभुा, 
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धममहदनना. पतीच ेअनसुरण करीत गमृितयाग करणाऱया भदिा काहपलानी, चापा. 
भावाच े अनसुरण करीत हभषिणुीसंघात सामील झालेलया चाला, उपचाला, 
हससपुचाला. बधुिांवरील श्धेिपोटी हभषिणुी झालेलया अमबपाहल, रोहिणी, 
सिुाता, सोमा. ज्ानप्ाप्तीचया उदिशेाने गमृितयाग केलेलया मकु्ा, पणूा्म. पतीने 
फसवणकू केलयामळेु संनयास घतेलेलया भदिा कुणडलकेसा, इहसदासी. अशा 
अनेक कारणांनी गमृितयाग करून हभषिणुी झालेलया ह्रिया हदसतात. या 
कारणांचा अभयास केलयास ततकालीन ह्रियांचया कौटंुहबक आहण मानहसक 
हस्तीची कलपना येते. बधुिकालीन ्रिीिीवन समिनू घणेयास थेरीगाथेतील 
संदभ्म मित्वाच ेठरतात.

हभषिणुीसंघात गरीब कुटंुबातनू आलेलया ह्रियांप्माणचे रािघराणयातील 
ह्रियािी आिते. तयांचया क्नातनू तया हवहवध सामाहिक सतरांतनू आलेलया 
हदसतात. अहभरूपाननदा, धीरा, उपसमा, हतससा, मिापिापहत गोतमी अशा 
षिहत्यकुळातील ह्रिया आिते. खमेा, शलैा, समुधेा या रािघराणयातील 
आिते. चनदा, भदिा काहपलानी, मकु्ा या ब्ाह्मण वंशाचया आिते. हचत्ा, 
उहबबरी, भदिा कुणडलकेसा, पटाचारा, सिुाता या श्षे्ी कुळातील आिते. शभुा 
िी सोनाराची मलुगी आि;े तर पहुणणका िी दासीकनया आि.े अड्ढकासी, 
हवमला, अमबपाहल या गहणका आिते. हवहवध प्कारची आह ््मक आहण 
सामाहिक पाश््मभमूी असलेलया ह्रिया थेरीगाथेत हदसतात. तयांचया गा्ांमधनू 
बधुिकालीन सामाहिक हस्तीच,े आह ््मक पररहस्तीच,े चालीररततींच े दश्मन 
घडतेच; पण तयाचबरोबर इसवीसनापवूवी सिावया शतकात भारतात ह्रियांची 
सामाहिक हस्ती कशी िोती, ह्रियांच े समािात काय स्ान िोते, याचिेी 
हचत्ण थेरीगाथेतनू हदसते. 

थेरीगाथा िा ग्रं् ्रिी-मकु्ती चळवळीचा दसतावेि मिणनूिी मित्वाचा 
आि.े िागहतक पातळीवर ह्रियांच ेसवातंत्य, ्रिीच ेआतमभान आहण वयक्ती 
मिणनू ्रिीच े सवतंत् अहसततव अधोरेहखत करणारा तो पहिलाच ग्रं् आि.े 
हवशषे मिणिे िी नोंद ह्रियांनी सवतःचया उतसफूत्म उद्ारांतनू केलेली आि.े 
तयामळेु ह्रियांनी शबदबधि केलेला ग्रं् मिणनूिी या ग्रं्ाच ेस्ान कालानकु्म े
िागहतक साहितयात सववोपरर आि.े 

्रिीमकु्ती चळवळीची सरुुवात पाचिात्य िगात झाली आि ेअसे ्रिीवादी 
काय्मकतया्म नेटाने मांडत असतात. ्रिी-मकु्ती चळवळीची पे्रणा तया पाचिात्य 
हवचारधारेत शोधतात. या शोधामागे हवहशटि प्कारची मानहसकता आि.े या 
मानहसकतेचा शोध डॉ. रूपा कुलकणवी ‘बोधी’ यांनी अचकूपण ेघतेला आि.े 
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्रिी-मकु्ती चळवळीचा मळू ्रिोत नाकारण,े भारतातील िातवासतव दलु्महषित 
करण,े धम्मचौकटीला धकका न लावता ्रिी-मकु्तीची मांडणी करण,े ्रिी-मकु्ती 
चळवळीच ेनेतमृतव हवहशटि वगा्मपरुतेच सीहमत करण ेअशा अनेक बाबी तयांनी 
अधोरेहखत केलेलया आिते. पाचिात्य आगंलभाषीय शबदसमिूांची भरुळ 
ििेी यामागील एक मित्वाच ेकारण आि.े डॉ. रूपा कुलकणवी ‘बोधी’ यांनी 
बदु्धकन्ांच्ा मणुक्तगाथा : थेरीगाथा या ्ोटेखानी ग्रं्ात मिटले आि,े

‘्रिीवादी तत्वज्ानाने सरुुवातीचया काळात आमिा साऱयाच सहक्य 
काय्मकतयाांना भरुळ टाकली िोती. मले शॉविहेनझम, सेकंड सेकस, िेणडर 
िहसटस, हवमने एमपॉवरमेंट, सोशलायझशेन, हवमने हलबरेशन, हवमने अगेनसट 
हवमने, हव हवल समशॅ द हप्झन, राईटस ऑफ द गल्म चाईलड, एकसपलॉयटेशन, 
िरेॅसमेंट, हफमले सेकशआुहलटी, मरॅरटल रेप, सटेटस ऑफ हवमने या 
शबदसमिूांचया वापराला ्रिीवादी काय्मकतयाांचया वतु्मळात एक प्हतष्ा िोती. 
कारण ते पाचिात्य ्रिीवादातनू आयात केलेले शबद िोते, संकलपना िोतया.’ 
(कुलकणवी २००२ : ०३)

अनेक वषां ्रिी-मकु्ती चळवळीत काय्मरत असलेलया रूपा बोधी यांनी 
्रिी-मकु्ती चळवळीच े िनकतव पाचिात्य हवचारधारेला बिाल करणाऱया 
्रिीवादी चळवळीची परखड समीषिा केली आि.े मुबंईत संपनन झालेलया 
‘हवमने सटडीि कॉनफरनस’ मधील चचा्मसत्ांचा आहण ‘हमळून साऱयािणी’ 
यातील लेखांचा संदभ्म दते तया मिणतात कती, 

‘...सगळया चचा्मसत्ांमधनू भरमार िोती ती पाचिात्य ्रिीवादी 
हवचारांची. सारे संदभ्म बािरेून आयात केलेले! हसमाँ द बोववुा, िॉन सटुअट्म 
हमल व तयाचयािी मागे गेलयास मरेी वोलसटनक्ाफट (१७९२मधये हलहिलेलया 
ए णवहणंडकेशन ऑफ द राईट्स ऑफ वमुनचया लेहखका) ये्पयांत ताणत 
नेलयाची आपलया ्रिीवादी अभयासकांची पधिती सव्मत् हदसनू येत िोती. 
तयामळेु अमरेरका व यरुोपमधील १९वया शतकातील उदारमतवादात ह्रियांचया 
आतमभानाच ेमळू शोधले िाव ूलागले.’ (तत्ैव, पमृ. ४)

ि ेआतमभान िाच ्रिी मकु्तीचा मळू ्रिोत आि ेआहण ि ेवयहक्भान िी 
हब्हटशांचया भारतीय उपखडंावरील सत्चेा आहण पाचिात्य उदारमतवादाचा 
पररपाक आि,े अशी मांडणी करणयात आली. डॉ. रूपा बोधी ‘उिाडलं, पण 
सयू्म कुठे?’ या यशवंत समुतं यांचया लेखाचा संदभ्म दते पढेु नमदू करतात कती,

‘उदारमतवादी चौकटीत प्ाप्त झालेले अहधकार साव्मिहनक िीवनात 
हततकयाच सामरया्मने उपभोगता येत नािीत, याचा वाढता प्तयय ह्रियांना 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
87

येत चालला..’ या सवांकष भ्रमहनरासाचा प्भावी िुकंार हसमाँ द बोववुा या 
फ्ें च ्रिीवादी हवदषुीचया िगहद्वखयात णद सेकंड सेकस (१९४९) या ग्रं्ातनू 
उमटला. ...हतने वयहक्भानापयांत येऊन पोिोचलेलया ्रिी-मकु्ती-चळवळीला 
्रिी-भान हदले.’ प्सततु हववेचनात ्रिीवादाची दसुरी लाट - हतने ्रिीतवाची 
वेगळी ओळख हनमा्मण केली असे मिणनू तयाचिेी श्ये पणूाांशाने पाचिात्य 
(यरुोप) दशेातील हचतंनालाच हदले आि.े’ (तत्ैव.)

तातपय्म असे कती, ्रिीमकु्ती चळवळीचा आहण ह्रियांचया आतमभानाचा 
प्ारंभ िा अलीकडचया काळातील असनू तयाच ेश्ये पाचिात्य हवचारवंतांना 
िाते, अशी मांडणी केली िाते. िी मांडणी करताना अडीच ििार वषाांपवूवी 
ह्रियांचया आतमभानाची मोठी चळवळ िोऊन गेली आहण ती यशसवी ठरली, 
याकडे भारतीय हवचारवंत दलु्मषि करतात. ती चळवळ मिणिेच त्ागत 
बधुिांचया हभषिणुीसंघातील िीवनमकु् ह्रिया व तयांनी केलेली आतमभानाची 
मांडणी. िी मांडणी थेरीगाथा या ग्रं्ातनू सपटिपण े अधोरेहखत केलेली 
आि.े ्ेरीगा्ेतील ्रिीवाद (इहत्भाव) बहघतला कती ्रिीमकु्तीची पाळेमळेु 
बधुिकालीन हभषिणुीसंघात सापडतात, जयाची नोंद ्ेरीगा्ेत केलेली आि.े 

हभषिणुी िोणयापवूवीच ेआयषुय हकतीिी कटिमय, यातनादायी, अपमाहनत 
असले तरी हभषिणुीसंघात प्वेश केलयानंतर तयात आमलूाग्र बदल झालेला 
आि.े अपमाहनत आयषुय िगणाऱया ्रिीने हभषिणुी झालयावर सनमानाची 
अनभुतूी घतेली आि.े बंधनांचा तयाग करून मकु् श्ास घतेलेला आि.े िी 
मकु्ता केवळ आधयाहतमक सवरूपाची नािी. हतला असंखय हमती आिते. 
हतची हवहवध रूपे आिते. 

वरवर अगदी सामानय वाटणारी बाबिी एखाद्ा वयक्तीकररता दःुखाचा 
स्रोत अस ूशकते. सवयंपाकपाणी व घरातील दनंैहदन कामकाि िा हनतयाचाच 
भाग आि ेआहण ती ह्रियांचीच िबाबदारी आि,े ि ेसगळीकडे सोहयसकररीतया 
रुिहवले गेले आि.े िवळपास सव्मच ह्रिया या कामकािात गरुफटून गेलेलया 
असतात. आपण नकळत तयात िखडून गेलो आिोत याच ेभानिी तया िरवनू 
गेलेलया असतात.

कोसल प्दशेातील मकु्ा्ेरीची गा्ा यासंदभा्मत हवचार करायला 
लावणारी आि.े मकु्ाचया हपतयाची गररबी असलयाने हतचा हववाि एका 
कुबड्या वयहक्बरोबर करणयात येतो. तो पती हतला आवडत नसनूिी ती 
हनमटूपण े तयाचयासोबत संसार करीत असते. एक हदवस ती हतचया पतीची 
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संमती घऊेन हभषिणुी िोते आहण अनेक हदवसांचया अभयासानंतर ती हनबबाण 
प्ाप्त करते. दःुखापासनू मकु् िोते. तया आनंदात ती मिणते -

‘समुतु्ा साधमुतु्ाहमि, तीहि खजुिेहि महुत्या ।
उदकुखलेन मसुलेन, पहतना खजुिकेन च ।
मतु्ाहमि िाहतमरणा, भवनेहत् समिूता’हत ।। (थेरीगाथा १९९८ : ३०५) 
(मी सवा्म्ा्मने मकु् झाले. प्ारंभी मी तीन वाकड्या गोटितींपासनू मकु् 

झाले. उखळ, मसुळ आहण कुबडा पती ! आि िरा-मरणाचया चक्ात िखडून 
ठेवणाऱया तमृषणचेा नाश करून मी पणू्मतः मकु् झाले आि.े)

तमृषणचेा हवनाश िी मकु्तीची सववोचच पातळी असली तरी उखळ-
मसुळापासनू सटुका िोण,े नावडतया पतीपासनू मकु्ता हमळण ेिी बाबदखेील 
मकु्ा्ेरीला मित्वाची वाटते. तसे हनरीषिण ती हतचया गा्ेत आविू्मन नोंदवते. 
घरातील दनंैहदन कामातनू प्तयषि अ्ा्मि्मन िोत नािी तयामळेु तया कामांची 
दखल घतेली िात नािी व तया कामाला प्हतष्ािी हदली िात नािी. गमृहिणीने 
ते काम करण ेगमृिीतच धरले िाते. हतचया कामाला ना मलूय ना प्हतष्ा. एका 
अ्ा्मने घरातील कामात िखडून हतच ेशोषणच िोत असते, परंत ुतयावर कुणीिी 
भाषय करीत नािी. तो हवषय चचधेला घणेचे टाळले िाते. ्रिीचया शोषणाची 
सरुुवात कौटंुहबक गमृिकामापासनूच िोते. हतचया शोषणाची हतला िाणीवच 
िोऊ नये याची दषिता घतेली िाते. 

घरात राबणाऱया ्रिीच ेश्म अनतुपादक मानले िातात. हतचया वाट्याला 
येणारे कामिी हकळसवाण े असते. उटिी-खरकटी भांडी घासण,े कपडे धणु,े 
मलेु अ्वा आिारी वमृधिांच ेमलमतू् साफ करण,े केरकचरा काढण,े झाडलोट 
करण ेअशी घमृणासपद काम ेह्रियांनाच करावी लागतात. वेतन हमळत असले 
तरी आििी धणु-ेभांडे करणारी, फरशी पसुणारी ‘कामवाली’ बाईच असते. 
परुुष नसतो. ग्रामीण भागातिी िनावरांच ेशणे भरण,े गोवऱया ्ापण ेअशी 
हकळसवाणी काम े ह्रियांनाच करावी लागतात. िी काम े ह्रियांचीच आिते 
असे िाणीवपवू्मक ठसहवले िाते. हतचा वेळ आहण श्म कुटंुबातील अनय 
सदसयांचया, हवशषेतः परुुषवगा्मचया, सेवेकररता बेमालमूपण ेवापरले िातात, 
हवशषे मिणिे तयाच े श्ये अ्वा तयाबदिलची कमृ तज्तािी वयक् केली िात 
नािी. हतचया कटिांना हकंमत हदली िात नािी. तया कामांमधये ती गरुफटून 
िाते. हतच े ्ंद, हतचया आवडी, हतचया हवकासाशी संबंहधत बाबतींकररता 
हतला वेळच हमळत नािी. ह्रियांना घरकामात अडकवनू एका अ्ा्मने तयांचया 
आतमोननतीचा, आतमहवकासाचा माग्मच बंहदसत केला िातो. 
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घरकामाप्माणचे नावडतया वयक्तीबरोबर हववाि झालयास मनाहवरुधि 
लादलेले लैंहगक संबंध, वैवाहिक ताणतणाव, पतीला वयसन असलयास 
तयापासनू िोणारा त्ास आहण घसुमट, लादलेलया सामाहिक रूढी-परंपरा 
अशी अनेक अदृशय बंधने ह्रियांचया बाबतीत हवचारातच घतेली िात 
नािीत. हतने नवऱयाची (तो कसािी असला तरी) हनमटूपण े सेवा करावी, 
कुटंुबातील सदसयांची काळिी घयावी, सवयंपाकपाणी आहण घरातील काम े
करावीत अशी धारणा बालपणापासनूच रुिहवली िाते व यात ्रिीच ेवयहक्तव 
अधंारून आहण कोमिेनू िाते. आपले शोषण िोते आि ेिचे हतला कळत 
नािी. हभषिणुी झालयामळेु कुटंुबाचया दनंैहदन कामकािातनू झालेली सटुका 
िादखेील मकु्तीचाच एक भाग आि,े अशा मकु्तीचा आनंद थेरीगाथेतील अनेक 
्ेरतींनी नोंदहवलेला आि.े    

 थेरीगाथेतील गा्ा आतमभानाचा परुसकार करतात. तयांनी हमळहवलेली 
मकु्ती सवकटिाहि्मत असनू तयासाठी तयांनी िो संघष्म केलेला आि,े तयाची 
संहषिप्त नोंद अ्वा तपशीलवार खलुासा तयांचया गा्ेतनू हदसतो. तयांना 
हमळालेली मकु्ती मिेनत आहण संघषा्मचा पररपाक आि.े सवतःहवषयी असलेला 
आतमहवश्ास तयांचया गा्ांमधनू झळकताना हदसतो. अनेक गा्ांमधनू याचा 
प्तयय येतो. ‘इहत्भावो नो हकं कहयरा हचत्हमि ससुमाहिते।’(तत्ैव, पमृ. ३१२) 
(िर आपले हचत् ताबयात असेल तर ्रिी असण ेिी अडचण कशी काय ठरेल? 
आपले ्रिीतव िा आपलया प्गतीत अड्ळा ठरूच शकत नािी.) अशी 
कणखर भहूमका तया ठामपण ेमांडतात. या ठाम भहूमकेतनूच तयांच ेआतमभान 
हवकहसत झालेले आि,े िी बाब अधोरेहखत करणयासारखी आि.े 

्ेरतींचया या महुक्प्वासात त्ागत बधुिांचया माग्मदश्मनाची भहूमका 
अतयंत मित्वाची ठरली आि.े आपलया मकु्तीच ेश्ये तया त्ागत बधुिांना दतेात. 
त्ागत बधुिांना तया ‘हपता’ मानतात. तयामळेु थेरीगाथेत अनेक हठकाणी ्ेरी 
सवतःची ओळख ‘ओरसा धीता बधुिसस’ (तत्ैव, पमृ. ३११) मिणिे ‘बधुिांची 
मलुगी’ हकंवा ‘बधुिकनया’ असा करतात. बधुिांना तया हपतयासमान मानतात 
आहण बधुिांप्हत असीम कमृ तज्ता वयक् करतात. त्ागत बधुि ्रिी-मकु्तीच ेउद्ाते 
आिते. तयांनी ्रिी-मकु्तीचा परुसकार केलेला आि.े जया काळात ह्रियांवर 
अनेक बंधने िोती तया काळात ह्रियांकररता हभषिणुीसंघ स्ापन करून तयांना 
सव्म प्कारच े सवातंत्य बिाल करणयाच े क्ांहतकारी पाऊल त्ागत बधुिांनी 
उचलले. 
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्रिी िी परुुषापेषिा कोणतयािी अ्ा्मने दयुयम नसनू हतचयाकडे परुुषाप्माणचे 
सव्म गोटिी साधय करणयाची षिमता असते. ती परुुषाचया समकषिच असते. ्रिीिी 
परुुषाप्माण ेमकु्तीचा अनभुव घऊे शकते. सवतंत् रािू शकते. धममाच ेअधययन 
आहण अधयापन करू शकते, ि ेतयांनी केवळ शाहबदक नवि ेतर प्तयषि कमृ तीतनू 
दाखवनू हदले. दःुखमकु्तीचा अनभुव घतेलेलया ह्रियांच ेिषवोद्ार व ह्रियांचया 
िीवनात झालेलया आमलूाग्र पररवत्मनाच ेथेरीगाथेतनू हदसणारे वण्मन ि ेतयाच े
उत्म उदािरण आि.े

त्ागत बधुिांनी हभषिणुीसंघ स्ापन करणयास परवानगी हदलयानंतर सव्म 
्रातील ह्रिया मोठ्या प्माणात प्व्रहजित झालया. ‘ह्रियांनी गमृितयाग करून 
संनयसत िोण’े, िी ्रिीमकु्तीचया इहतिासातील अननयसाधारण बाब आि.े ्रिी-
परुुष समानतेचया लढ्यातील तो मलैाचा दगड आि.े हभषिणुीसंघाची स्ापना 
िी भारतीय इहतिासातील क्ांहतकारी घटना मानली िाते कारण तयाकाळी 
ह्रियांना अशभु व िीन समिनू तयांची िटेाळणी केली िात िोती. ह्रियांवर 
अनेक प्कारची बंधने लादलेली िोती. तयांना धाहम्मक सतरावर सवातंत्य नविते. 
ह्रियांना परुुषांचया बरोबरीच ेमानले िात नविते. गो.म.िोशी यांचया णहदंूचं े
समाजरचनाशास्त्र या ग्रं्ात मिटले आि ेकती, ‘्रिी कोणतयािी तऱिचेया धदं्ात 
परुुषाचया बरोबरीने काम करू शकते वगैरे िी भाषा ऐकू येते ती अशा्रिीय, 
अहसधि आहण पोरकटपणाची आि.े’ (िोशी १९३४ : ३२१) अशा पररहस्तीत 
त्ागत बधुिांनी ह्रियांना परुुषांप्माणचे गमृितयाग करणयास हदलेली परवानगी 
िी बाब क्ांहतकारकच आि.े या घटनेमळेु ह्रियांचया धाहम्मक व सामाहिक 
सवातंत्यास प्ारंभ झाला.

्ेरीगा्ेची िडणघडण जया काळात झाली तो बधुिकाळ िा 
्रिीसवातंत्याचा सवुण्मकाळ िोता. त्ागत बधुिांनी ह्रियांना सामाहिक तसेच 
धाहम्मक बाबतीत संपणू्म सवातंत्य हदले. Chatsumarn Shatsen यांनी A study 
of Early Buddhist Institute of Nuns (Bhikkunis) Based on the 
Patimokkha या ग्रं्ात मिटले आि ेकती, ‘Women in the Buddhistic 
period enjoyed more freedom and priviledge comparatively to 
any other time, both socially and spiritually.’ (Shatsen 1970 
: 4) त्ागत बधुिांनी ह्रियांना हदलेली संघप्वेशाची परवानगी िी ह्रियांना 
सामाहिक व धाहम्मक प्हतष्ा प्ाप्त करून दणेारी मित्वाची घटना आि.े

ह्रियांना हभषिणुी िोणयास परवानगी दतेाना त्ागत बधुिांनी िी बंधने 
घातली तयाचा आधार घऊेन बधुिांना ्रिीहवरोधी ठरहवणयाचा प्यासिी केला 
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िातो. ह्रियांना संघप्वेश दतेाना बधुिांनी सरुुवातीला हदलेला नकार, तयानंतर 
ह्रियांना बंधनकारक असलेले आठ हनयम, वेळोवेळी हभषिणुतींवर टाकलेले 
हनबांध या बाबी प्ामखुयाने हवचारात घतेलया िातात. तयाचप्माण े ह्रियांना 
प्व्रजिा हदली तर त्ागत बधुिांनी मितप्यासाने स्ाहपत केलेला धमम एक 
ििार वषाांऐविी फक् पाचशचे वषधे हटकेल असे बधुिांनी केलेले भाकतीत 
िा मदुिािी चचधेला घतेला िातो. या सव्म बाबी प््मदश्मनी त्ागत बधुिांना 
्रिीहवरोधी ठरहवणयास परूक वाटतात. परंत ुया बाबतींवर ततकालीन पररहस्ती 
व सामाहिक वासतवाला हवचारात घऊेन प्काशझोत टाकला तर तयामागील 
वासतव उिेडात येते. ह्रियांचया गमृितयागाबाबत त्ागत बधुि आहण भदनत 
आननद यांचयातील चचा्म यावर प्काश टाकते. भदनत आनंद  त्ागत बधुिांना 
हवचारतात कती शदू्र आहण ह्रिया असवच् आहण िीन दिा्मचया असलयामळेु 
तया दःुखमकु् िोऊ शकत नािीत, असे तमुच ेमत आि ेकाय? तमुिी सांहगतलेला 
धमम आहण हवनय यांचा सवीकार करून तया हनबबाण प्ाप्त करणयास असम ््म 
आिते असे तमुिास वाटते काय? तयावर त्ागत बधुि मिणाले,

‘आनंदा, गैरसमि करून घऊे नकोस. हनबबाणापयांत पोिोचणयास 
परुुषांइतकयाच ह्रियािी सम ््म आिते, असे माझ े मत आि.े आनंदा! 
माझयाहवषयी गैरसमि करून घऊे नकोस. ्रिीपरुुषांतील हवषमतेचया 
तत्वांचा मी परुसकता्म नािी. मिाप्िापतीचया हवनंतीला मी हदलेला नकार 
िा ्रिीपरुुषांतील हवषमतेवर आधारलेला नािी. तो वयाविाररक कारणांवर 
आधारलेला आि.े’ (आबेंडकर १९८२ : १५१) यातनू बधुिांच े्रिीहवषयक 
हवचार सपटि िोतात. त्ागत बधुिांनी िीवनभर ्रिी-परुुष समानतेचा उद्ोष 
केला, ते ्रिी सवातंत्याच ेपरुसकतधे िोते.

ह्रियांचया पारतंत्याची व ह्रियांना हमळणाऱया दयुयम वागणकुतीची 
मळेु भारतातलया प्हतगामी धाहम्मक हवचारसरणीत असलयाच े हदसनू येते. 
पतु्िनमाचा आग्रि धाहम्मक कम्मकांडाशी संबंहधत हदसतो. िर पतु्ाने हवहशटि 
प्कारच ेकम्मकांड केले तरच पवू्मिांना मकु्ती हमळते, अशी धारणा िनमानसात 
रुिलेली असलयाने कनयेपेषिा पतु्िनम अहनवाय्म ठरला व ्रिी-परुुष भदे वाढून 
ह्रियांना दयुयम स्ान हमळाले. त्ागत बधुिांनी परंपरागत चालत आलेली िी 
मकु्तीची कलपना नाकारली आहण आपली मकु्ती पतु् अ्वा अनय कुणावर 
अवलंबनू नसनू ती आपलया सवतःचयाच आचरणावर अवलंबनू असलयाच े
प्हतपादन केले. तयामळेु पतु्िनमाच े अवासतव सतोम कमी झाले. ्रिी-परुुष 
समानता प्स्ाहपत करणयाकररता िी बाब अतयंत मित्वाची ठरली. भनते 
धममाननद यांनी Status of Women in Buddhism या ग्रं्ात मिटले आि,े
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‘The well being of father or grandfather does not depend 
upon the action of the son or grandson. They were responsible 
for their own actions. Such enlightened teachings helped to 
correct the views of many people and naturally reduced the 
anxiety of women who were unable to produce sons to perform 
the rites of the ancestors’ (Dhammanand 2019 : 3) त्ागत बधुिांनी 
्रिी-परुुष हवषमतेचया मळुाशी असलेली धम्मसंकलपनाच मोडीत काढलयाने 
्रिी-परुुष समानतेचा माग्म मोकळा झाला. 

ह्रियांना सवतःची सवतंत् ओळख असण,े िी बाबदखेील भारतीय 
पररपे्क्यात क्ांहतकारक मानली पाहििे. ्रिीची ओळखच कुणाची तरी पतनी, 
कुणाची तरी मलुगी, कुणाची तरी आई अशी परुुषप्धान वयवस्ेशी िोडलेली 
असते. थेरीगाथेतील सव्म हभषिणुी मात् या परुुषी वयवस्ेला पणू्मतः नाकारून 
सवतःची वयक्ती मिणनू ओळख स्ाहपत करताना हदसतात. कोणतयािी परुुषाचा 
संदभ्म न घतेा तयांनी ्रिी मिणनू सवतःच े सवतंत् असे अहसततव अधोरेहखत 
केलेले हदसते. सवयंिाणीव (self awareness) आहण सवयंहदशाहदगदश्मन 
(self direction) यावर तया खबंीरपण ेउभया हदसतात. ्रिीच ेआतमभान िा 
्रिीमकु्तीचा पाया आि.े थेरीगाथेतनू ि ेआतमभान सपटिपण ेहदसते. ि ेआतमभान 
िाच ्रिीमकु्तीचा मलूाधार आि ेआहण मिणनूच ‘थेरीगाथा’ िा िगभरातील 
्रिी-मकु्ती चळवळतींचा आद्घोष ठरतो.
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तेलगुमूधले ह्रियांचे लेखन गंगादवेी या काकतीयकनयेचया कावयापासनू, 
मिणिे चौदावया शतकापासनू ज्ात आि.े प्खयात संतकवी अननममाचाय्म यांची 
पतनी हतममककांबा हिचया सभुद्राकल्ािम ु कावयाने पंधरावया शतकात तया 
प्वािाला पढुचे वळण हमळाले आि.े या कावयाचा ् ेट पररणाम हिचया रचनेवर 
आि,े अशी सतरावया शतकातली परमा ््मषिेत्ात गािलेली संत कवहयत्ी मिणिे 
तररगोंडा वेंगमांबा. अननममाचायाांनी आपलया भहक्रसाने हभिलेलया पदांनी 
हभिवनू टाकलेलया हतरुपती-हतरुमलै दवेस्ानचया पररसरातच हतचे बिुतांश 
आयषुय गेले आहण हतने अननय भक्तीचया उमाळयाने नवनवया कावयरचना 
करीत तयांचा भहक्कावयाचा वारसा सममृधि केला.

अननममाचाय्म आहण हतममककांबा िचे हतचे खरे पवू्मसरूी. कारण 
हतममककांबानंतर जया ्रिीरचनाकार तेलंगण-आंध्रात िोऊन गेलया आहण 
अनय भाषक प्दशेांत रािूनिी जयांनी तेलगुमूधनू रचना केलया, तया परमा ््म 
षिेत्ातलया नवितया. भहक्संप्दायाशी तयांचा संबंध नविता. भासकराचायाांची 
मलुगी गहणतज् लीलावती, उदयेंद्रपरुम ् अनंताचायु्मल ु यांची मलुगी हत्वेणी, 
रािा रघनुा्ाची दरबारी कवहयत्ी मधरुवाणी, रािा हवियराघवाची दरबारी 
कवहयत्ी आहण संहगनी रंगािममा हकवा तंिावरुचया रािा प्तापहसंिाची 
कलावती कवहयत्ी मदुुिपलानी अशा वेंगमांबेचया कािी पवू्मकालीन आहण 
कािी समकालीन कवहयत्तींची नावे तेलगु ूसाहितयाचया इहतिासात घेता येतात 
खरी, पण तया भहक्आंदोलनातलया ह्रिया नविते. हशवाय वेंगमांबेचया संदभा्मत 
संपक्म , प्भाव अ्वा पररणाम अशा कोणतयाच दृटिीने तयांचा हवचार करता येत 
नािी.

वेगमांबाचा आदरबंध िळुतो तो फक् अननममाचायाांशी आहण तयांचया 
पतनीशी मिणिे हतममककांशी. आपले ताहलपाक ि ेलिानसे गाव सोडून तरुण 
अननममाचाय्म पंधरावया शतकाचया प्ारंभी हतरुमलै पव्मतावर आले ते भहक्धुंद 
अवस्ेत आहण तयांचे सव्म आयषुय वयंकटेशचरणी समहप्मत झाले. तयांची 
कावयरचना तेलगुतूील धम्मपर साहितयात मानाचे स्ान हमळवनू आि.े

हतममकांबा िी तयांची पतनी. तीिी प्हतभावान कवहयत्ी. हतने 
मिाभारतातला ‘सभुद्रािरणाचा प्संग’ कावयहवषय केला. अिु्मन िा नायक 
असलेले ११७० पदबंधांचे सभुद्राकल्ािम ुि ेकावय हतने रचले. ‘कलयाण’ 
याचा अ ््म हववाि. या हववािवण्मनात काळाचे अंतर ओलांडून समकालीन 
तेलगु ू संसकमृ ती, स्ळवण्मने आहण रीहतभाती तर आलयाच, पण समकालीन 
समािाची संवेदनशीलतािी आली.
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वेंगमांबेने तयांचे ऋण मानत आपले भक्िीवन आहण कावयिीवनिी 
सफल केले.

तररगोंडा ि ेआंध्र प्दशेातलया हचत्रू हिलह्ातले एक लिानसे गाव आि.े 
मळूचे ते तेलगु ूलोकांचे नसावे असे अभयासक मिणतात. पंधरावया-सोळावया 
शतकात कधीतरी कना्मटकातलया हवियनगरिवळचया रायदगु्म गावातले लोक 
दषुकाळामळेु दशेोधडीला लागले. घरदार, शेतीवाडी सोडून कुटंुबेचया कुटंुबे 
अननाचया आहण उपिीहवकेचया शोधात स्लांतररत झाली. तयातलयाच 
काितींनी आंध्रात हचत्रू हिलह्ातलया वाहलमकतीपरूिवळ वसती केली. तया 
वसतीचे नाव तररकोंड हकंवा तररगोंड. ‘तरी’ मिणिे भरपरू पाणयाने सपुीक 
झालेली िमीन आहण ‘कोंड’ मिणिे डोंगर, टेकडी हकंवा उंचवटा. सामानयतः 
आंध्रातली नरहसंिाची मंहदरे कोंडावर आिते. या गावीिी नरहसंि आिचे.

हवियनगरचया सम्राटाने बिुधा आपलया माणसांसाठी इ्लया नरहसंि 
मंहदराला दानेिी हदली आिते. आंध्रचया सांसकमृ हतक इहतिासात या गावातलया 
नरहसंि मंहदराची हवशेष नोंद आि.े (ढेरे २०१६ : ४४)

तररकोंडा गाव वसवणाऱया स्लांतररतांमधये कािी ब्ाह्मण कुटंुबे िोती. 
तयातलया एका कुटंुबात लक्मीनरसममा नावाची गमृहिणी ताक घसुळत असताना 
हतचया डेऱयात हतला एक शाहळग्राम हमळाला. शाहळग्राम ि ेसवयंभ ूनरहसंिाच े
प्तीक. हतचा आनंद सगळया गावात पोिोचला. राम नायडू िा गावचा प्मखु! 
तयाने पढुाकार घेतला आहण गावात लक्मीनरहसंिाचे मंहदर उभे राहिले. मतूवी 
प्हतष्ाहपत झाली आहण शेिारीच लक्मीनरसममाला सापडलेला शाहळग्रामिी 
स्ापन झाला. मंहदराचया प्ांगणात आंिनेयाची, मिणिे मारुतीची मोठी मतूवी 
उभी केली गेली. एक नवे ती ््मस्ळ हनमा्मण झाले.

ज्रीविचरररि : प्ारंरकाळ
लक्मीनरसममाचया घराणयातच इ. स. १७३० मधये वेंगमांबेचा िनम 

झाला. वहसष् गोत्ीय नंदवाररक संप्दायाचे ते घराणे. कनल कमृ षणयया आहण 
मंगमांबा या िोडपयाची ती मलुगी. बाळपणापासनू घरातली नरहसंिभक्ती 
हतचयातिी हभननू गेली. नरहसंिाची सतोत्े गाणारी, नाचणारी आहण भक्तीचया 
आवेगात अधनूमधनू भान िरपनू िात असलेली िी मलुगी इतरांपेषिा वेगळी 
ठरली. सव्मसामानयांचया दृटिीने भ्रहमटिच ठरली. तया काळचया प््ेप्माण े
अगदी लिान वयात हतचे लगन झाले. श्ीवतस गोत्ातला इिंेटी हतमयया िा 
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नरगुंटापालम ्गावचा तरुण हतचा नवरा झाला. ती मात् नरहसंिालाच पती माननू 
चालली िोती.

ऋतसुनान िोईपयांत मािरेी रािून ती सासरी गेली खरी; पण हतने पहिलया 
रात्ीच नवऱयाला सांगनू टाकले, कती तयाने हतला पतनीचया अहधकारात सपश्म 
करू नये कारण ती नरहसंिाची पतनी आि.े नवरा भला िोता, पण हनराश झाला. 
आखयाहयका अशी आि,े कती तयाला तयाची कुलदवेी चामुंडेश्रीच हतचया 
िागी हदसली आहण तो ितप्भ झाला. कािी काळाने कसलयाशा कारणाने तो 
मरण पावला आहण वेंगमांबा हवधवा झाली.
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वैधवयाचा असव्रीकार
काळ दोन-अडीचशे वषाांपवूवीचा. बालहववाि सव्ममानय िोते, असा तो 

काळ. वेंगमांबेचा नवरा हतचयापेषिा हकती मोठा िोता ि ेकळायला माग्म नािी; 
पण तया काळात अनेक मलुी लिानपणीच लगनाला आहण नंतर वैधवयाचया 
मिाकठीण काळाला सामोऱया िात असत. वेंगमांबेचया बाबतीत मात् ्ोडे 
हनराळे घडले. प्ारंभापासनूच हतने नरहसंिाला आपला सवामी मानले िोते. 
लौहकक पती हतला आपला वाटतच नविता. हतचयासाठी तो हतचा कुणीिी 
नविता. कळू लागले तेविापासनू अककमिादवेी महललकािु्मनाची झाली हकंवा 
मीरा हगररधर गोपालाची झाली, तशी तीिी नरहसंिसवामीची झाली. तयामळेु 
हतचा नवरा - इिंेटी हतमयया मरण पावला तरी हतने सौभागयलेणी उतरवली 
नािीत. कारण हतचा नरहसंिसवामी तर अमर असा दवैी परुुष िोता. हतचयासाठी 
तो सदवै असणार िोता. तो अहवनाशी िोता.

वेंगमांबेने सौभागयलेणी उतरवली नािीत आहण केशवपनिी केले नािी. 
सामाहिकदृट्िया िा हतने केलेला मोठा अपराध िोता आहण तयाची हशषिािी 
हतला भोगावी लागली. फार मोठ्या लोकहनंदचेी ती धनीण झाली. हतने 
मीरेचया पावलावर पाऊल ठेवले. मीरा उत्रेतली, रािस्ानची. हतचयानंतर 
िवळिवळ शंभर वषाांनी वेंगमांबेने दहषिणेत हतचे अनसुरण केले आहण ती 
दहषिणेची मीरा झाली.

हतचे ते सािस काळाला सवीकारता आले नािी. लोकषिोभ प्चंड िोता. 
एकतीकडे हतचे वडील हतला उत्म पारमाह ््मक हशषिण दणेयासाठी धडपडत 
िोते आहण दसुरीकडे लोकांचया टीकेचा भहडमार सिन करत िोते. मदनपलली 
गावचे रूपावतरम ् सबु्ह्मणयशा्रिी ि े वेंगमांबेचे गरुू झाले. (Leelavati K. 
2008) 

तयांचयािवळ हतने वेदानताचा अभयास केला. योगशा्रिाचा अभयास 
केला. संसकमृ त आहण तेलगु ूदोनिी भाषांमधले भहक्पर साहितय हतने अभयासले. 
कहवता आहण नाटक ि े हतचया आवडीचे हवषय. हतची सवतंत् प्हतभा 
यषिगानासारखया प्योगातम कलेतिी रमली.

रोि ती तररगोंडातलया नरहसंिमंहदरात िाई. हदवसाचा बिुतांश वेळ 
ती हत्ेच असे. प्ांगणातलया मारुतीचया मतूवीमागे ती धयानस् बसे. तररगोंडा 
नणृसंहशतकम ् ि े हतचे पहिले संसकमृ त कावय हतने हत्ेच रचले. पाठोपाठ 
नरणसंहणवलासकथा िी यषिगान शैलीतली रचनािी आली. राज्ोगामतृसारम,् 
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बालकृषिनाटकम ्अशा इतर रचना एकतीकडे ती करत िोती आहण दसुरीकडे 
लोकांनी चालवलेली हनभ्मतस्मना सिन करत िोती.

काळाचया पुढे पाऊल
एकदा हतचया कुटंुबावर दडपण आणनू लोकांनी हतचया केशवपनासाठी 

एक निावी तयांचया घरी पाठवला. आखयाहयका अशी आि े कती हतचया 
निरेतले हनषेधाचे तीव्र तेि पािून तो घाबरला आहण ्र्र कापत आपलया 
घरी परतला. नंतर मग तो प्यतन लोकांनी सोडून हदला, तरी सकेशा हवधवेला 
तयांनी षिमा केली नािी. तया पररसरात पषुपहगरी शंकराचायाांचे येणे झाले, तेविा 
गावाने तयांना आग्रिाने आमंहत्त केले आहण नरहसंिमंहदरात तयांचयासमोर 
वेंगमांबेचा नयायहनवाडा करणयाचा घाट घातला. (Hanumantu K. 2008) 

वेंगमांबेचे असाधारण धैय्म या वेळी पणाला लागले. गावकऱयांनी 
केलेली हनंदा आहण तयांनी हदलेला उपद्रव सिन करणे वेगळे आहण प्तयषि 
शंकराचायाांसारखया ज्ानवंत अशा पारमाह ््मक सत्ाधीशांसमोर उभे रािून 
हवद्रोि करणे वेगळे. पण वेंगमांबा हत्ेिी ठाम राहिली. हवियी झाली. झाले 
असे कती हतने शंकरपीठासमोर यावे असा हनरोप हमळाला, तेविा ती िेवायला 
बसत िोती. मी भोिन करून येते असा हनरोप हतने हदला. गावासाठी हतचा िा 
उदिाम अपराधच िोता. पण ती शांतपणे िेवली आहण मग श्ीफळ, फुलांचा िार 
घेऊन ती आचायाांचया दश्मनाला गेली.

आचायाांनी हतचे मखुदश्मन घेतले नसावे; कारण व्रिपटामधये असताना 
तयामागनू संवाद करणयाची सचूना हतला केली गेली. बिुधा सकेशा हवधवेच े
मखुदश्मन न करणयाचा संकेत तयांनी पाळला असावा आहण वेंगमांबा 
तयामळेुिी ् ोडी अहधक दखुावली गेली असावी. आचायाांनी मग हतला ्रिीधम्म 
समिावला. हवधवा ह्रियांसाठी समािाने घालनू हदलेले हनयम समिावले. 
पहतहनधनानंतर सौभागयलेणी न उतरवणे आहण मखुयतः केशवपन न करणे ि े
धम्मबाह् कमृ तय असलयाचे हतचया लषिात आणनू हदले.

यावर वेंगमांबेने केलेले प्श्न हधटाईचे तर आितेच; पण हतचया बहुधिमत्ेच े
आहण हवचारपवू्मक हतने घेतलेलया भहूमकेचेिी हनदश्मक आिते. हतने आचायाांना 
नम्रपणे हवचारले कती कोणतया धम्मग्रं्ात हवधवेचे केशवपन करणयाचा हवधी 
आवशयक मिणनू सांहगतला आि.े हतने असेिी हवचारले कती असे वपन का 
करायचे असते. आचायाांनी उत्र हदले कती िी पवूा्मपार चालत आलेली िनुी प््ा 
आि ेआहण ती पाळणे कत्मवय आि.े वपन केलयाने चाररत्य शधुि रािते. तयावर 
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वेंगमांबेने हवचारले कती डोकयाचया वरचे केस काढून टाकलयाने डोकयाचया 
आतले हवचार कसे काढून टाकता येतील? आहण शधुिीचा प्श्न असेल तर मग 
हवधवेला - हिला परुुषदश्मनिी वजय्म आि,े हतला निावयाने, मिणिे परपरुुषाने 
एकांतात सपश्म करणे योगय आि ेका? शेवटी ती असेिी मिणाली कती, आचाय्म 
सांगतात मिणनू केवळ तयांचा आदशे माननू केशवपन करायचे ठरवले, तरी 
वपनानंतर पनुिा केस उगवणारच नािीत, अशी वयवस्ा आचाय्म करतील का?

अठरावया शतकाचया पवूा्मधा्मत िनमलेलया वेंगमांबेचे ि ेिािीर सभेतले 
प्श्नोत्रांचे सािस पाच-साडेपाच ििार वषाांपवूवी िहसतनापरूचया रािसभेत 
द्रौपदीने केलेलया प्श्नोत्रांची आठवण करून दणेारे आि.े

वेंगमांबेने या प्कारे प्तयषि शंकराचायाांना प्श्न करणे आहण तयांना 
नमसकारिी न करणे यांमळेु गावकरी कमालीचे संतप्त झाले. आचायाांना 
नमसकार करणयाची तयांनी हतला सचूना केली. तयावर हतने आचायाांनी आपले 
वयासपीठ सोडून उठून दरू विावे, अशी हवनंती केली. आखयाहयका अशी 
आि ेकती आचाय्म पीठावरून उठून बािलूा िोताच वेंगमांबेने पीठाला नमसकार 
केला आहण ततषिणी ते वयासपीठ आग लागनू भसमसात झाले. तो चमतकार 
पािून शंकराचायाांची हतचयाकडे पािणयाची दृटिी बदलली. तयांनी कौतकुाने 
भक् प्लिादाचा अवतार मिणनू हतचा आदर केला आहण गावकऱयांना तोपयांत 
झालेलया चकुा सधुारणयाचा उपदशे करून ते हनघनू गेले.

नतरुमलैकडे प्याि
एवढा रोमांचक प्संग घडूनिी तररगोंडा गावाने वेंगमांबेचा सवीकार केला 

नािी. नरहसंिाचया दवेळात हतचे वावरणे, धयानस् बसणेिी तयांनी बंद केले. 
हतचया कुटंुबाला बहिषकमृ त करणयाचा हनण्मय घेतला. मग मात् वेंगमांबा गावात 
राहिली नािी. ती गाव सोडून मकुकाम करत करत हतरुमलै पव्मतावर पोिोचली. 
हत्े वयंकटेश नांदत िोता. नरहसंि - वेंगमांबेचा सवामी, िा तर श्ीहवषणचूाच 
अवतार. वेंगमांबा आपलया गावातलया नरहसंि सवामीपासनू दरू आली खरी, 
पण पनुिा तयाचयाच मळू रूपािवळ आली.

तयावेळचे दवेाचे एक पिुारी आतमारामदास यांनी हतची भक्ती िाणली 
आहण दवेाचा मोठा लाकडी र् हि्े उभा असे, तयाचयािवळच हतला 
रािणयासाठी िागा हदली. वेंगमांबेला आणखी कािी नकोच िोते. हतने 
आपलया झोपडीभोवती तळुशीची बाग केली. फुलझाडांची नाना रोपे लावली. 
हतचयाकडून दवेाला वािणयाचे पषुपिार रोि मंहदरात िाऊ लागले.



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
101

णवषिपुाररजातम ुिी हतरुमलैवरची हतची पहिली रचना. हतरुमलैवर हतचया 
प्हतभेला बिरच येत गेला. उतकट भहक्भाव आहण रसमयी वाणी-लेखणी. 
ती कावय-नाटकांधये रंगनू गेली. अननममाचायाांनी आधीच तो सगळा पररसर 
भहक्संगीताने नादावनू टाकलेला िोता. पंधरावया शतकात िनमलेले ि ेश्ेष् 
भक्कवी ताललापाकका नावाचया लिानशा गावातनू हतरुमलैवर येऊन राहिले 
आहण आपलया ३२,०००पेषिा अहधक संकतीत्मनांनी तयांनी हतरुपती वयंकटेशावर 
भक्तीचा वषा्मव केला. तयांची पतनीिी कवहयत्ी िोती. हतनेिी कावयरचना केली 
िोती. तयांचया भहक्संगीताने भारलेलया पररसरात वेंगमांबा रािू लागली आहण 
तयांचया घराणयातलया माणसांशी हतचे सनेिसंबंधिी िळुले. प्हतभेला तर ते 
वातावरण पे्रक ठरलेच, पण वयविारातिी तयांचा आधार हमळाला.

मात् तररगोंडाप्ाणेच हतरुमलैवरिी अककरामयया दीहषितलुसुारखे कािी 
श्ीमंत, उपद्रवी लोक िोतेच. अच्मक संघाचे प्मखु अककरामयया हतचयावर 
अतयंत नाराि िोते. सकेशा हवधवेचा मंहदराचया दनंैहदन हवहधहवधानांशी 
संबंध असणे तयांना मानयच नविते. आखयाहयका अशी आि ेकती दीहषितांचा 
त्ास एकदा इतका असह् झाला, कती वेंगमांबेने तयांना शाप हदला आहण एका 
रात्ीत तयांचया भलयामोठ्या एकत् कुटंुबातली अनेक माणसे हवषबाधा िोऊन 
ममृतयमुखुी पडली. ‘तमुचया घराणयात केवळ एकच वंशि हिवंत रािील’ असा 
उःशाप वेंगमांबेने तयांना हदला आहण पढेु हतचे वचन सा ््म िोत राहिले असे 
मिटले िाते. (Krishnamoorthy 2008 : 12)

साधिारनत
वेंगमांबा हतरुमलैवर दीघ्मकाळ राहिली. वयाची पाऊणशे वषधे 

उलटलयावर हतने कािी काळ शांतपणे तपःसाधनेत घालवणयाचा हनण्मय 
घेतला आहण तमुबरुुकोना या हतरुमलैपासनू बारा मैलांवर असलेलया लिानशा 
वसतीचया हठकाणी एका गुंफेत ती िाऊन राहिली. हत्े हतला लौहककापासनू 
दरू हनवांतपण लाभले. मनन, हचंतन करता आले. योगसाधनािी करता आली. 
हद्वपद भागवतलेखनाची पवू्मतयारी झाली. चेंचनुाटकमच्ी रचना पणू्म झाली. 
मलयालसवामतींसारखे ज्ानी भक् हत्ेच साधनारत िोते. तयांनीिी हतचे दश्मन 
घेतलयाची नोंद केली गेली आि.े

इ्ेिी हतचया संदभा्मत एक आखयाहयका हनमा्मण झाली आि.े कोणी 
एक चंद्रशेखर नावाचा मिारोगी हतचया आशीवा्मदाने रोगमकु् झाला; पण हतने 
मना केले असतानािी तयाने हतचा ठावहठकाणा हतरुमलैवरचया भक्भाहवकांना 
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सांहगतला. तयामळेु हतला आग्रिपवू्मक हतरुमलैवर परत बोलावले गेले. हतच े
अखेरचे हदवस - शेवटची दीड-दोन वषधे हतरुमलैवर वयंकटेशसाहननधयातच 
गेली. दवेाचया र्ानिीकचया हतचया हनवासाभोवती पनुिा तळुशीचे बन 
उगवले. फुलझाडे फुलली. हतने प्ा ््मना केली आहण हतचया हवहिरीला पाणी 
लागले.

अखेरचा काळ
वेंगमांबा हतरुमलैला परतली, तोपयांत हतची कतीतवी भक्िनांमधये पसरली 

िोती. पिुाऱयांचा - मिणिे अच्मक संघाचा हवरोध मावळला नविता, पण तोिी 
एका चमतकाराने दरू झाला. आखयाहयका अशी आि ेकती, दवेमंहदरात वेंगमांबा 
करत असलेलया पिूेला आहण आरतीला पिुाऱयांनी हवरोध करणे सरुू केले, 
तेविा एक हदवस वेंगमांबेने ती पिूा आहण आरती ्ांबवली आहण घरीच 
वेंकटेशाचया मतूवीची पिूा करणयाचा हनण्मय घेतला.

योगायोग असा कती दसुऱया हदवशीच दवेाची र्यात्ा िोती. र् हनघाला 
आहण वेंगमांबेचया दाराशीच घट्ट ्ांबनू राहिला. कािी केलया तो पढेु सरकेना. 
शेवटी हतने येऊन आरती करावी अशी हवनंती हतला केली गेली. अ्ा्मत, 
नंतर र् माग्मस् झाला. तेविापासनू रात्ीची वेंकटेशाची आरती िी वेंगमांबेची 
आरती असते. मतुयाल आरती मिणिे मोतयांची आरती असे हतला मिटले िाते. 
आििी िळदकंुकवाने रंगलेले मोती आहण लिानशी वेंगमांबेची पंचधातचूी 
मतूवी बसवलेले तबक घेऊन ती आरती दवे हनिणयापवूवी केली िाते. र्यात्ेचया 
वेळीिी अिनू इिंेटी कुटंुबाकडून दवेाची आरती येते. (रेड्डी २०१० : पमृ. १८)

असे सांगतात कती, वेंगमांबेने आपलया सासरचया कुटंुबातनू इिंेटी 
नरसपपा िा मलुगा दत्क घेतला िोता आहण आपलया धाकट्या बहिणीचया 
मलुीलािी िवळ ठेवनू घेतले िोते. हतचे सिस्रचंद्रदश्मन झालयावर फार काळ 
ती िगली नािी. इ.स. १८१७मधये हतने दिे ठेवला. हतचया हशषयांनी, आप्तांनी 
आहण अनय भक्ांनी हतचया तळुशीचया बागेतच हतचे वमृंदावन बांधले. िवळच 
आंिनेय-मारुतीची मतूवीिी उभी केली. आििी हतरुमलै पव्मतावर ते स्ान 
दश्मनीय आि.े ती ियात िोती तोपयांत हतचया नरहसंिसवामीला अखंड आठवत 
असली पाहििे. गावाकडचया नरहसंिमंहदराशी हतने संपक्म  ठेवला िोताच, 
पण ती हतरुमलैवरिी नरहसंिियंती मोठ्या उतसािाने सािरी करत असे. एका 
्ोट्या गावातलया बालहवधवेने आपलया आराधय दवैताला सव्मसव माननू 
परमा ््मषिेत्ात पाऊल ठेवले आहण िळूिळू अभयासाचया, साधनेचया, भक्तीचया 
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आहण सवतंत् प्हतभेचया बळावर िीवनसाफलय प्ाप्त केले; िी किाणी खरोखर 
मोठी उद्ोधक आि.े

वयनक्तव आनि सानहतय
वेंगमांबेची रचना संखयेने हवपलु आि.े हतचयापवूवी िोऊन गेलेलया कोणािी 

तेलगु ूकवहयत्ीने इतकती हवपलु रचना केलेली नािी. संसकमृ त ग्रं्ांचे वाचन केलेले 
असनूिी कावयरचनेसाठी दशेभाषेचा वापर करणारी िी कवहयत्ी आि.े अ्ा्मत, 
हतचयापवूवीिी अननममाचायाांसारखा श्ेष् पदकार संतपरुुष हतरुमलैवरच िोऊन 
गेला. हतरुपती वेंकटेशाहवषयी पदरचना करणारे हतरुमलैहनवासी अननममाचाय्म 
तर िोतेच; पण हतरुपतीपासनू वासतवयाला दरू असनूिी तयाचयाहवषयी भहक्पर 
रचना करणारे िररदास आहण श्ेष् पदकार तयागराि हकंवा मरु्सुवामी दीहषितिी 
िोते. वेंगमांबेचया कानावर िी श्ेष् पदावली पडतच असणार.

वेंगमांबेला िशी पदरचनेची सममृधि परंपरा लाभली, तशी वैषणवभक्तीचीिी 
परंपरा लाभली. रामानिुाचायाांनी सगळी दहषिणभमूी वैषणवभक्तीने गािवली 
िोती. तेलगुतूनू झालेला वैषणवभक्तीचा सममृधि हवकास िी वेंगमांबेसाठी 
पवू्मसंहचताची उपलबधी िोती. हतचा िनम उचचकुलीन ब्ाह्मण कुटंुबात झाला 
िोता. हतचे वडील आपलया मलुीची पारमाह ््मक ओढ ओळखणयाइतके िाणते 
िोते आहण हतला रूपावतरम ्सबु्ह्मणयशा्रितींचया िाती ज्ानसंपादनासाठी सपुदू्म 
करणयाइतके समंिस, उदार िोते.

हतचया आयषुयात मोठे पररवत्मन झाले ते हतचया वाट्याला आलेलया 
वैधवयामळेु. ततकालीन समाििीवनात हवधवेला असलेलया हवहशटि गौण 
स्ानामळेु. हतचयावर असलेलया अनयायय बंधनांमळेु. सामाहिक हनंदा, ्ळ 
आहण पररवाराची असािाययता यांचयामळेु. साव्मिहनक िीवनातलया संघषा्मतनू 
हतचया वयहक्मत्वाला हवहशटि आकार आला. हतची श्धिा, हतची हनष्ा पणाला 
लागली. धैया्मचा कस लागला. ती सव्मसामानय मलुगी नविती ि ेहसधि झाले. 
केवळ सवातंत्यासाठी हतने संघष्म केला नािी. तो संघष्म सांप्दाहयक सनातनी 
मलूयवयवस्ेशी संघष्म ठरला. आंधळया प््ा-परंपरांशी संघष्म ठरला. 

तयातनू तावनू सलुाखनू बािरे हनघालेली वेंगमांबा आिीवन तपहसवनी 
मिणनू िगली. हतचे ज्ान, हतची प्हतभा आहण मखुय मिणिे हतची श्धिा यांचया 
बळावर हतने िीवनसाफलय प्ाप्त केले.

हतचया साहितयात हतचया वयहक्गत िीवनाचा तपशील नािी. हतच े
िीवनचररत् तयातनू उलटलेले नािी. हतचया सखुदःुखांचा सपश्म तया साहितयाला 
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नािी. शधुि पारमाह ््मक अशा सवरूपाचया रचना हतने केलया आिते. हवद्वानांनी 
कालदृट्िया या रचनांचे तीन भाग मानले आिते. (तत्ैव : १२-१३)

पहिला भाग वेंगमांबेचा तररगोंडातलया वासतवयाचा भाग. हतचया 
िनमापासनू तरुणपणापयांतचा - वयाचया हवशीपयांतचा काळ या भागात 
मोडतो. हत्े असताना हतने पाच रचना केलया. यात एक शतककावय 
आि,े एक हद्वपदकावय आि े आहण तीन यषिगानरचना आिते. तररगोंड 
नणृसंहशतकम,् राज्ोगामतृसारम ् नणृसंहणवलास कथा, णशवनाटकम ् आहण 
बालकृषिनाटकम ् अशा पाच रचनांचा िा प्ारंहभक काळ आि.े एक प्कारे 
पढुचया साहितयहनहम्मतीची िी पायाभरणीच आि.े

दसुरा भाग हतचया हतरुमलैवरचया वासतवयाचा आि.े तररगोंड गाव 
सोडून ती हतरुमलै पव्मतावर पोिोचली. हत्पासनू तमुबरुुकोनाचया गुंफेत 
साधनेसाठी िाऊन रािीपयांतचा हतचा काळ िा हतचया वयाचया वीस वषाांपासनू 
्त्ीस वषाांपयांतचा, मिणिे एकूण सोळा वषाांचा काळ िोता. िा हतचा 
साहितयसाधनेचाच काळ मिणता येईल. या काळात हतने णवषिपुाररजातम ् ि े
यषिगान रचले. रुणकमिीनाटकम ् आहण गोणपकानाटकम ् यािी कमृ ती रचलया 
गेलया. अषांग्ोगसारम ्िी हतची ताहत्वक पद्रचना आि.े चेंचनुाटकम ्आहण 
श्ीकृषिमंजरी या हतने तुंबरुुकोनात असताना केलेलया अहतगोड अशा रचना 
आिते.

हतचया साहितयिीवनाचा हतसरा भाग तमुबरुुकोनावरून पनुिा हतरुमलैवर 
वासतवयाला आलयानंतर हतचया दिेांतापयांतचा भाग आि.े िी िवळिवळ 
पननास वषाांची दीघ्म अशी िीवनावस्ा मिणिे हतचया वाङ्मयहनहम्मतीचीिी 
पररपकव अशी दशा आि.े तमुबरुुकोनाचया वासतवयात हतची योगसाधना 
झाली. तयापवूवीचया आयषुयात िे िे ज्ान प्ाप्त झाले िोते, ते ते हचंतनाने मनात 
मरुले आहण शबदबधि िोत गेले. वेदानतदश्मनाचा समयक् उलगडा झाला. 
सिनशीलता आहण हनष्ा यांचया बळावर साव्मिहनक हवरोधाला तोंड दणेयाची 
हसधिता परुी झाली आहण सामाहिक, पाररवाररक आहण पारमाह ््मक प्हतष्ािी 
हमळाली. वेंकटाचल माहातम्, णविपद भागवत यांसारखया मित्वाचया रचना 
झालया. जलकीडाणवलास आहण मणुक्तकांताणवलास अशी यषिगान नाटके 
झाली. वाणसष्ठरामा्ि ि ेहद्वपदकावय हतने अखेरीला रचले आि.े

एकूण अठरा रचना वेंगमांबेचया नावे आिते. वेंकटेश, श्ीकमृ षण, हवषण,ू 
नरहसंि अशा वैषणव संप्दायाचया तर आितेच, कारण हतचयासाठी ती एकाच 
ईश्री तत्वाची वेगवेगळी रूपे आिते; पण हतने एक हशवनाटकिी रचले आि.े 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
105

णशवणवलासम ् हकंवा णशवपाररजातम ् अशा नावानेिी ते भक्मंडळतींमधये 
ओळखले िाते. हशव, पाव्मती आहण गंगा िी मखुय पात्े आहण नारद, काली, 
दगुा्म, भमृंगीश्र इतयादी इतर पात्े असलेले ि े यषिगान हतने वीरभद्रसवामतींना 
अप्मण केले आि.े हवषण ूआहण हशव हकंवा िरर आहण िर यांचयात वसततुः द्वतै 
नािीच; असे तत्वज्ान िे वेंगमांबेने अभयासातनू आहण साधनेतनू आतमगत 
केले िोते, तयाचाच िा शाबद आहवषकार आि ेअसे मिटले पाहििे.

एकूणच वेंगमांबेचया रचनांचा हवचार करता ज्ानाचा आहण भक्तीचा 
सिि संगम हतने केला आि ेअसे लषिात येते. वेदानतपर ग्रं् हतने रूपावतरम ्
सबु्ह्मणयमशा्रितींिवळ अभयासलेच िोते. योगामागा्मशीिी हतचा उत्म पररचय 
झाला िोता. पण हतचे साहितय मात् वेदानत तत्वज्ानाची िहटलतेने चचा्म करणारे 
नािी. उलट वेदानत तत्वज्ानाचे सलुभीकरण िचे हतचया रचनांचे वैहशट्िय आि.े 
हतची नरहसंिभक्ती अतयंत उतकट िोती, पण ती हतचया वेंकटेशाचया आराधनेत 
सिि फलदू्रप झाली.

म्रीरा आनि वेंगमांबा
वेंगमांबेचया भहक्भावनेची मीरेचया भक्तीशी तलुना करणयाचा प्यतन 

कािी अभयासकांनी केला आि.े (अनरुाधा िे. २०१२) ‘दहषिणेची मीरा’ ि े
हवशेषण िसे तहमळनाडूमधलया आंदाळला हदले गेले आि,े तसे आंध्रातलया 
तररगोंडा वेंगमांबेलािी हदले गेले आि.े मात् या दोघतींमधये सामयापेषिा फरक 
अहधक आिते असे मिणायला िवे. मीरा सोळावया शतकातली. वेंगमांबा 
हतचयानंतरचया शतकात िनमली. दोघतींनीिी आपलया आराधय दवैताला 
आपला पती मानले आहण लौहकक पतीला नाकारले. दोघतींनीिी सासरघरचा 
तयाग केला आहण आपलया आराधयाची भक्ती अननय हनषे्ने केली. दोघतींनीिी 
ईश्ररंगात रंगलेली कावयरचना केली आहण दोघतींनीिी हधटाईने सामाहिक 
हनंदचेा सामना केला.

मीरेने हतला हमळालेली दषूणे सपटिपणे गाहयली आिते. ‘लोग कि े
मीरा िो गयी बावली, सांस किें कुलनासी रे’ अशा शबदांत हतने वयहक्गत 
हनंदचेा तपशीलिी सांहगतला आि.े वेंगमांबेनेिी लोकहनंदा सिन केली आि.े 
हतचया केसांना खेचत हतला नरहसंिमंहदरातनू लोकांनी बािरे िाकललयाची 
आखयाहयका आि.े पण हतने या वयहक्गत हवटंबनेचया वा हनंदचेया प्संगांचा 
उचचार केलेला नािी. हतने फक् सवतःला समिावले आि े-

दषूणंबलु ुहवहन दःुहखतवेुला?
भषूणंबलु ुगहण पोंगेदवे बेला?
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द्वषेलेु हितलुहन तेहलयवे बाला!
रोषनु ुत्ुंहच पोरुट मान ुबला!
भावा ््म असा कती, “आपली हनंदा ऐकून का दःुखी िोतेस? आपली सततुी 

ऐकून का िष्मभररत िोतेस? असे समि कती आपला द्वषे करणारेच आपले खरे 
हितैषी आिते. ि ेअबले, राग सोड. संघष्म सोड.”

वेंगमांबेने हनवा्मणीचया षिणी संघष्म केला आहण मग मात् हतने शांतपण े
एखाद्ा तपहसवनीसारखे व्रतस् आयषुय घालवले. मीरा तपहसवनी झाली नािी 
कती कधी एका िागी हस्रावली नािी. भटकत राहिली. वेंगमांबा कायमची 
हतरुमलैवर वासतवय करून राहिली. मीरा कधी मंहदरोपाहसका राहिली 
नािी. वेंगमांबा अखंड नरहसंि आहण वेंकटेशाचया सेवेत राहिली. मंहदरात 
पिूोपचार करत राहिली. दोघतींनीिी एका हवहशटि टपपयावर गरुू केले; पण मीरा 
वेंगमांबेसारखी ग्रं्ाभयासात रमली नािी. वेदानत तत्वज्ानात गुंतली नािी. 
हकंबिुना, पांहडतय िा हतचा प्ांतच नविता. ती धुंदीत गाहयली, नाचली. वेंगमांबा 
तया तिधेने कधी धुंदावली नािी. परमा ््मषिेत्ाचया सगळया सोजजवळ रीती हतने 
अंगीकारलया. मीरा मधरुाभक्तीत बडुालेली. हतचया हगररधर गोपालाशी हतने 
पे्म आहण हवरिाचे हकती रंग खेळले. तयाचयाशी मीलन विावे मिणनू ती 
हकती तळमळली. वेंगमांबेसाठी मात् वेंकटेशाहवषयीचा तसा पे्मभाव नािी, 
कांताभाव ठेवनू हतने पदरचना केली नािी. माधयुधेतर भक्तीचया हकतीतरी ्टा 
हतने वयक् केलया, पण ईश्रासारखया मिान गायकाची वीणा िोणयातच धनयता 
मानणारी भक्, िीच हतची भहूमका राहिली.

रचिावैनशष््ये
वेंगमांबेने संसकमृ तचे ज्ान उत्म प्कारे आतमसात केले िोते. संसकमृ त ग्रं् 

ती वाच ूशकत िोती. हकंबिुना रूपावतम ्सबु्ह्मणयशा्रितींकडचे हतचे हशषिण 
संसकमृ तातनू आहण संसकमृ त ग्रं्ांचेच िोते. पण हतने आपलया रचनांचे माधयम 
मिणनू संसकमृ त भाषा हनवडली नािी. तेलगुतूनू रचना करणारी ती पहिली 
साहितयकार नविती, कती पहिली ्रिीरचनाकारिी नविती. पण हतने संसकमृ त 
रचना केलया असतया तरी ते तया काळाचा हवचार करता सवाभाहवक ठरले 
असते. हतचे समकालीन अनेक कवी-साहितयकार तसे करतिी िोते. पण हतने 
आपलया अननममाचायाांसारखया पवू्मसरूतींना वाट पसुत, तयांचया पावलांमागनू 
पावले टाकली आहण दशेभाषाच सवीकारली. हतचया लोकहप्यतेचे तेिी एक 
गमक ठरले.
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शतकसानहतय
तेलगु ूकावयाचया षिेत्ात बारावया शतकापासनू एक हवशेष कावयप्कार 

हवकहसत िोत ्ेट अठरावया शतकापयांत आलेला हदसतो. ‘शतकरचना’ 
िा वैहशट्ियपणू्म कावयप्कार इतर कावयरचनांचया समांतर िवळिवळ पाच-
सिाशे वषधे वध्ममान िोत राहिला. आिवर समुारे सिाशे शतककावये तेलगु ू
साहितयसंभारात उपलबध झालेली आिते. शंभर सवतंत्, सवयंपणू्म रचना या 
शतकात सामावलेलया हदसतात. कािी दिादिा बंधांचे दिा हवभाग, मिणिे 
दशके या शतकांत आढळली आिते. ते या शतककावयाला प्ाकमृ त कावयाच े
दणेे आि ेअसे मानले िाते.

या कावयाचया प्तयेक रचनाबंधाचया शेवटी मकुट मिणिे मकुुट असतो. 
तया पदबंधाचा बिुधा तो शेवटचा शबद असतो. आपले अ्वा आपलया 
आराधयदवेतेचे नाव कवीने प्तयेक चरणांती गुंफलेले असते. मखुयतवे 
तयावरूनच शतकरचनेचा घाट ठरतो. हनतयपुदशे अ्वा पारमाह ््मक उपदशे 
करणयासाठी शैव आहण वैषणव दोघांनीिी या प्काराचा अवलंब केलेला 
आि.े तेलगु ू साहितयाचया ििार वषाांचया इहतिासाकडे पाहिले तर बिुतेक 
्ोर कवतींनी शतकरचना केलेलीच आि ेअसे हदसते. वेमनना िा तर तयांपैकती 
हशखरस् कवी. भहक्कावयात यादवकुल अननयया, कांचेरला गोपनना असे 
हकतीतरी कवी शतकरचनेसाठी प्हसधि आिते.

हद्वपदरचनेइतकतीच शतकरचनािी लोकहप्य झाली ि े तर खरेच; 
पण नानीयासारखया कवीने दोन सोपया चरणांचया िोडीची हद्वपदरचनािी 
शतकाइतकतीच सव्ममानय केली. वेंगमांबेने या दोनिी कावयप्कारांत सििहसधिी 
प्ाप्त केली िोती, असे मिणावे लागेल. भहक्संगीताचीिी िोड हतचया रचनांना 
हमळाली आहण ह्ा रचनांची लोकहप्यता हवसतारत गेली.

‘यषिगानरचना’ िा वेंगमांबेचा आवडता आहण यशसवीपणे हतने 
िाताळलेला वाङ्मयप्कार. कना्मटकतीय नमृतयनाट्य मिणनू यषिगानाची ओळख 
दृढ झालेली असली, तरी तो दहषिण भारतात सतरावया शतकापासनू सव्मत् 
वापरलेला हदसतो. पौराहणक क्ा-प्संगांवर आधारलेला, अनेक पात्ांनी 
सादर केलेला, मधनूमधनू भागवहतकांचे गायन संदभा्मनसुार समाहवटि असलेला 
आहण सव्मसामानयांना क्ाहवषय समिावत सतू् पढेु नेणाऱया सतू्धाराने 
बांधनू ठेवलेला िा कलाप्कार वेंगमांबेने अगदी सम ््मपणे िाताळला. हतची 
लोकहप्यता तयांचयामळेु सव्मदरू पसरली.
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अ्ा्मत, आपण साहितय हनमा्मण करावे या ितेनेू पे्ररत झालेलया पवू्मकालीन 
अ्वा समकालीन कवी-रचनाकारांपेषिा ती वेगळी िोती. भक्कवतींचया 
परंपरेतली िोती. कवहयत्ी मिणनू सवत:ची ओळख घडवणयासाठी ती कािी 
रचना करीत नविती. सगळयाच संतांप्माणे तीिी भक्तीचया उमाळयाने गात 
िोती. बिुतेक संतांप्माणे हतनेिी लोकसारणीलाच अहभवयक्तीचे माधयम 
मिणनू हनवडले िोते. रंिनाची उद्ोधनाशी सांगड घालत पारमाह ््मक आशय 
प्साररत करणयाचे हतचे उहदिटि िोते. तयामळेु तया काळात लोकहप्य झालेला 
यषिगानासारखा कलाप्कार हतने हनवडला आहण दवैतक्ांचयाद्वारा अद्वतै 
तत्वज्ानाकडे भाहवकांचे लषि वळवणयाचा प्यतन केला. तेलगु ू साहितयात 
परमा ््मषिेत्ात यषिगानरचनेची लषिणीय नोंद वेंगमांबेचया नावाने करावी लागते.

एकूणच वेंगमांबेची भहक्भावना हतचया ईश्रहवषयक पे्मभावनेपेषिािी 
गाढ आि.े कावयप्हतभािी तया भहक्भावनेपेषिा ् ोडी गौणच आि.े हतचया रचना 
पांहडतयाला कें द्रवतवी ठेवणाऱया आहण हवद्वत्ेचे प्दश्मन घडवणाऱया नािीत. 
गीततत्वाला तयांत प्ाधानय आि.े हतचयापवूवीिी अननममाचायाांसारखे अतयंत 
श्ेष् भक् आहण पदकार संतकवी हतरुमलैवरच िोऊन गेले िोते आहण तयांनी 
तो सगळा पाहवत्यवयिू आपलया मधरु संकतीत्मनांनी भारून टाकला िोता. अशा 
वेळी आपले लिानसे का िोईना, एक सवतंत् स्ान तया षिेत्ात आहण एकूणच 
तेलगु ू भहक्कावय परंपरेत हनमा्मण करणे सोपे नविते. (Krishnamoorthy 
2008 : 96-105)

पण भक् िेविा कवी िोतो, तेविा कावयपरंपरेत कािी भर पडते असे 
नवि,े तर भहक्भावनािी हवकहसत िोत असते. मिणिे आपापलया सवतंत् 
वयहक्तवानसुार आहण अभयास-मनन-हचंतनानसुार भक् भक्तीचीिी नवनवी 
पररमाणे कावयाबरोबरच उद्ाहटत करतात, हवकहसत करतात. वेंगमांबेने 
वेंकटेशाला, कमृ षणाला हकंवा नरहसंिाला केवळ पवू्मसाहितयातनूच नवि,े तर 
समकालीन वैषणव आचायाांचया दश्मनातनूिी समिनू घेतले. भक्तीचा आधारस्रोत 
मिणनू तेलगु ूभमूीवर प्वाहित झालेला वैषणव संप्दाय हतने आपलासा केला. 
केवळ लोकरंिनासाठी नवि,े तर अद्वतै तत्वज्ानाचया प्कटीकरणासाठीिी हतने 
आपलया रचना हनमा्मण केलया आहण भारतीय भहक्परंपरेचया पररघात तया 
सििच हवकहसत झालया.

वेंगमांबा भहक्रंगात रंगलेले िीवन िगली. वैयहक्क आयषुयात 
हतने केलेला संघष्म िा आधहुनक ्रिीचया वयहक्गत सवातंत्यासाठी केलेलया 
बंडखोरीचा, आतमसनमानाचया िाहणवेचा, समािदत् भहूमका नाकारणयाचया 
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धैया्मचा आहण सवतःचया हनण्मयाशी ठाम रािणयाचया हिदिीचा वारसा ठरला. 
आधहुनक ्रिीवादी इहतिासकार हतचया ऋणी झालया, तया यामळेुच.
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रंगांची दहुनया मोठी हवलोभनीय आहण सुंदर असते. पण कािी रंगांना 
हवहशटि अ ््म हचकटलेले असतात आहण दशेप्दशेांनसुार, धम्मपं्ांनसुार ते 
बदलतिी असतात. मात् काळा आहण पांढरा ि े दोन रंग असे आिते, कती 
जयांना वेगवेगळे अ ््म असनूिी, अनकु्मे वाईट आहण चांगला, अपहवत् आहण 
पहवत् ि ेहचकटलेले अ ््म तसे पािता साव्महत्क आिते. भारतासारखया दशेात 
काळया रंगाकडे एकूणच कसे पाहिले िाते, ि ेसव्मज्ात आिचे. तयात तो रंग 
कातडीचा असेल, तर मग बघायलाच नको. तवचेचा मळूचा कमी-अहधक 
काळा-सावळा असलेला रंग उिळणयासाठी इ्े वेगवेगळे लेप उपलबध 
आिते आहण तयांची एक मोठीच बािारपेठ हनमा्मण झाली आि.े गेलया 
कािी वषाांत तर ह्रियांप्माणे परुुषांसाठीिी हक्मस हकंवा लेप बन ू लागले 
आिते. सौंदय्महवषयक वसतूंचया बािारपेठेत तयांची मोठीच चलती असते. 
‘काय भलुलाहस वरहलया रंगा’ असे चोखोबांचे वचन खरे तर नसुतेच एक 
सभुाहषत मिणनू उरले आि,े असेच मिणायला िवे... दसुऱया बािनेू काळया 
रंगाचे कौतकुिी इ्े आि.े पण ते रामकमृ षणांसारखया दवेाहदकांपरुते हकंवा मग 
कहवतेपरुते. एरवी काळा रंग मिटलयावर नाके मरुडली िाणयाचीच शकयता 
िासत असते. 

केवळ भारतातच नवि,े तर िगभरात तवचेचा काळा रंग बदनाम आि.े 
िा रंग माणसाचया कातडीला असतो, तयाचया मनाला व गणुांना नािी, ि े
मािीत असनूिी या वासतवाकडे काणाडोळा केला गेला; अिनूिी केला 
िातो. काळया रंगाकडे केवळ दलु्मषि केले गेले असे नवि,े तर या रंगाकडे 
पवू्मग्रिदहूषत दृटिीने पाहिले गेले. तयाचयावर आहण पया्मयाने तो धारण 
करणाऱयांवर हवहशटि गणु ्ोपवले गेले. तयांना कमी लेखणयात आले, 
तयांना सतत हिणवले गेले आहण िण ूती माणसेच नािीत असे समिणयात 
आले. यातनू एक उभी फूट िगात हनमा्मण झाली आहण काळे व गोरे असे 
दोन तट पडले. काळया- गोऱयांचा िा संघष्म, भेदाभेद आहण तयातनू उभ े
राहिलेले शोषणाचे व अनयायाचे कटू वासतव िगातलया अनेक दशेांमधये 
हदसले आि.े िा वण्मसंघष्म मिणिे मानवतेला लागलेला एक कलंकच आि.े 
पण या भेदाहवरोधात िगात उभा राहिलेला लढा आहण बलंुद आवाि ििेी 
दसुरे वासतव आि.े काळयांची आतमभानाची चळवळ आहण तयातनूच उगम 
पावलेली काळया ह्रियांची ्रिीवादी भहूमका, िा मानवी समािात घडत 
गेलेलया हस्तयंतराचा एक मित्वाचा िुकंार आि.े काळा रंग आहण ्रिी असण े
या दोन अनयायाला हनमंत्ण दणेाऱयाच गोटिी. पण या वासतवावर मात करत 
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आहण पदोपदी संघष्म करत, काळया महिला तयाहवरोधात उभया राहिलया 
आहण िगातील वण्मद्वषेासोबतच साम्राजयवाद, भांडवलवाद, हपतमृसत्ाकता, 
हलंगभाव असमानता अशा सगळया नकारातमक गोटितींसमोर एक िबरदसत 
आविान उभे राहिले. िा मानवी इहतिासातला एक मित्वाचा टपपा आि े
आहण तो अिनूिी संपलेला नािी. कारण वेगवेगळे भेदाभेद अिनूिी या 
ना तया सवरूपात कायम आिते. गेलया मे महिनयात अमेररकेत पोहलसांनी 
बटुाचया टाचेखाली कमृ षणवणवीय िॉि्म फलॉयडची ितया केली आहण तयावरून 
हत्े मोठाच उद्रके झाला, िी घटना तािीच आि.े 

काळया वणा्मचया द्वषेातनू हनमा्मण झालेलया हवहशटि दृहटिकोणाहवरुधि 
कािी शतकांचा लढा िगात झाला. काळा ्रिीवाद ि ेतयातनू िनमलेले तत्वज्ान 
आि.े िगातील हवहवध तऱिचेया अनयायांचा उचचार आहण हवरोध करणाऱया 
या हवचारप्णालीला एक मोठा इहतिास आि.े या हवचाराची रुिवुात आहण 
एकूण वाटचाल हटपणारी काळ्ा णस्त्र्ांचा णवचार व लढा िी पहुसतका, आता 
या िगात नसलेलया प्हसधि समाि अभयासक आहण लेहखका शहम्मला रेगे 
यांनी हलहिली आि.े ि े सारे लेखन गेलया दीड दशकातले. लेखमालेचया 
सवरूपात रेगे यांनी ते केले िोते. आता तेच लेखन एकहत्तपणे पहुसतकारूपात 
प्काहशत झाले आि.े सत्शोधक संघटकमधनू ऑकटोबर २००३ पासनू 
प्काहशत िोणारी िी लेखमाला पसुतकरूपात येणयामळेु एक मित्वाचे लेखन 
एकहत्त सवरूपात वाचकांपढेु आले आि.े

काळया ह्रियांचे प्श्न मिणिे अ्ा्मतच शोषण, परुुषसत्ा व इतर सवरूपाच े
अनयाय. तयांची सांगड भारतीय ह्रियांचया अनभुवास येणाऱया समसयांशीिी 
बसणारी. इ्ेिी िाहतवयवस्ा, वग्मवयवस्ा आहण अ्ा्मतच परुुषसत्ा 
आिचे. िगात ती कुठे नािी? भारतातलया केरळमधील नायर समािात व 
नागालँडसारखया ईशानयेकडील राजयांमधनू प्चहलत असलेलया मातमृप्धान 
कुटंुबवयवस्ेतिी ती आिचे. ्रिीचळवळ आहण हतचयातनू िनमलेला ्रिीवाद 
यांचािी आढळ पवू्म व पहचिम असा दोनिीकडे आि.े संदभाांनसुार तयाचे सवरूप 
्ोडे हनराळे िोते. काळयांचा वण्मसंघष्म आहण भारतातील िाहतवयवस्ेतील 
दहलतांचा संघष्म यांचेिी एक नाते आि.े तयाचप्माणे, काळया ह्रिया आहण 
इ्लया दहलत ह्रिया दोघतींनािी आपलया समािातील परुुषसत्ेशीिी झगडावे 
लागले व इतर समािातील, चळवळीतील ह्रियांशीिी. ि े समान दवेु 
असलयामळेु काळया ह्रियांचा हवचार व लढा िा इ्लया दहलत ह्रियांचया 
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चळवळीशी नाते सांगणारा आि.े नेमका याचाच शोध शहम्मला रेगे यांनी या 
लेखनातनू घेतलेला हदसतो.

आपलया प्सतावनापर हलखाणात रेगे यांनी ्रिीवादी िाहणवांची 
वयाखयािी समोर ठेवली आि.े तयात तया मिणतात, “‘ह्रियांचे दयुयमतव 
हनमा्मण करणारे सत्ासंबंध कोणते? या सत्ासंबंधांचे समािातील िाती, 
वग्म, वणा्मसारखया सत्ासंबंधांशी नेमके नाते काय? या प्श्नांचा खोलवर शोध 
घेऊन या सत्ासंबंधांना हवरोध करणारा हवचार व कमृ तीला ्रिीवादी मिणता 
येईल.” (रेगे, शहम्मला, २०१३, पमृ. क् १- २) याच कारणाने ्रिीवादी िाहणवा 
या केवळ ह्रियांपरुतया मया्महदत अस ू शकत नािीत, असेिी सपटिीकरण 
तया पढेु िोडतात. भारतीय मातीतिी ्रिीवाद रुिला आि ेआहण तो बरीच 
शतके कसा अहसततवात आि,े ििेी तयांनी यात नमदू केले आि.े कंुभार 
कुटंुबातील आतकुूरी मोलाने १६वया शतकात तेलगु ूभाषेत रामा्ि हलहिले. 
तर इगंलंडमधलया मेरी कोहलएर या कटिकरी वगा्मतील पहिलया कवहयत्ीने 
१७३०साली णस्त्र्ांचे श्म िी कहवता हलहिली िोती. तयात हतने कटिकरी 
वगा्मतली ्रिी घरात व घराबािरे कशी राबते आहण उचचवगा्मतील ह्रियांना 
मात् केवळ आपलयाला ती अपेहषित सेवा दतेे आि ेका, याकडेच लषि द्ावेसे 
वाटते असा आशय िोता. आपलयाकडेिी िोहतबा फुले यांचया शाळेत 
हशकणाऱया मकु्ा नावाचया मलुीने ज्ानाि्मनावर हवहशटि समािाला केलेलया 
बंदीबाबत परखडपणे हलहिले िोते. तसेच हतने शोहषत वगा्मतील ह्रियांचया 
दःुखांनािी वाचा फोडली िोती. िा सगळा इहतिास लषिात घेऊनच रेगे यांनी 
काळया ह्रियांचया वैचाररक मांडणीकडे पाहिले आि.े पीहडत ्रिीचे दःुख ि े
अनेकपदरी असते आहण िगभरातील ह्रियांमधये या संदभा्मत एक समान धागा 
असतो, ि ेसतू् यातनू तया सपटि करतात. तयाचप्माणे ‘ह्रियांचया समतेचा लढा 
िा समािातील इतर हवषमतांचया हवरोधात भहूमका घेणारा िवा’, िा आपला 
मदुिा मांडताना, ह्रियांमधील िाती, वग्म, वण्म यावर आधाररत भेदांकडे या 
ह्रियांचया लेखनाद्वारे हनदधेश िोत आलयाचेिी रेगे नमदू करतात. अ्ा्मतच 
िलुमू व भेदाभेद करणारे परुुषिी िगभरात सव्मत् आढळत असलयाचे वासतव 
यामळेु अधोरेहखत िोतेच...

काळ्ा णस्त्र्ांच्ा कततेपिाचा इणतहास या पहिलयाच प्करणात रेगे 
यांनी या ह्रियांचया वैचाररक वाटचालीचा वेध घेतला आि.े काळया ह्रियांचया 
कामहगरीचा इहतिास िा गलुाम प््ेशी िाऊन हभडतो. गलुामहवरोधी 
चळवळीतनू ्रिीिककांची चळवळ सरुू झाली आहण हतचे रूपांतर एका 
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आतमभानाचया आहण समानतेचया हदशेने िाणाऱया हवचारात झाले. या 
सगळयाचा वेध घेताना रेगे यांनी काळया ह्रियांचे श्म व तयांचा कटिातच 
बडुालेला हदनक्म याहवषयीिी हलहिले आि.े अगदी हवसावया शतकापयांत 
अमेररकेतील गलुामांनी आपले अनभुवक्न करणारे लेखन केले आि.े िरॅीट 
िेकब या गलुाम ्रिीने आपलया क्नात परुुषांपेषिा ह्रियांकररता गलुामहगरी 
वाईट िोती, असे सपटिपणे मिटले आि.े गलुामांचया खरेदी-हवक्ती करणयाचया 
प््ेला चाप बसलयानंतरिी या ह्रियांचे नटिचय्म संपले नािी आहण गलुामांची 
संखया वाढावी, याकररता ह्रियांवर मलेु िनमाला घालणयाची सक्ती करणयात 
आली. मलुांना िनमाला घालणारी यंते्, याच निरेने तयांचयाकडे पाहिले गेले. 
अशा अतयाचारामळेु मालकांना हवष पािनू गलुाम ह्रियांनी मारलयाचया 

आतमभानाचया आहण समानतेचया हदशेने िाणाऱया हवचारात झाले. या 
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घटनािी तेविा घडत. तर आपलया मलुांना मालकाकडे दऊेन, गलुाम 
करणयापेषिा तयांना मारूनच टाकावे, असा हवचार करणाऱया ह्रियािी िोतया. 
माणसाला नमृशंस कमृ तये करणयास भाग पाडणारी अशी िी गलुाम प््ा भीषण 
आहण अमानषु िोती...गलुामीचया हवरोधातील बंडात परुुषांचया बरोबरीने 
ह्रियािी सिभाग घेत, ििेी हततकेच मित्वाचे. 

गलुामहगरीहवरोधी चळवळीचे प्मखु प्णेते बनलेले फे्हरिक डगलस 
यांनी ह्रियांचया या चळवळीतील योगदानाची मकु्कंठाने प्शंसा केली िोती. 
ह्रियांना तयांची एक पे्रणा िोती पण डगलस यांना यावरून हिणवले िात 
असे, अशी समािाची मानहसकता िोती. गलुामहगरी हनमू्मलन चळवळीत 
गोऱया मधयमवगवीय ह्रियांचािी सिभाग राहिला, तयाबदिलिी रेगे यांनी 
हववेचन केले आि.े तयांचया सिभागामागे औद्ोहगकतीकरणामळेु बदललेली 
व ढासळलेली पारंपररक उद्ोगवयवस्ा कशी कारणीभतू आि,े ि ेरेगे यांच े
प्हतपादन नककतीच पटणारे आि.े १८३३ साली मग क्ॉनडॉल नावाचया एका 
गोऱया हशहषिकेने वण्मभेदासंबंधीचे हनयम व संकेत मोडीत काढून एका काळया 
मलुीला आपलया शाळेत प्वेश हदला. या घटनेचे बरेच पडसाद उमटले. 
पररणामी या महिलेला अटक झाली. तया शाळेवरिी िलले झाले. तयावेळी 
संपणू्म काळा समाि एकहत्तपणे क्ॉनडॉलचया पाठीशी उभा राहिला. तयाच 
वषवी गलुामहगरीहवरोधी चळवळीचे मखुपत्िी सरुू झाले. गोऱया ह्रियािी तयात 
सिभागी िोतया. गोऱया व काळया ह्रियांची एकहत्त वाटचाल अशी सरुू 
झाली. तरी पढेु िाऊन, गोऱया महिलांचया हलंगभेदहवरोधी रािकारणापेषिा 
वण्मभेदहवरोधी रािकारण काळया ह्रियांचया चळवळीला अहभपे्त आि,े 
ि ेठासनू सांहगतले गेले. काळ्ा स्त्रीवादाचा जाहीरनामा या नावाने १९७७ 
साली ‘काळे ्रिीवादी हवधान’ प्काहशत झाले. तयात िी भहूमका सहवसतरपण े
दणेयात आली आि.े अ्ा्मत िी पढुची गोटि झाली. या हवधानात समकालीन 
काळया ्रिीवादाचा प्ारंभ, तयांचे रािकारणाचे हवहशटि षिेत्, काळया ह्रियांना 
संघहटत करताना येणाऱया समसया, काळया ्रिीवादातील प्मखु प्श्न आहण 
कमृ ती अशा चार हवषयांवरील चचा्म िोती. काळया परुुषांबरोबर एकिटू 
करणयाची गरि तयात नमदू केली िोती आहण गोऱया ह्रियांप्माणे परुुषांपासनू 
सवायत्ता आमिाला नको, असे आग्रिाने सांगणयात आले िोते. ्रिीवादी 
मिणनू िगताना काळे मिणनूिी िगणे आहण सामाहिक पररहस्ती अिनूिी 
सवायत् मिणनू काम करायला पोषक नसणे, अशा अनेक दहुवधांमधनू 
िातानाचा अनभुव हमसेल वॉलेस यांनी काळ्ा स्त्रीवादांचा भणगणनभावाचा 
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शोध या लेखातनू मांडला िोता. काळया ह्रियांना समािात िो एक तऱिचेा 
एकटेपणा सोसावा लागतो, तयाची मांडणी तयांनी केली िोती. सव्म समािातील 
शोषण संपटुिात आलयाखेरीि काळया ह्रियांना खरे सवातंत्य हमळणार नािी, 
िी यातील हनषकषा्मची भावना खरोखरच प्ामाहणक व पटणयासारखी आि.े 
वयविारातील पररहस्ती काळया ह्रियांना आह ््मक व लैंहगक संबंध मोडू 
दणेयास परूक नसते, मिणनूच तया कौटंुहबक घडी हवसकटू दणेयास तयार िोत 
नािीत. या सगळया लढ्यातील अशा हवहवध पैलूंचे हववेचन यात आि.े 

दसुऱया लाटेतील ्रिीवादासंदभा्मत हलहिताना, ्रिीचळवळीतील 
हवहवध प्वािांचा वेध रेगे यांनी साषिेपाने घेतला आि.े साठचया दशकात 
डावया चळवळतींचा िगभरातील िोर, अमेररकेतलया लोकशािी समािवादी 
हवद्ारयाांचा तसेच काळयांचा नागरी िककांसाठीचा लढा, अशा साऱया 
वातावरणातच ्रिीपरुुष हवषमतेचया प्श्नाने डोके वर काढले. ्रिीचळवळ 
आहण ्रिीवादाचा हसधिानत व तयातील वैचाररकता याबरोबरच, सवायत्तेचा 
आग्रि धरलयास, वण्महवरोधी लढ्याची हप्ेिाट िोणयाची काळया ह्रियांना 
असलेली भीती, िा पेच या चळवळीत सामील िोताना तयांचयापढेु िोता. 
िा पेच उलगडून दाखवताना रेगे यांनी अमेररकेतील सामाहिक वासतविी 
हचतारले आि.े ह्रियांचया हवहवध गटांना िाणवणारे हवहशटि वासतव आहण 
्रिीमकु्तीचया लढ्यात मागे राहिलेले काळया ह्रियांचे प्श्न िा झगडािी 
१९५०पासनूचया चळवळीत हदसनू आला. तया दशकातील माहट्मन लयू् र 
हकंग (जयहुनयर) यांचया नेतमृतवाखालील असिकार व अहिसंक चळवळीत 
काळया परुुषांप्माणे ह्रियांनीिी भहूमका हनभावली िोती. मिणनूच तयांना सेत ू
बांधणाऱया नेतया (Bridge Leaders) असे संबोधले िात िोते. तयानंतरचया 
साठचया दशकात बलॅक पॉवर आहण बलॅक नॅशनॅहलझम अशा हवचारांची 
मांडणी झाली. काळया परुुषांना साव्मिहनक षिेत्ातले पढुारीपण दणेयासाठी 
काळया ह्रियांनी घरची आघाडी सांभाळावी, िा हवचार यातनू पढेु आला. 
तयाला असलेला अमेररकेतील रािकतीय संदभ्म काळया कुटंुबातील मातमृसत्ाक 
पधितीचया दावयाशी संबंहधत िोता. काळया ह्रियांनी गभ्महनरोधक न वापरता 
काळयांची लोकसंखया वाढवावी. गमृहिणीपद भषूवावे वगैरे हवचार तयात िोते. 
यास हवरोध करणाऱया काळया ह्रियांना वण्मवादाचे िसतक ठरवले गेले. यातनू 
एक नवाच संघष्म उभा राहिला. काळयांचया मकु्तीची चळवळ िी शतकानशुतके 
घराबािरे कटि करणाऱया काळया ह्रियांबाबत अज्ानी असलयाची टीका िोऊ 
लागली. काळया ह्रियांचया चळवळीत अशी वेगवेगळी वळणे कशी येत 
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गेली, याचे सखोल हववेचन रेगे यांनी केले आि.े तयाचप्माणे १९६८ साली 
स्ापन झालेली हतसऱया िगातील ह्रियांची यतुी, Third World Women 
Alliance िी संघटना नवयाने वण्म, वग्म, ्रिीदासय यांचया लढ्यांचे परसपरांशी 
असलेले नाते सपटि करू लागली. बािारपेठीय अ ््मवयवस्ेचया वाढतया 
प्भावामळेु वण्महवरोधी लढ्यास बसणारी झळ काळया ्रिीवादी संघटनांना 
मानय नविती. काळया समािातील मातमृतवाचा वयापक संदभ्म गोऱया ह्रियांनी 
लषिात घेतला नािी, ि ेवासतव काळया संघटनांनी समोर मांडले. 

दसुऱया लाटेतलया ्रिीवादाचया हवकासात काळया ह्रियांचा वाटा 
मित्वाचा िोता आहण या संदभा्मतील तयांचे रािकतीय हलखाण १९८१ 
साली हा सेत ूअथायात माझी पाठ (This Bridge Called My Back) या 
शीष्मकाखाली प्काहशत झाले. या संकलनाचािी परामश्म रेगे यांनी घेतला 
आि.े काळया ह्रियांचया पाठी तडुवनू गोऱया भांडवलदारांनी नद्ा व राने पार 
केली, ि ेवासतव यातनू मांडणयात आले. काळया ह्रिया फार तर आपलं दःुख 
सांगणारी गाणी हलिू शकतील, तया काय रािकतीय हलखाण करू शकणार, 
असा एकूण आहवभा्मव समािात िोता. यात ्रिीवादी व काळे परुुषिी 
आलेच. तयाला खोटे पाडत, या हलखाणाचया संकलनाचा प्कलप पणू्मतवास 
नेणयात आला. पलू कणवता (The Bridge Poem) आपलयाकडील 
दहलत ्रिीवाद्ांचया अनभुवाशी नातं असणारी आि,े असे रेगे मिणतात, ते 
पटणयासारखेच आि.े. ‘आता बस झालं!’ अशा ओळीने हतची सरुुवात िोते. 
आतापयांतचा अनयाय व ्ोपवलेलया गोटितींचा आमिाला वीट आला आि,े 
असा एकूण आशय मांडणारी िी कहवता िबरदसतच आि.े..

काळया ्रिीवादी लेखनाचे संकलन असलेलया या पलू कणवतेसोबतच, 
रेगे यांनी बाब्मरा हसम् यांनी संपाहदत केलेलया घरच्ा लेकी (Home Girls) 
या कहवता व लेखांचया संग्रिाचा पररचय करून हदला आि.े सव्मसामानय 
घरातलया, लिानसिान कामे करत मोठे झालेलया काळया ह्रिया व मलुतींसाठी 
घर िी संकलपना खपू मित्वाची असते. याच हवषयाभोवती गुंफलेले सतू् 
घेऊन ि ेलेखन समोर आले. आपण आि कुठलयािी अवस्ेत असलो, तरी 
आपला भहवषयकाळ उजजवल आि,े असे मानणाऱया या काळया लेकती. तयांना 
्रिीवादाची धारणा साद घाले, तेविा आसपासचे इतरिण असवस् िोताना 
हदसत. कारण घरातनू िाकलनू लावणयाची भाषा केली िाई. बािरेून या 
ह्रियांना ्रिीवादाचे वारे लागते, अशी समितू रुिलेली. पण िा मंत् आमिाला 
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घरातनूच हमळाला आि,े ि ेमांडणारा हवचार या संकलनाने रुिवणयाचा प्यतन 
केला. काळया ह्रियांचा गलुामहगरीचया हवरोधातील कामहगरीचा इहतिास, 
तयांचे णनळ ेसंगीत ि ेसारे या लेखनाने पढेु आणले. ि ेहनळे गाणे या ह्रियांना 
ताकद दणेारे िोते. बेसी हसम् या गाहयकेची बरीच गाणी िी नवऱयाचया 
ऐतखाऊपणावर टीका करणारी िोती. तर ॲहलस वॉकर या काळया लेहखकेने 
‘फेहमहनसट’ ऐविी ‘वमुहनसट’ असा शबद काळया ह्रियांना संबोधताना 
शोधनू काढला िोता. ‘वमुहनश’ आहण ‘वमुहनसट’ यातला फरकिी हतने 
सपटिपणे मांडला िोता. भाषेतील संकलपनांचया अंगानेिी काळया ्रिीवादाची 
िाणीव हवचार करू पाित िोती, ि े यावरून सपटि िोते. काळया ्रिीवादी 
महिला यािी तमुचयाच लेकती आिते, तया कुणी वेगळया नािीत, ि ेठसवणारे 
घरच्ा लेकी संकलन िोते. ्रिीपरुुष हवषमतेला नकार द्ायला हशकवणारे ि े
सारे लेखन खपूच लषिणीय िोते. 

काळया लोकांना िाताशी धरून, ्रिीवादावर टीका करून व गैरसमि 
पसरव ूपािणाऱया गोऱया परुुषी मनोवमृत्ीचा डाविी या लेखनाने ओळखला व 
िाणनू पाडला. काळया ह्रियांनी ्रिीवादाला बळी पडू नये, यासाठी वेगवेगळे 
यहुक्वाद केले िात िोते, तयांना उत्र दणेयाचे काम या संकलनाने केले. 

तयानंतरचया टपपयावर हसधि झालेले काळ ेस्त्रीवादी णसद्धांकन (Black 
Feminist Theory) काळया ्रिीवादाचया सैधिांहतक रचनेला आकार 
दऊे लागले. ‘मी बाई नािी का? काळया ह्रिया आहण ्रिीवाद’ (Ain’t a 
Woman? Black Woman And Feminism) ि ेसदर हवषय मांडणारे 
बेल िुकस या प्ाधयापक महिलेचे पसुतक १९९१ साली प्काहशत झाले. 
गलुामहगरीतले शोषण ि ेकेवळ वण्मवादी नविते, तर तयास परुुषसत्ािी कशी 
कारणीभतू िोती, ि ेया लेखनाने सप्माण दाखवले. मिणनूच या हलखाणाच े
मित्व लषिणीय आि.े याच लेहखकेचया स्त्रीवादी णसद्धानत’-पररघापासनू 
कें द्रसथानी (Feminist Theory : From Margins To Center) या 
पसुतकात गोऱया व काळया ्रिीवादाची हचहकतसा केली आि.े यािीपलीकडे 
हवहवध सतरांवर ्रिीवाद, काळा ्रिीवाद, काळया ह्रियांचे प्श्न यांचया अंगाने 
भरपरू हलखाण झाले आि.े तयाची माहिती रेगे यांनी हदली आि.े काळया 
्रिीवादाचा हवकास, हवसतार आहण अंतग्मत गुंफण कशी िोत गेली, याची 
कलपना यामळेु येते. तयातील वैचाररक बैठकतीचे हनरहनराळे पैल ूसपटि िोतात 
आहण मया्मदािी काय ि ेकळते. हवहवध ्रिीवादी हसधिांतांमधील फरक आहण 
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सपधा्म या सतू्ालािी सपश्म करणारे लेखन या वाटेवर झाले, तयाचीिी ओळख 
रेगे यांनी करून हदली आि.े 

शहम्मला रेगे यांनी हलहिलेलया या पहुसतकेचया रूपाने काळया 
्रिीवादाचा समग्र आढावा आहण इहतिास समोर उभा राितो. भारतातील 
दहलत व ्रिीचळवळीशी असलेले या हवचाराचे नातेिी सपटि िोते. िीवनाशी 
िोडलेला िा हवचारप्वाि आि ेआहण मिणनूच तो िोरकस आि.े िगणयातनू, 
अनभुवांतनू आहण तयासंदभा्मतील प्हतहक्यांमधनू िनमलेला िा हसधिानत 
आि,े िदेखेील िी पहुसतका अधोरेहखत करते. काळया ह्रियांची आहण 
तयांचया हवचारांची िी किाणी सैधिाहनतक कसोट्यांवर कशी हवकास पावत 
गेली, या प्वासाचे हचत्ण करणारे ि ेलेखन अहतशय मित्वपणू्म असे आि.े 

संदर्ष:

१.  रेगे, शहम्मला (२०१३) : काळ्ा णस्त्र्ांचा णवचार व लढा, हदगनाग प्काशन, पणुे. 
( h t t p : / / s h a r m i l a r e g e . c o m / r e s o u r c e s / K a a l y a % 2 0
Streeyancha%20Vichaar%20Wa%20Ladha_Sharmila%20
Rege.pdf)
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लैंहगकतेचा अभयास िा मानसशा्रिज्ांसाठी नेिमीच कुतिूलाचा हवषय 
राहिला आि.े या हवषयाला सामाहिक, मानहसक, िैहवक, रािकतीय, धाहम्मक, 
सांसकमृ हतक अशी अनेक पररमाण ेआिते. ती परसपरांशी इतकती संलगन आिते 
कती तयातील मानहसक पररमाण वेचनू तयाचा सकू्मातनू अभयास करण ेअवघड 
आि.े अ्ा्मत मानवी मनोवयापारांत लैंहगकता मित्वपणू्म स्ान बिावत 
असलयामळेु या हवषयाचा अभयास करणयाच ेआविान कािी मानसशा्रिज्ांनी 
सवीकारले व तया अनषुगंाने ्रिी-लैंहगकतेचा मानसशा्रिीय दृहटिकोणातनू शोध 
घणेयाचा तयांनी प्यतन केला. ह्रियांची लैंहगक मानहसकता कशी असते? हतची 
िडणघडण कशी िोते? ती परुुषांचया लैंहगक मानहसकतेपेषिा वेगळी असते का? 
असे अनेक प्श्न तयांना पडले. या शोधाच ेफहलत मिणिे या मानसशा्रिज्ांनी 
्रिी-लैंहगकतेसंबंधी कािी नवीन दृहटिकोण मांडले व कािी अहभनव हसधिांतांना 
िनम हदला. या मानसशा्रिज्ांनी या हवषयाकडे कसे पाहिले आि ेव तयावर 
काय भाषय केले आि,े याचा परामश्म घणे ेिा प्सततु लेखाचा उदिशे आि.े 

यासाठी या हवषयावर योगदान दणेाऱया हसगमडं फ्ॉईड, कॅरन िॉना्मय 
व अलबट्म एहलस या तीन मानसशा्रिज्ांची इ्े हनवड केली आि.े िी हनवड 
करणयाच े कारण असे कती, ते तीन वेगवेगळया काळाच े व वेगवेगळया 
हवचारधारांच ेप्हतहनहधतव करतात. सािहिकच या हवषयाकडे पािणयाच ेतयांच े
दृहटिकोणिी हनराळे आिते. या हतघांनीिी ्रिी-लैंहगकतेचया बिुहवध पैलूंचा 
अभयास करून तयावर भाषय केले आि ेव हसधिांत मांडले आिते. ‘ह्रियांचया 
लैंहगकतेची चचा्म करण’े िा लेखाचा उदिशे असलयामळेु तयांनी मांडलेलया 
लैंहगकतेचया सरसकट सगळया मदुद््ांचा ऊिापोि न करता फक् या हवषयाशी 
संबंहधत अशा ठळक मदुद््ांचीच मांडणी प्सततु लेखात केली आि.े 

यातील हसगमडं फ्ॉईड ि ेमनोहवशे्षणवादी हवचारधारेच ेसंस्ापक असनू 
ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेत नैसहग्मक ऊमवी मित्वाची भहूमका बिावतात, 
असे तयांच े प्हतपादन िोते. कॅरन िॉना्मय या नवमनोहवशे्षणवादी असनू 
ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेत सामाहिक घटकांचा वाटा मोठा असतो, अशी 
मांडणी तयांनी केली. अलबट्म एहलस यांनी हववेकहनष् मानसोपचारशा्रिाची 
स्ापना केली असनू ह्रिया सवतःचया लैंहगकतेकडे कुठलया दृहटिकोणातनू 
पाितात, मिणिेच हतचा (सवतःचया लैंहगकतेचा) काय अ ््म लावतात यावर 
तयांची लैंहगक मानहसकता अवलंबनू असते, िा मखुय हसधिांत मांडला. या 
हतनिी मानसशा्रिज्ांनी या हवषयाची मीमांसा कशी केली आि ेते क्माक्माने 
पािू. 
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नस्मंड फ्ॉईड (१८५६-१९३९) 
हवसावया शतकावर प्भाव पाडणाऱया हवचारवंतांमधये हसगमडं फ्ॉईड 

यांच ेनाव अग्रक्माने घतेले िाते. ऑहसट्रयात िनमलेले फ्ॉईड ि ेमेंदतूजज् व 
मजिाहवकमृ हतशा्रिातील हवशषेज् िोते. ्रिीला आलेलया लैंहगक अनभुवांची 
वयाप्ती केवळ तया अनभुवांपरुतीच मया्महदत नसनू हतचया समग्र मानहसकतेवर 
प्भाव टाकणयाएवढी मोठी असते, असे तयांच े मत िोते. तयांचयाकडे 
उपचारांसाठी येणाऱया अनेक मनोरुगण ह्रियांचा अभयास करून तयांनी ि े
हनषकष्म काढले िोते. हविएननामधये तयांनी िेविा सवतःचया कारहकदवीला 
सरुुवात केली, तेविा लैंहगकतेकडे पािणयाचा समािाचा दृहटिकोण फारसा 
प्गत नविता. हवशषेतः ह्रियांचया लैंहगक अहभवयक्तीवर बंधने िोती. लैंहगक 
सवांतत्यास फारशी अनकूुलता नविती. योहनशहुचता, लैंहगक नीहतहनयम 
याबाबतच ेहनबांध कडक िोते. मानहसक समसया मिणिे मेंदतूला हबघाड असा 
समि सरसकट िोता. फ्ॉईड यांचयाकडे उपचाराला येणाऱया ह्रियांवर अशा 
वातावरणाचा पगडा िोता. 

तयांच ेएक सिकारी ब्अुर ि ेएका ्रिी-रुगणावर उपचार करीत असताना 
हतचया मनोवयापारांच े िवळून हनरीषिण करणयाची संधी फ्ॉईड यांना प्ाप्त 
झाली. ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेचा अभयास करणयाची पे्रणा तयांना या 
केसमधनू हमळाली. या ्रिीची केस पढेु अरॅना ओ या नावाने गािली (Breuer 
& Freud 1895). वहडलांवर हनरहतशय पे्म असणाऱया अरॅना ओ या २१ 
वषवीय ्रिीच ेवडील गंभीर आिारी पडले. तयांची शशु्षूा करीत असताना हतला 
कािी लषिणांनी गाठले. हतचया लषिणांवरून हतला वातोनमाद (हिसटेररया) 
झाला असावा, असे हनदान ब्अुर यांनी केले. पढेु हतच ेवडील वारलयानंतर 
हतची लषिण ेअहधकच तीव्र झाली. ब्अुर यांनी हतचयावर संमोिनाचा वापर 
केला व मोकळेपणाने बोलणयास उत्िेन हदले. 

दमि व लैंनगक मािनसकता - अरॅना ओचया केसचा अभयास करीत 
असताना फ्ॉईड यांनी असा हनषकष्म काढला कती, हतचया मनाचया तळाशी 
वहडलांबाबत पराकोटीचा रोष दडून बसला िोता. सामाहिक नीहतहनयमांमधये 
तो रोष बसत नसलयामळेु िी भावना मोकळेपणाने मानय करण ेहतला िड िात 
िोते. िी भावना आपलया िाहणवेतनू, सममृतीतनू घालवनू टाकणयाचा मिणिेच 
हतच ेदमन करणयाचा हतचा सतत प्यतन चाल ूिोता. दडपलेलया भावनांचा 
भार िेविा असह् झाला तेविा हतचयात वातोनमादाची लषिण ेहदस ूलागली. 
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‘दमन केलेलया भावना व वासना या मनोहवकाराला िनम दतेात’, िा फ्ॉईड 
यांचा मनोहवशे्षणाचा पायाभतू हसधिांत या केसचा अभयास करताना िनमाला 
आला. िर रुगणास मोकळेपणाने बोलणयास प्ोतसािन हदले, तर या दडपलेलया 
भावनांस वाट हमळते. तयांचा हनचरा झालयामळेु मनावरच ेओझ ेकमी िोते व 
रुगणास बरे वाटते, अशी मांडणी फ्ॉईड यांनी या हसधिांतात केली. 

लैंहगक भावनेवर सामाहिक हनबांध िासतीत िासत असलयामळेु 
दडपलेलया भावनांत लैंहगक भावनांच े प्माण फार मोठे असते. ह्रियांचया 
बाबतीत तर ि े हनबांध अिनूच कडक असलयामळेु ह्रियांचया मनोहवकारांच े
प्मखु कारण तयांचया लैंहगक भावनांचा कोंडमारा ि ेअसते. प्तयेक ्रिीचया 
बाबतीत िा कोंडमारा कमीअहधक प्माणात िोत असतो व तो हकती झाला 
आि,े यावरून हतची लैंहगक मानहसकता ठरत असते, असे हनषकष्म फ्ॉईड 
यांनी मांडले (Edinger 1963). 

बालपि्रीचा लैंनगक छळ- कारहकदवीचया सरुुवातीचया टपपयावर फ्ॉईड 
यांचयाकडे येणाऱया मनोरुगणांत ह्रियांच ेप्माण बरेच िासत िोते. कुठलयािी 
दडपणाहशवाय व हनबांधाहशवाय तयांना बोलणयास फ्ॉईड उत्िेन दते. यासाठी 
तयांनी मकु्त साहच य्ा (free association) िी मनोहवशे्षण पधित शोधनू 
काढली िोती. या पधितीचा वापर केला असता अनेक ह्रिया तयांना बालपणी 
सिन करावया लागलेलया लैंहगक ्ळाच ेवण्मन करीत. अशा ्ळाचा खोल 
मानहसक पररणाम तयांचयावर िोत असावा, असे फ्ॉईड यांना वाटू लागले. 
तयावरून ह्रियांचया बाबतीत बालपणी झालेलया लैंहगक ्ळांचया सममृतीच े
दमन व मनोहवकार यांचयात िवळचा संबंध असावा असा हनषकष्म तयांनी 
काढला. 

पढुील कािी वषाांत याचा खोलात िाऊन अभयास करताना फ्ॉईड यांना 
लषिात आले कती, या ह्रिया वण्मन करत असलेला बालपणी झालेला लैंहगक 
्ळ िा प्तयषिात घडला नसनू तयांनी तो कलपनेने रंगवला असणयाची शकयता 
िासत आि.े तयामळेु नंतरचया काळात तयांनी अगोदरचा हनषकष्म रदिबातल 
केला. ह्रियांना िोणाऱया मनोहवकारांचा संबंध िा प्तयषि घटनांपेषिा तयांनी 
मनात रंगवलेलया लैंहगक कलपनाहचत्ांशी असावा असा नवीन हनषकष्म तयांनी 
काढला. लैंहगकतेचया बाबतीत ह्रियांचा इतका प्चडं कोंडमारा िोत असला 
पाहििे कती, अशी कलपनाहचत्े रंगवणयाची तयांना गरि भासत असावी असे 
फ्ॉईड यांच ेहनरीषिण िोते. तसेच ह्रिया लैंहगक ् ळात वहडलांच ेनाव प्ामखुयाने 
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का घते असावयात, िािी प्श्न तयांना भडेसावत िोता. तयाच ेउत्र शोधताना 
तयांनी एका नवीन हसधिांताला िनम हदला. यास तयांनी इणडपस गंडाचा णसद्धांत 
असे संबोधले. फ्ॉईड यांचया हलखाणातील िा हसधिांत सवा्मत वादग्रसत ठरला 
असला तरी तयातनू ते ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेबदिल कसा हवचार करीत 
िोते ि ेप्तययास येते. 

लैंनगक मािनसकतेच्री सरुुवात - फ्ॉईड यांनी वयहक्मत्व हवकासाची 
अशी मांडणी केली िोती कती, िनमापासनू ते यवुावस्ेपयांत आपला 
वयहक्मत्व हवकास वेगवेगळया टपपयांतनू िोत असतो. या प्तयेक टपपयावर 
आपली िीवन-ऊिा्म शरीराचया हवहशटि अवयवांवर कें हद्रत िोते. ि ेअवयव 
तया हवहशटि टपपयातील सखुोत्िेक षिेत्े (erogenous zones) असतात व 
ती सखुहनहम्मतीच ेकाय्म करीत असतात. या हसधिांतानसुार ३ ते ६ वयामधील 
सखुोत्िेक षिेत् ि ेिननेंहद्रय असते. िननेंहद्रयांना सपश्म केलयावर सखुहनहम्मती 
िोत असते. या वयात सवतःचया व इतरांचया शरीराहवषयीची िागरूकता 
वाढते. तसेच ्रिी-परुुषांचया हभनन िननेंहद्रयांचीिी िाणीव िोते. ्रिीची लैंहगक 
मानहसकता या वयापासनू हवकहसत िोते. या वयात लैंहगकतेसंबंधी आलेलया 
बऱयावाईट अनभुवांचा हतचया लैंहगक मानहसकतेवर खोल प्भाव पडतो. या 
वयात काठीने घोडा खळेण,े डॉकटर-रुगण खळेात अनावमृत िोण,े िननेंहद्रयांशी 
चाळा करण,े िननेंहद्रयांना सपश्म िोईल असे खळे खळेण ेअशा हक्यांत मलुी 
रमतात. या टपपयात िननेंहद्रयांचया सखुहनहम्मतीची गरि योगय रीतीने भागली 
गेली तर ्रिीची लैंहगक मानहसकता हनरोगी िोते. मात् िी गरि अहतररक् अ्वा 
अपरुी भागली गेली तर प्ौढ वयात भीती, मतसर अशा भावना हतचया मनात 
घर करून बसतात. 

इनडपस गंड – वय वषधे ३ ते ६ या वयोगटातील मलुामलुतींस सवतःची 
हलंगओळख िोते. मलुास मातेबदिल व मलुीस हपतयाबदिल लैंहगक आकष्मण 
वाटते. तयांची मिवी संपादन करणयात समानहलंगी पालकांचा अड्ळा वाटून 
तयांचयाबदिल चढाओढीची भावना तयांना वाटते. यास फ्ॉईड इणडपस गंड असे 
संबोधतात. सवतःच ेिननेंहद्रय ि े हवशषे आि ेव आपले वडील शहक्शाली 
असलयामळेु ते आपलयापासनू ते हिरावनू नेतील, या भावनेमळेु मलुास 
हचतंा(Castration anxiety) वाटते. आपलयाला मलुांसारख े िननेंहद्रय 
नसलयामळेु ती कमरतता आि,े असे वाटून परुुषी िननेंहद्रयाबदिल मलुीस 
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मतसर वाटतो. यास णशश्न-मतसर (Penis-envy)(असे फ्ॉईड मिणतात. ्रिीचा 
इहडपस गंड िा परुुषापेषिा िासत तीव्र असतो व तयाचा पररणाम नयनूगंडात, 
असरुहषितता वाटणयात िोतो. 

नवि-उतकर्षनबंदू- ्रिीला अतयचुच कामसखु कसे हमळते यासंबंधीिी 
फ्ॉईड यांनी िो हसधिांत मांडला तयास णवि-उतकषयाणबंद ूणसद्धांत असे मिणतात. 
ह्रिया दोन प्कारे कामसखुाचा उतकष्महबंद ू(orgasm) अनभुवतात. तयातील 
एक प्कार मिणिे योनीचया उहदिपनाने येणारा उतकष्महबंद ू(Vaginal orgasm) 
व दसुरा प्कार मिणिे हशहश्नकेचया मद्मनामळेु येणारा उतकष्महबंद ू (Clitoral 
orgasm). फ्ॉईड यांच े प्हतपादन असे िोते कती, कोवळया वयात हकंवा 
पौगंडावस्ेत मलुी हशहश्नकेचा उतकष्महबंद ूअनभुवतात. परंत ुअसे कामसखु ि े
अपररपकव कामसखु असते. तारुणयावस्ेत पररपकवता आलयावर समागमाद्वारे 
तया योनी-उतकष्महबंद ूगाठतात, यातनू हमळणारे कामसखु ि ेअतयचुच असते. िर 
एखाद्ा ्रिीची िीवन-ऊिा्म हशहश्नकेतच बंहदसत झाली असेल तर वयहक्मत्व 
हवकासाचा पढुील टपपा गाठला तरी योनी-उहदिपनाऐविी हशहश्नकेचया 
उहदिपनाने ती कामसखु हमळवते. लैंहगक प्हतसाद न दणे ेहकंवा कामसंबंधांत 
्ंड असण ेअशा समसया हतला येऊ शकतात. णवि -उतकषयाणबंद ूणसद्धांत सांगतो 
कती, योनी-उहदिपनाने हमळणारा उतकष्महबंद ूिा हशहश्नकेचया उतकष्महबंदपूेषिा श्षे् 
प्तीचा असतो. मिणिेच ह्रिया अतयचुच कामसखु ि ेयोनीतील उहदिपनानेच 
हमळव ूशकतात (Irvine 2005).

नस्तयांच्री समलैंनगकता - िैहवक व मानहसक घटकांमळेु ह्रिया 
समलैंहगकतेचा सवीकार करतात असे मत फ्ॉईड यांनी मांडले. सन १९०५ 
ते १९२२ या दरमयान तयांनी या हवषयावर कािी हनबंध हलहिले. तयात ते 
मिणतात कती, प्तयेक मनषुयास समहलंगी व हवरुधिहलंगी आकष्मण वाटू 
शकते. तयापैकती कुठलया लैंहगकतेचा सवीकार वयक्ती करेल ि े मखुयतः 
िैहवक घटकांवर अवलंबनू असते. बाह् अवयवांवर श्रिहक्या करून हकंवा 
िननेंहद्रयाच े रोपण करून समलैंहगकता बदलता येणार नािी, असे तयांना 
वाटत िोते. सवतःचया तरुण मलुीचया समलैंहगकतेत बदल विावा मिणनू एक 
पालक हतला उपचारासाठी फॅ्ाईडकडे घऊेन आले िोते. तया केसचा ऊिापोि 
करताना वयक्तीचा समलैंहगकतेकडे कल असेल तर तो बदलण ेफार कठीण 
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आि,े असे मत तयांनी १९२० साली हलहिलेलया एका शोधहनबंधात वयक् 
केले आि े(Freud 1999).

१९३५मधये मलुाचया समलैंहगकतेवर उपचार करणयाची हवनंती 
करणाऱया एका मातेला तयांनी हलहिलेले पत् हवखयात आि.े तयात ते हतला 
हवचारतात, ‘तमुिी समलैंहगकता िा शबद उचचारणयासिी कचरत आिात. 
समलैंहगकतेच ेकािी फायद ेनसले तरी तयात लाि वाटणयासारख ेहकंवा कमी 
वाटणयासारख े काय आि?े तो कािी आिार नािी. लैंहगकतेचया हवहवध 
अहभवयक्तींपैकती तो एक आहवषकार आि.े प्ाचीन काळापासनू ते आधहुनक 
काळापयांत अनेक सनमाननीय वयक्ती समलैंहगक आिते. समलैंहगकतेला गनुिा 
मानण ेकू्रता आि’े (Freud 1935 : 786-787).

समलैंहगकतेला हवकमृ ती न समिता हतला लैंहगकतेचा एक आहवषकार 
मिणनू मानयता हदली पाहििे, ि ेफ्ॉईड यांच ेमत ते काळाचया पढेु िोते याचा 
प्तयय दतेे. 

ट्रीका - ्रिी लैंहगकतेबदिल व तदनरुूप हतचया घडणाऱया मानहसकतेबदिल 
फ्ॉईड यांनी िे हवचार मांडले तयाबदिल तयांचया िीवनकाळात तयांना बरीच 
टीका व अनेक आरोप सिन करावे लागले. तयावर इतके वादगं मािले कती, 
तयांचया ममृतयलूा अनेक वषधे उलटलयानंतरिी ते ्ांबले नािीत. फ्ॉईड यांनी 
परुुषप्धान मानहसकतेतनू ्रिीचया लैंहगकतेचा शोध घतेलयामळेु तयांच ेहनषकष्म 
ि े पवू्मग्रिदहूषत आिते, िा तयांचयावरचा मखुय आरोप आि.े ‘ह्रिया नेिमी 
बदलांना हवरोध करतात. हनहषक्यतेने बदल सवीकारतात. तयात सवतःची 
भर घालत नािीत.’ असे एका लेखात फ्ॉईड यांनी मांडलेले ह्रियांबदिलच े
मत तयांचया िनुाट हवचारसरणीची साषि दतेे(Freud 1925 : 248-258). 
्रिीचया मानहसकतेचा हवचार करताना रोगट मानहसकतेवर भर हदलयामळेु 
्रिी-मानहसकतेचया सकारातमक पैलूंवर भर दणेयाऐविी तटुलेलया, हवदीण्म 
झालेलया, ्रिीचया नकारातमक मानहसकतेच ेहचत् तयांनी उभ ेकेले. 

ह्रियांचया मानहसकतेवर लैंहगकतेखरेीि इतर अनेक घटकांचािी मोठा 
प्भाव पडत असतो. फ्ॉईड यांचया मांडणीमधये मात् ‘लैंहगकता’ िा एकमवे 
घटक ्रिी-मानहसकतेवर पररणाम करतो असे हदसते. ते वासतव नािी. ्रिी-
मानहसकतेचा हवचार करताना लैंहगक घटकांची वयाप्ती तयांनी अवािवी 
वाढवली आि.े तयांनी नमदू केलेला इणडपस गंड व परुुष-िननेंहद्रयाबदिल 
्रिीला वाटणारा मतसर या संकलपनांवर तर अनेक टीकाकार व ्रिीवादी 
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अभयासकांनी टीकेची झोड उठवली. िी फ्ॉईड यांची कलपनाहनहम्मती आि ेव 
परुुष-िननेंहद्रयाबदिल अशा भावना ह्रियांना वाटत नािीत, फ्ॉईड मिणतात तया 
वयात तर परुुषांच ेिननेंहद्रय ्रिीचया हखिगणतीतिी नसते, असेिी प्हतपादन 
अनेकांनी केले. ्रिीला परुुषाहशवायिी सवतंत् ‘ओळख’ असते. ती परुुषांशी 
येणाऱया लैंहगक अनभुवांशी हकंवा परुुष-िननेंहद्रयाशी संलगन करणयामधनू, 
तसेच तयांना अवासतव मित्व दणेयातनू फ्ॉईड यांनी परुुषी मानहसकतेच ेदश्मन 
घडहवले आि,े अशी टीका तयांचयावर झाली. याबरोबरीने फ्ॉईड यांना ्रिी-
मानहसकतेची अपरुी िाण असलयाच ेप्तययाला येते, असेिी कािी टीकाकार 
मिणतात. तयांचया णवि-उतकषयाणबंद ू णसद्धांतास पटुिी दणेारा वसतहुनष् परुावा 
हमळाला नािी. तयामळेु िा हसधिांतिी टीकेचया लक्यस्ानी सापडला. 

फ्ॉईड यांच े हसधिांत वादग्रसत ठरले असले तरी तयांच ेया हवषयातील 
योगदान मित्वाच ेआि.े जया काळात तयांनी िा अभयास केला, तया काळात 
्रिीला लैंहगक इच्ा व भावना असतात, याची िाणीविी समािाला नविती. 
अशा काळात ्रिीला लैंहगक गरिा असतात व तयांच ेतटुिीकरण झाले नािी 
तर हतचयावर काय पररणाम िोऊ शकतो, ि े मांडणयाच े धाररट्िय तयांनी 
दाखहवले. णवि-उतकषयाणबंदवूर िरी टीका झाली असली तरी ह्रिया उतकष्महबंद ू
कसा अनभुवत असावयात, याबाबतचा तयांनी केलेला सवतंत् हवचार व ह्रिया 
हशहश्नकेचा उतकष्महबंद ू अनभुव ू शकतात, ि े तयांच े हनरीषिण यामळेु अनेक 
संशोधकांना तयावर पढुील संशोधन करणयास चालना हमळाली. समलैंहगकता 
िा आिार आि ेहकंवा ती हवकमृ ती आि ेअसा समि तयाकाळी सव्मत् प्चहलत 
असताना फ्ॉईड यांनी समलैंहगकतेबदिल मांडलेली मते हनहचितच दखलपात् 
आिते. फ्ॉईड यांनी ्रिी-लैंहगकतेबदिल व हतचया मानहसकतेबदिल काढलेले 
हनषकष्म अिनूिी हनणा्मयकररतया खोडून काढता आलेले नािीत. तयांचयावरची 
उलटसलुट चचा्म चालचू आि.े ि ेहनषकष्म हकतपत सयहुक्क आिते ि ेकाळच 
ठरवेल. 

सन १९३३ चया एका हनबंधात ते मिणतात, ‘मला िसे कळले तसे मी 
मांडले. ते अपरेु आि,े हवसकळीत आि.े फारसे सवीकाराि्म नािी, ि ेमला मािीत 
आि.े ्रिी-लैंहगकतेबदिल व हतचया मानहसकतेबदिल तमुिांला अिनू िाणनू 
घयायच ेअसेल तर मी ह्रियांना असे आवािन करीन कती तमुचया अनभुवांचा 
शोध तमुिी सवतः घया हकंवा तमुचया भावनांना शबदरूप दणेयासाठी कहवतेकडे 
वळा अ्वा तमुचया मानहसकतेच े सखोल दश्मन दणेारे हवज्ान हवकहसत 
िोणयाची वाट पािा’ (Cherry 2020).
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कॅरि हॉिा्षय (सन १८८५-१९५२)
कॅरन िॉना्मय या िम्मन मानसशा्रिज् असनू सरुुवातीस बहल्मन व 

नंतर अमरेरका िी तयांची कम्मभमूी िोती. वैद्कतीय हशषिण पणू्म केलयावर 
मनोहवकमृ हतशा्रिाचया तया हवशषेज् झालया. फ्ॉईड यांचया मनोहवशे्षणातनू 
बािरे पडून तयांनी सवतःची वेगळी ओळख िोपासली. तयांचा समावेश नव-
मनोहवशे्षणवादी मनोहवशे्षकांत केला िातो. ्रिी व परुुषांची हभनन लैंहगक 
मानहसकता िी िैहवक घटकांमळेु हनमा्मण झाली नसनू सामाहिक घटकांचा 
मोठा पररणाम हतचयावर िोत असतो. तयामळेु ्रिी-मानहसकतेचा अभयास 
करताना सामाहिक-सांसकमृ हतक पररपे्क्यातनू तो केला पाहििे, असे मत तयांनी 
मांडले. या मताचा परुसकार करणयासाठी तयांनी ्रिीवादी मानसशा्रिाची 
स्ापना केली. ्रिीवादी मनोहवशे्षण, ्रिीवादी मानसोपचार अशा ्रिीकें हद्रत 
प्वािांची रुिवुातिी तयांनी मानसशा्रिात केली. 

सामानजक-सांसककृ नतक घटक - ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेची 
मांडणी करताना मानहसकतेवर िोणारा सामाहिक घटकांचा प्भाव फ्ॉईड 
यांनी दलु्महषित केला िोता. तो अधोरेहखत करणयाच ेकाय्म िॉना्मय यांनी केले. 
आपलया मानहसकतेची िडणघडण िी एका पोकळीत व संदभा्महशवाय िोत 
नसते. आिबूािचूया वातावरणाचा मानहसकतेवर फार मोठा पररणाम िोत 
असतो. उदािरणा ््म, एखाद्ा ्रिीने एखादा हनण्मय घतेला असेल तर फक् 
हतच ेवैयहक्क घटक या हनण्मयास कारणीभतू नसतात. तर ती जया समािात 
रािते व जया संसकमृ तीत वाढते तयातील अनेक घटकिी या हनण्मयास िबाबदार 
असतात. ि ेसंदभ्म लषिात न घतेा हतचया मानहसकतेबदिल हनषकष्म काढले तर ते 
चकुतीच ेठरणयाचा संभव असतो. मानहसकतेस िबाबदार असलेले सामाहिक-
सांसकमृ हतक पररमाण दलु्महषित करून चालणार नािीत, ि ेमत तयांनी आग्रिाने 
मांडले. सन १९२२ ते १९३५ या काळात िॉना्मय यांनी चौदा हनबंध हलहिले. 
तयातिी सामाहिक घटक (उदािरणा ््म, हशषिण हकंवा हलंगभहूमका) ि े या 
्रिीचया लैंहगक मानहसकतेवर बराच मोठा पररणाम करत असतात, या मताच े
तयांनी पटुिीकरण केले आि े(Cohen 2001). 

स्त्री-लैंनगकतेत्रील नवनवधता - फ्ॉईड यांचया मनोहवशे्षणाचा 
मोठा दबदबा मानसशा्रिज्ांवर असताना व इतर ्रिी मनोहवशे्षक ्रिी-
लैंहगकतेसंबंधीची फ्ॉईड यांची मांडणी मकुाटपण ेसवीकारत असताना िॉना्मय 
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यांनी मात् फ्ॉईड यांना आविान दणेयाच े धाररट्िय दाखहवले. असे धाररट्िय 
दाखहवणाऱया तया पहिलया ्रिी-मानसशा्रिज् िोतया. ्रिी-लैंहगकतेची एक 
नवीन ओळख तयांनी िगासमोर आणली. ्रिीच ेएखाद ेवत्मन हकंवा भावना 
या रूढ संकेतांपेषिा वेगळया असलया तर हतला समसया आि ेहकंवा ती रुगण 
आि ेअ्वा हतचयात दोष आि ेअसा िोत नािी. ्रिी-लैंहगकतेत इतके वैहवधय 
आि ेकती ते वत्मन हवहवधतेचा एक प्कार मिणनू सवीकारले पाहििे, असे तयांनी 
ठणकावनू सांहगतले. प्तयेक ्रिीची लैंहगक अहभवयक्ती िी वेगळी असते. या 
हवहवधतेच ेसवागत केले पाहििे. वेगळया अहभवयक्तीला न नाकारता हतचािी 
समावेश सव्मसामानय वत्मनात केला पाहििे. िॉना्मय यांनी या मताचा केवळ 
परुसकारच केला नािी तर या हवषयावर चचा्म घडवनू आणलया. तसेच इतर 
ह्रियांना बोलणयासिी प्वमृत् केले. 

सवतंरि नवचार - ्रिी-लैंहगकतेबदिलच ेिॉना्मय यांच ेहवचार सवतंत् िोते 
व ते कुठलयािी अडसरांहशवाय मांडणयाच ेधाडसिी तयांचयात िोते. सवतःचया 
हलखाणात समािाचया त्ाकह्त लैंहगक नीहतमत्बेदिल तयांनी खलेुपणाने 
प्श्न हवचारले आिते. हववािसंस्ा, एकल िोडीदार, प्ौढ ह्रियांची मानहसकता 
असे बिुहवध हवषय तयांनी हलखाणातनू िाताळले आिते. रोिहनशीत सवतःची 
लैंहगक कलपनाहचत्ेिी मोकळेपणाने मांडली आिते (Quinn 1987). तया 
हकती प्गत हवचारांचया िोतया व कुठलयािी दडपणाहशवाय हलहिणयाच ेकसब 
तयांचयात िोते, याची साषि ती कलपनाहचत्े दतेात. 

िॉना्मय यांनी जया काळात बहल्मनमधये सवतःची कारहकद्म चाल ू केली 
तेविा सामाहिक मानहसकतेत हस्तयंतर घडत िोते. ह्रियांना हशषिणाच ेदरवािे 
उघडले गेले िोते. उचच हशषिण घणेयास तयांची मानहसकता अनकूुल झाली 
िोती. सामाहिक िीवनात ह्रिया रस घऊे लागलया िोतया. पतनी व माता या 
भहूमकांपेषिा वेगळया भहूमका आपण बिाव ूशकतो, याची िाणीव िोऊ लागली 
िोती. लैंहगक अहभवयक्ती िी बौहधिक व सामाहिक वतु्मळात सव्ममानय झाली 
िोती. लैंहगक सवातंत्य, समलैंहगकता, उभयलैंहगकता याबदिलची सवीकाराि्मता 
िळूिळू वाढत चालली िोती. गभ्मपातास हवरोध हकंवा गभ्महनरोधकांची उणीव 
अशा आधहुनक वातावरणाशी कािी हवसंगती हदसत असलया तरी बिुतांशी 
घटकांत ‘आधहुनक मकु् ्रिी’ कडे बहल्मनमधलया ह्रियांची वाटचाल चाल ू
झाली िोती. िॉना्मय यांना सवतंत् हवचार िोपासणयास तयामळेु उत्िेन हमळत 
िोते. 
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नस्तयांच्री ककृ नतश्रीलता - ह्रियांचया लैंहगकतेबदिल िॉना्मय यांच ेफ्ॉईड 
यांचयाशी तीव्र मतभदे िोते. फ्ॉईड यांची मांडणी िी ‘लैंहगकतेत ्रिी हनहषक्य 
आि’े असे हचत् उभ ेकरते. िी मांडणी कामवयविारांत ्रिी कमृ हतशील नसते 
व परुुषांची वासना शमन करण ेअशा दयुयम भहूमकेचा परुसकार करते, असे 
फ्ॉईड यांच े मिणण े िोते. ्रिीचया लैंहगकतेची िी मांडणी सदोष आि े व 
परुुषप्धान मानहसकतेतनू ्रिीचा हवचार केलयामळेु अशी मांडणी केली आि,े 
असे िॉना्मय मिणत. ्रिीचया लैंहगक मानहसकतेचा अभयास करणयासाठी परुुषी 
मानहसकतेचा चषमा उतरवावा लागेल व कुठलयािी पवू्मग्रिांहशवाय हतचया 
मानहसकतेचा हनखळ अभयास करावा लागेल, ि ेमत तयांनी वारंवार मांडले. 

गरा्षशय मतसर - फ्ॉईड यांनी मांडलेलया णशश्न-मतसर या संकलपनेवर 
तयांनी कडाडून टीका केली. फ्ॉईड यांचयामते हशश्न-मतसर िा ्रिीचया हवहशटि 
शरीररचनेमळेु झालेला अपररिाय्म पररणाम आि.े िा पररणाम अपररिाय्म नसनू 
यामधयेिी सामाहिक घटक मित्वाच ेआिते, असे प्हतपादन िॉना्मय यांनी केले. 
वयहक्मत्व हवकासाचया एका हवहशटि टपपयावर मतसर वाटण ेि े सवाभाहवक 
असेल तर फक् तो ह्रियांनाच का वाटेल? तो परुुषांनािी वाटू शकतो. उलट 
्रिीकडे असणारे पनुरुतपादनाच ेअवयव परुुषाकडे नसलयामळेु तयाला ्रिीचा 
मतसर वाटण े अहधक सािहिक आि.े नवीन िीव गभा्मशयात वाढहवण े व 
तयास िनम दणे ेया प्हक्यांचा आनंद ्रिीप्माण ेपरुुष घऊे शकत नसलयामळेु 
तयाला ्रिीबदिल मतसर वाटतो. या मतसराच ेहवरेचन परुुष वयापार, रािकारण, 
सामाहिक िीवन यात िासत वेळ वयतीत करून घालवतो, अशी मांडणी 
करून तयास गभायाश्-मतसर असे िॉना्मय यांनी संबोधले (Horney 1942). या 
मतसराच ेहवरेचन योगय झाले नािी तर परुुषाचयािी मानहसकतेवर दषुपररणाम 
िोऊ शकतो. ्रिीला वाटणाऱया हशश्न-मतसरापेषिा परुुषाला वाटणारा गभा्मशय-
मतसर व तयाचा दषुपररणाम िासत तीव्र असतो असे तयांना वाटत िोते. िा मतसर 
मिणिेच परुुष असणयाचा गंड आि.े परुुषी हलंगभहूमका बिावणयाच ेदडपण 
परुुषप्धान संसकमृ तीत परुुषावर िासत असते. तयामळेु िा गंड तयांना अहधक 
तीव्रेतेने दाबनू ठेवावा लागतो. अ्ा्मत हशश्न-मतसर असो हकंवा गभा्मशय-
मतसर असो, दोनितींमधये सामाहिक घटक मित्वाची भहूमका बिावतात व 
या घटकांचया आतंरसंबंधांच ेपररणाम मानहसकतेवर िोत असतात, ि ेतयांनी 
मांडले. 
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ट्रीका - िॉना्मय यांची गभा्मशय-मतसराची िी मांडणी फ्ॉईड यांचया 
मांडणीला प्हतवाद मिणनू आली आि.े ती अससल नािी, अशी टीका 
तयांचयावर झाली. तसेच िॉना्मय यांनी हिरररीने मांडलेली िी मते मिणिे 
तयांना वाटत असणाऱया हशश्न-मतसराच ेअप्गट रूप आि ेव तयांनी सवतःचया 
मानहसकतेच ेनीट अवलोकन केले पाहििे, अशी टीका फ्ॉईड यांनीिी िॉना्मय 
यांचयावर अप्तयषिपण ेकेली(Cherry 2020). िॉना्मय यांची मांडणी हकतीिी 
आधहुनक असली तरी गभा्मशय-मतसराचया संकलपनेद्वारे तयांनी ्रिीचया 
मातमृतव भहूमकेला प्ाधानय दऊेन हतचा हवचार पारंपररक चौकटीतनू केला आि े
असेिी टीकाकार मिणतात. ्रिी मानहसकतेबाबतची िॉना्मय यांची मते हकतीिी 
परुोगामी असली तरी तया मतांना परुावयाची िोड नसलयामळेु ती सैधिांहतक 
पातळीवरच राहिली. 

असे असले तरी, ्रिीचया लैंहगक मानहसकतेचा हवचार करताना िॉना्मय 
यांच ेयोगदान हवसरता येणार नािी. मानहसकतेचा शोध िी एक हनरंतर प्हक्या 
असते. चकू हकंवा बरोबर अशा तराितू ती तोलणयापेषिा तया प्हक्येचया 
प्वासाच ेमलूय िासत असते. कॅरन िॉना्मय यांनी एका हठकाणी काढलेले उद्ार 
याची साषि दतेात. तया मिणतात, ‘आतमशोधाची प्हक्या फार वेदनादायी 
असते. पण तयाच वेळी ती चतैनयदायीिी असते. तयातनू कुणाचीच सटुका 
िोत नािी’(Quinn 1987).

अलबट्ष एनलस (सन १९१३-२००७)
अलबट्म एहलस ि े अमरेरकेन मानसशा्रिज् असनू नययूॉक्म  िी तयांची 

कम्मभमूी िोती. तयांनी प्वहत्मत केलेले हववेकहनष् मानसोपचारशा्रि अग्रगणय 
मानसोपचारशा्रि मिणनू िगभरात मानयता पावले आि.े मानसशा्रिाचया 
िोडीने तयांनी कामषिेत्ातिी मलूभतू असे योगदान हदले आि.े लैंहगक 
हवषयांचया अभयासात तयांना तरुणवयापासनूच रस िोता. या षिेत्ातील तयांच े
वाचन व ज्ान इतके अफाट िोते कती, तयांच ेसहुृद तयांना कामषिेत्ातील गरुू 
मानत असत. िवळिवळ २० पसुतके व शभंरचयावर लेख तयांनी कामषिेत्ाशी 
संबंहधत हवषयांना वाहिले आिते. कामषिेत्ातलया अनेक मानयवर संस्ांनी 
तयांना सनमान-परुसकारांनी गौरवले. Society for Scientific Study of Sex 
िी संस्ा स्ापन करणयात तयांचा बिुमोल वाटा िोता (Joshi & Phadke 
2018 : 236). 
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हसगमडं फ्ॉईड व कॅरन िॉना्मय यांचया काळापेषिा अलबट्म एहलस यांचा काळ 
अलीकडचा आि.े तयांचया िडणघडणीचया काळात अमरेरकेत नवहवचारांच े
वारे वाित िोते. उचच हशषिणाबरोबरच वयवसायषिेत्ातिी ह्रिया पदाप्मण करीत 
िोतया. ्रिी-िकक चळवळ, ्रिी-मकु्ती चळवळ, समानता चळवळ अशा अनेक 
चळवळतींचा ऐन बिराचा काळ तयांनी अनभुवला. ्रिी-मकु्ती चळवळीचा 
दसुरा प्वाि तयांनी िवळून बहघतला. या काळात सवतःचया िककांहवषयी 
ह्रिया िागरूक झालया िोतया. सवतःच े लैंहगक अनभुव मोकळेपणाने मांडू 
लागलया िोतया. ह्रियांची लैंहगक कलपनाहचत्े, ह्रियांच ेिसतमै् नु, सवच्ंद 
संभोग अशा तयाजय हवषयांवर तया बोलतया व हलहितया झालया िोतया. अशा 
सामाहिक बदलांना सहक्य पाहठंबा असलयामळेु व हववेकशीलतेकडे ओढा 
असलयामळेु ्रिी-लैंहगकतेकडे पािणयाचा एहलस यांचा दृहटिकोण उदारमतवादी, 
खलुा व वसतहुनष् आि.े या हवषयासंबंधी उपलबध असलेली अनेक संशोधने 
तयांनी बारकाईने अभयासली िोती. अलफे्ड हकनसे यांचयासारखया हवखयात 
कामतजज्ांशी तयांचा प्तयषि संवाद िोता. 

स्त्री-लैंनगकता - शरीरशा्रिीय घटकांचा ्रिी-लैंहगकतेवर मोठा प्भाव 
पडतो, असा एहलस यांचा हनषकष्म िोता. ह्रियांचया शरीरातील लैंहगक संपे्रके, 
उदािरणा ््म- इसट्रोिेन, प्ोिेसटोरॉन, अनॅरिोिेन इतयादतींवर तयांची कामचे्ा 
अवलंबनू असते. काितींची कामचे्ा माहसक पाळीचया मधयावर, काितींची 
माहसक पाळी संपताना तर काितींची माहसक पाळी चाल ूअसताना प्दीप्त िोते. 

या मदुद््ावरून इरा ररस या समािशा्रिज्ांशी तयांचा पत्संवाद चाल ू
िोता. सन १९५६ ते १९६७ या अकरा वषाांचया काळात तयांचयात ४३ पत्ांची 
दवेाणघवेाण झाली (Reiss & Ellis 2002). एहलस ि े ्रिी-लैंहगकतेकडे 
वयहक्वादी (individualistic) दृहटिकोणातनू पाित िोते व ररस ि े ्रिी-
लैंहगकतेतील सांसकमृ हतक घटकांचया प्भावाचा परुसकार करीत िोते. कॅरन 
िॉना्मय यांनी ्रिी-लैंहगकतेतील सामाहिक घटकांच े मित्व अधोरेहखत केले 
िोते. पण एहलस यांना हवचारांती लषिात आले कती, ्रिी-लैंहगकतेत सामाहिक 
घटकांपेषिा सांसकमृ हतक घटक िासत प्भावशाली असतात. सामाहिक 
घटकांपेषिा सांसकमृ हतक घटक हभनन असतात. समान सामाहिक वातावरणात 
रािूनिी हभनन संसकमृ ती मानणाऱया वयक्तींच ेवत्मनिी हभनन असते. याचा अ ््म, 
संसकमृ तीचा पगडा िा सामाहिक घटकांपेषिा िासत खोल असतो. ररस यांनी 
सांसकमृ हतक घटकांच ेमित्व एहलस यांचया हनदश्मनास आणनू हदले. उदािरणा ््म, 
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एखाद्ा ्रिीवर िर समिूवादी (collectivist) संसकमृ तीचा प्भाव असेल तर 
सवतःची सामाहिक प्हतमा हकंवा इतर काय मिणतील याच े दडपण, असे 
अलैंहगक घटकिी हतचया लैंहगकतेवर पररणाम करतात. लैंहगक वत्मन करताना 
वाटणारी लाि हकंवा अपराधी भावना हकंवा कामक्तीडेत सवतःला काय िवे 
आि,े ि ेमोकळेपणाने बोल ून शकणयाच ेबंधन, असे ्रिी-लैंहगकतेतील अनेक 
घटक संसकमृ तीशी घट्ट िोडले गेले आिते. ररस यांचया प्हतपादनातील तरय 
लषिात आलयामळेु ्रिी-लैंहगकतेवर पररणाम करणाऱया घटकांत एहलस यांनी 
शरीरशा्रिीय घटकांबरोबर सांसकमृ हतक घटकांचािी समावेश केला. 

स्त्री-लैंनगकतेत्रील वैनवधय - ह्रिया लैंहगकतेत हवशषेतः समागमात 
फारसा रस घते नािीत, असा समि एहलस यांचयापवूवी अनेक अभयासकांत 
िोता. यातले बरेचसे अभयासक ि े परुुष असलयामळेु तयांची िी मते 
पवू्मग्रिदहूषत आिते, असे एहलस यांच े मिणण ेिोते (Ellis 1976). एहलस 
यांनी असे प्हतपादन केले कती, ह्रियांची लैंहगकता िी परुुषांपेषिा िासत वयापक 
असते. परुुषांचया कामपे्रणलेा आपण कािी हवहशटि ठोकताळे लाव ूशकतो. 
पण ह्रियांचया लैंहगकतेत इतके वैहवधय असते कती असे ठोस हनकष लावता 
येत नािीत. उदािरणा ््म, कािी ह्रिया पे्म नसतानािी रहतसखुाचा आनंद घऊे 
शकतात, तर कािी पे्माहशवाय रहतसखु घऊे शकत नािीत. कािी उतकष्महबंद ू
न अनभुवतािी समागमाचा आनंद लटूु शकतात, तर कािी एका समागमात 
अनेक उतकष्महबंदूचंा अनभुव घतेात. काितींमधये कामचे्ा अतयंत प्दीप्त असते, 
तर कािी कामपतूवीहशवायिी आनंदाने रािू शकतात. काितींचया कामपे्रणा 
साततयाने अतमृप्त राहिलया तर कामषिधुा अिनू भडकू शकते, तर काितींची 
कामचे्ा मदंाव ूशकते. यातील अमकु एक प्हतहक्या योगय हकंवा अयोगय 
अ्वा सामानय हकंवा अपसामानय (abnormal) असे नसनू लैंहगकतेचया 
हवहवध आहवषकारांच ेते प्गटीकरण असते. असे वैहवधय असलयामळेु प्तयेक 
्रिी िी लैंहगकतेत अनयोनय (unique) असते. 

स्त्री-पुरुर लैंनगकतेत्रील फरक - अनेक संशोधनांचा दाखला दऊेन 
एहलस यांनी असा हनषकष्म काढला कती लैंहगकतेचया बाबतीत ह्रिया या 
परुुषांपेषिा वरचढ असतात (Ellis 1976 : 86). एकापेषिा िासत उतकष्महबंद ू
अनभुवणयाची षिमता असण,े कामपे्रणचेी तीव्रता उचच असण,े मीलनाचा 
आनंद दीघ्मकाळ अनभुवण,े असे ्रिी-लैंहगकतेच े घटक या हनषकषा्मस पटुिी 
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दतेात. ह्रियांची लैंहगकता िी फक् िननेंहद्रयापरुती मया्महदत नसते. परुुषांची 
बिुधा असते. सपश्म, हमठी मारण,े िवळ घणे ेया हक्यांतनूिी ह्रिया उतकष्महबंद ू
अनभुव ूशकतात. परुुषांचा मात् अशा सपशाांतनू ती ्रिी मीलनोतसकु आि,े 
असा गैरसमि िोऊ शकतो. कामहक्येपासनू दरू रािण ेपरुुषांना अवघड असते, 
पण ह्रियांना हततके अवघड िात नािी. कामहक्येचया बाबतीत ह्रिया लवचीक 
असतात. दरू रािून कािी काळानंतर तया परत लैंहगकदृट्िया हक्याशील िोऊ 
शकतात. परुुषांना िसा उतकष्महबंद ू (वीय्मसखलन) अहनवाय्म असतो, तसा 
ह्रियांचया बाबतीत अहनवाय्म नसतो. उतकष्महबंद ून अनभुवतािी ह्रिया रहतसखु 
घऊे शकतात. कामोत्िेक साहितयाने हकंवा दृशयांनी परुुष हितकया लवकर 
उत्हेित िोतो, तेवढ्या ह्रिया िोत नािीत. 

नस्तयांच्री समग् व लैंनगक मािनसकता - फ्ॉईड यांच ेमिणण ेअसे िोते 
कती, िेविा ह्रिया भावहनकदृट्िया असवस् िोतात, तेविा तया असवस्तेच ेमळू ि े
तयांचया लैंहगकतेत असते. उदािरणा ््म, कामवासनेच ेदमन हकंवा हतची पतूवी न 
िोण ेहकंवा दःुखद लैंहगक अनभुव येण ेइतयादी. ्ोडकयात, ्रिीची मानहसकता 
िी हतचया लैंहगकतेशी घट्ट िोडली गेली आि,े असे तयांच ेप्हतपादन िोते. ते 
खोडून काढताना एहलस यांनी मिटले कती, ह्रियांचया भावहनक असवस्तेचा 
हतचया लैंहगकतेशी ्ेट संबंध असतोच असे नािी. ्रिीची मानहसकता व 
हतची लैंहगकता ि ेदोन घटक िोडलेले नसनू ते सवतंत् आिते. ्रिी अलैंहगक 
कारणांनीिी असवस् िोऊ शकते. इतकेच नािी तर ्रिीला लैंहगक समसया 
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असतील तर हतचया सामाहिक हकंवा भावहनक नातेसंबंधातिी बाधा येतेच 
असे नािी. लैंहगक समसया असतानािी कािी ह्रिया आरोगयपणू्म सामाहिक व 
भावहनक नातेसंबंध िोपास ूशकतात. 

फ्ॉईड यांच ेमिणण ेअसे िोते कती, ह्रियांना प््म लैंहगक गोटितींत असवस्ता 
येते व तयामळेु भावहनक असवस्ता येते. उदािरणा ््म, कामभावनेचया 
दमनामळेु ह्रिया हचतंा, नैराशय, द्वषे इतयादी भावना अनभुवतात. मिणिेच 
ह्रियांची लैंहगक मानहसकता िी हतचया समग्र मानहसकतेवर पररणाम करते. 
याउलट एहलस मिणतात कती, असे िोत नसनू उलटे िोते. मिणिेच ह्रियांना 
प््म भावहनक असवस्ता येते व तयामळेु हतचया लैंहगकतेवर दषुपररणाम िोतो. 
उदािरणा ््म, एखाद्ा ्रिीचया मनात असा अहववेकती दृहटिकोण आि ेकती मी सव्म 
गोटिी पररपणू्मतेने केलयाच पाहििेत. या दृहटिकोणामळेु ‘मी सदासव्मदा सवतःला 
हसधि केलेच पाहििे’, असे दडपण येऊन हतला तीव्र हचतंा वाटते. मिणिेच 
ती भावहनकदृट्िया असवस् िोते. िी भावहनक असवस्ता हतचया लैंहगक 
वत्मनावरिी दषुपररणाम करते. कारण कामक्तीडा करताना मी पररपणू्म सा् दते 
आि ेका हकंवा मी माझी भहूमका पररपणू्मतेने हनभावत आि ेका, या हचतेंमळेु ती 
कामसंबंधांचा आनंद योगय रीतीने घऊे शकत नािी. हतचया हचतेंच ेप्माण तीव्र 
असले तर सवतःला हसधि करण ेटाळणयासाठी ती कामसंबंधांपासनू दरू रािते. 
याचा अ ््म हतचया लैंहगक समसयेच ेमळू ि ेहतचया समग्र मानहसकतेत दडलेलया 
अहववेकती दृहटिकोणात आि.े तो दृहटिकोण बदलला तर लैंहगक संबंधिी सधुारू 
शकतात. कॅरन िॉना्मय यांनीिी ह्रियांचया भावहनक असवस्तेची सांगड हतचया 
लैंहगकतेशी घालणयाचया फ्ॉईड यांचया भहूमकेवर टीका केली िोती. एहलस 
यांनी या भहूमकेस अहधक ससुपटि रूप हदले. 

स्त्री-लैंनगकतेवर पररिाम करिारे मािनसक घटक - ह्रियांचया समग्र 
मानहसकतेतील कुठलया हवघातक भावनांचा तयांचया लैंहगक मानहसकतेवर 
दषुपररणाम िोतो, याचा ऊिापोि करताना एहलस तीन प्मखु भावनांकडे 
लषि वेधतात. या भावना मिणिे- हचतंा (anxiety), नाकारलेपणाची भीती 
(fear of rejection) व ठामपणाचा अभाव (lack of assertiveness). 
या प्तयेक भावनेमागे कुठलातरी अहववेकती दृहटिकोण असतो. उदािरणा ््म, 
‘प्तयेक कामहगरी मी उतकमृ टितेने पार पाडलीच पाहििे नािीतर मी कुचकामी 
आि’े, िा दृहटिकोण हचतेंमागे असतो. यामळेु प्तयेक काम करताना ्रिी 
‘सवतः’ला पणास लावते. समग्र मानहसकतेचा िा दृहटिकोण कामसंबंधांतिी 
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पररवहत्मत िोतो व िर कामसखुात ्ोडी िरी उणीव राहिली तरी तयाचा 
संबंध ती सवतःचया मलूयिीन असणयाशी (worthlessness) िोडते व 
सवतःस असवस् करते. नाकारलेपणाचया भीतीमागे असा दृहटिकोण असतो 
कती, ‘इतरांनी मला सवीकारलेच पाहििे व तसे झाले नािी तर ते मिाभयंकर 
आि’े. असा दृहटिकोण असलेलया ह्रिया िीवनाचया प्तयेक षिेत्ात इतरांचया 
सवीकारासाठी अगहतक िोतात. कामसंबंधांतिी िोडीदाराचया लिानमोठ्या 
प्हतहक्यांबाबत अहतसंवेदनशील िोतात व सवतःच ेभावहनक सवासरय िरवनू 
बसतात. ठामपणाचा अभाव असलेलया ह्रिया िीवनाचया कुठलयािी षिेत्ांत 
सवतःच ेमिणण ेठामपण ेमांडू शकत नािीत. कामसंबंधांतिी सवतःला काय िवे 
आि,े ि ेन सांहगतलयामळेु हकंवा िोडीदाराने ते आपणिून समिनू घयावे अशी 
अवासतव अपेषिा बाळगलयाने अतमृप्त राितात हकंवा झरुत बसतात. अहववेकती 
दृहटिकोणांशी कसे लढावे व तयांचया िागी हववेकती दृहटिकोणांची प्हतष्ापना 
कशी करावी याच ेहववेचन एहलस यांनी हववेकहनष् मानसोपचारात केले आि.े 
समग्र मानहसकतेत दडून बसलेलया अहववेकती दृहटिकोणांचया िागी हववेकती 
दृहटिकोण रुिले कती सव्मसाधारण मानहसकतेत पालट िोतो व पया्मयाने लैंहगक 
मानहसकतािी सधुारते (Ellis 1994). ्ोडकयात, लैंहगक मानहसकता 
सधुारणयासाठी वेगळे प्यतन करावे लागत नािीत. ती समग्र मानहसकतेचाच 
एक भाग असते. 

स्त्री लैंनगकेत्रील सव-सवंादाचे महत्व - हववेकहनष् मानसोपचार-
शा्रिात सव-संवादाच े (self-talk) मित्व अननयसाधारण आि.े आपलया 
मनात प्ामखुयाने असणाऱया दृहटिकोणास अनसुरून सव-संवाद िोत असतो. 
कामक्तीडा करताना ह्रिया सतत सवतःशी बोलत असतात. एहलस मिणतात 
कती, कामसंबंध चाल ूअसताना अनकेदा ह्रियांच ेबोलण ेि ेसवतः दते असलेलया 
प्हतसादांहवषयी असते. आपण योगय प्हतसाद दते आिोत का यावर तया 
सवतःच पिारा दते बसतात. आपण अमकु केले हकंवा बोललो तर याचा अ ््म 
काय िोईल, ते िोडीदाराला आवडेल का हकंवा नािी, याबाबत तयांचा सव-
संवाद अखडं चाल ूअसतो. िोडीदारास आपण परेुसे आकहष्मत करू शकत 
आिोत कती नािी, िोडीदार काय प्हतहक्या दते आि,े तयांच ेकाय अ ््म हनघ ू
शकतात, याची हचहकतसा तयांचया सव-संवादात िोत असते. असा सव-संवाद 
मनात चाल ूअसेल तर ह्रिया सवतःचया कामतमृप्तीवर हकंवा उतकष्महबंदूवंर लषि 
एकाग्र करू शकत नािीत व अतयचुच कामसखुापासनू दरू राितात. ह्रियांना 
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कामसंबंधांत समसया हनमा्मण झाली तर तयांचा सव-संवाद तपासण ेव सधुारण े
िी हववेकहनष् मानसोपचारशा्रिातील एक मित्वाची पायरी आि.े 

स्त्री-लैंनगकतेत्रील कलपिानचरिांचे महत्व - लैंहगक कलपनाहचत्े िी 
कामसखु वाढवणयात मित्वाचा वाटा बिावतात, असा एहलस यांचा हनषकष्म 
िोता. आपण कामसखुाचा आनंद हकती वैहवधयपणू्म रीतीने घऊे शकतो, 
यासंबंधतींची लैंहगक कलपनाहचत्े मनःचषिूंसमोर रेखाटणयाची सवय ह्रियांनी 
लावनू घतेली तर तयांची कामतमृप्ती वाढू शकते. तयांत कलपनेच े रंग भरून 
वैहवधय व उतकटता आणली तर अतयचुच कामसखु ह्रिया घऊे शकतात. िी 
कलपनाहचत्े िोडीदारासमवेत रंगवता आली तर कलपनांची उत्ुगं भरारी घऊेन 
ती अहधकाहधक रोमिष्मक (wild) करता येतात. तयासाठी कामिीवनाबाबतचा 
खलुा दृहटिकोण व कलपनाशक्तीचा मकु् वापर अपेहषित असतो. 

नॅनसी फ्ायडे यांनी मा् णसकेट गाडयान या पसुतकात ह्रिया कुठली 
लैंहगक कलपनाहचत्े पाितात तयाची पािणी करून ती प्हसधि केली (Friday 
1973). अशी कलपनाहचत्े पािणयाची सवय िर लावनू घतेली तर ह्रियांच े
कामिीवन आमलूाग्र सधुारू शकते, असे मत फ्ायडे यांनी वयक् केले 
आि.े एहलस यांचया मताशी ि ेहमळतेिळुते आि.े ‘लैंहगक कलपनाहचत्ांचा 
उपयोग’ ि ेकामसंबंध सधुारणयाच ेएक मानसशा्रिीय तंत् आि,े असे एहलस 
मिणतात. कलपनाहचत्े कशी रंगवावीत, तयात तपहशलांच े रंग कसे भरावेत, 
कामसखुाचया वेगवेगळया प्कारांचा समावेश तयात कसा करावा, ि े या 
तंत्ातनू ह्रिया हशकू शकतात. लैंहगक कलपनाहचत्े िी सवतःशीच पाहिली िात 
असलयामळेु व यात इतरांना धोका नसलयामळेु सामाहिक नीहतहनयमांचा भगं 
न िोता िोडीदाराचया उपहस्तीत हकंवा अनपुहस्तीतिी ि ेतंत् वापरता येते. 
्ोडकयात, ि े तंत् कामसखु घणेयाचया बाबतीत ह्रियांना आतमहनभ्मर करते, 
असे एहलस मिणतात. 

नस्तयांचे हसतमैथुि - िसतमै् नुाबाबत एहलस यांची भहूमका फारच 
सडेतोड आि.े िसतमै् नुाबाबतचया दषुपररणामांच ेखडंन करून ्रिी व परुुष 
या दोघांसाठीिी तयांनी अपराधमकु् िसतमै् नुाचा परुसकार आयषुयभर केला. 
एका लेखात ते मिणतात, ‘िसतमै् नुासारख े हकफायतशीर, अपायिीन व 
मानहसक ताणतणाव कमी करणारे दसुरे कमृ तय सापडण ेअवघड आि’े (Ellis 
2003 : 3 -12). 
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ह्रियांची लैंहगकता िी तयांचया िोडीदारांसमवेतचया कामहक्यांवर 
अवलंबनू ठेवता कामा नये. ती िासत वयापक आि.े िोडीदार उपलबध नसेल 
तर ह्रिया िसतमै् नुाद्वारेिी कामसखुाचा आनंद घऊे शकतात व उतकष्महबंद ू
अनभुव ू शकतात, ि े मत तयांनी अनेकदा वयक् केले आि.े तयासाठी बेटी 
डॉडसनचया अनभुवाचा दाखला एहलस यांनी हदला आि.े बेटी मिणते 
कती, ‘िसतमै् नु ि े ह्रियांकडे असलेले प्भावी साधन आि.े ते ह्रियांना 
लैंहगकतेत सवावलंबी करते. कामतमृप्तीसाठी िोडीदारावर अवलंबनू रािणयाची 
अगहतकता संपवते. िोडीदार हमळाला तर उत्म, पण तो िर हमळाला नािी 
हकंवा हमळाला व लैंहगकतेत अनरुूप नसेल तर तयाचयापाठी फरफटत न िाता 
ह्रिया िसतमै् नुाद्वारे उचच प्तीच ेव दीघ्मकाळ कामसखु अनभुव ूशकतात’ 
(Dodson 1974) या मताला दिुोरा दतेाना एहलस मिणतात कती िसतमै् नु 
ििेी सवतःशीच केले िात असलयामळे व तयात इतरांचया िककांची पायमलली 
िोत नसलयामळेु सामाहिक नीहतहनयम पाळूनिी ते करता येते. फक् तयासाठी 
ह्रियांनी िसतमै् नुाबाबत असलेलया मानहसक अडसरांना दरू केले पाहििे. 

नशननिकेचा उतकर्षनबंदू - फ्ॉईड यांनी मांडलेलया णवि-उतकषयाणबंदचू्ा 
णसद्धांतास व ह्रिया खऱया अ्ा्मने परमोचच कामसखु योनी-उहदिपनानेच 
हमळवतात व तया मागा्मने हमळहवलेले कामसखु श्षे् प्तीच ेअसते, या तयांचया 
हनषकषा्मस एहलस यांनी कडाडून हवरोध केला. एहलस यांचा हनषकष्म असा 
िोता कती योनी-उहदिपनाने हमळणारे सखु व हशहश्नका-उहदिपनाने हमळणारे 
सखु ि ेपरसपरहवरोधी असणयाच ेकारण नािी (Ellis & Pilla 1953) उलट 
ह्रियांना या दोनिी मागाांनी कामसखु प्ाप्त करून घणेयाची कला आतमसात 
करता येते . ह्रियांची शरीररचना व शरीरावयवांची संवेदनशीलता बारकाईने 
अभयासलयानंतर एहलस यांना असे आढळून आले कती, ह्रियांचया योनीचया 
आतील भाग िा फारसा संवेदनशील नसतो. याउलट हशहश्नका िी योनीपेषिािी 
िासत संवेदनशील असते. मिणनू तयांनी असा हसधिांत मांडला कती ह्रिया 
िेविा उतकष्महबंद ूअनभुवतात तेविा तो योनी-उहदिपनामळेु असला काय हकंवा 
हशहश्नकेचया मद्मनामळेु असला काय, तो अनभुव मित्वाचा आि.े या दोनिी 
मागाांपैकती कोणतयािी एका मागा्मने हमळणारे सखु श्षे् प्तीच े असते आहण 
दसुऱया मागा्मने हमळणारे सखु कहनष् प्तीच े असते, असे मिणणयास कािी 
आधार नािी. तसेच पौगंडावस्ेत हकंवा िोडीदार उपलबध नसेल तेविािी 
हशहश्नकेचया मद्मनाद्वारे ह्रिया सवतःची कामतमृप्ती करू शकतात. मिणिे िा माग्म 
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वासतहवक कामसखुाचया बाबतीत ह्रियांच ेपरुुषांवरील अवलंहबतव संपवतो. 
तयामळेु ह्रियांना योनी-उहदिपनानेच खरे कामसखु हमळते, या फ्ॉईड यांचया 
प्हतपादनाला कुठलाच शा्रिीय परुावा नािी, ि ेएहलस यांनी सप्माण हसधि 
केले (Ellis 1963,1972).

नस्तयांच्री समलैंनगकता- एहलस यांची समलैंहगकतेबाबतची मते िी 
क्माक्माने हवकहसत झाली. तसेच फक् ह्रियांचया समलैंहगकतेचा हवचार न 
करता तयांनी समलैंहगकतेचा समग्र हवचार केला आि.े समहलंगी कामिीवन 
ि ेअनैसहग्मक व हवकमृ त आि,े या मताचा पगडा एहलस यांचया मनावर बरीच 
वषधे िोता. अशा वयक्तींना येणारी भावहनक असवस्ता िी मखुयतः तयांचया 
प्कमृ हतिनय सवभावामळेु येते असे तयांच ेसरुुवातीच ेमत िोते. या हवषयाचा 
अहधक अभयास केलयानंतर तयांचया या मतात बदल झाला व तयांनी अशी 
भहूमका घतेली कती, समलैंहगक कामिीवन िा प्ाधानयाचा प्श्न आि.े सवतःच े
लैंहगक प्ाधानय ठरहवणयाचा प्तयेक वयक्तीला िकक आि ेव या प्ाधानयाकडे 
हवकमृ ती मिणनू न पािता केवळ आवड वा हनवड या भहूमकेतनूच पािावे (फडके 
आहण िोशी २०१६: २५१).

एखाद्ा वयक्तीचा समलैंहगकतेकडे कल असेल तर तयात मानसोपचारांनी 
फारसा बदल िोऊ शकत नािी, असे फ्ॉईडना वाटत िोते. याउलट एहलस 
यांची भहूमका अशी िोती कती समहलंगी कामिीवनाचा माग्म अनसुरणाऱया 
वयक्तीस, उदािरणा ््म, लेसहबयन कामिीवन पसंत करणाऱया ्रिीस िर 
सवतःमधये पररवत्मन करून हभननहलंगी कामिीवनाचा माग्म अनसुरणयाची इच्ा 
असेल तर मानसोपचारांनी तसे करता येते. हकंबिुना हतचया उहदिटिपतूवीसाठी 
मानसोपचारकाने हतला मदत केली पाहििे. तयाचप्माण ेएखाद्ा हभननहलंगी 
कामिीवनाचा माग्म अनसुरणाऱया वयक्तीस, उदािरणा ््म, हभननहलंगी कामिीवन 
अनसुरणाऱया ्रिीस सवतःच े प्ाधानय बदलनू समहलंगी कामिीवनाचा 
माग्म अनसुरणयाची मिणिे लेसहबयन बनणयाची इच्ा असेल तर हतलािी 
मानसशा्रिज्ांनी मदत केली पाहििे. ्ोडकयात, ती वयक्ती समहलंगी आि ेका 
हभननहलंगी ि ेन पािाता जया वयक्तींना सवतःच ेलैंहगक प्ाधानय बदलणयाची 
इच्ा आि,े तया सव्म वयक्तींना मानसोपचारकाने मदत केली पाहििे. अशा 
प्कारे पररवत्मन घडवनू आणलेलया अनेक केसेसचा दाखलािी एहलस यांनी 
हदला आि.े (तत्ैव, पमृ. २५०). 
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एहलस यांनी घतेलेलया या भहूमकेमळेु समहलंगी कामिीवनाचा परुसकार 
करणाऱया संघटनांशी तयांच ेवैचाररक मतभदे झाले. या संघटनांच ेमिणण ेअसे 
िोते कती माणसू समहलंगी कामिीवनाचा माग्म पतकरतो, याच ेकारण मिणिे 
तयास िनमतः लाभलेली हवहशटि प्वमृत्ी िोय. तयाचयावर उपचार करून 
तयाचयामधये पररवत्मन घडवनू आणणयासाठी प्यतन करण ेमिणिे वसतहुस्ती 
नाकारण ेआि.े तसेच एखाद्ा वयक्तीला, उदािरणा ््म एखाद्ा ्रिीला केवळ 
पररवत्मनाची इच्ा आि े मिणनू हतचया लेसहबयन कामिीवनात बदल 
करण ेयोगय नािी. या मिणणयाचा प्हतवाद करताना एहलस यांनी मिटले कती, 
मानसोपचारकाच ेमखुय काय्म भावहनक असवस्ता दरू करण ेि ेआि े(तत्ैव, 
पमृ. २४८). समहलंगी कामिीवनाचा माग्म सवीकारणाऱया सवाांनी असे पररवत्मन 
घडवावे असे मी मिणत नािी. पण ते िर भावहनकदृट्िया असवस् असतील 
तर मात् पररवत्मन घडवणयास मानसोपचारकाने मदत केली पाहििे. एखाद्ा 
वयक्तीस, उदािरणा ््म, एखाद्ा ्रिीस कामिीवनाचा हवहशटि माग्म (समहलंगी 
हकंवा हभननहलंगी) अनसुरलयामळेु असवस्ता येत असेल व िा आपण 
हनवडलेलया मागा्मत आता पररवत्मन िोऊ शकत नािी कारण आता आपलयाला 
पया्मय नािी, असे हतला वाटत असेल तर मात् हतने या अहववेकती हवचारसरणीत 
बदल करण ेइटि आि.े ि ेपया्मय हतचयापढेु खलेु करून हतच ेभावहनक सवासरय 
सधुारणयासाठी मानसोपचारकाने हतला सािायय केले पाहििे व तसे सािायय 
करण ेहववेकती दृहटिकोणाशी ससुंगत आि.े 

ट्रीका - एहलस यांची ्रिी-लैंहगकतेबदिलची मते परुोगामी िोती. 
तया काळाचा हवचार करता ती ििाल व हवद्रोिीिी िोती. ती ततकालीन 
नीहतमातांडांचया पचनी पडण े अवघड िोते. तयामळेु या मतांची हकंमतिी 
तयांना मोिावी लागली. तयांचया अनेक लेखांवर व पसुतकांवर टीकेची झोड 
उठली. िसतमै् नुाबदिल तयांनी घतेलेलया भहूमकेमळेु अनेक हनयतकाहलकांनी 
व प्काशकांनी तयांच े लेखन ्ापणयास नकार हदला. काितींनी एहलस जया 
वयावसाहयक व वैज्ाहनक संघटनांच ेसदसय िोते, तया संघटनांनी एहलस यांच े
सदसयतव रदि करावे अशी मागणी केली. अ्ा्मत एहलस यांचयावर अशी 
कारवाई झाली नसली तरी सन १९६० चया समुारास अमरेरकेतील आका्मनसस 
राजयाचया राजयपालांनी तयांचया राजयात येऊन वयाखयाने दणेयाची बंदी 
तयांचयावर घातली िोती. कािी टीकाकारांनी तयांनी वापरलेलया अनेक संज्ा 
हकंवा लैंहगकतेबदिल वयक् केलेली मते िी वयहक्हनष् आिते, अशी टीका 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
141

तयांचयावर केली व तयांचया सतयतेसाठी संशोधनांचा सबळ परुावा एहलस 
यांना सवतःचया ियातीत सादर करता आला नािी. तरीिी तयांचा उललेखनीय 
हवशषे मिणिे सवतःचया कुठलयािी मताला िटवादीपण े हचकटून न रािाता 
परुावा हमळेल तसा तया मतांत बदल करणयाची तयारी तयांनी अखरेपयांत 
दाखहवली व आपले काय्म अहवश्ांतपण े चालचू ठेवले. Sex and The 
Liberated Man या पसुतकात तयांनी काढलेले उद्ार ि े तयांचया झुिंार 
वयहक्मत्वाची प्हचती दणेारे तर आितेच, पण लैंहगकतेवर काय्म करणाऱया 
संशोधकांसाठीिी सफूहत्मदायक आिते. ते मिणतात, ‘तमुिी लैंहगकतेबदिल 
बोल ू लागलात कती कम्मठ हवचारसरणीच े लोक तमुचयावर िलला करतील. 
मी तमुिांला एवढाच सलला दईेन कती, तमुिी लढा. तमुचया शरीर आहण मनात 
असलेलया लैंहगकतेचया प्तयेक पेशीच ेसामरय्म घऊेन लढा’ (Ellis 1976 : 
67).

समारोप
लेखाचे निकर - प्सततु लेख हलहिताना दोन मित्वाच े हनकष 

डोळयांसमोर िोते. पहिला हनकष मिणिे, लेखाची वयाप्ती िी मानसशा्रिज्ांपरुती 
मया्महदत ठेवण.े मिणनू िवॅलॉक एहलस, अलफेड हकनसे, मासटस्म व िॉनसनस 
यांसारखया तजज्ांच े्रिी-लैंहगकतेचया षिेत्ातले योगदान बिुमोल असले तरी 
तयांचया काया्मचा आढावा लेखात घतेला नािी. 

दसुरा हनकष मिणिे, या मानसशा्रिज्ांनी ह्रियांचया लैंहगकतेच ेबिुहवध 
पैल ूिाताळले असावेत. आिवर जया मानसशा्रिज्ांनी लैंहगकतेचा अभयास 
केला आि,े तयापैकती बिुतेकांनी सवतःच ेकाय्म लैंहगकतेचया कािी पैलूंपरुतेच, 
उदािरणा ््म, लैंहगक हवकमृ ती (काल्म वेसटफल, ररचड्म क्ाफटहबंग, गुंटर हसकमड), 
लैंहगक ओळख (केहन् झकुर, िॉन मनी) लैंहगक कल (फे्ड हफ्झ, प्ीबेन 
िरटॉफट) लैंहगक हशषिण (िरॅॉलड लीफ) मया्महदत ठेवले आि.े दसुऱया हनकषात 
बसत नसलयामळेु यािी मानसशा्रिज्ांचा हवचार लेखासाठी केला नािी. 

हसगमडं फ्ॉईड, कॅरन िॉना्मय व अलबट्म एहलस ि े प्सततु लेखासाठी 
हनवडलेले मानसशा्रिज् ि े दोनितीं हनकषांत बसत िोते. या हतघांनीिी ्रिी-
लैंहगकतेचा हवचार कुठलयािी प्भावाखाली न िाता सवतंत्पण ेकेला. तयांनी 
िाताळलेलया अनेक केसेसचा तयांना आलेला अनभुव, या हवषयावर तयांनी 
सवतः व तयांचया अननुायांनी केलेले संशोधन, तया संशोधनांवर तयांनी 
केलेले हनरीषिण व हचतंन ि े तयांचयामधील समान दवुे आिते. तयांनी ्रिी-
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लैंहगकतेबदिलची मांडलेली अनेक मते व हसधिांत ि े काळाचया पढेु िाणारे 
िोते. 

स्त्री-लैंनगकतेचा सवतंरि अभयास - लैंहगकतेचा अभयास करणाऱया 
मानसशा्रिज्ांचा आढावा घतेला तर असे आढळून येते कती, काितींनी 
्रिी-परुुषांचया लैंहगकतेचा तलुनातमक अभयास केला आि,े तर काितींनी 
लैंहगकतेचया एखाद्ा पैलचूा अभयास केला आि.े लैंहगकतेचा समग्र अभयास 
करणारे व तयातील बिुहवध पैल ू िाताळणारे मानसशा्रिज् फारसे नािीत. 
जया मानसशा्रिज्ांनी समग्र लैंहगक मानहसकतेचा अभयास केला आि,े 
तयातील काितींनी ्रिी-लैंहगकतेचा एखादाच पैल ू (अब्ािम मसॅलो- ह्रियांचा 
सव-सनमान) हवचारात घतेला आि.े बिुतेकांनी लैंहगकतेचा समग्र अभयास 
करताना ह्रियांची लैंहगक मानहसकता िा उपहवषय मिणनू अभयासला आि.े 
हसगमडं फ्ॉईड, कॅरन िॉना्मय व अलबट्म एहलसिी यास अपवाद नािीत. या 
हतघांनीिी लैंहगकतेचा समग्र अभयास करताना तया अनषुगंाने ्रिी-लैंहगकतेवर 
भाषय केले आि.े ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेचा सवतंत् अभयास करणारे 
मानसशा्रिज् िवळिवळ नािीतच. खरे तर ्रिी-लैंहगकतेचा प्तयेक पैल ूिा 
सवतंत् अभयासाचा हवषय िोऊ शकतो. तरीिी अशा सवतंत् अभयासाचा प्यतन 
मानसशा्रिात आिवर झालेला हदसत नािी. 

मािसशास्तज्ञांपुढ्रील आवहािे - ्रिी-लैंहगकता या हवषयाने अनेकांच े
लषि वेधनू घतेले असले तरी िा हवषय सवतंत्पण ेिाताळणयात अनेक आविानेिी 
आिते (Chilman 1974). तयातील प्मखु आविाने पढुीलप्माण े-

१.  ्रिी-लैंहगकतेचया अभयासासाठी हवश्ासाि्म प्दत् गोळा करण ेि े
मानसशा्रिज्ांपढुील सवा्मत मोठे आविान आि.े इतर हवषयांचया 
तलुनेत लैंहगकतेवरील सामाहिक हनबांध कडक असलयामळेु 
तयाबदिल बोलणयास ह्रिया फारशा धिावत नािीत. ि े हनबांध 
परुुषांपेषिा ह्रियांवर िासत असलयामळेु ह्रियांच ेप्हतसाद गोळा 
करण ेअवघड िाते. तसेच लैंहगकता िी खािगी बाब असलयामळेु 
तयाची वाचयता करणयास ह्रिया फारशा उतसकु नसतात. अशा 
अडचणतींमळेु मानसशा्रिज्ांना ्रिी-लैंहगकतेबदिलच े हनषकष्म 
काढणयास तयांचयाकडे येणाऱया ह्रियांचया केसेसवर अवलंबनू 
रािावे लागते. तयामळेु तयांनी काढलेले हनषकष्म ि े वसतहुनष् न 
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िोता तयाला वयहक्हनष्तेच ेसवरूप येते. संशोधनाचा सबळ परुावा 
तयांना सादर करता येत नािी. 

२.  लैंहगकतेबदिल मोकळेपणाने बोलणारी ्रिी िी उच म्ृ ंखल असते, 
असा समि असलयामळेु ह्रिया या हवषयाबदिलचया प्श्नांस खरी 
उत्रे दणेयास कचरतात. उत्रे गपु्त ठेवणयाची खात्ी हदली तरी ‘मी 
अमकु प्हतसाद हदला तर इतर काय मिणतील’, ि ेदडपण बरेच 
असलयामळेु बिुधा समािमानय उत्रे दणेयाकडे ह्रियांचा कल 
असतो व तयामळेु ्रिी-लैंहगकतेच ेखरे पैल ूबािरे येत नािीत. 

३.  अनेक ह्रियांनी कामतमृप्तीचा कळस मिणिे उतकष्महबंद ूअनभुवलेला 
नसतो. तसेच जयांनी तो अनभुवला आि,े तयातील अनेकतींचा 
फसवा असतो. तयामळेु हमळालेलया माहितीचया सतयतेची खात्ी 
दतेा येत नािी व या संदभा्मतील संशोधन अपरेु रािते, पररणामी 
संशोधनास हवपलु प्दत्िी हमळू शकत नािी. 

४.  ह्रियांची लैंहगकता िी इतकती वयाहमश् व वैहवधयपणू्म असते 
कती, हतला एकच एक मोिपट्टी लावण े अवघड आि.े तयामळेु 
ह्रियांचया लैंहगकतेवर संशोधन करून हमळालेलया हनषकषाांच े
सामानयीकरण करता येत नािी. 

५.  ह्रियांची लैंहगक मानहसकता आतापयांत परुुषप्धान मानहसकतेतनू 
तपासली िात िोती. हतचया कामपे्रणांच ेव वयविारांच ेमानदडं 
याच मानहसकतेतनू तयार झाले आिते. या मानहसकतेचया 
ह्रिया सवतःिी वािक असतात. तयामळेु सवतःचया लैंहगकतेचा 
हवचारिी तया परुुषी मानदडंातनूच करतात. अनेकदा सवतःचया 
लैंहगकतेबदिल सवतंत् हवचार करण ेतयांना मित्वाचिेी वाटत नािी. 
परुुषप्धान मानहसकतेची आवरण े बािलूा काढून हनखळपण े
्रिीची मानहसकता तपासण ेतयामळेु अवघड िाते. 

६.  ह्रियांचया लैंहगक मानहसकतेचा अभयास करणारे बिुतेक परुुष 
मानसशा्रिज् आिते. तयातले कािी परुुषप्धान मानहसकतेच े
वािक असलयामळेु परुुषी मानदडंानसुार नसणारे वत्मन तयांना 
समसयायकु् वाटू शकते व या वत्मनाचया वसतहुनष् मलूयमापनात 
अड्ळा येऊ शकतो. 

या आविानांवर मात करून फ्ॉईड, िॉना्मय व एहलस यांनी ्रिी-लैंहगकतेचा 
अभयास करणयाचा प्यतन केला. परंत ुफक् याच हवषयाला वाहिलेले सवतंत् 
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दालन मानसशा्रिात उघडण ेिी काळाची गरि आि.े तसे उघडले गेले तर 
्रिी-लैंहगकतेबदिलच े अनेक नवीन मानहसक पैल ू दृटिोतपत्ीस येतील. ्रिी-
लैंहगकतेबदिलची अहभवयक्ती िेवढी िासत िोईल तेवढा या हवषयाचया 
अभयासाचा परीघ हवसतारत िाईल. तयातनू हमळालेलया अतंदृ्मटितींमळेु संपनन 
कामिीवन तर ह्रिया अनभुव ू शकतीलच पण सवतःचया लैंहगकतेकडे 
पािाणयाची सममृधि दृटिीिी तयांना प्ाप्त िोईल. 
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लेखांश
भाषा आहण समाि यांचयातील घहनष् परसपरसंबंधामळेु लैंहगक 

हवषमता भाहषक पातळीवरिी प्हतहबंहबत िोत असते. भाषाहवज्ानामधये या 
संदभा्मत झालेलया कािी मित्वाचया मांडणीचे अवलोकन प्सततु लेखामधये 
केलेले आि.े या मांडणीमधनू लैंहगक हवषमतेमागील सामाहिक सत्ासंबंध 
भाषेमधये कसे परावहत्मत िोतात ि े हदसनू येते. ि े सत्ासंबंध घडहवणयात, 
हटकहवणयात आहण बदलणयातिी भाषेची भहूमका असते. तयामळेु समतेचया 
हदशेने वाटचाल करताना, भाषा आहण समाि ि े दोनिी संघषा्मचया भमूी 
ठरतात. अशा संघषा्मसाठी भाहषक साधने, तयांचा वापर आहण भाषकांवरील 
तयांचे पररणाम यांमाफ्म त लैंहगक भेद, सत्ासंबंध आहण सामाहिक हवषमता 
कशी आहवषकमृ त िोते, याहवषयी सखोल हचहकतसेची गरि आि.े 

१. रूनमका 
कोणतीिी भाषा एकहिनसी नसते. भाषेत अंतग्मत वैहवधय असतेच. 

ि ेभाहषक वैहवधय भाषा वापरणाऱया वयक्तींची वैहशट्िये, तयांची सामाहिक-
आह ््मक पाश््मभमूी, समािातील वयक्तींचे परसपरांशी असलेले संबंध, 
भाषा कोणतया पररहस्तीत, कोणतया काया्मसाठी वापरली िात आि े
(हलहिणयासाठी, बोलणयासाठी, औपचाररक/अनौपचाररक प्संग इ.) अशा 
अनेक घटकांवर अवलंबनू असते. एकतर वेगवेगळया कायाांसाठी एकाच 
भाषेचा वापर वेगवेगळया पधितीने िोत असतो आहण दसुरे भाषा वापरणारा 
समाििी एकहिनसी नसतो. मानवी िीवनात भाषेचे मलूय व स्ान हकती 
मित्वाचे आि,े याहवषयी बरेच कािी हलहिले-बोलले गेले आि.े पण 
ि े लषिात घेणे आवशयक आि,े कती ि े भाषेचे स्ान वयहक्सापेषि असते. 
उदािरणा ््म, हशषिक, वकतील यांचया आयषुयातील भाषेचे स्ान शारीररक 
श्मांवर अवलंबनू असलेलया श्हमकांचया आयषुयातील भाषेचया स्ानापेषिा 
व मलूयापेषिा (कमी हकंवा िासत नािी) तर वेगळे असते. समािातील 
हवषमता, समािातील घटकांचे एकमेकांशी असलेले सिसंबंध, 
तयांचे सौिाद्म आहण तयांचयातील संघष्म या सवाांचे पडसाद भाषेमधये उमटत 
असतात. तयामळेुच भाषा िी सामाहिक हवषमतेची आहण तया हवषमतेचया 
हवरोधातील संघषा्मचीदखेील भमूी ठरते. दनंैहदन िगणयाचया वयविारामधये 
येणाऱया पररहस्तीला सामोरे िाणयासाठी मनषुय िी धडपड करत असतो, 
तयामधये भाहषक वाटाघाटीचा समावेश िोतो. भाहषक वाटाघाटी याचा 
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अ ््म भाहषक वयविारामधये बोलणाऱयाला अहभपे्त असलेला अ ््म, 
ऐकणाऱयाची तो अ ््म समिनू घेणयाची प्हक्या, तयातनू तयाला लागणारा 
अ ््म, ऐकणाऱयावर िोणारा पररणाम यांमधील तफावतीबाबतचया अंत:स् 
वाटाघाटी. बिुतेक वेळा या वाटाघाटी शबदांचया वापराबदिल व शबदांचया 
अ्ा्मबदिलचया असतात. उदािरणा ््म, ‘हनषेध’, ‘संघष्म’, ‘अहधकार’ 
या शबदांचा अ ््म ह्रियांसाठी, परुुषांसाठी, शोहषतांसाठी, शोषकांसाठी 
वेगळा असतो. (सधया शेतकऱयांचे िे आंदोलन हदललीचया सीमेवर सरुू 
आि,े तयामधये ‘बािारपेठ’, ‘आह ््मक सवातंत्य’, ‘हवकास’, ‘संघष्म’ अशा 
शबदांचा शेतकऱयांसाठीचा अ ््म आहण शासनाने लावलेला अ ््म यामधील 
तफावत आहण तयाबदिलचया वाटाघाटीची प्हक्या सपटिपणे हदसनू येत आि.े) 
ह्रियांचा सवतःचया दिेावरचा अहधकार व परुुषाला ‘नािी’ मिणणयाची मभुा 
याबदिल आपलया समािात झगडा चाल ू आि.े तयामळेु ह्रियांनी हदलेलया 
नकाराचा अ ््म काय आहण नकाराची वयाप्ती काय? - उदािरणा ््म, एखादी ्रिी 
वैवाहिक बंधनाचया अंतग्मत, आपलया पतीला नकार दऊे शकते कती नािी, 
याहवषयीचा संघष्म आपण पािू शकतो. िा संघष्म एकाच वेळी सामाहिक 
आहण भाहषक पातळीवर चाल ूअसतो. तयामळेु भाहषक वापर गहतशील व 
सतत पररवत्मनीय असतो, हचरस्ायी नसतो. मिणनूच भाहषक वापर व तयाची 
गहतशीलता आहण तयांचा सामाहिक प्हक्यांशी असलेला संबंध िवळून 
समिनू घेणे ि े भाषाभयासक, चळवळतींमधील काय्मकतधे, िनसामानय अशा 
सवाांसाठीच फार मित्वाचे आि.े या भहूमकेमधनू प्सततु लेखामधये आमिी 
भाहषक वापर आहण लैंहगक भेद यातील संबंधाची चचा्म करत आिोत. गेलया 
कािी दशकांमधये भाषाहवज्ानामधये या संदभा्मत करणयात आलेलया कािी 
मित्वाचया मांडणतींचा आढावा आमिी ये्े घेत आिोत. 

२. रानरक वापराचया पद्धत्री (रानरक वत्षि) व लैंनगक रेद
२.१. रानरक वत्षिानवरय्रीचया काह्री धारिा 

एकाच समािातील ह्रिया आहण परुुष एकच भाषा वेगवेगळया प्कारे 
वापरतात, असे हनरीषिण अनेक भाषावैज्ाहनक आहण समािवैज्ाहनकांनी-
दखेील नोंदहवलेले आि.े सव्मसामानय भाषकालासधुिा ह्रिया व परुुष वेगळया 
प्कारे बोलतात, अशी िाणीव असते. तयातनूच ह्रिया आहण परुुषांचया 
भाहषक वत्मनाबाबतचया सामाहिक धारणा तयार िोत असतात. 

सव्मसामानय भाषकांमधये ह्रियांचया आहण परुुषांचया भाहषक 
वत्मनाबदिलचया, तयातील फरकाबदिलचया अनेक धारणा प्चहलत 
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असतात. परुुषांपेषिा ह्रिया िासत बोलतात. तया आपापसात बोलताना 
एकमेकतींचे संपणू्म ऐकून न घेता मधये-मधये बोलतात. क्ॉस-टॉहकंग करतात. 
हवषयाला फाटे फोडतात आहण मदुिसेदू बोलत नािीत, अशा अनेक 
नकारातमक धारणा मराठी-भाषक समािात प्चहलत आिते. तयाचबरोबर 
ह्रिया नम्रपणे बोलतात. परुुषांसारखया आक्मक पधितीने बोलत नािीत, 
समोरचया वयक्तीचे मिणणे पटले नािी, तर तया गपप बसतात पण हवतंड 
करत बसत नािीत. दसुऱयाचे बोलणे पटकन उडवनू लावत नािीत, तयांच े
संभाषण सिकाया्मचया भहूमकेतनू असते. हवशेषतः ह्रिया आपापसात 
एकमेकतींना दिुोरा दते बोलत असतात. याउलट परुुष आपापसात बोलताना 
सपधधेचया भावनेतनू, एकमेकांवर कुरघोडी करणयाचा प्यतन करत असतात. 
तयांना आपला मदुिा ठामपणे मांडून, पटवनू दऊेन बािी मारायची असते, इ. 
धारणासधुिा समािात हदसनू येतात. यातील अनेक धारणा केवळ मराठी-
भाषक समािापरुतया मया्महदत नािीत, तर अनेक परुुषसत्ाक समािांमधये 
्रिी-परुुषांचया भाहषक वत्मनाबदिल असेच कािी समि रुळलेले आिते. 

्रिी-परुुषांचया भाहषक वत्मनाबदिलचया या धारणा समािातील 
्रिीतवाचया आहण परुुषतवाचया संकलपनांचे प्हतहबंब असतात. तया 
धारणांमधनूच समािाचा लैंहगक भहूमकांबदिलचा दृहटिकोन उघड िोत असतो. 
तयातनूच ह्रियांनी कसे वागावे याचबरोबर कसे बोलावे, कुठे बोलावे हकंवा 
बोल ूनये, याचे संकेतिी समािात घडत असतात आहण पढेु संक्हमत केले 
िात असतात, याहवषयीची चचा्म पढेु येईलच. पण भाहषक वत्मनाबदिलचया 
या धारणा वासतहवक हकती आहण हमरया हकती िादखेील प्श्न आि.े िर ्रिी 
व परुुष वेगवगेळया प्कारे बोलत असतील, तर ते फरक नेमके काय आिते 
आहण तसे फरक का आिते, ि ेप्श्नदखेील उपहस्त िोतात. सत्र-ऐशंीचया 
दशकापासनू िगात हठकहठकाणी उभया राहिलेलया ्रिीवादी चळवळतींचया 
पाश््मभमूीवर भाषाहवज्ानात या प्श्नांकडे सपटि आहण िाणीवपवू्मक लषि हदले 
गेले. तयासमुारास रॉहबन लॅकॉफ या भाषावैज्ाहनकाने ‘ह्रियांचया भाषे’बाबत 
अभयासपणू्म आहण प्भावी मांडणी केली (१९७३). 

२.२. नस्तयांच्री रारा 
लॅकॉफ यांनी समािातील भाहषक वैहवधयाकडे लषि वेधताना 

‘ह्रियांचया भाषेची’ सवतःची अशी खास वैहशट्िये असतात अशी 
भहूमका मांडली. तयांचया मते, शबदांची हनवड, शबदसंपत्ी, इतकेच नवि,े 
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तर वयाकरणाचया पातळीवरिी ह्रियांची भाषा तयाच समािातील परुुषांपेषिा 
वेगळी असते (लॅकॉफ १९७३). लॅकॉफ यांची िी हनरीषिणे अमेररकेतील 
इगं्रिी भाषक (गोऱया) समािातील भाहषक वापराबाबत असली, तरी अशी 
समांतर उदािरणे मराठीसारखया इतर अनेक भाषांमधयेिी सिि सापडतात. 
लॅकॉफचया अभयासातनू पढेु येणाऱया ‘ह्रियांचया भाषे’चया कािी 
वैहशटियांची यादी ओ’बार आहण अटहकनस (१९८०) यांनी हदली आि.े 
तयांतील कािी वैहशटियांचा मराठीचया संदभा्मत हवचार करू. 

(१) लॅकॉफचया मते, अमेररकती गोऱया समािातील ह्रियांचया 
शबदसंपत्ीमधये रंगांचया ्टांमधये सकू्म फरक करणारे mauve, 
magenta असे अनेक शबद असतात, तर परुुष रंगांचे फार 
ढोबळ वगवीकरण करतात (१९७३: ४९). मराठीमधये राणी रंग, 
हकरहमिी, चटणी रंग असे शबद सिसा परुुषांपेषिा ह्रियांचया 
तोंडी अहधक आढळतात. 

(२) मराठीतील कािी शबद खास ह्रियांचया तर कािी शबद 
खास परुुषांचयाच बोलणयात आढळतात. उदा. ‘बाई ग’ 
सारखी उद्ारदश्मके ह्रियांचया बोलणयात येतात, तर ‘साला’, 
‘खतरनाक’, अशा शबदांचा वापर एखादी भावना हकंवा 
मत िोरकसपणे वयक् करणयासाठी (िसे: “का् सालं भारी 
णचत्र आह!े”) परुुष अहधक करतात. 

(३) अ. काल णकनई आमही णसनेमाला गेलो होतो. 
 ब. काल ना, आमही णसनेमाला गेलो होतो. 
 क. काल आमही णसनेमाला गेलो होतो. 
 वरील तीन वाकयांपैकती (अ) वाकय ि ेकेवळ एखाद्ा ्रिीनेच 

उचचारले असणार अशी मराठी भाषकांची खात्ी असते. इतर 
दोनिी वाकये ्रिी-परुुष दोघेिी बोल ू शकतात. तयातिी, या 
वाकयांचया तलुनेत, (क) वाकय परुुषाने मिटलेले असणयाची 
शकयता अहधक वाटते. ‘हकनई’ सारखे कािी शबद हवहशटि 
अ्ा्मने (िसे इ्े नवया माहितीकडे लषि वेधणयासाठी) फक् 
ह्रियांचयाच भाषेमधये येतात. 

(४) ह्रियांचया बोलणयात ‘खपूच’, ‘अगदी’ असे पराकष्म-दश्मक शबद 
िासत प्माणात आढळतात. उदािरणा ््म, “कालचं नाटक छान / 
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खपू छान होतं” ि ेवाकय एखाद्ा ्रिीने हकंवा परुुषाने बोललेले 
अस ूशकते. पण तयाच संदभा्मत “कालचं नाटक अगदी खपूच 
छान होतं” ि े वाकय मात् एखाद्ा ्रिीने उचचारले असणयाची 
शकयता अहधक असते. 

(५) ह्रियांचया बोलणयात शबद िण ूअधोरेहखत करणयासाठी तयांवर 
हवशेष िोर दऊेन बोलणयाची पधित आढळते. आठवनू पिा: 
मराठी साहितयात अनेकदा ह्रियांचे संवाद दाखवताना “हकत्ी 
गोऽड!” असे लेखन आढळते. ‘हकत्ी’ मधील ‘त’चे हद्वतव 
आहण ‘गोड’ मधील लांबलेला सवर िी दोनिी शबदांवर िोर 
दणेयातनू आलेली वैहशट्िये ह्रियांचया भाषेतच आढळतात. 
परुुषांचया तोंडी येणाऱया संवादाचे असे लेखन मराठी साहितयात 
आढळणार नािी. 

(६) लॅकॉफने नोंदहवले आि े कती, ह्रिया tag question हकंवा 
प्श्नपचु्ाचा वापर अहधक प्माणात करतात. मराठीचया संदभा्मत 
हवचार करतानासधुिा असेच हदसनू येते. तयामळेु, ह्रिया बोलताना 
‘हवनाकारण’ इतरांची साषि काढतात हकंवा दिुोरा हमळवायचा 
प्यतन करतात, असे वाटते. उदािरण ््म, “आि रसतयाला फारच 
गदवी िोती, नािी? / िो कती नािी?” 

(७) प्श्नपचु्ाचा वापर ि ेसवतःकडे नम्रपणा घेणयाचे एक साधन 
अस ू शकते. एकंदरीतच ह्रियांची भाषा अहत-नम्रतापणू्म असते 
(लॅकॉफ १९७३: ५६). ्ेट “Close the door!” अशी 
आज्ा हकंवा “Please close the door.” अशी हवंनती 
करणयापेषिा तया अहधक नम्रपणे प्श्नांचया रूपात हवंनती करतात. 
िसे, “Will you please close the door?” हकंवा “Would 
you be so kind as to close the door?” प्श्नरूपात केलेलया 
हवंनतीमधये समोरचया वयक्तीला हवनंतीला नकार दणेयाची मभुा 
असलयाचा भास िोतो. ्ेट आज्ा हकंवा ्ेट हवनंतीमधये तशी 
मभुा असत नािी. तयामळेु प्श्नरूपातील हवनंती िासत हवनम्र 
असते. 

(८) ह्रिया साव्मिहनक हठकाणी, सभेत, चचा्मसत्ात बोलताना, 
हवशेषतः प्श्न हवचारताना ्ेटपणे बोलणयाऐविी लांबचा 
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वळसा घेऊन, “पोकळ” शबदप्योग (empty expressions/ 
fillers) बोलतात. िसे, “It’s sort of hot in here”, “I’d 
kind of like to go.” मराठीमधये समोरचया वयक्तीचया 
(हवशेषतः परुुष वकतयाचया) बोलणयाचे खंडन करतानािी, ह्रिया 
अनेकदा “मला कदाणचत नीट लक्षात नसेल आलं, पि ...” 
अशी सरुुवात करतात. तसे करणयाने, सवतःकडे कमीपणा घेऊन, 
आधीच माफती मागनू टाकली, कती समोरचया वयक्तीला केलेलया 
प्हतवादाची धार कमी करता येते (पनुिा नम्रता!). मळुात अशा 
चचा्मसत् हकंवा सभांमधील प्श्नोत्रांमधये, खलुया चचधेमधये 
परुुषांचया तलुनेत ह्रियांचा सिभाग कमी हदसनू येतो. तयातिी, 
ह्रियांनी हवचारलेले प्श्न वकतयाचे मिणणे अहधक सपटिपण े
समिनू घेणयासाठी, तयाची मांडणी पढेु नेणयासाठी उपहस्त 
केलेले असतात, वकतयाचया मताचे खंडन करणयासाठी ह्रिया 
कवहचतच प्श्न उपहस्त करतात. 

(९) ह्रिया अनेकदा ठामपणे हवधाने करणयाचे टाळतात.उदा: “त्ाची 
णपशवी चामड््ाची होती” असे मिणणयाऐविी “त्ाची णपशवी 
चामड््ाची होती वाटतं.” असे मिणतात. ‘वाटतं’ची अशी िोड 
परुुषांपेषिा ह्रियांचया भाषेत सापडणयाची शकयता अहधक आि.े 

अ्ा्मत, ्रिी-परुुषांचया भाषेमधले ि े फरक भाहषक वत्मनातील कल 
दाखवतात. मिणिे, परुुष कधी प्श्नपचु्, पराकष्म-दश्मक हवशेषणे िी 
हवहवध भाहषक साधने (linguistic strategies) वापरतच नािीत, हकंवा 
‘वाटतं’ची िोड दऊेन मोघम हवधान करतच नािीत असे नवि.े पण िी 
वैहशट्िये वापरणयाकडे ह्रियांचा कल अहधक हदसनू येतो.

ह्रिया व परुुषांचया बोलणयात असे फरक का आढळतात, िा प्श्न मात् 
मित्वाचा. लॅकॉफचया मते, ह्रियांचया भाषेमधये िी वैहशट्िये समािातील 
तयांचया दयुयम स्ानातनू येतात. समािात ह्रियांना एक सिुाण वयक्ती मिणनू 
फारसे गांभीया्मने घेतले िात नािी, तयामळेु तयांचया बोलणयामधये ्ेटपणाचा, 
ठामपणाचा अभाव असतो. हवशेषणे व पराकष्म-दश्मक शबदांचा अहधक वापर 
करून िण ूह्रिया आपलया मताचे मित्व हकंवा खरेपणा िासत तीव्रतेने पटवनू 
दणेयाचा प्यतन करत असतात. तयांचया दयुयम सामाहिक स्ानामळेु तयांचया 
भाषेत अहत-नम्रता येते. 
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३. नस्तयांच्री रारा की दुब्षलांच्री रारा?
तसे पािता लॅकॉफची िी मांडणी सिि पटणारीिी आि े आहण 

तयाचवेळी तया मांडणीला ्ेद दणेारी उदािरणेिी आपलया आसपास सतत 
सापडत राितात. ओ’बार आहण अटहकनस यांनािी कोटा्ममधील साषिीदारांचया 
भाहषक वत्मनाचा अभयास करताना असेच अपवाद आढळले (१९८०). 
तयांचया असे लषिात आले कती, सव्मच ्रिी-साषिीदारांचया बोलणयात 
‘ह्रियांचया भाषे’ची वैहशट्िये आढळतात असे नािी. हशवाय, बरेच परुुष-
साषिीदार मात् ‘ह्रियांचया भाषे’त बोलतात. मिणिेच ह्रियांचया आहण 
परुुषांचयािी भाहषक वापरात अंतग्मत वैहवधय असते. मिणिे मग ‘ह्रियांची 
भाषा’अशी कािी वयवस्ा खरेच अहसततवात आि े का? वरवर पािता, 
लॅकॉफचया मांडणीला ् ेद बसतो आि.े पण ओ’बार आहण अटहकनस यांचया 
असे हनदश्मनास आले, कती या अंतग्मत वैहवधयातिी कािी ससुंगती आि.े 
जया ह्रिया उचचहशहषित आिते, जयांना समािात कािी प्हतष्ा आि ेआहण 
जयांना कोटा्ममधये तजज्-साषिीदार मिणनू खास हनमंहत्त केलेले आि,े अशा 
ह्रियांचया साषिीमधये ‘ह्रियांचया भाषे’ची वैहशट्िये फारशी आढळली नािीत. 
मात् सव्मसामानय साषि दणेयासाठी आलेलया सामानय ह्रिया, गमृहिणी यांचया 
बोलणयात िी वैहशट्िये मोठ्या प्माणात आढळून आली. तसेच िे परुुष कमी 
हशकलेले आिते, हनमन आह ््मक सतरातील आिते, दयुयम सवरूपाची काम े
करतात अशा परुुषांचया बोलणयातिी ह्रियांचया भाषेचीच वैहशट्िये मोठ्या 
प्माणात हदसली, तर अहधकाराची कामे करणाऱया, प्हतहष्त, हकंवा तजज् 
मिणनू साषि दणेयास आलेलया परुुषांचया बोलणयात ती वैहशट्िये फारशी 
हदसली नािीत. मिणिेच, ह्रियांचया भाषेचया वैहशट्ियांचा उगम समािातील 
तयांचया दयुयम स्ानामधये आि,े या लॅकॉफचया मिणणयाला ओ’बार आहण 
अटहकनस यांचया अभयासातनू या हनषकषा्मला दिुोराच हमळत िोता. ओ’बार 
व अटहकनस यांनी असे मांडले आि ेकती, ‘ह्रियांची भाषा’ िी खऱया अ्ा्मने 
फक् ‘ह्रियांची’ नसनू समािातील ‘दबु्मलांची भाषा’ आि े(१९८०). भाषेत 
अशी कािी हवहशटि वैहशट्िये असणे ि े ती भाषा वापरणाऱया वयक्तीचया 
सामाहिक दबु्मलतेचे, शोहषत असणयाचे हनदश्मक आि.े तयामळेु केवळ 
ह्रियाच नािी, तर कटिकरी वगा्मतील ्रिी-परुुष, दहलत ्रिी-परुुष यांचयािी 
भाहषक वयविारात ‘ह्रियांचया भाषे’ची वैहशट्िये वेगवेगळया प्माणात हदसनू 
येतात. याचाच अ ््म िी भाहषक वैहशट्िये िैहवक हलंगभेद (sex-difference) 
नािी, तर सामाहिक लैंहगक भहूमकांमधला भेद व हवषमता (gender 
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difference and inequality) दाखवत असतात. हकंबिुना, भाषेतील या 
अंतग्मत वैहवधयामधये समािातील सत्ासंबंधांचे प्हतहबंब पडत असते. ि े
सत्ासंबंध अतयंत गुंतागुंतीचे, बिुपेडी असतात, तयात एकाच वेळी हलंग, 
िात, वण्म, वग्म असे अनेक घटक काय्मरत असतात. 

ह्रियांचे ‘्रिी’ मिणनू हकंवा दहलतांचे ‘दहलत’ मिणनू िे सामािीकरण 
िोत असते, तयाचे प्हतहबंब भाहषक वत्मनातील वैहवधयामधये पडत असते. याच 
सामािीकरणाचया प्हक्येतनू समािातील लैंहगक भहूमकांबदिलचया 
धारणांचे पडसाद भाषेत उमटत असतात. लॅकॉफनेदखेील ह्रियांचया भाहषक 
वत्मनामागील सामािीकरणाचया प्हक्येहवषयी हलहिले आि.े लिान मलेु व 
मलुी कोणते खेळ खेळतात, कशाप्कारे खेळतात इ्पासनूच आदश्म ्रिी 
व आदश्म परुुष मिणनू मलुांची िडणघडण समािात केली िात असते. 
मलुी घराचया आत हकंवा घराचया पररसरातील मया्महदत िागेत खेळतात, 
तर परुुषांना िासत मोकळया, खलुया िागेत खेळायची मभुा असते. मलेु 
सपधा्मतमक खेळ िासत खेळतात, जयात कोणीतरी हिंकणारे असते, कोणाला 
तरी िरावे लागते आहण हिंकणयासाठी चतरुपणे धोरणे आखावी लागतात. 
मलुतींचया खेळात िार-िीत असतेच असे नािी. भाहषक वत्मनाबाबतिी मलेु 
व मलुतींची िडणघडण वेगवेगळया पधितीने िोत असते. सरुुवातीला आईचया 
साहननधयात वाढत असलयामळेु मलेु व मलुी दोनिी ह्रियांचया भाषेचा वापर 
करत असतात. पण िळूिळू मलुांना व मलुतींना कसे बोलावे हकंवा बोल ूनये, 
याचे वेगवेगळे धडे हमळू लागतात. लॅकॉफचया मते, लिानपणापासनू ह्रियांना 
समािात गांभीया्मने न घेतले गेलयाने, दयुयम वागणकू हमळालयामळेु तयांची 
भाषा ‘ह्रियांची भाषा’ बनत िाते. ह्रियांनी नम्र असावे, कमी बोलावे, 
मोठ्यांचा व नातेवाईकांचा आदर राखावा (तयांना उलट प्श्न करू नयेत), 
कोणाला दखुाव ूनये, सवाांना सांभाळून घयावे अशा कलपनांमधनू ह्रियांची 
बोलणयाची पधित घडवली िात असते. तसेच परुुषीपणाचया धारणांमधनू 
परुुषांची भाषा वेगळी घडवली िात असते. हशवाय भाषेचया हवहशटि प्कारचया 
वापराने अशा सामािीकरणाला िातभारिी लागत असतो आहण आदश्म 
ह्रिया आहण आदश्म परुुषांचया कलपना, stereotype रुिणयासिी मदत िोत 
असते. तयातनू लैंहगक हवषमता आहण तयामागील सत्ासंबंध पनुिा पनुिा 
घडत-हबघडत असतात. 

सामािीकरणाचया या प्हक्येमळेु ह्रियांची भाषादखेील परुुषांचया 
भाषेचया तलुनेत दयुयम आहण उणी असलयाचा ग्रि समािात मळू धरतो. 
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आहण ह्रियांची ‘उणी भाषा’ िे्े ‘अनहुचत’ ठरते अशी साव्मिहनक 
िीवनातील अनेक षिेत्े ह्रियांसाठी आपसकूच बंद िोतात. पररवत्मनाचया 
ओघात अशी षिेत्े व अवकाश वयापताना ह्रियांना अहधक कडवा संघष्म 
करावा लागलेला आि.े उदािरणा ््म, मिाराषट्रात साव्मिहनक सभा व 
चचाांमधये ह्रियांना बोलणयाची मभुा नसे. तयांना बोलणयाची संधी हमळू 
लागली ती वक्ा मिणनू. पण आििी साव्मिहनक काय्मक्मांमधये कोणतया 
भहूमका ह्रियांचया वाट्याला अहधक सििपणे येतात ते पािणयािोगे असते. 
काय्मक्माचे सतू्संचालन / हनवेदन करणयासाठी तसेच मलुाखतकार मिणनू 
ह्रियांची नेमणकू िासत सििपणे िोते. िेविा मलुाखतकाराला पािुणया 
वयक्तीला बोलते करायचे असते, तेविा मलुाखतकाराने तया पािुणयाला योगय 
हठकाणी दिुोरा दणेयाची, तयाचया मताचा प्हतवाद न करता प्श्न हवचारणयाची 
अपेषिा असते. संभाषणामधये सांभाळून घेणारी, आपलयाकडे दयुयमतव 
घेणारी ह्रियांची भाषा याहठकाणी चपखल कामी येते. मात् कािी मलुाखती 
खंडन-मंडन सवरूपाचया असतात. अशा मलुाखततींमधये पािुणयाचया 
मताची हचहकतसा करत, खंडन करत, तयाला बोलते करायचे असते. अशा 
मलुाखततींमधये मात् प्श्नकतया्मचया भहूमकेत परुुषांना प्ाधानय हदले िाते. 
मखुय वक्ा मिणनू हकंवा काय्मक्माचे अधयषि मिणनू परुुषांचया तलुनेत 
ह्रियांना बोलावले िाणयाचे प्माण कमी आि.े एखाद्ा परुुष साहिहतयकाची, 
रािकारणयांची ‘उत्म वक्ा’मिणनू सवतंत् खास ओळख करून हदली िाते, 
तशी हकती ्रिी-साहिहतयकांची व ्रिी-रािकारणयांची करून हदली िाते? 
‘सभेत कसे बोलावे’ यासारखया हवषयांवरील पसुतकांमधये उत्म वक्ा मिणनू 
हकती ्रिी-वकतयांची नावे येतात? 

 पढेु ििेी लषिात घेणयािोगे आि ेकती, साहिहतयक, समीषिक, सामाहिक 
चळवळतींमधलया नेतया-काय्मकतया्म, अकादमीय षिेत्ातलया संशोधक-
अभयासक अशा जया ह्रियांना आि असा मान हदला िातो, तयांचया 
वक्मृ तवकलेमधये ‘ह्रियांचया भाषे’ची वैहशट्िये फारशी आढळत नािीत. 
सव्मसाधारणपणे या ह्रिया (परुुषांप्माणे) सं् सरुात, मधयम हकंवा खालचया 
पट्टीत, सवरात फार चढ-उतार न करता आहण मखुय मिणिे ‘सरळ’चेिऱेयाने, 
चेिऱेयावर मदुिाम िस ू ठेवणयाचा प्यतन न करता बोलतात. याउलट 
हनवेहदका, सतू्संचालन करणाऱया ह्रियांकडून नेमके हवरुधि प्कारचे बोलण े
अहभपे्त असते. तया सिसा प्सनन चेिऱेयाने, चेिऱेयावर मंदहसमत बाळगत, 
मखुय काय्मक्मातील चांगले काय ते हटपत आहण पे्षिक-श्ोतयांशी प्तयषि 
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संवाद साधलयाप्माणे बोलत असतात. ह्रियांनी नम्र असावे, आपलया 
वागणयाबोलणयाने आसपास प्सननता आणावी, तया सौंदया्मसक् असतात 
आहण तयांनी सगळयामधील चांगले पैल ू शोधावेत, अशाप्कारचया ्रिी-
हवषयक सामाहिक धारणांमधनू तयांनी कसे बोलावे याचे संकेत ठरत 
असतात. तयामळेु हनवेदनासारखे facilitating काय्म तयांचयाकडे सिि 
चालनू येते. अकादमीय षिेत्, संशोधन षिेत् याहठकाणी आवशयक मानली 
िाणारी वसतहुनष्ता अ-भावहनकरीतया बोलणयातनू मिणनू आवािात फार 
चढ-उतार न करता दाखवली िाते. तसेच, सं् सरुात, खालचया पट्टीत बोलनू 
िण ू हवषयाचे आहण वकतयाचेिी गांभीय्म ठसवले िात असते. िी वैहशट्िये 
‘ह्रियांचया भाषे’त साधारणपणे हदसनू येत नसलयाने, या षिेत्ातील ह्रियांना 
आपले भाहषक वत्मन बदलावे लागते. एखाद्ा अकादमीय चचा्मसत्ात आपले 
संशोधन मांडताना िर एखादी ्रिी-अभयासक िसत-िसत, िातवारे करत, मान 
डोलावत बोल ूलागली, तर एक ‘अभयासक’ मिणनू हतला गांभीया्मने घेतले 
िाणयाची शकयता कमी िोते. याचे आणखी एक उदािरण मिणिे कॉलेि-
हवद्ापीठांचे पररसर आहण कॉलेि कट््टयावरचा भाहषक वयविार. आि शिरी 
भागातलया कॉलेिकट््टयांवर मलुांबरोबर मलुतींचािी वावर असतो आहण 
अशा हठकाणी मलुतींचया तोंडी “कसला भारी णसनेमा होता” असे उदगार, 
“च्ा्ला”, “खतरनाक” अशी हवशेषणे पराकष्म-दश्मक मिणनू सरा्मस येतात 
आहण ते खटकतिी नािी. मलुतींची दिेबोलीिी अहधक खलुी असते. कॉलेि-
कट््टयासारखा खलुा, मकु् करणारा अवकाश आपलासा करताना मलुतींना 
मलुांची भाषा आतमसात करावी लागते. अ्ा्मत, िी भाषादखेील कट््टयावरच 
तयांना सिि उपलबध िोते. 

भाहषक वत्मनातील असे बदल कधी कधी आपसकू, नकळत िोतात. 
परुुषप्धान समािात आपले स्ान हनमा्मण करायचे असेल, तर आपलया 
भाषेतील अहतनम्रता, नमते घेणयाची वमृत्ी, ठामपणाचा अभाव, मोघमपणा 
यांना आपोआपच हतलांिली हदली िाते, तर कधी असे बदल िाणीवपवू्मक 
करणयात येतात. याबाबतीत हब्टनचया पहिलया महिला पंतप्धान मागा्मरेट 
्ॅचर यांचे उदािरण प्हसधिच आि.े पंतप्धानपदी हनवड झालयानंतर एका 
्रिीला आपली नेता मिणनू इतर मंत्यांनी व संसदपटंूनी गांभीया्मने घयावे, यासाठी 
्ॅचर यांनी कसे बोलावे याचे रीतसर प्हशषिण घेतले िोते. तयावेळी तयांचया 
सललागाराने आवािात िासत चढ-उतार न करता, खालचया पट्टीत, एकसरुी 
पधितीने बोलणयाचा सलला हदला िोता. यरुोप-अमेररकेसारखया हठकाणी 
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एकेकाळी ह्रियांसाठी ‘ठामपणे कसे बोलावे’ (assertiveness training) 
याचे अनेक प्हशषिणवग्म सरुू झाले िोते आहण अनेक ्रिीवादी संघटना अशा 
प्हशषिणाचा परुसकार करत असत (कॅमरून २०१२). 

४. रानरक वत्षि, लैंनगक नवरमता आनि सत्तासंबंध
भाहषक वत्मनामधये बदल केलयाने ह्रियांना अनेक संधी, अनेक अवकाश 

खलेु झाले, ि ेखरे. बऱयाच षिेत्ांत “आि ह्रिया परुुषांचया खांद्ाला खांदा 
लावनू नवि,े परुुषांपेषिा चार पावले पढेुच चालत आिते” ि ेएविाना घासनू 
गळुगळुीत झालेले कौतकुाचे हवधानिी ऐकू येऊ लागले. तयामळेु ह्रियांची 
वाटचाल समतेचया हदशेने एक पाऊल पढेु झाली ििेी खरे. पण अहधक खोलात 
िाऊन पाहिले, तर असे भाहषक बदल झाले तरी लैंहगक भहूमकांबदिलचया 
सामाहिक धारणा आहण तयामागील सत्ासंबंधाना मलूभतू पातळीवर फार 
धकका बसलेला हदसत नािी. भाहषक वत्मनातील बदलांमळेु फक् कािी ह्रिया 
अहधकाराचया हकंवा सत्ेचया स्ानापयांत पोिोचत आिते; पण सत्ा असलेले 
आहण दबु्मल, दडपलेले घटक ि ेद्वतै तसेच रािते. हशवाय लैंहगक भहूमकादखेील 
कायम राहिलेलया हदसतात. नवनवया षिेत्ांमधये यशसवी झालेलया ह्रिया, 
मोकळेपणाने ्रिी-परुुषांचया हमश् गटात मोकळेपणाने वावरणाऱया ह्रिया, 
आग्रिी ठाम भहूमका घेणाऱया ह्रिया, समािातलया प्चहलत हलंग-भेदाचया 
धारणांना ्ेद दते वाटचाल करत असतात आहण ि े तयांचे मोठेच कतमृ्मतव 
आि.े पण तया एका परीने अपवादातमक राितात. तया ‘हटहपकल’ ह्रिया 
नािीत यातच तयांचयाहवषयीचे कौतकु सामावलेले असते हकंवा तया ‘्रिी 
असनूिी’ अशा षिेत्ांत उत्म कामहगरी करत आिते याचे समािात कौतकु 
असते. कॉलेिकट््टयावर मकु्पणे वावरणाऱया मलुतींचया बाबतिी ि े हदसनू 
येते. आपली मलुगी/ मैत्ीण हबनधासत आि,े मलुासारखीच आि,े ‘हटहपकल 
बायकती’नािी असे या मलुतींबदिलची मते असतात. हशवाय तयांचयाकडे “अिनू 
मोठ्या िोत असलेलया मलुी”मिणनू पाहिले िाते, ‘ह्रिया’ मिणनू नािी. 
िण ूतया अिनू ह्रियांचे वागणे-बोलणे कसे असावे ि ेिळूिळू हशकणयाचया 
प्हक्येत आिते. याच मलुी हववाहित ह्रिया झालया कती तयांचया वागणया-
बोलणयात आहण तयांचया वागणयाबदिलचया समािाचया अपेषिांमधयेिी बदल 
िोतो. ‘कु् कु् िोता ि’ै हसनेमातलया कािोलने साकारलेलया अंिलीला 
आठवनू पािावे. कॉलेिमधली टॉमबॉयीश अंिली, पे्मात पडलयावर आहण 
लगन करायचया तयारीत असताना खासच ‘्रिी’ बनत गेलेली हदसते. ‘ओम 
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शांती ओशाना’ या गेलया कािी वषाांपवूवीच येऊन गािलेलया मलयाळी 
भाषेतील हसनेमातिी असेच हचत्ण हदसते. मलुगा-मलुगी भेद न करणाऱया 
आई-वहडलांचया लाडात वाढलेली, मलुांसारखी शीळ घालत, मोटारबाइक 
चालवत हफरणारी मलुगी, पे्मात पडलयावर हप्यकरापढेु पंिाबी रेिस घालनू 
‘नीट’ अवतारात येते, सवयंपाक हशकू लागते, िळूिळू साडीतिी हशरते. 
आहण मग आनंदाने मोटारबाइकवर हप्यकराचया पाठी बसनू िाते. तेविा 
तरुण मलुतींनी मकु्पणे वागलेले, मलुांचया/परुुषांचया भाषेत बोललेले 
समािाला ‘चालते’. ‘तया मलुी अिनू लिान असलयामळेु असे वागण े
गांभीया्मने घेणयाची गरि नािी, तया य्ावकाश ‘योगय पधित’ हशकतीलच, 
खेळकरपणा सोडून गंभीर, प्गलभ िोतील,’ असा समािाचा आहवभा्मव 
हदसतो. हशवाय, मलुतींनी मलुांसारखे वागलेले चालते, पण मलुगा मलुतींसारख े
वागला तर? एखादा मलुगा िर मान वेळावत, िसतमखुाने “आज णकनई 
मी...” असे बोल ूलागला तर ते आििी समािाला चांगलेच खटकते. शेवटी, 
लैहगंक हवषमतेची झळ परुुषांनािी बसते कती! तयाहशवाय ्रिी व परुुष असे 
परसपरहवरोधी द्वदं्व उभे करून हटकवनू ठेवणे शकय नािी! तसेच, या लैंहगक 
भहूमकांमागचा सत्ासंबंधिी कायम राितो. सत्ास्ानी नसलेले सत्ेची भाषा 
हशकू व वापरू शकतात; तसे करून तयांना सत्ेत सामीलिी करून घेता येते. 
पण सत्ेतील घटकांनी दबु्मलांचया भाषेत बोललेले चालत नािी, कारण तसे 
केलयाने प्स्ाहपत सत्ासंबंधाना िासत िादरा बसलयासारखे वाटते. 

मिणिे, सामाहिक धारणा, लैंहगक हवषमता आहण तयामागील 
सत्ासंबंध समािात अहधक अंत:स् असतात व सकू्म पातळीवर काय्मरत 
असतात. ते समिनू घेणयाकररता भाहषक वत्मनाकडेिी िासत सकू्मतेने बघावे 
लागते. कारण, कोणतयािी भाषेत भाहषक साधने कमी-िासत प्माणात 
सारखीच असतात. मात् या साधनांचे हवतरण, वापर आहण तयांचा पररणाम 
यांकडे अहधक सखोलपणे पाहिले पाहििे. हवशेषणांचा वापर, नम्र हवनंती 
करणयासाठी प्श्नाचा वापर, हवहशटि शबदांचा वापर अशी सव्म भाहषक साधने 
्रिी व परुुष दोघेिी वापरतात. ‘ह्रियांची भाषा’ आहण ‘परुुषांची भाषा’ िा 
फरक केवळ भाहषक साधनांचया वापरातनू नवि ेतर तया साधनांचा पररणाम 
काय िोतो, यामधनू हनमा्मण िोतो. तयामळेु भाषा आहण सामाहिक हवषमता 
यांचा सिसंबंध तपासनू पािताना, केवळ वयाकरणाचया पातळीवरील साधन 
वैहशटियांकडे नािी तर तयांचया पररणामांकडे पािावे लागते, अशी भहूमका 
टॅनन यांनी मांडली आि े (१९९३). उदािरणा ््म, मोघमपणा ि ेह्रियांचया 
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भाषेचे वैहशट्िय आि ेआहण ते तयांचया सामाहिक दयुयम स्ानांमधनू येते, 
अशी मांडणी आपण बहघतली. पण िाच मोघमपणा अहधकाराचया पदावरील 
वयक्तीकडूनिी येऊ शकतो आहण अशा वेळेस तयाच मोघमपणाचा पररणाम 
वेगळा असतो. एखाद्ा अहधकाऱयाने मदत मागायला आलेलया वयक्तीला 
“बघ ू् ा” असे मोघम आश्ासन हदले, तर तयातनू तया अहधकाऱयाचे दयुयमतव 
नािी तर सत्ास्ानच प्कट िोते. समोरची वयक्ती तयाचे काम करून द्ावे 
इतकती मित्वाची नािी आहण ती आपलयावर अवलंबनू आि ेयाची िाण तया 
मोघमपणातनू वयक् िोते. तसेच उदािरण मौनाचे आि.े दबु्मल घटकांचा आवाि 
दडपलेला असतो. तयांना आपलयावर झालेलया अनयाय-अतयाचाराहवषयी 
बोलणे अनेकदा संधी हमळाली तरी शकय िोत नािी. तयामळेु मौन ि ेतयांच े
लषिण बननू गेलेले असते. पण मौन केवळ दबु्मलतेमधनूच येते असे नािी. 
शोहषतांऐविी सत्ास्ानी असलेलयांनी मौन बाळगले तर तयाचा पररणाम 
वेगळा िोतो. उदािरणा ््म, एखाद्ा ्रिीवर झालेलया अतयाचाराहवषयी ती मौन 
बाळगते ते ती अपमाहनत झालयामळेु, शरहमंदी झालयाने हकंवा दडपणाखाली. 
पण तया अतयाचाराहवषयी पोलीस-यंत्णा, सरकारी यंत्णा िेविा मौन 
बाळगतात, तेविा ते मौन सत्ेचया स्ानातनू आलेले असते. तया मौनाचा 
अ ््म मिणिे अतयाचाराला हदलेली मकू संमती ठरते आहण आधीच नाडलेले 
शोहषत अहधकच दडपणाखाली येतात. टॅनन यांनी एक उदािरण हदले आि े
ते संभाषणातील वयतययाचे (१९९३: १७५). सव्मसाधारण अशी धारणा आि े
कती, संभाषणामधये सत्ास्ानी असलेली वयक्तीच समोरचयाचे बोलणे मधेच 
तोडून वयतयय आणते. दयुयम स्ानावरचया वयक्तीला अशा प्कारे वयतयय 
आणनू, बोलणयाची संधी हिसकावनू घेणे िमत नािी. तयामळेु सिसा ्रिी-
परुुषांचया हमश् गटात परुुष वयतयय आणतात, ह्रिया नािी. पण टॅनन यांनी असे 
दाखवले आि ेकती, प्तयषिात दोनिी ह्रिया व परुुष वयतयय आणतात. फक्, 
दोघांचेिी वयतयय आणणयामागील िते ू वेगळे असतात. परुुष समोरचयाच े
मिणणे खोडून काढणयासाठी, हवरोध प्कट करणयासाठी वयतयय आणतात 
तर ह्रिया समोरचयाला दिुोरा दणेयासाठी, सिमती दश्महवणयासाठी वयतयय 
आणतात. याचाच अ ््म, भाहषक साधनांमधनू नािी, तर तयांचया वापराचा 
पररणाम काय िोतो, तयातनू सत्ासंबंध आहण सामाहिक हवषमता आहवषकमृ त 
िोत असते. 

भाहषक वत्मनामागील सामाहिक संबंध समिनू घेताना या गोटिीचे सतत 
भान ठेवावे लागते कती, भाहषक वत्मनांमधला फरक िा लैंहगक भहूमकांमधला 
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फरक आि े आहण या लैंहगक भहूमकांचे सवरूप सामाहिक आि.े तत्वतः 
िी भहूमका सव्ममानय असली, तरी प्तयषि वयविारात ्रिी-परुुषांचया िैहवक 
फरकाचा संबंध तयांचया भाहषक वत्मनातील फरकाशी िोडला िातो. सिसा 
ह्रियांचे सामािीकरण ‘्रिी’ मिणनू िोते आहण सिसा ह्रिया सामाहिकदृट्िया 
दयुयमस्ानी असतात, तयामळेु कळत-नकळत ि ेफरक िैहवक पातळीवरच 
पाहिले िातात. पण भाहषक वत्मन आहण तयाचया पररणामांमागे सामाहिक 
सत्ासंबंध आहण सामाहिक भहूमकांमधील भेद (social roles) असतात, 
याचे सपटि भान ठेवले कती भाहषक वत्मनाचे संकेत अपररवत्मनीय आहण 
हचरस्ायी नसनू स्ल-कालसापेषि आहण ते हवहशटि भाहषक पररहस्तीत 
घडत असतात, ििेी समिनू घेणे सििशकय िोते. भाहषक वत्मनातील कोणते 
बदल मलूगामी आिते आहण कोणते वरवरचे आिते, ििेी समिनू घेता येते. 

५. रारेचे दुपेड्री चचा्षनवश्व 
भाषा, भाहषक वयविार आहण भाहषक साधनांचे हवतरण िी सव्म 

समािाचया आतीलच वयवस्ा असते, तयामळेु भाहषक वत्मन िदेखेील 
कोणािी वयक्तीचया एकूण वत्मनाचा, सामाहिक वयविाराचा एक भाग असते. 
कोणी, कसे वागावे या सामाहिक संकेतांचाच भाहषक संकेत िािी एक 
भाग असतो आहण तयामळेु सामाहिक भहूमकांचा पडसाद भाहषक वत्मनात 
पडत असतो. तया भाहषक संकेतांमाफ्म तच सामाहिक भहूमकांचे व धारणांच े
पनुरुतपादन िोत असते. भाहषक वत्मन आहण सामाहिक वयवस्ा यांचा 
संबंध असा परसपरावलंबी, परसपरपरूक असतो. तयामळेु, भाहषक वत्मनाचया 
संकेतांमाफ्म त केवळ भाहषक वयविाराची घडी बसवली िात असते असे 
नािी, तर तयाचवेळी सामाहिक वयवस्ेचीदखेील घडी बसवली िात असते. 
कॅमरून यालाच ‘दपेुडी चचा्महवश्’ (Double Discourse) असे मिणतात 
(२००३). भाहषक वत्मनांतनू उतपाहदत-पनुरुतपाहदत िोणारे सामाहिक संबंध 
हवहशटि सामाहिक-आह ््मक वयवस्ेतनू तयार िोणारे असतात. 

कॅमरून यांचया ‘दपेुडी चचा्महवश्’चया संकलपनेमळेु भाषा व 
समाि यांचया संबंधांकडे पररवत्मनाचया दृटिीने पािणयामधये एक सपटिता 
येते. भाहषक वत्मन-वयविार यांचा संबंध सामाहिक-आह ््मक वयवस्ेशी 
असलयामळेु, बदलतया सामाहिक-आह ््मक संरचनेमळेु भाहषक वत्मनाचया 
संकेतांमधयेिी कसे बदल िोत िातात ते पािता येते. तयालाच आपण 
वर भाहषक संकेतांची ‘स्ल-कालसापेषिता’ असे मिटले. उदािरणा ््म, 
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गेलया कािी दशकांमधये िागहतक अ ््मवयवस्ा अहधकाहधक सेवाकें द्री 
बन ू लागली आि.े उतपादनकें द्री अ ््मवयवस्ेमधये शारीररक श्माचे मित्व 
पािता, परुुषांचे स्ान मधयवतवी राहिले. परुुषी पधितीचे वयविार, भाहषक 
वत्मन िी या वयवस्ेमधये आवशयक असणारी कौशलये िोती. तयामळेु, परुुष 
उत्म प्शासक, उत्म संवादक मिणनू गणले िात असत. या वयवस्ेमधये 
स्ान हनमा्मण करणयासाठी ह्रियांना कडवी झुंि द्ावी लागली आहण वर 
पाहिलयाप्माणे, परुुषी मानली गेलेली कौशलये- ठामपणा, आग्रिीपणा, 
आक्मकता, अ-भावहनक वयविारीपणा इ. अंगीकारावी लागली. सेवाकें द्री 
अ ््मवयवस्ेमधये उतपादनापेषिा उतपादनाची िाहिरात आहण हवक्ती यांना 
मित्व येते. यासाठी लागणारी कौशलये ह्रियांचया ठायी अहधक असतात 
अशी धारणा आि.े एखाद्ा हवके्तयाचे भाहषक वत्मन आठवनू पािावे. तयाच े
वागणे-बोलणे नम्र व आि्मवी असणे, समोरचयाशी वयहक्गत नाते प्स्ाहपत 
करू पािणारे असणे अपेहषित आि.े िाहिरात आहण हवक्तीसाठी भावहनक 
आवािन आवशयक ठरते. तयामळेु आिकाल, बदुध्यांकाचया बरोबरीने 
भावहनक बदुध्यांकाची (emotional intelligence) संकलपना िोर धरू 
लागली आि.े ह्रिया परुुषांपेषिा अहधक भावनाशील आहण भावहनकदृट्िया 
अहधक प्गलभ असतात, अशा धारणेतनू आि ह्रिया उत्म प्शासक 
असतात, उत्म संवादक असतात असे मानले िाऊ लागले आि.े परुुषी 
भाहषक वत्मनापेषिा ह्रियांचे भाहषक वत्मन िासत श्ेष् मानले िात आि.े िा 
भाहषक संकेतांमधला बदल िोय. पण या बदलांमधनू प्चहलत सामाहिक 
धारणा, लैंहगक-सामाहिक भहूमका आहण हवषमता यांना हकती धकका बसतो 
आि?े बदलतया सामाहिक-आह ््मक संरचनेनसुार एका लैंहगक भहूमकेपेषिा 
दसुरी भहूमका अहधक उहचत, अहधक श्ेष् ठरते, पण तो कािी मलूभतू बदल 
नवि.े या बदलांमागे लैंहगक भहूमकांबदिलचया धारणा कायम राहिलेलया 
हदसतात. मिणिेच वरवर बदल झालयासारखे वाटले, तरी भाहषक वत्मनाच े
संकेत आहण सामाहिक वयवस्ा हस्हतशील रािते. सामाहिक समतेकडे 
वाटचाल करताना या सामाहिक भहूमकांबदिलचया धारणा व संकलपना, 
सत्ासंबंध यांवर घाव घालणे गरिेचे आि.े ‘दपेुडी चचा्महवश्’चा अ ््म असा 
कती प्चहलत सामाहिक वयवस्ेतील पररवत्मन केवळ भाषेचया पातळीवर 
िोऊन चालणार नािी, तसेच केवळ सामाहिक सतरावरचा संघष्मिी परेुसा 
पडणार नािी. या दोनिी षिेत्ांमधये परसपरपरूक पररवत्मन आवशयक ठरते. 
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६. समारोप 
भाषा आहण लैंहगक भेद यांचया संदभा्मतील मांडणीमधनू कािी ठळक 

मदुि ेसमोर येतात: 
(१) ्रिी-परुुष यांचया भाहषक वत्मनांमधील भेदाचा संबंध सामाहिक 

उतरंडीतील तयांचया स्ानाशी असतो. िा फरक अंगभतू 
सवरूपाचा नािी, व ्रिी-परुुषांमधील तयांचया िैहवक फरकाशी 
संबंहधत नािी. 

(२) याचाच अ ््म, हलंगभेदावर आधाररत भाहषक वत्मन ि े एकूण 
सामाहिक सत्ास्ानी असणारे घटक आहण दबु्मल घटक 
यांचयातील भाहषक वत्मनाचाच एक भाग आि.े 

(३) तसेच, सामाहिक वयवस्ेतील बदलांनसुार भाहषक वयवस्ेतिी 
बदल िोत असतो. 

तयामळेु, भाषा आहण लैंहगक भेदाचा संबंध साकलयाने समिनू 
घेणयासाठी सामाहिक पररहस्ती, तया पररहस्तीमधील भाषेची भहूमका 
आहण तया भहूमकेचा भाषकांवर िोणारा पररणाम या सवाांची सखोल हचहकतसा 
करावी लागते. अशी हचहकतसा करणयासाठी वेगवेगळया पररहस्ततींमधये, 
सामाहिक-सांसकमृ हतक अवकाशांमधये भाषेचा वापर कसा िोतो, याचे सकू्म 
हनरीषिण करून तपशीलवार वण्मन व हवशे्षण करणयाची आि गरि आि.े 
अशा हवशे्षणाहशवाय भाषा आहण लैंहगक भेदाचया सिसंबंधाहवषयी ठामपण े
मांडणी करता येणार नािी. सामाहिक सत्ासंबंध अतयंत गुंतागुंतीचे असतात, 
तयात एकाच वेळी हलंग, िात, वण्म, वग्म असे अनेक घटक काय्मरत असतात. 
तयामळेु भाषावयवस्ासधुिा गुंतागुंतीची असते. तेविा लैंहगक भेदांबरोबरच ि े
सामाहिक घटक हवचारात घयावे लागतात. 

भाषा आहण समाि यांचयातील ि े बिुपेडी संबंध लषिात घेता, 
समतेकडे वाटचाल करताना सामाहिक-आह ््मक आहण भाहषक या दोनिी 
सतरांवर परसपरपरूक संघषा्मची आवशयकता सपटिपणे हदसनू येते. तसेच 
एकूणच रंिलेलया-गांिलेलया सव्मच प्कारचया शोहषत घटकांचया यतुीचया 
शकयतािी उघड िोतात. 
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संपणू्म मानविातीबदिलचा कोणतािी हवचार अनेक हस्तयंतरे पार करीत 
असतो. ्रिीवादिी तयाला अपवाद नािी. रािकतीय, सामाहिक आहण आह ््मक 
समानतेची मागणी करीत असताना ्रिीची दासयातनू मकु्ता, हतचयावर 
िोणाऱया अनयाय-अतयाचार-हिसंाचारापासनू बचाव, ्रिीला समािात समान 
स्ान, हनण्मय घेणयाचा समान अहधकार आहण समान सिभाग, कामगार 
आहण माणसू मिणनू समान प्हतष्ा, अशा अनेक प्ा्हमक आघाड्यांवर 
शतकािून अहधक काळ ्रिीवादाचा संघष्म चाल ूआि.े 

तयाचवेळी ्रिीवाद केवळ ्रिीचयाच भलयाचा नसनू हपतमृसत्ेचया 
काचातनू सवाांचीच सटुका करून एक नयायय, हनभ्मय, शांत, सकारातमक, 
सव्मसमावेशक, प्गहतशील समािवयवस्ेचे सवपन पाितो. ्रिीवादाचया 
मांडणीत वण्म-वग्म-वंश-धम्म-िात-वय या आधारांवरील हवषमतेचा तयाग 
आहण यधुिखोरी, नफेखोरीला हवरोध आि.े ्रिीवादात भौगोहलक, प्ादहेशक 
वेगळेपण आहण ओळख (identity) लषिात घेऊन सवाांना हशषिण, आरोगय, 
रोिगार आहण उतकषा्मचया संधतींची समानता अहभपे्त आि.े प्तयेक िीवाला 
पोषक असे पया्मवरणरषिण, संसाधनांचे समान वाटप, शाश्त हवकास, इतयादी 
अंगांचा हवचार ्रिीवादाचया वेगवेगळया शाखा करीत आिते. कालपरतवे 
्रिीवादाचया मागणया, शैली यात बदल िोत गेला आि.े तयातनू अनेक 
प्कारचे ्रिीवाद अहसततवात आले आिते. भारतात उदारमतवादी, क्ांहतकारी, 
सांसकमृ हतक, समािवादी, माकस्मवादी, पया्मवरणवादी, दहलत, बिुिन आहण 
आंतरशाखीय ्रिीवादी चळवळीचे पडसाद उमटताना हदसतात. सधया 
्रिीवादाचा चौ्ा टपपा चाल ूआि ेअसे मानले िाते. 

‘्रिी-परुुष समानता’ िा गाभा असलेलया ्रिीवादात वयक्तीची ्रिी हकंवा 
परुुष िी ओळख िा कळीचा मदुिा आि.े तयामळेु हलंगभाव, लैंहगकता आहण 
लैंहगक ओळख यावर अवयाित ऊिापोि चाल ूआि ेआहण कालपरतवे तयाच े
नवनवे आयाम समोर येत आिते. या नवनवया आयामांची समि तयार िोऊन 
्रिीचया शारीररक, िैहवक, लैंहगक, सामाहिक ओळखीचया पररघाचािी 
्रिीवादात समावेश केला िात आि.े ‘वैयहक्क तेच रािकतीय’, ‘हलंगभाव िा 
सामाहिक-सांसकमृ हतक संसकार आि’े आहण ‘सव्म ह्रिया एकसाची/एकसंध 
नािीत’, िी ्रिीवादाची तीन मलूभतू तत्वे आिते. वग्म, िात यांचया उतरंडीमधये 
दहलत-आहदवासी-भटकया समािांतील ह्रिया या सवाांत शोहषत आिते असे 
मानले िाते. सव्म वग्म आहण िातीत लगन न केलेलया, हवधवा असलेलया 
हकंवा नवरा हिवंत असनूिी नसलयासारखा असणाऱया एकट्या ह्रिया 
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उपेहषित आिते. तयात लैंहगक काम करणारी ्रिी िी परुुषीसत्ेचया उतरंडीत 
सवा्मत तळाला आि.े तयाचयािी खाली असते ्रिीतवाचया ओळखीसाठी 
धडपडणारी शरीराने परुुष असनू सवत:ला ्रिी समिणारी वयक्ती. लैंहगक 
ओळखीचया वैहवधयाचा एक पट पहचिमी दशेांत उलगडला िातोय, तो अिनू 
सव्मपररहचत झालेला नािी. 

्रिीवादात हलंग ि ेिैहवक असले तरी हलंगभाव सामाहिक आि,े िा 
समि तयार िोत असताना लैंहगकतेबदिल चचा्म सरुू झाली. तयात सवेच्ेने 
लैंहगक काम, पोनवोग्राफती आहण ्रिीवाद याहवषयीिी चचा्म आहण मतभेद सरुू 
आिते. लैंहगक ओळख िी प्तयेकाची सवत:ची हनवड असावी आहण ती 
समािाला मानय विावी. दोन सज्ान वयक्तींचया सिमतीचया लैंहगक संबंधात 
इतर कोणी, मिणिे त्यस् समाि आहण सरकार यांनी प्हतबंध, ढवळाढवळ, 
भेदाभेद करू नयेत. तयांचे मानवी अहधकार सरुहषित रािावेत याला ्रिीवादात 
वयापक मानयता आि.े ८ सपटेंबर २०१८ रोिी समहलंगी लोकांना गनुिगेार 
ठरवणारे कलम-३७७ ि े रदि झाले. परंत ु भारतात ‘लैंहगक अलपसंखय 
समािा’चा सवीकार, यासाठी अिनू वाट पािावी लागणार आि.े 

योनी, गभा्मशय नसलेले परंत ु सवत:ला ्रिी समिणारे परुुषी शरीर 
‘परुुषांना’ ्रिी मिणनू संभोगाला चालते, पण लगनाचा िोडीदार मिणनू चालत 
नािी. ‘हििडा’ नावाची संपणू्म वेगळी भाषा, रीहतररवाि असलेली मखुय 
प्वािापासनू पणू्म फारकत घेतलेली एक वयवस्ा तयांनी उभी केली आि.े 
कारण समाि तयांना माणसूच समित नािी. तयामळेु हपतमृसत्ेत हपचलया 
िाणाऱया प्तयेक ‘्रिी’ची ओळख आहण तयाचे हनकष नवयाने समिनू 
घेणयाची वेळ आलेली आि.े ्रिी-परुुष िी शारीर, िैहवक ओळख ते भावहनक 
्रिीतव आहण परुुषतव ि ेआत्ा फक् द्वतै राहिलेले नािी. तयाला अनेक पदर 
आिते आहण या पदराला आणखी पातळ पापदु्र ेआिते. समहलंगी परुुष व 
समहलंगी ह्रिया आहण हवहभननहलंगी जयांना सव्मसाधारणपणे ‘हििडा’ हकंवा 
‘तमृतीयपं्ी’ मिटले िाते,  ि ेआता आता कळू लागले आि.े 

‘एलिीबीटी’ िा शबद गेलया कािी वषाांत भारतात सतत कानावर 
पडू लागला आि.े ‘लेहसबयन’, ‘गे’, ‘बायसेकशअुल’ आहण ‘ट्रानसिेनडर’ 
यांचे ि े ‘एलिीबीटी’ ि ेलघरुूप आि.े समहलंगी ह्रिया व परुुष, ्रिी-परुुष 
दोघांशी समागम करणारे, ्रिी-परुुष यापैकती एकाची िैहवक हलंग ओळख 
आहण हवरुधि हलंगभाव असणारे ि े लोक आिते. सत्रीचया दशकात 
अमेररकेत मोठी ‘एलिीबीटी चळवळ’ उभी राहिली. समान नागरी िकक 
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हमळावे, आपली ओळख िािीर करता यावी, सनमानाने आहण समान िगता 
यावे यासाठी िा लढा उभा राहिला. बिुसंखय लोक ि ेहवरुधिहलंगी आकष्मण 
असणारे असतात. तयामळे समहलंगी, वेगळी लैंहगक ओळख असलेले, 
वैहचत्य असलेले ि े ‘एलिीबीटी’ लोक नगणय आहण दलु्मषि करणयािोगे 
आिते अशी मखुय प्वािाची धारणा असते. प्स्ाहपत लैंहगक बिुसंखयाकांना 
ि े लोक धोकादायक वाटतात. तयामळेु तयांना हवकमृ त, अनैसहग्मक आहण 
घमृणासपद ठरवले िाते. परंत ुिसिसे कािी हनवडक लोकांनी आतमहवश्ासाने 
आपली लैंहगक ओळख िािीर करणयाचे धाडस दाखवले; तसतसे िगाचया 
कानाकोपऱयातनू वेगळी लैंहगक ओळख असलेले लाखो लोक पढेु येऊ 
लागले आिते. वषा्मनवुषधे चोरून, लपनू वयविार करणारा िा समाि कोशातनू 
बािरे आला. कालांतराने या सप्तरंगी चळवळीत आणखी कय.ूआय.ए. िी 
तीन आद्ाषिरे िोडली गेली. कय.ूआय.ए. मिणिे ‘कवीअर’ (लैंहगक वैहचत्य 
असलेले), ‘इटंरसेकस’ (्रिी आहण परुुष या दोनिी हलंगांची ठरावीक / हनहचित 
िैहवक वैहशट्िये नसलेले) आहण ‘असेकशअुल’ (उपितच लैंहगक संबंध 
ठेवणयास उतसकु नसलेले) लोक िोत. 

मिणिेच कािी लोक सवत:ला ्रिी हकंवा परुुष मानतात. कािी यापैकती 
केवळ एक ओळख मानणयास नाकारतात. काितींना दोनिी ओळखी मानय 
आिते हकंवा ते दोनितींचया अधेमधे आिते असे मानतात. ि ेकेवळ हनवड करता 
येते हकंवा मानयता आि ेमिणनू घडत नािी, तर वयाचया हतसऱया वषाांपयांतच 
ि ेप्तयेक मलुाला िाणवते, कळते; पण तयांना मारून मटुकून ्रिी हकंवा परुुष 
यापैकती एका ओळखीशी िमवनू घेणयास भाग पाडले िाते. पालकांचा, 
समािाचा दबाव यामळेु अशी ओळख असणाऱया अनेक हपढ्यांनी आपली 
आयषुये घसुमटत घालवली. सनातनी, बरुसटलेलया हवचारांचया समािात 
आििी सक्तीमळेु अनेकिण खऱया लैंहगक ओळखीसि िग ूशकत नािीत.

िगभरातील संपणू्म लोकसंखयेचया दिा टकके लोक ्रिी-परुुष 
द्वतैापलीकडची लैंहगक ओळख असलेले आिते असे समिले िाते. असे 
वेगळे असणे िी हवकमृ ती नािी, शारीररक वयंग हकंवा अपंगतव नािी, िा मानहसक 
आिार नािी आहण ि ेअनैसहग्मकिी नािी ि ेअनेक अभयास, संशोधनातनू 
हसधि झाले आि े. सवा्मत मित्वाचे मिणिे ्रिी आहण परुुषाचया हमलनातनू 
िनमाला येणाऱया इतर संततीप्माणे ि ेमानवी िीविी तेवढेच महिने पोटात 
रािून तसेच िनमाला आले आिते. एकाच घरातलया भावंडांमधये िे कािी 
फरक असतात, तसाच िा फरक. पण िा फरक लैंहगक असलयाने संततीचया 
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आईवहडलांना अपमानासपद वाटतो आहण तो दडपणयाचाच कल अहधक 
असतो. 

वेगवेगळया लैंहगक ओळखतींचा सवीकार िसिसा िोत आि,े 
तसतशी लैंहगक ओळखीचया या पररघाची वयाप्ती वाढत आि ेआहण खोली 
हदवसेंहदवस आणखी गहिरी िोत आि.े तरुण वग्म या बऱयाच ओळखतींशी 
पररहचत आि.े आंतरराषट्रीय पातळीवर यातील संज्ा सरा्मस वापरलया िात 
असलया तरी मराठी माधयमात आहण समािात अिनू तया रूढ झालेलया 
नािीत. िी ओळख सांगणारे हकतीिी अलपसंखय असले तरी, तयांचे मानवी 
िकक अबाहधत रािावेत, तयांचया वेगळया गरिा लषिात घेतलया िावयात ि े
अपेहषित आि.े 

‘एचआयविी’ मळेु ‘एलिीबीटीकयआूय’ समदुायाची भारतात सरकार 
दफतरी नोंद झाली. कलम-३७७ चया लढ्यामळेु ते सवाांसमोर आले. हििडा 
प््ेमळेु वेगळया हलंग ओळखीला आि मानयता हमळत असली तरीिी 
समहलंगी संबंधाचा अहधकमृ त सवीकार आहण ‘समान नागरी अहधकार’ िा 
दरूचा पलला आि.े गेलया कािी वषाांत यात असेकशअुल समदुाय नवयाने 
सामील झाले आिते. परंत ुिे इतर कुणाबरोबर लैंहगक संबंध ठेवतच नािीत, 
तयांना मदुिाम वेगळी ओळख सांगणयाची गरिच काय? तयामळेु या समदुायाला 
हवशेषत: भारतात चळवळीत सामील िोणयाची गरि नािी असेिी वाटू 
शकते. कारण ब्ह्मचया्मला आपलयाकडे अतयचुच दिा्म आि.े अतयंत खडतर 
तपचियधेनंतरच लैंहगक भावनाहवरहित िगता येते असे मानले िाते. परंत ुकािी 
वयक्तींचे भावहवश् िनमत:च लैंहगक भावनांनी वयापलेले नसते. या वयक्तींनािी 
इतरांप्माणे पे्म, सिवास, मैत्ी, सा् िवी असते. तयांचया भावहनक गरिा 
इतरांप्माणेच असतात. लैंहगक संबंध ठेवणयास तया सषिम नसतात असेिी 
नसते. परंत ुतयांचे इतर लोकांसोबतचे नाते रूढ चौकटीमधये बस ूशकत नािी, 
एवढेच. तयांचे दीघ्मकाळ पे्मसंबंध अस ूशकतात. केवळ लैंहगक संबंधांमळेु 
भावबंध तयार िोत नािीत. पे्म, हवश्ास, हवनोद, संवाद आदतींमळेु िी नाती दृढ 
िोत असतात. तयामळेु या वयक्ती सवा्म्ा्मने सव्मसाधारण िीवन िग ूशकतात.

‘सोशल हमहडया’ िा या समदुायासाठी वरदान ठरला आि.े हवहवधांगी 
लैंहगक ओळख असलेलया वयक्ती फेसबकू, ट्हवटर आदी माधयमांतनू 
एकहत्त येत आिते. आपलया वेगळेपणाहवषयी मोकळेपणाने बोलत आिते. 
सहवसतर माहिती परुवत आिते. लैंहगकता िी प्वािी असते. तमुची आिची 
लैंहगक ओळख िीच उद्ाची ओळख हकंवा कायमची ओळख असेलच असे 
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नािी. कारण तयासाठी सवत:ची लैंहगकता हनहचित ओळखता येणयाची संधी 
आहण माहिती हमळायला िवी. िी कािी ओळख आि,े हतचा तया वयक्तीला 
आनंदाने सवीकार करता यायला िवा. तसेच आवशयक असेल हत्े तयाचाच 
िािीर उचचार करता येईल, असे पोषक आहण सरुहषित वातावरण समािात 
असायला िवे. सवत:चया वेगळया लैंहगकतेबदिल उघड कािी प्श्न हवचारता 
येतील, सलला हमळेल, चचा्म घडेल असे सधयातरी आपलया दशेात वातावरण 
नािी. 

एखादी वयक्ती तयाचया बाह् रूपावरून पणू्मपणे ्रिी हकंवा परुुष हदस ू
शकते. तसेच ती ्रिी हकंवा परुुष आि ेयाचा ्ांगपत्ािी लागणार नािी. यात 
ती वयक्ती कशी उठते, बसते, बोलते, चालते, कोणते कपडे घालते, कोणते 
नाव लावते, इतरांशी बोलताना सवत:साठी कोणते सव्मनाम वापरते, या सवाांचा 
हतचया हलंगभाव अहभवयक्तीशी संबंध असतो. उदािरणा ््म, समहलंगी संबंध 
ठेवणाऱया ह्रियांमधील (लेहसबयन) त्ाकह्त परुुषी भहूमका बिावणाऱया 
्रिीला ‘बच’(BUTCH) मिणतात तर िनमाने हदलेली हलंगभाव ओळख 
िीच सव-ओळख समिणाऱया लोकांना ‘सीसिेनडर’ हकंवा ‘सीस’ (CIS) 
मिणतात. एखाद्ा वयक्तीत अनेक हलंगभाव अस ू शकतात, तर एखाद्ा 
वयक्तीची अनेक हलंगभाव दश्मवणारी शारीररक वैहशट्िये अस ूशकतात. 

कोणी सवत:ला परुुष समित असेल तर समिावे आहण कोणी 
सवत:ला ्रिी समित असेल तर तयाला इतर कुणी आषिेप घयायचा प्श्नच 
उद ्भवत नािी. कािी उदारमतवादी लोकांचा िा वयापक मानवतावादी हवचार 
िहमनीवर आला कती मात् लडखडू लागतो. यासाठी हलंगभाव, लैंहगक 
ओळख आहण लैंहगकता यातील गुंतागुंत समिनू घेतली पाहििे. कलम-
३७७ रदि झालयापासनू वेगळी लैंहगक ओळख असलेलया लोकांना समािाने 
िसत िसत सवीकारले असे झाले नािी; पण हकमान पोहलसी कारवाईचे भय 
दरू झाले. तया तया समदुायांतग्मत पढेु िोऊन लोक आपली ओळख प्कट 
करीत आिते. िकक, अहधकारांबाबत िागमृत िोऊन संघहटत िोत आिते. 
तयांचया िककांसाठी संघष्म करीत आिते. तयामळेु तयांचया कािी मागणयांना 
कधी सामाहिक तर कधी कायद्ांची मानयता हमळत आि.े सामाहिक 
समावेशनाची दारे तयांचयासाठी हकलहकली िोत आिते. 

ट्रानसिेंडरसाठी वेगळे हवकास मंडळ, वेगळा हनधी आहण तयांची 
वेगळी ओळख मानय करून सरकारचया कागदोपत्ी हलंग ओळखीसाठी 
्रिी, परुुष आहण इतर या हतसऱया ओळखीला वेगळा रकाना हमळाला आि.े 
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आता अशीच वेगळी ओळख ते आधार, मतदार, पासपोट्म, पॅन काडा्मवर लाव ू
शकतात. यासाठी हकंवा ट्रानसिेनडर हवधेयकातील कािी िाचक तरतदुतींना 
हवरोध करणयासाठी िन वकालत करताना ्रिीवादी संघटनांनी या कामात 
सा् हदली आि.े हकननर महिलांनी यापवूवी हनवडणकुा लढवलया आहण 
तया हनवडूनिी आलेलया आिते. पण नकुतीच उचच नयायालय,औरंगाबाद 
खंडपीठाने सवत:ला ्रिी समिणाऱया हवहभननहलंगी वयक्तीला महिला राखीव 
िागेवरून ग्रामपंचायतीची हनवडणकू लढवणयास परवानगी हदली, ि े एक 
मोठे पाऊल आि.े एक हवहभननहलंगी वयक्ती खडतर पररश्म, भरपरू पैसा, 
वेळ, शारीर आहण मानहसक यातना सिन करून शरीराने ्रिी िोत असते. 
्रिीचा परुुष िोणयाची प्हक्यािी खडतरच असते. तरीिी परुुषाने ्रिी िोणयाला 
अपमानासपद निरेने पाहिले िाते. मलुतींनी त्ाकह्त परुुषी कामे करणे, 
परुुषी षिेत्ात हशरकाव करणे, तसा पेिराव करणे ि े कुठेतरी हतची प्गती 
मिणनू पाहिले िाते. तर मलुाने त्ाकह्त मलुीसारखे रािणे, पेिराव करण े
कमीपणाचे मानले िाते. 

तयातनूिी िरा वेगळा लैंहगक कल दाखवणाऱया मलुांना ्रिी हकंवा 
परुुषाचया बंहदसत साचयात ठासनू बसवणयाचे प्यतन केले िातात. मोठे 
झालयावर प्तयेक वयक्तीने हवरुधिहलंगी वयक्तीशी लगन केले पाहििे आहण 
मलू िनमाला घातलेच पाहििे, अशी िवळिवळ सक्तीच असते. लैंहगक 
िीवनाचा अभाव हकंवा मलू िनमाला न घालणे मिणिे नपुंसक हकंवा घोर 
पाप, अशी हनभ्मतसना िोणयाची शकयता आिचे. अशा समािात आपली 
वेगळी लैंहगक ओळख आि ेअसे िािीर करणे, तसा िोडीदार हमळणे आहण 
तसे खऱया ओळखीसि िगणे अवघड आि.े या दबावामळेु अशा लाखो 
वयक्तींवर आि तयांचया मिवीहवरुधि लैंहगक संबंध लादले िातात हकंवा 
अपमान सिन न िोऊन तयांना घराबािरे पडावे लागते. िनमापासनू तयांचयावर 
लैंहगक आहण कौटंुहबक हिसंाचार िोणयाचया शकयता वाढतात. पण तयांचया 
ओळखीला तेच दोषी आिते असे वातावरण तयार केलयाने परुुषी सत्ेत या 
वयक्ती आणखी ितबल िोतात. 

लैंहगक आहण वयहक्गत ओळखीचया अशा अनेक सतरांतनूच आता 
आंतरशाखीय ्रिीवाद आकाराला येत आि.े िा ्रिीवाद काय आि ेयाबाबत 
अननया दसेाई या सतरा वषाांचया मलुीने द वा्र या वेब नयिू पोट्मलवर अतयंत 
सोपया भाषेत वण्मन केले  आि,े तयाचाच संहषिप्त अनवुाद इ्े दते आि,े तो 
पढुीलप्माणे –
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्रिीवादात समानतेचा परुसकार केला िातो, समतेचा नािी. उदािरणा ््म, 
कोणाची काय लैंहगक ओळख आि े ि े न पािता सवाांना मोफत सॅहनटरी 
नॅपकतीन द्ायचे िी झाली समता. समानता मिणिे जयांना पाळी येते अशा 
सीस महिला, शरीराने ्रिी असनू परुुष झालेले पाळी येणाऱया वयक्ती, आहण 
्रिी हकंवा परुुष अशी कोणतीिी एक ओळख नसलेले, न मानणारे लोक 
(उदािरणा ््म, जया कुणाचेिी गभा्मशय काय्मरत आि ेते कुणीिी) फक् तयांना 
मोफत सॅहनटरी नॅपकतीन दणेे, यामळेु जयांना गरि आि े अशा प्तयेकाला 
मोफत सॅहनटरी नॅपकतीन हमळेल याची खात्ी आहण जयांना गरि नािी तयांना 
दऊेन ते वाया िाणार नािी.

आंतरशाखीय दृहटिकोनामळेु पररहस्तीकडे पािणयाची सवांकष दृटिी 
हमळते आहण चांगली समि तयार िोते. ती फक् एका गोटिीवर लषि कें हद्रत 
करत नािी, तर तया पररहस्तीशी संबंहधत प्तयेक अंगाचा हवचार करते. 
उदािरणा ््म, मी अननया दसेाई, मला हलिायला आवडते पण केवळ हलिायला 
आवडणारी अननया िी माझी ओळख परेुशी आि.े हशवाय तयािूनिी अहधक 
मी बरीच कािी आि ेआहण असे प्तयेक वयक्तीचे असते. माझयाबदिल िेवढी 
िासत माहिती तमुिाला हमळेल तेवढी मी कोण आि,े ि े तमुिाला अचकू 
समिेल. तयाप्माणेच आंतरशाखीय दृहटिकोन तमुिाला प्तयषि काय पररहस्ती 
आि ेयाचे आकलन करणयासाठी वेगवेगळे पैल ूउलगडून समोर ठेवतो. 

्रिीवाद आहण आंतरशाखीय दृहटिकोन एकत् आलयाने काय िोते याकडे 
पािू. एक आहण दोन ि ेदोन वेगळे आकडे आिते. पण ते एकत् आले कती 
तीन िोतात. िा आकडा नवीन आि ेआहण एक व दोन या दोनिी वैयहक्क 
संखयेपेषिा मोठािी आि.े तयाचप्माणे ्रिीवाद आहण आंतरशाखीय दृहटिकोन 
एकमेकांबरोबर असतील तर खपू िासत प्भावी ठरतात. ्रिीवादात ्रिी आहण 
परुुष समानता आहण हलंगभेदाचा हवचार केला िातो. परंत ु आंतरशाखीय 
दृहटिकोन वंश, िात, वग्म व एलिीबीटतींहवषयी असलेला सव्म प्कारचा भयगंड 
(यात समहलंगी, ट्रानसिेंडर, हद्वहलंगी वयक्ती या सवाांहवषयीचया भयगंडाचा 
समावेश आि)े, या सवाांबदिलचे दृहटिकोन घेऊन येतो. ्रिी आहण परुुषांना 
समान वेतनाची िमी दणेारा नवीन कायदा मंिरू झाला तर ठोकळेबाि ्रिीवादी 
िा आपला हविय समिेल. याऐविी आंतरशाखीय ्रिीवादी दृहटिकोन 
पररहस्तीचया खोलात िाऊन ट्रानसिेनडर, ्रिी-परुुष द्वतै आहण हलंगभाव 
ओळखीबािरेचे लोक यातनू वगळले िाणयाची शकयता बोलनू दाखवेल. 
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्रिीवाद शतकानशुतके महिलांचे िोणारे शोषण आहण परुुषांनी नेिमी 
कसा अतयाचार केला याबदिल बोलेल. मात् आंतरशाखीय ्रिीवाद हवखारी 
पौरुषतव हकंवा ्रिी आहण परुुष या दोघांमधये हभनलेले परुुषी वच्मसव अशा 
संबंहधत हवषयांवर बोलेल. 

आत हभनलेला परुुषी वच्मसववाद िािी शतकानशुतके परुुषी वच्मसव मानय 
केलयाचा पररपाक आि.े ह्रिया एकमेकतींना चवचाल ठरवतात. मधयमवयीन 
बायका तरुण मलुतींचया तोकड्या कपड्यांवरून कुचाळकया करतात. परुुषांची 
तयाचया भावी बायका घरात बसनू तयांचया मलुांना वाढवतील अशी अपेषिा 
असते. मळुात तयांचया बायका मलेु िनमाला घालणयासाठी तयार असतील 
असे गमृिीत धरणे इतयादी सवरूपात िा आत हभनलेला परुुषी वच्मसववाद 
हदसनू येतो. 

आंतरशाखीय ्रिीवादी दृहटिकोन तमुिाला या ररतीभातीत काय चकू 
आि े ि े समिावनू सांगणयास मदत करतो. आपण सव्मसाधारणपणे परुुषी 
वच्मसव मानणाऱया समािात राितो. याचाच अ ््म कमी-िासत प्माणात 
प्तयेकांमधये परुुषी वच्मसववाद हभनलेला असणारच ि ेमानय करून, ि ेपवू्मग्रि 
नटि करणे आपले काम आि.े उगाच एखादा पवू्मग्रि असलेला हकंवा परुुषी 
वच्मसवाचा हवचार आला तर सवत:ला दरवेळी दरुुसत करणे आहण चांगले 
िोणयाचा प्यतन करीत रािणे ि ेआपले काम आि.े 

परुुषांचा दसुवास करणाऱया महिला ्रिीवादी चळवळीत असतात. 
तयामागे तयांची कािी कारणे असतील. तयामळेु फरक पडत नािी असे वाटते. 
अगदी सोपया शबदांत सांगायचे तर, मला हपझझामधये अननस आवडत नािी 
पण जया लोकांना हपझझामधये अननस आवडते, तयासाठी तयांचा मी द्वषे 
करीत नािी. तयाप्माणे एखाद्ा वयक्तीला संपणू्म हलंगभावाचा द्वषे का वाटतो, 
याची अनेक कारणे अस ूशकतात. पवूवी तया वयक्तीवर अतयाचार झालेला 
असेल. जया बाईवर भतूकाळात परुुषाने अतयाचार केला आि,े हतला सव्म 
परुुषांबदिल एक प्कारचा राग असणे यात आचिय्म वाटणयािोगे कािी नािी. 
तयामळेु परुुषांना िकक नसावेत असा हतचा हवचार आि ेअसा अ ््म िोत नािी. 

प्तयेकाला कोणता ना कोणता पवू्मग्रि असणे सािहिक आि.े आपण 
िर कालपहनक िगात राित नस ू तर सव्म पवू्मग्रिांचा शंभर टकके प्भावी 
नायनाट करणे शकय नािी. याचाच अ ््म आपले पवू्मग्रिदहूषत असे हवचार 
असनूिी प्तयषि िीवनात ते अमलात आण ूनयेत, एवढे आपण समितूदार 
असतो. आपण तयांिा चकुतीचे पवू्मग्रि मिणनू िाणत असतो.  असे पवू्मग्रि 
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प्तयषिात अमलात आणणारे सवत:ला ्रिीवादी मिणवत असले तरी ते 
नसतात. ्रिीवादी ि े कधीच तयांचया कमृ तीत हलंगभेद, वंशभेद, वग्मभेद 
बाळगणारे व एलिीबीटीचा भयगंड असलेले नसतात आहण ि ेपवू्मग्रि दरू 
करणयाचे हकमान प्यतन ते करीत असतात. तमुिी वरीलपैकती कािीिी असाल 
तर तमुिी ्रिीवादी नािी.

सवा्मत शेवटी मी िचे मिणेन कती, आंतरशाखीय ्रिीवाद लोकांना फक् 
तयांचया चकुा दाखवीत नािी तर तयांना ते का चकू आि ेि ेसमिावनू सांगतो 
आहण तयावरचा उपायिी सांगतो. आतमपरीषिण आहण सव-सधुारणा याचा 
प्सार ि ेआंतरशाखीय ्रिीवादाचे अंहतम धयेय आि.े 

अननया दसेाई या मलुीला उपरोक् ्रिीवाद हितका सपटि कळला आि,े 
हततका हतचया हपढीतलया आणखी काितींना कळत असेल तर ्रिीवादाच े
भहवषय नककती उजजवल आि.े 
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बिुहवधलैंहगक समानता (िेंडर इकवाहलटी) िी हशषिणिककाशी िैवपण े
िोडलेली आि,े िी समानता सवाांना सामावनू घेणारी असनू ती गणुवत्ापणू्म 
हशषिणातनू प्तयषिात येईल आहण तयामळेु महिला व मलुतींची सव्म प्कारची 
हवषमता २०३० पयांत दरू केली िाईल. (संयकु् राषट्रांचया हचरस्ायी हवकास 
उदिशेांपैकती एक उदिशे, २०१५) 

स्त्रीवाद्री अभयासक आनि बहुनवधलैंनगकतेचे वयापक पटल
आि हशषिणषिेत्ासि अनेक षिेत्ांमधये ह्रियांनी आपला ठसा उमटवला 

आि.े तयामळेु तयांचयातील हवहवध बौहधिक व शारीररक षिमता, तयांचयातील 
सि्मनशीलता याचा प्तयय येतो आि.े आिवरचया शैषिहणक धोरणात ्रिी-
परुुष हवषमतेचा मदुिा कािी प्माणात हवचारात घेतला गेला आि.े मात् ्रिी-परुुष 
हवषमतेचा आहण परुुषप्धान दृहटिकोनाचा प्भाव धोरणात व प्तयषि हशषिणात 
आििी हटकून आि.े खरं तर ्रिी-परुुष समतेचया बरोबरीने बिुलैंहगकतेचया 
अंगाने हवचार करणयाची असलेली गरि धोरणकतयाांनीदखेील अिनू 
ओळखलेली नािी, िी वसतहुस्ती आि.े 

िेंडर मिणिे हलंगभावभेद. याचा आि प्चहलत अ ््म प्ामखुयाने ्रिी-परुुष 
भेद याचयाशी संबंहधत आि.े मात् प्सततु लेहखकेला या लेखात िी संकलपना 
अहधक वयापक अ्ा्मने अहभपे्त आि.े मिणनू यासाठी बिुलैंहगकता हकंवा 
हलंगबिुलता असा शबद वापरला आि.े बिुहवधलैंहगकतेचया अंगाने हवचार 
करणे मिणिे सम-उभय-हलंगी, अलैंहगक, आंतरहलंगी/ इतयादी मिणिेच 
डायवस्म सेकशअुॅहलटी अशा अंगाने हवचार करणे िोय. हलंगबिुलतेची 
(िेंडरची) वयाखया वलड्म िले् ऑग्मनायिेशनने (वलड्म िले् सटॅहटहसटकस 
२०१९ : १) खालीलप्माणे केली आिःे ‘हलंगबिुलता िी ह्रिया, परुुष, 
मलुगे आहण मलेु यांचयामधील नातेसंबंध, आहण तयांचया भहूमका यांहवषयी 
समािरहचत हनकष दश्महवते. हलंगबिुलता िी संकलपना ह्रिया, परुुष, मलुगे, 
मलुी आहण इतर हलंगबिुल लोकांची अहभवयक्ती आहण ओळख दश्मवते. 
हलंगबिुलता िी आरोगय आहण समनयाय यांना आकार दणेाऱया इतर 
सामाहिक आहण संरचनातमक हनधा्मरक घटकांशी घट्टपणे गुंतलेली असते 
आहण ती स्ल-कालाप्माणे बदल ूशकते.’

मळुात समािात लैंहगकतेबाबत उघडपणे बोलणे िचे गैर मानले गेले 
आि.े इतके कती मलुगा-मलुगी यांचयाहशवाय हभननहलंगी वयक्ती िनमली 
तर ते झाकून ठेवणयाकडे, हतचा हतरसकार करणयाकडे (प्संगी हतला टाकून 
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दणेयाकडे) कल आि.े एकूणच आपलया दशेात, मिाराषट्रात हलंगभाव-
साषिरता कमी असलयाचा िा पररपाक. पररणामी तयाचा अभयास हवद्ापीठ 
आहण अनय संशोधन संस्ांचया पातळीवर सरुू असलयाचे हदसत नािी. 
मग धोरणांमधयेिी तयाचे पडसाद पडले नािीत तर तयात कािी नवल नािी. 
तयामळेु हशषिणषिेत्ातिी याचा हवचार अगदी अलीकडे झाला आि.े तोिी 
्रिीवादी अभयासकांचया प्यतनांमळेु ह्रियांचया बाबतीत प््म झाला असनू 
आता तो बिुहवधलैंहगकतेला अंशत: अंतभू्मत करणारा िोऊ लागला आि.े 

मिणनूच बिुहवधलैंहगकतेचयादृटिीने शैषिहणक धोरणांचा हवचार 
करायचा झाला तर केवळ मलुगा-मलुगी अशा दोन घटकांपरुता हवचार न 
करता हवहवधहलंगी वयक्तींचा (एलिीबीटीकयआूय) हवचार करावा लागेल. 
तयासाठी आपलया दशेातील आकडेवारी सधया तरी उपलबध नािी. कारण 
आिपयांत समािात सनमाननीय अपवाद सोडले तर द्वअैंगी१  (बायनरी) - ्रिी 
आहण/हकंवा परुुष अशा अंगानेच झाली आि ेफार तर िातीअंतग्मत तया तया 
ह्रियांचे स्ान अशा अंगाने मांडणी झालेली आि ेवा तशा एखाद्ा हवभागाचा 
अभयास तकुड्यात (सांहखयकती आकडेवारीसि) झालेला आि.े 

आपलया दशेात हलंगबिुलतेचा प्श्न सटुा नािी. तो हवहवध धम्म-िाती-
िमाती व वग्म हवभािनाशी िैवपणे हनगहडत आि.े उचचवगवीय-उचचवणवीय 
मलुी आहण बिुिन समािातील मलुी यांचे आह ््मक-सामाहिक-रािकतीय 
स्ान वेगवेगळे आि,े पररणामी तयांचयात सारखया षिमता असनूिी हशषिणात 
तयांना समानता प्स्ाहपत करणारी संधी हमळत नािी. तयामळेु तयांना आपलया 
षिमता पणू्मपणे वापरता येत नािीत. ि ेलषिात घेऊन हशषिणाचया धोरणामधये 
सव्म महिला-मलुतींसाठी हवशेष करून सवाांत मागास हवभागातील महिला-
मलुतींसाठी कािी सकारातमक भेद करून हवशेष धोरण घेतले िाते का, तसे 
काय्मक्म आखले िातात का वा प्तयषि पावले उचलली िातात का याच े
हवशे्षण करणयाचा प्यतन केला आि.े

शैक्षनिक धोरिात्रील जात-जमातवाद्री नलंगरेद
नवीन राषट्रीय हशषिणधोरणातील दृहटिसवपन पािा : “हशकणाऱयांमधये 

भारतीयतवाचा अहभमान हवकहसत करणे, केवळ हवचारांमधये नािी तर 
आतमा, बधुिी आहण कमृ ती याआधारे भारतीयतवाचे सम ््मन दणेारी खोलवर 
रुतणारी प्वमृत्ी हवकहसत करणे, िी धोरणाची पररदृटिी असेल. तसेच ज्ानाचा, 
कौशलयांचा, मलूयांचा हवकास करताना मानवी अहधकारांचया हनकषावर ते 
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असले पाहििेत, िेणेकरून ....एक िागहतक नागररक बनणयामधये तयाच े
प्हतहबंब उमटेल.” (एनईपी २०२० : ६) यामधये संहवधानाने सांहगतलेले 
भारतीयतव अहभपे्त आि ेकती वण्म-िातप्धान मानहसकतेचे पोषण करणारे 
भारतीयतव अपेहषित आि े िा प्श्न आि.े याहवषयी पढेु सहवसतर हवशे्षण 
येईलच परंत ु ि े मिणणयाची दोन कारणे आिते. एक कारण, भारतातील 
समािामधये िात-िमातीचया सतरावर सवाांगाने असलेला भेदाभेद वा 
हवषमता याबाबतचा कुठलािी उललेख या धोरणात नािी, आहण दसुरे कारण 
मिणिे यामधये राखीव िागांचािी उललेख नािी. 

एणश्ा दणलत राईट्स फोरम (२०१७) यांचया अिवालात पढुील गोटिी 
नमदू केलया आितेः “शाळेतील िोणाऱया िातीय भेदाभेदामळेु शेड्यलूड 
कासट समिूातील ५० टकके एकूण मलेु प्ा्हमक शाळा सोडून िातात, तर 
याच िातीतील मलुतींचे शाळा सोडून िाणयाचे प्माण ६४ टकके आि.े शाळा 
सोडून िातात याला मोठ्या प्माणावरील भेदाभेद, गररबी, कुपोषण आहण 
बालवयातील मलुांची काळिी घेतली िात नािी ि े कारण आि.े ग्रामीण 
भागात ३७.८ टकके शेड्यलूड कासट समिूातील मलुांना सवतंत् बसवले 
िाते. तर याच समिूातील ६-१५ वयातील ६८.४८ टकके मलेु शाळेतनू 
बािरे पडतात आहण गेलया दिा वषाांमधये यात कािी बदल नािी.” (एलहवन 
२०१७ : १६) िी आकडेवारी आहण तयामागची कारणे िी धोरणकतयाांचया 
डोळयात अंिन घालणारी आि.े 

तसेच िातवयवस्ा आहण ्रिी-हवषमता यांचे एकमेकांशी घट्ट नाते 
आि.े आििी भारतात १२ लाख मैलावािकांपैकती िवळपास ९८ टकके या 
महिला आिते. तयांची मलेु शाळेत िाऊ शकत नािीत, गेलीच तर तयांना 
सवा्मत शेवटी एका बािलूा बसावे लागते. हशषिकांशी आहण वगा्मतील 
मलुांशी यांचा कमीतकमी संवाद असतो. (कुमार व प्ीत २०२०). िात 
आहण हलंगभावाचा असा अगदी िैवसंबंध हदसतो. मागास समिलया 
िाणाऱया बालकांना, हवशेषतः मलुतींना अनेक प्कारचया त्ासांना सामोरे िावे 
लागते, तयामळेुिी शाळा सोडलयाची अनेक उदािरणे आिते. तयामळेु या 
हवहशटि हस्तीत खास वेगळा हनधी ठेवनू अशा सगळया वंहचत घटकातील 
मलुतींना हशषिणाचया दायऱयात आणणयाचे धोरण आवशयक आि.े मात् ि े
धोरण अशा सगळया वयाहमश् हवसंगत पररहस्तीचे भान ठेवत नािी. राखीव 
िागांसाठी असलेला हनधी योगय पधितीने खच्म िोतो कती नािी याचे हवशे्षण 
धोरणात हदसत नािी. हलंगबिुलतेचया अंगाने समानता प्स्ाहपत करताना 
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िातीचा हवचार सोडून चालणार नािी. मात् तयाबाबत कुठलािी उललेख 
नािी हकंवा हशषिण िकक कायद्ाने शालेय सतरापासनू २५ टकके बालकांना 
राखीव िागांचे धोरण आि ेतयाहवषयी कािी ऊिापोि नािी. मलूभतू मानवी 
तत्वांवर आधारलेलया या आरषिण धोरणाला आहण समानतेला मात् नवीन 
शैषिहणक धोरणाने हतलांिली दते नयाय आहण ‘सामावनू’ घेणयाची भाषा 
केली आि े(एनईपी २०२० : ५). 

हशषिणाचा िकक हमळाला असताना सामावनू घेणयाची हकंवा नयाय 
दणेयाची िी भाषा दयाबधुिी दाखवणारी आहण कुणीतरी ‘वर’ आि ेिे ‘इतरांना 
सामावनू घेणार आिते’ अशी असमानतेचया तत्वावर आधारलेली आि.े 
तयामळेु यातनू िागहतक नागररक घडणयामधयेच नािी, तर दशेाचे नागररक 
घडणयामधयेदखेील अड्ळे येतील. 

शैषिहणक षिेत्ात असो वा इतरत् महिलांना-मलुतींना, हवहवधहलंगी 
वयक्तींना आहण मागास ठेवलेलया िाततींना सतत या ‘सामावनू’ घेणयाचा 
अनभुव येतच असतो. यातनू संहवधानाने हदलेलया सवातंत्य, लोकशािी, 
समानता या सव्म िककांना िरताळ फासला गेला आि.े या हतनितींचा एकमेकांशी 
संबंध आि,े एकाहशवाय दसुऱया दोनितींना कािी अ ््म उरत नािी. मात् या 
नवीन धोरणात केवळ ‘सामावनू घेणयाची’च भाषा हदसते. 

‘सामावूि’ घेिारा दृनष्कोि आनि हककांिा फाटा
धोरणातील शालेय व उचच-हशषिण दोनिीशी संबंहधत ६ वया 

प्करणाचे ि ेशीष्मक पािा - इहकवटेबल अँड इनकलहुिव एजयकेुशनः लहनांग 
फॉर ऑल (तत्ैव, पमृ. २५). प्स्ाहपत हवषम चौकटीमधये आहण उतरंडीनी 
घडवलेलया रचनेमधये तयांना कािी स्ान दणेे यापलीकडे ि े प्करण िात 
नािी. या प्करणात सामाहिक आहण आह ््मकदृट्िया फायदा न हमळालेले 
घटक (Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs)) 
असे मिटले आि,े परंत ु कुठेिी सामाहिक आहण आह ््मकदृट्िया भेदभाव 
(Discriminated) केले गेलेले वा वंहचत ठेवले गेलेले (Deprived) 
समिू असे मिटले नािी. िा कािी केवळ शाहबदक खेळ नािी, तमुिी एखाद्ा 
समिूाकडे कसे बघता यावरून तमुिी तयांचया िककांबदिल पढेु काय तका्मने 
मांडणी करणार ि े ठरते. अनेक शतके इ्लया शेड्यलुड कासट, शेड्यलुड 
ट्राइबि, मसुलीम, ओबीसी वयक्तींना हवशेषतः तयातील मलुतींना मागास ठेवले 
गेले आि.े तयांना हशषिणाचा िकक नाकारला गेला आहण आि िा िकक 
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हमळाला असताना तयाची अंमलबिावणी का झाली नािी, याचे खरेतर 
हवशे्षण िवे िोते. आंध्रप्दशेने शालेय सतरावर २५ टकके राखीव िागांमधये 
आरषिणांतग्मत आरषिण दऊेन भटकया-हवमकु् आहण मलुी इतयादतींमधये ते 
हवभागले आि.े (हवनया मा. ि. २०१९ : ४५). तयाचे साव्महत्कतीकरण 
करणयाऐविी या धोरणामधये ‘सामावनू’ घेणयाची भाषा येते. भारतीयतवाचा 
अहभमान बाळगावा मिणताना कुठलया भारतीयतवाचा असा प्श्न आि.े 
कारण इ्े िाती-िातीत वा धमा्म-धमा्मत हवषम वागणकू व तेढ िोती याकडे 
डोळेझाक केली िात आि.े तयामळेु या हवषमतामलूक सामाहिक वासतवाचा 
हकंवा समानता व शांततेचा प्सार करणाऱया बधुिाचा व चावा्मकासारखया 
हनरीश्रवादी हवद्रोिी वयक्तींचा उललेख या धोरणात का केला िात नािी? 
इहतिासाला एक वेगळी िातीयवादी हदशा दणेयाचे कारस्ान आि िे 
भािपाचे सरकार करते आि,े तीच अभयासक्मात येणार का? िचे खरे प्श्न 
आिते. कारण तयांचा आहण महिलांचया व बिुहवधलैंहगकतेचया प्श्नाचा 
िवळचा संबंध आि.े 

या धोरणामधये असेिी मिटले आि ेकती, ‘सरकार मलुतींना आहण ट्रानसिेंडर 
यांचयासाठी ‘िेंडर-इनकलहुिव फंड’ तयार करेल.’ (एनईपी २०२० : २६) 
इ्ेिी परत तीच ‘सामावनू’ घेणयाची भाषा! आहण ट्रानसिेंडरचा उललेख 
येतो तर मग समहलंगी (गे व लेसहबयन) वा उभयहलंगी (बायसेकशअुल) यांचा 
उललेख का नािी, असािी प्श्न आिचे. ट्रानसिेंडर चालतो कारण आपलया 
कािी पारंपररक हवधतींमधये (उदा. िनमहवधी वा हववािाशी संबंहधत) तयांची 
एक भहूमका आि ेमिणनू तयांचा हशषिण धोरणात उललेख येतो. अ्ा्मत एरवी 
वयापक प्माणावर तयांना अहतशय अपमानासपद वागणकू हमळते, भीक 
माहगतलयाहशवाय तयांना पोट भरता येत नािी. मात् कािी वयक्तींना कसं 
को-ऑपट करून नेतेपद हदलं िातंय, असािी सरू आम ट्रानसिेंडरमधयेआि.े 
याचा सरळ सरळ अ ््म असा कती इतर लैहगंक कल असणाऱयांना अनलुलेखाने 
मारायचे तर दसुरीकडे ‘सामावनू’ घेणयाची भाषा करत महिला-मलुतींसि वंहचत 
समिूातील सवाांचा ‘समान िकक’ मानय करायचा नािी, असा िा प्कार आि.े 

साचेबद्ध पुरुरप्धाि दृनष्कोि आनि वाढत्री तफावत
शाळेचा अभयासक्म आहण शाळेतील वातावरण या दोनिीचा संबंध 

पढुील हपढीचा दृहटिकोन घडवत असतो. हलंगबिुलतेचया दृहटिकोनातनू 
पािणे मिणिे ्रिी-परुुष वा हवहवध लैंहगक कल असणाऱया वयक्तींकडे 
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साचेबधि (हसटररओटाईप) दृहटिकोनाचया 
पलीकडे पािणे. मलुगी मिणिे िळुवार, 
नािकू आहण िासत संवेदनशील आहण 
मलुगा मिणिे िासत धट्टाकट्टा, मनाने 
कणखर, कमावणारा व कुटंुबाला आधार 
दणेारा अशा प्हतमांचया पलीकडे पािणे. 
परंत ु पाठ्यपसुतकात सिसा मलुतींचे/

महिलांचे हचत्ण वा वण्मन घरकाम करणाऱया, इतरांची काळिी घेणाऱया, 
डोकयावरून पदर घेतलेलया, शा्रिीय प्योग केवळ पािणाऱया असे दयुयम 
दिा्मचे असते. तर मलुांचे हचत्ण वा वण्मन प्योग करणारे, उतपादन वयविार 
करणारे व योगय हनण्मय घेणारे असेच येते. हशषिणाचया आशयात, वगा्मतील 
वातावरणातिी िाच साचेबधि दृहटिकोन हझरपताना हदसतो. यासाठी मखुयतः 
अभयासक्मातील आशय, पाठ्यपसुतके, हशकवणयाची पधित यांचयात आहण 
वगा्मतील वातावरणात मोकळेपणा अशा बदलांची ठोस पावले हशषिण 
धोरणात आवशयक िोती. या हदशेने २००५ चया राषट्रीय अभयासक्म 
आराखड्याने पायाभतू मांडणी केली आि.े परंत ुनवे शैषिहणक धोरण उलट्या 
हदशेने हनघालयाचे हदसते. 

बिुहवधलैंहगकतेचा दृहटिकोन तर आणखीन वयापक आि,े केवळ ्रिी-
परुुष यांचया वैहशट्ियांचयािी पलीकडे पािणारा असा बिुआयामी दृहटिकोन 

(मलटीफॅसेटेड हवििन) 
अहभपे्त आि.े आपली 
ओळख कुणाला कशी 
सांगावीशी वाटेल, िनमानंतर 
घरात जया पधितीने वाढवले 
िाते, मलुगा-मलुगी मिणनू, 
तयािी पलीकडे िाऊन 
तयांना आपलया भावना वयक् 
करावयाशा वाटत असतील, 
हकंवा िशा मलुी शट्म-पँट 
घालतात तसे मलुांना रंगीत 

कपडे घालावेसे वाटत असतील, नटावेसे वाटत असेल, तर तसे करणयाच े
तया वयक्तीला पणू्म सवातंत्य दणेे अहभपे्त आि.े तयाची इतर मलुांकडून वा 

बाईल काम करीत राही,
ऐतोबा हा खात राही,
पुशपक्ात ऐस ेनाही,
तयास मानव महणावे का?
काां. साववत्ीबाई फुले

जगातील एकूण बालवधूांपैकी एक 
तृतीयाांश बालवधू भारतातील आहते. 
२२.३ कोटी बालवधूांपैकी १०.२ 
कोटी मलुींची लगन े१५ वयाचया आधी 
होतात. (एांविग चाईलि मरॅजे, युनो, 
२०१९)
०-१८ वयातील मलुींवरील 
बलातकाराचे प्रमाण दररोज ४६ 
इतके भयानक आह.े (एांविग वॉयलनस 
अगेंसट वचलड्रन एनवसपीसीआर, 
भारत, २०१८)
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हशषिकांकडून टर उडवली िाणार नािी, तयाचा-हतचा ्ळ िोणार नािी, 
मग ती कुठलयािी िाती-धमा्मची असो, असे वातावरण व तयासाठी योगय 
असा अभयासक्म व िागमृती शाळेत िोणे अहभपे्त आि.े उलट अशा सव्म 
साचेबधि प्हतमांबदिल वगा्मत चचा्म िोणे अहभपे्त आि.े िी हवषमता गाडून पढेु 
िाणयासाठीचा अभयासक्म, काय्मक्म असणे आवशयक आि.े तरच आि 
२१ वया शतकातील नागररक घडेल. मात् या संपणू्म धोरणात कुठेिी अशा 
साचेबधि दृहटिकोनाबाबत चकार शबदिी नािी.

साचेबधि अभयासक्माचे पररणामिी आपण बघतोच आिोत. मलुगी 
वा िरा वेगळा लैंहगक हवचार करणाऱया वयक्ती मिणिे िण ूवापरून फेकून 
द्ायची वसतचू! शालेय वयातच संपणू्म वैवाहिक कुटंुबाची िबाबदारी व 
मलुांचे ओझे मलुतींवर येते. शालेय मलुतींवरील लैंहगक अतयाचार हवशेषतः 
आश्मशाळेतील मलुतींवर अतयाचाराचे प्संग रािरोस चाल ू आिते. 
घरात वा घराबािरे िोणारे लैंहगक अतयाचार, िातीय वा धाहम्मक वच्मसव 
दाखहवणयासाठी िोणारे बलातकार व हिसंा यांचे हचत् फार भयानक आि.े 
‘राषट्रीय बाल सरुषिा आयोगा’चया अिवालानसुार बालवयातील मलुतींवरच े
अतयाचार चढतयाक्माने वाढत चालले आिते, िी बाब हचंतािनक आि.े 
बालवयातील मलुा-मलुतींचया लगनाचे प्माणिी प्चंड आि.े दर चार मलुतीं/
महिलांमागे एकतीवर नवऱयाकडून अतयाचार िोतो. 

याचा पररणाम मिणनू मलुा-मलुतींचया हशषिणातील तफावत (िेंडर गॅप) 
वाढत चाललयाचे हदसते. एकतीकडे मलुी भाषा, गहणत आदी हवषयाचे ज्ान व 
कौशलये आतमसात करणयात मलुांपेषिा कुठेिी कमी पडत नािीत. या हवषयांत 
मलुतींना मलुांइतकतीच संपादणकू (learning outcomes) हदसते, तयांनी प्ाप्त 
केलेली गणुवत्ा समान असते. मिणिेच हशकताना मलुतींना अडचण येत 
नािी. एवढेच काय तर शाळेत प्वेश घेतलेलया मलुतींची संखया १९९० ते 
२०१८ चया दरमयान हतपटीने वाढलयाचे हदसते, तर याच काळात मलुांची 
संखया दपुटीने वाढलेली आि.े पण शाळाप्वेशावेळी अहधक असलेले 
मलुतींचे ि ेप्माण कुमार वयात कमी िोत िाते. या वयात मलुतींचे गळतीच े
प्माण वाढते. तयामळेु मलुी व मलुांनी एकूण हकती वषधे हशषिण प्ाप्त केले 
याचया प्माणात मात् तफावत आि.े िी तफावत कुमार वयात वाढते. याचा 
अ ््मच मलुी हशषिण घेत असलेलया एकूण वषाांचे प्माण ि ेसाचेबधि ्रिी-परुुष 
प्हतमांनी हकंवा मलुतींवर असलेलया सामाहिक बंधनांनी हनयंहत्त केले िाते. 
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मलुगी वयात आली कती, हतने घराबािरे िायचे नािी आहण लवकरच हतच े
लगन लावनू टाकावे, अशा सामाहिक मानयतांची दखल आििी घेतली िात 
नािी, असे अिवाल सांगतात. उदा. अगदी नकुताच २०१६मधये आलेलया 
‘ऑल इहंडया सकूल एजयकेुशन सवधे’मधये कुठेिी खऱयाअ्वी हलंगबिुलतेचया 
(िेंडरचया) अंगाने एनसीईआरटीने हवचार केलेला हदसत नािी. तयामधये 
हशषिण िकक कायदयाचे कािी हनकष तपासले आिते. तयातील एक 
हनकष मिणिे पणू्मकालीन हशषिकाचा आि.े मात् आरटीई कायदा येऊन 
दिा वषाांनंतर आििी कंत्ाटी हशषिकांची (पॅरा हटचस्म) भरती िोत आि े
आहण प्ा्हमकपासनू ते माधयहमकपयांत हशषिकांचे हशषिण ि ेकायद्ाचया 
हनकषांनसुार असलेले हदसत नािी. सरकारी शाळेतील गणुवत्ेशी याचा ्ेट 
संबंध आि.े ्रिी-हशहषिका असतील तर मलुतींची संखया वाढते असे हवहवध 
अभयासांतनू हदसनू येते. मात् तयांचेिी पडसाद धोरणात उमटत नािीत. मग 
हशषिकांमधनू साचेबधि दृहटिकोन िाणयाची गोटि तर फार लांबवरची ठरते. 

साचेबधि दृहटिकोनाचा आणखी एक पररणाम हवद्ाशाखांची हनवड 
करताना िोतो. मलुी मोठ्या प्माणावर पारंपररकदृट्िया ‘ह्रियांचया’ मानलया 
गेलेलया हवहशटि हवद्ाशाखाच हनवडतात. उदािरणा ््म, नहसांग आहण 
हटहचंग हकंवा मानवयहवद्ाशाखेतील हवषय इ. तयामळेु आि आपलयाकडे 
बालवयातील मलुांना हशकवणयासाठी िासत हशहषिकाच हदसतात. यामागे 
धारणा अशी असते कती यवुती/मलुी दसुऱयांची काळिी घेणाऱया आहण 
संवेदनशील असतात. तर मलुगे हकंवा यवुक तक्म वादी आहण वसतहुनष्तेला 
िासत प्ाधानय दणेारे अभयासक्म हनवडताना हदसतात. या साचेबधि 
दृहटिकोनामळेु मलुी हकंवा वंहचत घटकातील मलेु ज्ानशाखेतील ठरावीक 
गोटिी का हनवडतात, तयाचे दृशय-अदृशय पररणाम काय, यावर कधीिी 
शाळांमधये बालवयात घमासान चचा्म घडवली िात नािी. पररणामी 
मलुगयांना (उचचवणवीय-उचचवगवीय) शे्ष् मानणयाचया या दृहटिकोनाच े
समािात पनुिा पनुिा पनुरुतपादन िोत रािते. आंतरराषट्रीय खयातीचे केवीन 
कुमहशरो यांचया अभयासाने दश्महवलयाप्माणे, “हवद्ारयाांकडे ‘इतरांबाबत’ 
असलेले ज्ान ि ेपरेुसे नािी, कारण तयांचया सीमांतीकरणामळेु ते हवप्मयसत 
आि.े ि े अध्मवट ज्ान औपचाररक अभयासक्मापेषिा अनौपचाररक हकंवा 
‘लपलेलया’ अभयासक्मातनू िासत आतमसात केले िाते आहण तयाला 
शैषिहणक मित्व प्ाप्त िोते. ...मिणनू हशषिकांनी हलंगबिुलतेचया दृहटिकोनाच े
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ि ेसामरय्म ओळखायला िवे, कती तयामळेु इतरांकडे वेगळया निरेने बघणयाच े
हवद्ारयाांचे आकलन वमृहधंिगत िोईल.” (सारडा २०२० : २) 

‘लपलेला’ अभयासक्म मिणिे शैषिहणक संस्ा व वयवस्ा यांमधील 
वातावरण. दडपलेलया िातीतील (हकंवा आहदवासी हवभागांमधील) मलुांना 
तयातिी हवशेषतः मलुतींना संडास साफ करणे, झाडून काढणे, िळण आणण े
अशी कामे द्ायची वा उचच िातीतील मलुांना फळयावर हलहिणयाची 
संधी द्ायची, वा सटेिवर बोलणयाची संधी द्ायची आहण मलुतींना केवळ 
सवागताला बोलवायचे. या भेदाभेदाचया वागणकुतीमळेु मलुांचयातील हवशेषतः 
बालवयातील मलुांचा आतमहवश्ास खचची िोतो, तयांचे अभयासावरचे लषि 
उडते आहण सवा्मत मित्वाचे मिणिे िातीय-परुुषप्धान हवचार दृढ िोतो. 
हशषिकांकडून िर अशी वागणकू हमळाली, तर मलेु आपसात गैर-वत्मणकू 
करतात, ट्रानसिेंडर व इतर बालकांचा लैंहगक ्ळ िोतो व अपमान वाटून 
कािीिण शाळािी सोडतात. भेदाभेद वाढत िातो.

गेलया दोन-अडीच दशकात हवहवध हठकाणािून बालवयातील मलुांवर 
िोणारी शारीररक-मानहसक हिसंा, शाळेतनू तयांना काढून टाकणयासारखया 
गंभीर गोटिी लषिात आलयानंतर संयकु् राषट्राचया ह्मुन राईट्स गटाने तयाचा 
सवतंत्पणे अभयास केलेला हदसतो. यातनूच ‘बॉन्म फ्ती अँड इकवल’ या 
अिवालाची दसुरी आवमृत्ी २०१९ ला प्काहशत झालेली हदसते. भारतिी 
आंतरराषट्रीय पातळीवर अनेक करारांवर सिी करणारा एक दशे असलयाने 
तयाचे पडसाद दशेातिी उमटले आहण भारतीय दडं संहितेचे ३७७ ि ेकलम 
२०१८ साली रदि करणयात आलयाचे हदसते.२ तयाचे कािी वयक्ती-संस्ा व 
कंपनयांनी सवागत केले असले, तरी प्ौढ वयक्तींसाठी तयाचा उपयोग आि.े 
परंत ुिोपयांत शैषिहणक धोरणात व अभयासक्मात या साऱयांचा प्ामखुयाने 
हवचार िोत नािी, तोपयांत लैंहगक कलाबाबतचा िकक आहण तशा ओळखीच े
सवातंत्य प्तयेक बालकाला हमळणे दरुापासतच आि.े धोरणात आलयानंतरसधुिा 
हशषिक वा प्ौढ वयक्तींकडून व समवयसकांकडून लिानगयांना लैंहगक (अगदी 
मलुगयांनासधुिा) बाबतीत हकती शारीररक-मानहसक ्ळ भोगावा लागतो 
तयाचया बातमया आपण रोि ऐकतो आिोत. अशा कारणांनीदखेील अशी 
सगळी मलेु हशषिणातनू बािरे फेकली िातात, ि े वैयहक्क अनभुवावरून 
हदसते. (सारडा, २०२०). मिणनूच आपलया दशेात वयापक प्माणावर अशा 
प्कारची संशोधने िातात घयावी लागतील.
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वंनचत जात्री-वग्ष-नलंग शाळाबाह्य आनि कॉपवोरेट वच्षसव
साधारणपणे दीडशे वषाांपवूवी साहवत्ीबाई आहण म. फुले यांनी मनवुादी 

धमा्मची हचहकतसा करून साव्मिहनक सतयधमा्मची स्ापना केली िोती. 

िाहतहनमू्मलनासाठी डॉ. आंबेडकर मिणाले िोते, “प्तयेक परुुष आहण ्रिीला 
(धम्म) शा्रिाचया गलुामहगरीतनू मकु् करा, (धम्म)शा्रिातील िाहनकारक 
कलपनांची िळमटे साफ करून तयांची मने शधुि करा आहण मग तमुिी तसे 
करायला न सांगता सधुिा, तो हकंवा ती आपणिून सिभोिन आहण आंतर-
िातीय हववाि करायला लागतील.” (रेगे २०१३ : १४५) 

खरे तर िनुाट िातीयवादाची व धम्मशा्रिाची हचहकतसा करून 
आहण तो नाकारून नवा समाि घडव ू िी म. फुलयांची वा आंबेडकरांची 

आग्रिी भहूमका या नवीन धोरणात येणयाची गरि िोती. परंत ु आििी ती 
या धोरणात अहिबात हदसत नािी. या धोरणामधये शालाबाह् मलुांचया 

ज्ान नाही ववद्ा नाही, ते घेणचेी गोिी नाही,
बुद्ी असनुही चालत नाही, 
तयास मानव महणावे का?
धोंिे मलेु देती, नवसा पावती,
लगन का करती, नारी नर?
काां. साववत्ीबाई फुले

भारतात स्थलाांतर करणाऱयाांची सांखया एक तृतीयाांश 
(२००१चया जनगणननेसुार ३० कोटी, महणजे आज 
४० कोटीचया वर) आह,े याचा अ्थ्थ कोट्यवधी बालके 
शालाबाह्य आहते. तयाांना या नवीन धोरणात योगय प्रमाणात 
स्थान वदलेले नाही. 
खाजगीकरणामळेु वशक्ण महाग होणार. आव्थ्थक-सामावजक 
दृष्या दुब्थलाांना ते परविणार नाही. मलुींचा प्रश्न तर 
आणखीन वबकट. कारण मवहला घरात कमावत असली तरी 
वतचे महणण ेऐकले जात नाही व मलुींची तर १३-१४वया 
वर्षी लगन ेहोतात. तयामळेु तांत्ज्ान व खाजगीकरण याांचया 
रट्ेयान ेवांवचत आणखी वेगान ेवशक्णाबाहरे फेकले जाणार.
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वाढतया प्माणाबाबत कोणतेिी हवशे्षण केलेले नािी हकंवा हशषिणातील 
आरषिणाचया िककाचा उललेखिी केलेला नािी. या दोनितींचा एकमेकांशी 
अनोनय संबंध आि.े उदा. या धोरणातील माहितीनसुार २०१७-१८ चया 
एनएसएसओचया आकडेवारी प्माणे दशेात ३ कोटी २२ लाख मलेु शालाबाह् 
िोती व तयांना २०३० पयांत शाळेत दाखल केले िाईल असे मिटले आि.े तर 
नॅशनल सॅमपल सवधेषिणाचया आकडेवारीनसुार २०१४-१५ ला २ कोटी मलेु 
शालाबाह् िोती. केवळ तीन-चार वषाांमधील शालाबाह् मलुांचया वाढीचे ि े
प्माण प्चंड आि.े तसेच मिाराषट्रातील एका अभयासानसुार भटकयाहवमकु् 
िनिाततींचया (NT-DNT) शाळेतनू बािरे पडणाऱया मलुांची संखया २०१३-
१४ या एकाच वषा्मसाठी १,१७,३६९ इतकती आि.े (हवनया मा. ि. २०१९ : 
३६). तर हकरण भट्टी व इतरांनी केलेलया अभयासानसुारिी वंहचत घटकातील 
शाळाबाह् मलुांपेषिा एकपटीने मलुतींची संखया िासत आि.े (भट्टी २०१९ : 
१८)

शाळेतनू बािरे पडणयाची िात व हलंगभेदाची गंभीर कारणे वर आलेली 
आितेच. तयाहशवाय बालकांवरील हिसंा (मसुकाटात दणेे, दांडुकयाने हकंवा 
डसटर फेकून मारणे,अपमानासपद वागणकू दणेे) ि ेपण एक कारण अस ूशकते. 
मागास समिूातील मलुांना हिसेंला िासतच सामोरे िावे लागते. हवद्ारयाांना 
शारीररक हशषिा केलयास हशषिकाला िबाबदार धरले िाईल असे कायद्ात 
मिटले असले, तरी आिपयांत यासाठी एकािी हशषिकावर कारवाई झालेली 
नािी, ना अहधकाऱयांनी यात लषि घातले आि े . तसेच मानहसक ्ळ िा 
शारीररक ्ळाइतकाच गंभीर आि ेअसे धोरण घेतले िाणे आवशयक िोते. 
परंत ुया धोरणात तसा हवचार िोताना हदसत नािी. 

शाळाबाह् मलुांचे प्माण कमी करणयासाठी या धोरणात मात् अगदी 
वरवरचया सचूना केलया आिते. एक तर संरचनातमक सधुारणा मिणिे िॉसटेलस 
बांधणे, प्हशहषित हशषिक नेमणे अशा सचूना आिते. तसेच हवस्ाहपतांचया 
मलुांसाठी समािाचया मदतीने पया्मयी कलपक शाळा सरुू करणयाची 
सचूना केली आि.े (एनईपी २०२० : १०) याचा अ ््म हवस्ाहपतांचया 
मलुांनी समािातील दातमृतवावर अवलंबनू ‘पया्मयी’ शाळेत िायचे. मखुय 
हशषिणप्वािात यांना स्ान नािी! शाळाबाह् मलेु असतील तर ती िबाबदारी 
कायद्ाने सरकारची मिणिेच ते्ील अहधकाऱयांची असलयाचे मिणले िोते. 
परंत ु तयादृटिीने ना कािी सचूना यात आिते, ना २५ टकके आरषिणाचया 
अंमलबिावणीचे कािी हवशे्षण यात आि.े ना भेदभावामधये याची कारण े
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शोधणयाची दृटिी यात आि.े मग आरषिणांतग्मत अहतमागास मलुतींचा उललेख 
करणे तर फार दरूची गोटि. धोरणात समानतेची मांडणी येते तीदखेील नैहतक 
मलूयांचया अंगाने. संहवधानातील िकक मिणनू ती येत नािी. या दोनिीत खपू 
फरक आि.े वयक्तीला िकक दणेे सरकारवर बंधनकारक आि,े तर नैहतकतेचा 
दृहटिकोन िा बंधनकारक अस ू शकत नािी, तो तया तया पातळीवरचया 
अहधकाऱयांचया समिेवर आधाररत असतो. या साऱयावरून वंहचतांचया व 
मलुतींचया हशषिणाप्ती सरकारची रािकतीय इच्ाशक्ती हकती आि ेिचे हदसनू 
येते. कारण याच धोरणाप्माणे या कोट्यवधी मलुांना शाळेत आणणयास 
आणखी १०वषधे वाट पािावी लागणार!

यापेषिािी धोरणातील गंभीर गोटि मिणिे वंहचत घटकांतील (SEDGs) 
सव्म मलुांचया शालेय हशषिणाची सोय विावी यासाठी तयाची वयाप्ती वाढहवणयात 
येईल असे मिटले आि.े परंत ुतयासाठी उपाय काय तर राषट्री् मकु्त णवदाल् 
संसथेने दऊे केलेला मकु् आहण दरूस् हशषिण काय्मक्म (ओपन अँड हडसटनस 
लहनांग प्ोगॅ्रम/ODL) आहण प्ादहेशक भाषेत िा काय्मक्म राबवणाऱया राजय 
मकु् हवद्ालयांना (SIOS) प्ोतसािन हदले िाईल! (ततै्व,पमृ. १०-११) 
याचा अ ््म मकु् आहण दरूस् हशषिण काय्मक्मासाठी राजयांना िासत हनधी 
हदला िाईल. सरकारचया वेबसाईटवरून िा काय्मक्म कॅनडातील कॉमन 
वेल्चया सियोगाने तयार केलेला आि.े कॉमन वेल्ने भारताचया ओपन 
सकूहलंगबाबत केलेला अभयास काय सांगतो ते पािाः ‘‘आह ््मकदृट्िया 
दबु्मल आहण सामाहिकदृट्िया वंहचत घटकांसाठी नेिमीचया शाळांमधये िसे 
अनदुान हदले िाते हकंवा फती माफ केली िाते तशी यात केली िात नािी.’’ 
(पंत २००९ : ११५-११६) दरूस् हशषिणाचा कोहवडचया काळातील 
सवाांचा अनभुव काय आि?े अँरिॉईड फोन उपलबध नसणारे वंहचत घटक 
व मागासहवभाग मोठ्या प्माणावर हशषिणालाच दरुावले. घरात दोन मलंु 
असतील आहण एक फोन असेल तर लिानगयांना हकंवा मलुगी असेल तर 
मलुीला हशषिण गमवावे लागले. एवढेच नािी तर जयांचयाकडे असे फोन िोते, 
तयांची मलेुदखेील फार काळ अभयास करू शकत नविती. रोि हपं्टआऊट 
काढून अभयास सोडवणयाची जयांची ऐपत नािी, ती मलेु हशषिणाला मकुली. 
आता तर या नवीन धोरणानेच आह ््मकदृट्िया दबु्मल आहण सामाहिकदृट्िया 
मलुतींसि वंहचत घटकांचे अनदुान कमी करून तयांना वाऱयावर सोडणयाचा 
दृहटिकोन सवीकारलेला हदसतो . मिणिे वंहचत घटकांकडे ना असे फोन 
आिते ना तयांना कसले अनदुान हमळणार. ODL मळेु आणखी एक गोटि 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
188

िोणार, ती मिणिे माधयानि भोिनावरचा सरकारचा खच्मिी वाचेल. परंत ु
तयामळेु हशषिणावर तयाचा आणखी पररणाम िोणार. कुपोषणामळेु आकलन 
व समरणशक्ती कमी िोते, शारीररक दौब्मलय आलयाने खेळांसारखया गोटिीतिी 
मलेु मागे पडतात. पया्मयाने या मकु् आहण दरूस् हशषिणाचे अहतशय गंभीर 
पररणाम वंहचत घटकांवर आहण मलुतींवर िोतील.

तसेच ओपन सकुहलंगचया नावाने परदशेी संस्ांना आहण तंत्ज्ानाला 
द्वार रािरोस खलेु केले आि.े अ्ा्मत ि ेकािी नवे नािी, २५ वषाांपवूवी गॅट 
करारावर भारत सरकारने सह्ा केलया तयामधये हशषिण ि े‘हवकाऊ वसत’ू या 
वगा्मत गणले िाईल असे मिटले िोते. तयावेळी तया हवरोधाकडे फारसे लषि 
कुणी दते नविते. आता मात् तयाचे प्तयंतर सव्म षिेत्ात येत चालले आि.े 
उचचहशषिणात २०० परदशेी हवद्ापीठांना पायघड्या घातलया िाणार आिते. 
आहण आता हशषिणाची इ्ली बािारपेठ िी साम्राजयवादी प्गत भांडवली 
दशे काबीि करणार आिते (हवनया मा. ि. २०२० : ७). ते करताना वंहचत 
आहण दबु्मल घटकांतील लिानगयांना, मलुतींना आहण अलपसंखयांकांना (इ्े 
बिुहवधलैंहगक अ्वी सव्म अलपसंखयांकांना) ि ेबळी द्ायला हनघाले आिते, 
ि ेवरील अभयासावरून सपटि िोते आि.े सरकार हकतीिी प्गतीची वा २१ 
वया शतकातील नागररक घडवणयाची भाषा करो, िागहतकतीकरणाचे पहिले 
बळी तळातील िात-िमातीची मलेु-मलुी ठरत आिते आहण ि ेया सरकारला 
माहिती आि.े िेंडर गॅपमधये िगातील १५३ दशेांमधये भारताचा क्मांक 
११२ वा आि े(वलड्म इकॉनॉहमक फोरम, २०२०). वेगाने िर महिलांवरील 
व मलुतींवरील वाढतया हिसेंहवरोधात आहण आह ््मक-शैषिहणक दरुावस्ेचया 
संदभा्मत कािीच उपाय केले नािी, तर आपण आणखीन खालचा क्मांक प्ाप्त 
करू.

गुिवते्तच्री बेटे, मुठरर मुलींिा संध्री आनि बालमजुर्रीचा धोका
एकदा सामावनू घयायचं मिटलं कती, हकती िणांना ििेी तयापाठोपाठ 

येतं, तसं ते या धोरणातिी हदसतं. धोरणातील ६.८ कलम (एनईपी 
२०२० : २७) पािाः ‘सामाहिक आहण आह ््मकदृट्िया वंहचत घटकांतील 
हवद्ारयाांसाठी िवािर नवोदय हवद्ालयाचया हनकषांप्माणे मोफत बोहडांग 
सहुवधा हनमा्मण केलया िातील.. उचच-शैषिहणक संधी वाढहवणयासाठी हवशेष 
हशषिण षिेते् (सपेशल एजयकेुशन झोनस) आहण इतर वंहचत षिेत्ांमधये गणुवत्ा 
वाढवणयासाठी दशेभर, खासकरून मित्वाकांषिी हिलह्ांमधये, िासतीची 
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िवािर नवोदय हवद्ालये आहण कें द्रीय हवद्ालये तयार केली िातील.’ याचा 
अ ््म एवढाच कती कािी हनवडक मलुा-मलुतींसाठी गणुवत्ेची व रािणयाची सोय 
केली िाईल, तीसधुिा आताचया आश्मशाळांचया िागीच कदाहचत चांगलया 
इमारती बांधनू अशी हवशेष हशषिण षिेत्ाची ‘बेटे’ तयार केली िातील. अ्ा्मत 
इमारती केलयाने गणुवत्ा तयार िोत नािी, ना मलुतींना सरुहषितता हमळते. 
ती हमळते कोठारी आयोगाचया ६६ चया धोरणातील सवाांना सामाहयक 
शाळांचया (कॉमन सकूलस फॉर ऑल) अंमलबिावणीतनू. ती हमळते ‘लहनांग 
हवदाऊट बड्मन’ या ९३चया अिवालात सांहगतलयाप्माणे बालककें द्री 
हशषिणपधितीतनू, आकलनाचे ओझे कमी करणयामधनू! गणुवत्ेसाठी 
आवशयक अट हवद्ारयाांचे साततयपणू्म व सवांकष पधितीने मलूयमापन करणे, 
कारण अशा मलूयमापनासाठी खरी बालककें द्री हशषिणपधिती अहभपे्त आि.े 
परंत ुभािप सरकारने नवीन धोरणाचया आधीच पवू्मग्रिदहूषत प्श्नावली तयार 
केली. तयाआधारे कायद्ात साततयपणू्म मलूयमापन काढून टाकून हतसरीपासनू 
परीषिा लादली आहण कायद्ाचा आतमाच मारून टाकला. आहण आता या 
धोरणातिी परीषिेचा परुसकार केलेला आि.े या धोरणात कमृ तीआधाररत, 
सि्मनशीलतेला वाव दणेारे, तका्मला व हचहकतसकतेला वाव दणेारे हशषिण 
िवे मिटले आि.े परंत ु िोपयांत हशषिण ि े िीवनाला िोडले िात नािी, 
आहण मलुांचे मलूयमापन रोिचया हशषिणप्हक्येत नकळतपणे केले िात 
नािी, तोपयांत ते हशषिण बालककें द्री व समानतेचे असत नािी. तसेच तयाची 
गणुवत्ािी मार खाते. याची मांडणी अनेक उदािरणांचया आधारे २००५चया 
राषट्रीय अभयासक्म आराखड्याने केली आि,े परंत ुआता तो अभयासक्मच 
सरकार बदलायला हनघाले आि.े यामळेु सवाांना गणुवत्ापणू्म हशषिण व 
सरुहषितता हमळणे या कायद्ाने हदलेलया िककांपासनू बिुसंखय हवद्ा्वी 
डावलले िाणयाचा धोका हदसतो. 

येतया काळात अशी हवशेष शैषिहणक षिेते् िी संगणकांनी िोडली 
िाणयाची व ‘समाट्म शाळा’ िोणयाची शकयता िासत आि.े कारण हडहिटल 
तंत्ज्ानाचा व वर मिटलयाप्माणे ओपन सकूहलंगचा परुसकार या धोरणात 
आि.े एकतर केवळ हडहिटल तंत्ज्ानाने गणुवत्ा येत नािी. ती समानतेतनू, 
सिहशषिणातनू येते. गणुवत्ेसाठी बिुहवधलैंहगकतेचया अंगाने अभयासक्म 
आखणे अतयंत मित्वाचे आि े आहण राषट्रीय अभयासक्म आराखड्याने 
मिटलयाप्माणे वयवसाय हशषिण प्हशषिण (वयहशप्) काय्मक्म िा बालकामगार 
कायद्ाशी ससुंगत मिणिेच कोणतयािी पररहस्तीत सोळा वषाांखालील 
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मलुांसाठी नसला पाहििे मात् या धोरणात उचच-प्ा्हमक वगाांपासनूच 
वयहशप् हदले िाईल, असे मिटले आि.े 

या दोनिीचा पररणाम एकच िोणार तो मिणिे पनुिा एकदा बालमिरुांचा 
धोका वाढेल आहण तेिी संगणकरूपी! हशवाय सतत कडक पिाऱयाखाली 
आदशेानवुतवी वाढवलेलया बालकांना प्श्न हवचारायची सवय लागणार नािी 
हकंवा हवरोध करणयाचे सामरय्मदखेील हवकहसत िोणार नािी. ‘मकुती हबचारी 
कुणीिी िाका’ अशी अवस्ा पढुचया हपढीची िोईल. 

दरूवरून येणाऱया हवद्ारयाांचया सरुषिेसाठी हशषिण िकक कायद्ात 
सांहगतलयाप्माणे सरकारने घरापासनू शाळेत ने-आण करणयासाठीची वािन 
वयवस्ा करणे मित्वाचे आि.े हवशेषतः वंहचत घटकांतील मलुगयांनासधुिा 
सरुहषित वातावरण हमळत नािी, मलुतींची तर बातच सोडा. आश्मशाळांमधील 
मलुतींचया सरुहषिततेसाठी गेलया पाच वषाांमधये काय पावले उचलली ते आपण 
पाितोय. तयामळेु अशा इमारती बांधनू हशषिणाची बेटे तयार करणयापेषिा 
हशषिक-बालकांचया मळू साचेबधि दृहटिकोनात बदल करणयासाठी 
हलंगभेदाधाररत अभयासक्म, शाळेतील वातावरण बदल आहण वािनांची 
सोय करणे अपेहषित आि.े 

संसककृ तला प्ाधानय आनि ब्राह्ि्री जात्रीयवादाचा पगडा
नवया शैषिहणक धोरणात मात् प्तयेक वयक्तीला समान वागणकू 

असलयाचे मिटलेले नािी हकंवा ‘हवहवधता मे एकता’ असेिी मिटलेले नािी. 
नािी मिणायला एक-दोन हठकाणी िेंडर इहकवटी असा उललेख आि,े परंत ु
बिुहवधलैंहगकतेचा हकंवा तयाचयािी आधी आलेला ्रिी-परुुष समानतेचा 
दृहटिकोन या धोरणात सपटिपणे हदसत नािी. उलट अभयासक्मातील 
भाषाहवषयक धोरणाचा मदुिा हवचारात घेतलयास ि े आणखी सपटि िोईल. 
हवहवध भारतीय भाषा हशकणयाचया अनषुंगाने आहण बिुभाहषकतेसाठीसधुिा 
‘एक भारत शे्ष् भारत’ असा काय्मक्म घेतलेला आि.े या घोषणेमागचा 
सामाहिक आशय काय िा मदुिा मित्वाचा आि.े यामधये संसकमृ त भाषेला 
श्ेष् मानले आि.े हत्भाषा सतू्ीमधये संसकमृ त एक भाषा असेल, असे 
मिणनू संसकमृ तला श्ेष् दिा्म दतेाना, ती आता पायाभरणीचया काळापासनू 
हशकवणयाचे यात मिटले आि.े संसकमृ त भाषेतील मनसुममृतीने ‘न ्रिी-
सवातंत्यम ् अितवी’ (ह्रियांना सवातंत्य द्ायचे नािी) असे मिटले िोते, ि े
मलुांना हशकवले िाणार आि ेका? िा खरा प्श्न आि ेतसेच संसकमृ त भाषेतनू 
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येणारी चातवु्मणय्मवयवस्ा (संसकमृ तमधये मंत्पठण करणारा ब्ाह्मण श्ेष्) आहण 
भाहषक चातवु्मणय्मवयवस्ा या धोरणात डोकावते. उदा. ‘‘भारतीय सांकेहतक 
भाषांचे दशेभरासाठी प्माणीकरण केले िाईल. (िेकती घातकच ठरेल)... 
स्ाहनक सांकेहतक भाषांचा आदर केला िाईल आहण शकय असेल हत्े 
तया हशकवलया िातील’’ (एनइपी २०२० :१६). यावरून संसकमृ त सवा्मत श्ेष् 
व मळू भाषा, तयानंतर इतर प्माणभाषा आहण स्ाहनक भाषांना सगळयात 
खालचा दिा्म िाच अ ््म िोतो. संसकमृ तची प्भसुत्ा (िहेिमनी) प्स्ाहपत 
करणारा िा दृहटिकोन तयाबरोबरचे हवषम संबंधिी प्स्ाहपत करत असतो, 
जयाला प्ाचीनकाळी बधुिाने आहण आधहुनक काळात म. फुलेंनी हवरोध 
केला आि.े 

प्ाचीन भाषेतील ज्ान-हवज्ान मित्वाचे असे मिणनू नालंदा 
हवद्ापीठाचा उललेख आि,े परंत ु पाली भाषेचा उललेख येतो तो एक 
अहभिात भाषा (कलाहसकल लँगवेि) मिणनू (संसकमृ तिी अहभिात भाषाच 
आि!े). मात् संसकमृ तचा उललेख आधहुनक भाषा मिणनू येतो. आधहुनक भाषा 
मिणिे अशी भाषा, िी सतत आधहुनक काळातिी चलनात असते, हतचया 
वयाकरणात बदल िोत असतात, इतर भाषांमधील शबद ती आतमसात करत 
हवकास पावत िाते, आधहुनक हवचारांचे साहितय तया भाषेत हनमा्मण िोत 
असते आहण सवा्मत मित्वाचे मिणिे ती कुणाचयािी वर, श्ेष् अशी नसते, 
तर ती इतर भाषांशी मैत्ी करणारी, हतचयाशी आदान-प्दान करणारी असते. 
परंत ुतसे संसकमृ तचया बाबतीत नािी. हतचे शबद मराठीत िरी आले, तरी ते 
ततसम शबद मिणनू. तयाचया वयाकरणाचे (ऱिसव-दीघ्म इ.) हनयमिी बदलत 
नािीत, इतकती ती ताठर आि.े याचा प्ा्हमक हशषिणापासनू सव्म हवद्ा्ाांना, 
हवशेषतः वंहचत घटकांतील मलुांना प्चंड त्ास िोतो, कारण ते पाठच करावे 
लागतात अनय्ा तयाचे गणु कापले िातात, इतकती ती भाषा घट्ट आि.े 
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हवशेषतः वंहचत घटकांतील मलुांना प्चंड त्ास िोतो, कारण ते पाठच करावे 
लागतात अनय्ा तयाचे गणु कापले िातात, इतकती ती भाषा घट्ट आि.े 
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आता तर पवू्म-प्ा्हमकपासनू संसकमृ तचे धोरण सरकारने घेतले आि.े तयामळेु 
वंहचतांमधयेदखेील िी प्भसुत्ा प्स्ाहपत करणयासाठीच बिुभाहषकतेचया 
नावाने ि ेधोरण घेतले आि.े

हशवाय तयात भारताचया तषिहशला व नालंदा या हवद्ापीठांचा, प्ाचीन 
हवद्वानांचा उललेख आि े मात् नालंदा जया बौधि तत्वज्ानावर आधाररत 
आि,े तया बधुिाचा मात् उललेख नािी आहण तषिहशला आि पाहकसतानचा 
भाग आि.े एरवी पाहकसतानशी वैर दाखवायचे मात् िा वारसा भारताचा 
सांगायचा, याला काय मिणावे ? आि जयांचे सरकार आि ेतया आरएसएस 
हवचारसरणीचया शाळांमधनू ‘अखंड भारताचा’ इहतिास-भगूोल हशकवला 
िातो ि ेलषिात घेता तषिहशलेचा उललेख कोणतया उदिशेाने येतो ि ेतपासावे 
लागेल. कारण मग तसा इहतिास-भगूोल हशकवला िाणयाचा धोका वाढतो. 
कारण राषट्रीय सवयंसेवक संघाशी संबंहधत भारतीय हशषिण मंडळाने हदलेलया 
पे्स सटेटमेंटमधये पािाः “आमचया मतांप्माणे या धोरणांत ६० टकके भाग 
आला आि,े ...जयामधये राषट्रीय हशषिा आयोगाची स्ापना, राषट्रीय संशोधन 
फाउंडेशनची स्ापना आहण हशषिणातील लवचीकता यांचा समावेश केला 
गेला आि.े” (द इकॉनॉहमक टाईमस, इ-पेपर, २०२०) 

संघाशी संबंहधत सव्म संस्ा-संघटनांचया वतीने केलेलया वरील 
हवधानाचा अ ््म िाच कती या नवीन शैषिहणक धोरणातनू बिुलैंहगकतेचया, 
बिुभाहषकतेचया, बिुसांसकमृ हतकतेचया हवरोधात असलेला ‘अखंड’ 
भारताचा हिदं ू राषट्रवाद लादला िाणयाचा धोका आि.े तयाची सरुुवात 
मिणनू कोहवडचा फायदा घेऊन अभयासक्म कमी करणयाचया नावाखाली 
लोकशािीचा भाग, प्बधुि भारतचा भाग इ. अभयासक्मातनू काढून 
टाकले आिते. आहण असे एकारलेलया राषट्राचा हसधिांत मांडणाऱयांकडून 
एकचालकानवुतवी उभारणीहशवाय कसली अपेषिा करणार? आहण तयासाठी 
साम्राजयवादी दशेांनी ओपन सकूल हसहसटम आहण कें हद्रकमृ त असणारे माहिती 
व प्सारण तंत्ज्ानासारखे हडहिटल तंत्ज्ान हवकहसत केलेले आिचे! तयांचया 
िातात िात घातला कती सगळे सकुर िोत िाणार. मात् वंहचत घटकांमधील 
बालकांचया हवशेषतः मलुतींचया आहण महिलांचया साव्महत्क गणुवत्ापणू्म 
हशषिणाचे सवपन लांबणीवर पडणार. सामहूिकतेतनू आहण िीवनाला 
िोडणाऱया हचहकतसक हशषिणप्हक्येतनू वयापक प्माणावर हनमा्मण िोणाऱया 
खऱया ज्ान व लोकशािी प्हक्येला पढुची हपढी कािी काळ तरी मकुणार ि े
हनहचित. 
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याला हवरोध करायचा तर बिुलैंहगकतेचया दृहटिकोनातनू येणाऱया 
साव्महत्कतीकरणासाठी फार मोठा संघष्म येतया काळात करायला लागणार. 
तयासाठी हि्े अवकाश हमळेल हत्े िसतषिेप करून, उदा. ऑनलाईन 
अभयासक्म करून, हवद्ारयाांमधये याहवषयीची बीिे रोवनू आहण िमेल 
तयामागा्मने िी ज्ानासाठीची लढाई पढेु चाल ू ठेवनू! आहण मिणनू डॉ. 
बाबासािबेांचा िा कानमंत् सव्मदरू वेगळया आशयासकट पोचवायला 
लागणार आि े: “हशका, संघहटत विा आहण संघष्म करा.”

हटपा :

१. द्वैअंगी दृहटिकोनात हवरुधिहलंगी आकष्मण िचे सव्मसामानय मानले िाते, आहण 

मिणनू तसे संबंध िचे योगय मानणारा हवचार. यातून बिुहवधलैंहगकतेची ओळख 

पसुली िाते वा ते समािात नसलयासारखेच वत्मन घडते. 

२.  इ.स. १८६१ मधये आलेलया या कलमानुसार समहलंगी संबंध गनुिा समिले 

िात िोते. 

संदर्ष :

मराठ्री

१. मा. ि. हवनया व इतर (संपा.) (२०१९) :  णशक्षि हकक आणि सामाणजक न्ा्, 

२५ टकके आरक्षि वसतुणसथती का्?, यहुनक फाऊंडेशन, हडसेंबर २०१९,  
पमृ.  ३६.१) 

इगं्ज्री

१. पंत, मिशेचंद्र (२००९) : ‘नॅशनल इहनसटहटट्यटु ऑफ ओपन सकूहलंग, इहंडयाः 

ए केस सटडी’,ओपेन सकूणलंग इन द  ट्वेंटी फसटया सेंचरुी,   कॉमन वेल् ऑफ 

लहनांग, वॅनकुवर,  पमृ. ११५-११६. 

 https : / /citeseerx.ist .psu.edu/viewdoc/download?doi= 

10.1.1.178.5451&rep=rep1&type=pdf

२. रेगे, शहम्मला (संपा) (२०१३) : अगेनसट द मरॅडनेस ऑफ मनूः बी. आर. 

आंबेडकसया राइणटंगज ऑन ब्ाह्मीणनकल परॅणट्रआकवी, नवयान प्काशन,  

नय ूहदलली.
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‘सपुर वमुन’ प्हतमेमागील सत्ासंबंधांच े
सांसकमृ हतक रािकारण

ग्रीताल्री नव. मं.

संपादक, हमळून साऱयािणी (माहसक)
saryajani@gmail.com
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नवरात्ीला सरुुवात झाली कती आपलयाकडे अटिभिुा, दशभिुा, दगुा्म, 
महिषासरुमहद्मनी इतयादी इतयादी मिणत महिलांचा उदो उदो करत गौरव केला 
िातो. तयानं महिलावग्मिी िरखनू िातो. ‘िम भी कु् कम नितीं।’ असं मिणत 
प्तयेक षिेत्ांत महिला कशा आघाडीवर आिते, याचया यशोगा्ा प्हसधि 
िोतात, तया घर-संसार नेटका करत कररयरमधयेिी कशा अववल आिते, 
याचं रसभरीत वण्मन करत तयांना ‘सपुर वमुन’ मिटलं िातं. यातनू महिलांचा 
आतमहवश्ास वाढतो. तयाच वेळी नवरात्ीचे उपवास, रोि दवेीचा वेगळा रंग 
तयाप्माणे झगझगीत साड्या नेसनू - दाहगने घालनू दवेीचया दश्मनासाठी, नवस 
फेडणयासाठी (अनेकदा ि ेनवस कुलदीपक िोऊ द,े अिवे मरण येऊ द,े या 
सवरूपाचे परुुषावलंबी असतात.) गुंतलेलया लांबच लांब रांगा लावनू तासन ्
तास उभया असणाऱया ‘भाहवक’ महिला हदसतात. या दोनितींमागे असणारं 
हपतमृसत्ाक परुुषप्धान रािकारण हकतीिणतींचया लषिात येतं? अभयासकांनी 
ते लषिात आणनू हदलं, तर ते हकतीिणतींचया पचनी पडतं? ि ेकळीचे प्श्न 
आिते. याचं उत्र शोधताना हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ा सामाहिक, 
रािकतीय, सांसकमृ हतक, आह ््मक वयवस्ांमधनू हकती, कशी आहण का 
खोलवर रुिवली गेली आि,े याचं ऐहतिाहसक हवशे्षण करावं लागतं. ‘्रिी 
अभयास कें द्रा’त या प्कारचं वयापक पातळीवरील हवशे्षण करणयाचे प्यतन 
गेली अनेक वषधे चाल ूआिते.

्रिीमकु्ती चळवळीनं पढेु आणलेलया प्श्नांची धार कमी करणयात आहण 
तयातलया हनवडक मदुद््ांचा धंद्ासाठी वापर करणयात प्हसधिी माधयमांना 
आहण िाहिरातदारांना यश यायला लागलं आि.े ्रिीला नवे िकक नकोत, 
तर िवी आि े नवी िीवनशैली! हतला सवयंहनण्मय नको, तर िवा आि े
सव-सखुाचा शोध, असा समि ्रिी- परुुषांचया मनावर ठसवणयाचा प्यतन 
माधयमं करत आिते. एकतीकडे ्रिी मकु् आि,े मित्वाकांषिी आि,े हतचयात 
आतमहवश्ास आि,े असं मिणत ‘सपुर वमुन’ची प्हतमा ्रिीला बिाल केली 
आि.े घरदार आहण नोकरी अशा दिुरेी गलुामहगरीत हतला अडकवणयाचा 
िा डाव आि,े ि े ह्रियांचया अिनू लषिात येत नािी, तर दसुरीकडे ्रिी 
अहतमकु् झालयामळेु ्कून गेली आि.े ‘हबचचारी’, असं मिणत ह्रियांसाठी 
असणाऱया खास परुवणयांमधनू ्रिीला कुटंुब, परंपरा, पती-मलंु, नातेवाईक, 
सणवार-व्रतवैकलय, सेवा, तयाग, सवयंपाकघर... असं घरात कोंडलं 
िातंय. ्रिीचया अशा प्हतमा बािाराहधहष्त अ ््मकारणाला पोषक आिते. 
नफयासाठी ह्रियांची संखया वाढहवणयाचा िा हनववळ खटाटोप आि.े ह्रियांना 
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सखी, मधरुा, तहनषका, कसतरुी आदी महिलांचया वयासपीठात एकत् आणण ं
मिणिे तयांचयात अनयाय - अतयाचाराहवरोधात ऐकय - एकिटू हनमा्मण करण ं
नािी. कारण यात ह्रियांचया खऱया सषिमीकरणाचा हसधिानत, तत्व, मलूयं 
इतयादी कािीच नािी. उलटपषिी याप्कारचया परुवणयांमधनू ह्रिया दृशयमान 
असलयाचा आभास हनमा्मण करत ्रिी प्श्नाला बगल हदली िाते. 

माधयमांवरची कॉपवोरेट भांडवलशािीची पकड वाढलयापासनू बातमया, 
मनोरंिनाचया काय्मक्मात ह्रिया िासत प्माणात हदसायला लागलया. पण या 
ह्रिया आतमहनभ्मर, सवतंत् नसनू ह्रियांची पारंपररक प्हतमाच नवया रूपात 
अ्वा परुुषी रूपात पमृष्पातळीवर आणणयाचा िा प्यतन आि.े 

अमेररकेतली फेहमहनसट बेटी फ्तीडन हिनं १९८१ मधये द सेकंड सटेज 
या पसुतकात ‘सपुर वमुनिूड’ िी संकलपना प््म मांडली. या संकलपनेमळेु 
ह्रियांना घरात आहण घराबािरे कामाचया हठकाणी गलुामी पतकरावी 
लागते आि,े असं हतनं लषिात आणनू हदलं. या गलुामीतनू ह्रियांना मकु् 
करणयासाठी फेहमहनसट काय्मकतयाांनी फेहमहनसट चळवळ दसुऱया टपपयावर 
नयावी, असा सललािी हतनं हदला. या टपपयांत बाईपणाची भहूमका - कामं, 
तसंच तया संदभा्मतली सामाहिक मलूयं यांना नवा आकार दते तयांची 
फेरवयाखया करावी, तयासाठी वयवस्ातमक फेररचना आहण नवया पधिती 
अंमलात आणणयासाठी संघष्म करावा, िेणेकरून ह्रियांना नोकरीसाठी घर-
संसार आहण घर-संसारासाठी नोकरीचा तयाग करावा लागणार नािी, असे 
कािी मित्वाचे मदुि े बेटीने मांडले. सामाहिक वयवस्ेत असे बदल झाले 
तर या दोनिी षिेत्ांत ह्रियांना समाधान हमळेल, अशी भहूमका घेणाऱया बेटी 
फ्तीडन यांचया या मागणीचं मित्व अननयसाधारण आि,े ि ेपढेु हसधि झालं. 
सपुर वमुन हसंरिोम संदभा्मतले दोन संशोधनपर लेख याची गवािी दतेात. (Sue 
Newell 1993 : 275-289 & Huddleston1995 : 49-64)

बहमांगिमॅ हवद्ापीठात ऑकयपेुशनल सायकॉलॉहिसट असणाऱया 
स ू नवूेल (Sue Newell) यांचा िनू १९९३मधये प्काहशत झालेला लेख 
‘सपुर वमुन हसंरिोम’वर प्खर प्काश टाकतो. १९५१ चया िनगणेनसुार 
फक् २२% हववाहित ह्रिया आह ््मकदृट्िया सहक्य (Economically 
Active) तर १९८७चया सविधेनसुार (Officeal population censuses of 
surveys, १९५१ / १९८७) ६८% हववाहित ह्रिया आह ््मकदृट्िया सहक्य 
िोतया. या लेखामधये नोकरी करणाऱया ह्रियांचया संखयेत झालेली वाढ तया 
हनदश्मनास आणनू दतेात. १९८०चया वमून अँड एमपलॉयमेंट सविधेनसुार फक् 
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२५% ह्रियांना असं वाटत िोतं कती, नवऱयाचं काम पैसे हमळवणं ि ेअसनू 
बायकाचं काम घर-संसार सांभाळणं ि ेआि.े या हवचाराशी ४६% बायका 
सिमत िोतया. याचा अ ््म सपटिपणे असा िोतो कती, घर-संसार, मलंु-बाळं 
यांची िबाबदारी सांभाळतच बाईनं नोकरी करावी, अशी भहूमका बिुतांश 
ह्रियांची िोती. पणू्म वेळ काम करणाऱया तरुण ह्रिया आहण हवद्ारयाांमधये 
या संदभा्मतली पारंपररकता कमी िोती. नवरे मात् साततयानं बायकोपेषिा 
िासत पारंपररकतेनं ‘िेंडर रोल’हवषयी हवचार-आचार करत िोते. भहवषयात 
लेबर फोस्ममधलं ह्रियांचं प्माण वाढतच िाईल, असं िाणकार सांगत िोते. 
एकूण सवधेषिणानसुार- आई झालयामळेु महिलांचया नोकरीला पणू्महवराम 
द्ावा लागला. नािीतरी बायकांचया नोकरीत बाळाचा िनम आहण तयाच ं
शालेय वय यानसुार एक-दोनदा कररयरमधये ब्ेक आलेले हदसतात. 
हब्टनमधये बालसंगोपन कें द्रासाठी सरकारी फंहडंग नािी. तयामळेु मलुांचया 
संगोपनवयवस्ेचा खच्म मोठा असतो. महिलांचया पगाराचया ३०% रककम 
बालसंगोपनावर खच्म िोते. अमेररकेत मात् बालसंगोपनासाठी सबहसडी 
असलयानं आह ््मक भार कमी, तयामळेु हत्लया महिला पणू्मवेळ नोकरीला 
प्ाधानय दतेात आहण हब्टनमधये अध्मवेळ! बाकतीचया यरुोहपयन दशेांपेषिा 
हब्टनमधये मातमृतवासंदभा्मतले िकक कमी आिते. तयामळेु ह्रिया कुटंुबातलया 
कामाचं एकसटेनशन असणाऱया भहूमकांमधये िासत हदसतात तसेच तयांचे स्ान 
संस्ातमक रचनेचया खालचया पायऱयांवर असलेले हदसते. ह्रिया कमावतया 
झालया तरी तयांचं घरकाम चकुत नािी. लाखो महिला अिनूिी कामावरून 
घरी आलयावर ‘घरची दसुरी हशफट’ करतात. नोकरदार बाईला आठवड्याला 
आरामाचे फक् बावीस तास हमळतात, तर परुुषांना एकोणपननास तास! परुुष 
्ोडं फार घरकाम करत असले तरी समतेचया मलूयापासनू ते कोसो दरू आिते. 
अगदी पणू्मवेळ नोकरी करणाऱया ह्रियांचया बाबतीतसधुिा िीच पररहस्ती 
आि.े

 बायकांना वाटतं कती, परुुषांनी बरोबरीनं घरकामाचा वाटा उचलावा. 
पण वासतवात तसं घडत नािी. तरीसधुिा ह्रिया या पररहस्तीसंदभा्मत फारशी 
नारािी, असमाधान वयक् करताना हदसत नािी. तयाचं एक कारण असं 
कती तयांना तयांचे नवरे घरकाम करायला लायक आिते, असं वाटत नािी 
आहण दसुरं असं कती तयांचयामते मलुांना सांभाळताना िोणारी कसरत तर 
आईपणाचीच आि,े तयामळेु ती तयांना करायलाच िवी. आह ््मक डबल 
इहंिनची गरि असलयामळेु बायकोची नोकरी अटळ आि े असं नवरे 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
200

मानतात, पण तयाचवेळी नोकरी आहण घर सांभाळताना बायकांची िोणारी 
तारांबळ तयांना समिसूधुिा शकत नािी. बायका प्ह्तयश ‘सपुर वमुन’चया 
आदश्म कलपनेनं प्भाहवत िोऊन घर - संसार - नोकरी असं सगळं आपलया 
अंगावर घेतात. खरं तर बिुसंखय ह्रियांसाठी ि ेरोल मॉडेल अवासतव आि.े 
याचं कारण असं कती प्ह्तयश सपुर वमुनचया पाठीमागे आजया आहण 
घरकाम करणाऱया सिकाऱयांचा असलेला खंबीर आधार बिुसंखय ह्रियांना 
नसतो, ि ेतया लषिात घेत नािीत. सपुर वमुनचं माधयमातलं हचत् वासतवापेषिा 
कलपनेतलंच िासत आि,े ि े आता संशोधनातनू हसधि झालं आि.े कुटंुब, 
घरकाम आहण नोकरीचया हठकाणचया कामांचया मागणयांचा फार मोठा 
ताण महिलांवर येतोय. तयामळेु अमेररकेत अनेक ह्रियांनी नोकऱयांकडे पाठ 
हफरवली आि.े पण अनेकतींना मात् आह ््मक गरिेपोटी नोकरी सोडून दणेयाची 
चैन परवडणारी नसते, तयांना िी दपुपट ओझी पेलावीच लागतात.

कायद्ांनी नोकरीचया हठकाणचा ्रिी-परुुष भेदभाव संपवला असला 
तरी प्तयषिात ह्रियांना हवहवध प्कारचे अड्ळे पार करावे लागतात. हकतयेक 
संस्ांना तर तयांचया कािी धोरणांमळेु अप्तयषिपणे भेदाभेद िोतो याची 
िाणीविी नसते. कौटंुहबक आहण पालकतवाचया हलंगाहधहष्त हवभागणीमळेु 
ह्रियांना कररयरसाठी िासतीचा वेळ दतेा येत नािी. तयामळेु तयांचया बढतीवर 
हवपरीत पररणाम िोतो. उचच पदावर पोिोचणयात परुुष सिकाऱयांपेषिा तयांना 
िासत अड्ळे येतात. नोकरी करणाऱया बायकांचया संदभा्मत परुुष िासत 
पारंपररक वमृत्ीचे आिते असं संशोधनात आढळलं आि.े ह्रियांना मातमृतवाची 
उपित िाण असलयानं तयांना बालसंगोपन सििपणे िमतं, िा समि सव्मत् 
आि,े पण याबरोबरच एक अंतहव्मरोध असा आि ेकती ह्रियांना कामाचया िागी 
असमान संधी आि ेअसं परुुष मानत नािीत. कारण तयांना एकतर असं वाटतं 
कती, ह्रिया ‘सपुर वमुन’ आिते, तयामळेु घर-नोकरी दोनिी हनभाव ूशकतात 
हकंवा तयांचा असा समि असतो कती कररअरमधये ह्रियांना पढेु िायचंच 
नािीये. अनेक परुुषांचा असा हवश्ास असतो, कती आई आहण नोकरदार अशा 
दिुरेी भहूमका ह्रिया हनभाव ूशकत नािीत. घर-नोकरी दोनिी सांभाळता यावं 
मिणनू ह्रियांना कामाचे लवचीक तास, कररअर ब्ेक आहण िॉब शेअररंग या 
सहुवधा दणेयाची गरि अशा परुुषांना वाटत नािी. वासतहवक पािता, अशा 
सहुवधांचा ह्रियांना तातकाहलक फायदा असला, तरीसधुिा अशा प्कारचया 
वयवस्ेचा ह्रियांवर दरूगामी वाईटच पररणाम िोऊ शकतो. कारण अशा 
‘आईचया हवशेषाहधकारांचे’ संहमश् पररणाम िोऊ शकतात. या सहुवधांमळेु 
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एका बािलूा ्रिीला आई झालयावरिी कररयर हटकवता येणयाची संधी 
उपलबध िोते पण दसुऱया बािलूा याच गोटिीचा आधार घेत बाई िी घरगतुी 
आि,े ि ेअधोरेहखत िोऊन हसधििी केलं िाऊ शकतं, िा धोका लषिात घयावा 
लागतो.

्रिीमकु्तीचया पहिलया टपपयातलया वातावरणात वाढलेलया तरुण 
आहण मधयमवगवीय ्रिी-परुुषांमधलया संघषा्मकडे बघताना आहण सवत:चया 
आयषुयातलया समसयांना तोंड दतेाना अमेररकेतली फेहमहनसट बेटी फ्तीडनचया 
लषिात आले कती समािात ्रिी-परुुष नातयांमधये कािी तरी िुकतंय याची 
गंभीर दखल घयायला िवी मिणनू बेटी फ्तीडन (Friedan 1981) हलहिते 
कती, बायका साव्मिहनक षिेत्ात आलया तरी परुुष मात् घरगतुी मािोलमधये 
येऊन काम करू लागले नािीत. अशा असंतहुलत कौटंुहबक - घरगतुी 
िबाबदाऱयांमळेु ‘सपुर वमुन हसंरिोम’ हनमा्मण झाला. परुुषांनी ्रिी करत 
असलेलया गमृहिणीपदाचया कामाचया िबाबदाऱया टाळलया. सवाभाहवकच, 
वासतवात कौटंुहबक कामाची हवभागणी पारंपररक पधितीनं ‘gender 
specific’च राहिली. ह्रियांना घरचया िबाबदाऱयांतनू अंग काढून घयायच ं
असलं तरी घरकाम िी हतचीच ‘हनवड’ आि,े असं मानलं िातं. नोकरीचया 
हठकाणी हतला ‘glass ceiling’ ला तोंड द्ावं लागतं. प्स्ाहपत वयवस्ेतील 
ि े रहचत वासतव ह्रियांनाच दोषी ठरवतं. सामाहिक वयवस्ातमक आहण 
वयहक्गत िीवनात मरुवलेलया साचेबधि ्रिीप्हतमा हतला िी हनवड करायला 
भाग पाडतात, ि े कुणीच लषिात घेत नािी. या वासतवात ्रिी-परुुष समान 
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संधीचया धोरणांचा बिुसंखय ह्रियांना मया्महदत फायदा िरूर िोतो, परंत ु
घरकामातला ्रिी-परुुषांमधील भेदाभेद नटि िोत नािी. तयामळेु घरगतुी 
कामातील बाईची मखुय वयवस्ापकाची भहूमका साततयानं अधोरेहखत िोत 
रािते. ‘Gendered domestic economy’ शी टककर द्ायला पया्मय नािी, 
असं Gendered domestic economy –The Gendered Economy 
: Women, Careers & success (Kelly 1991) या लेखात अधोरेहखत 
केलं आि.े याचा अ ््म हलंगाहधहष्त ठरहवलेलया घरकामाला मोल नािी, ि े
हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ेतील मलूय बदलावं लागेल. आिवर गमृहिणतींना 
घरकामासाठी वेतन दणेयाचा िा मदुिा ्रिी चळवळीचया ऐरणीवर आला नािी, 
ि े द:ुखद वासतव आि.े तयामळेु घरातलं आह ््मक सत्ासंबंधांचं रािकारण 
परुुषप्धानच राहिलं. मात् ५ िानेवारीचया सववोचच नयायालयाचया मित्वाचया 
हनकालामळेु ि ेपरुुषप्धान रािकारण बदलायला मदत िोणार आि.े 

२०१४ मधये हदललीत झालेलया एका अपघातात मरण पावलेलया 
दामपतयाचया नातेवाईकांना नकुसान भरपाई दणेयासंदभा्मत ५ िानेवारी २०२१ 
रोिी सववोचच नयायालयानं गमृहिणीचया घरकामासंदभा्मत एक मित्वपणू्म असा 
ऐहतिाहसक हनण्मय हदला. नयायमतूवी एन. विी. रामणणा आहण नयायमतूवी 
सयू्मकांत यांनी या हनण्मयात गमृहिणीचे घरकाम ि े काया्मलयात िाऊन काम 
करणाऱया नवऱयाचया कामाइतकेच मित्वाचे असते, असे मत नोंदवले. 
गमृहिणीसधुिा दशेाचया आहण कुटंुबाचया आह ््मक िडणघडणीमधये मित्वाचा 
वाटा उचलतात, ि ेलषिात घेत नयायालयाने हनकाल दतेाना ममृत गमृहिणीचया 
घरकामाचे मलूय वाढवनू तया दामपतयाचया नातेवाईकांना दणेयात येणाऱया 
भरपाईत कािी लाख रुपयांची वाढ करून दणेयात यावी, असा आदशे हदला. 
दोन-तीन वषाांपवूवी मोटार अपघातात एका ्रिीला नकुसान भरपाई दतेाना 
हतचया घरकामाचे मलूय ठरवताना ग्रािक नयायालयाने हतचया घरकामाच े
मलूय मिणिे हतचयाकडे घरकाम करणाऱया ्रिीचया कामावर आधाररत चार 
ते साडेचार ििार रुपये मलूय माननू तशी नकुसान भरपाई हदली िोती. या 
पाश््मभमूीवर सववोचच नयायालयाचा िा हनकाल क्ांहतकारी मिणावा लागेल. 
गेलया कािी वषाांपवूवी खासदार सरोि खापडधे यांनी गमृहिणतींना कुटंुबात 
आठवड्याला एक हदवस सटु्टी असावी, वेतन हमळावं अशासंदभा्मत हवधेयक 
मांडणयाचा प्यतन केला. तया वेळीिी गमृहिणतींचया घरकाम वेतनासंदभा्मत खपू 
उलटसलुट चचा्म झाली. ह्रियांचया घरकामाचे मलूय समनयायाचया तत्वावर 
िोणं सववोचच नयायालयाचया या हनकालामळेु सकुर झालं आि.े कें द्र सरकारनं 
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दशेातलया गमृहिणतींचया कामाचं शा्रिशधुि अ ््ममलूयांकन करणयाची प्हक्या 
तातडीनं सरुू करून तयाची योगय ती वयवस्ा कें द्रीय अ ््मसंकलपात करायला 
िवी. ते फक् अ ््मकारणासाठी नािी तर समतेचया तत्वावर आधारलेलया 
समािरचनेसाठीिी आवशयक आि.े असं मलूयांकन कुटंुबवयवस्ेला धकका 
लावणारं आि ेि ेप्हतगामी हवचार मनातनू काढून टाकणे िी काळाची गरि 
आि.े आिवर भारतातलया कोट्यवधी घरांमधलया कोट्यवधी महिलांचा 
हपढ्याहनपढ्या घरासाठी चालत आलेला िा तयाग आहण तयाची ‘शनूय 
असणारी हकंमत यापढेु अशीच गमृिीत धरता येणार नािी, िा सववोचच 
नयायालयाचा इशारा सवाांनी मनापासनू सवीकारून कमृ तीचंिी पाऊल 
उचलायला िवं. यातनू महिलांचया श्माचा सनमान केलयामळेु तयांना प्हतष्ा 
हमळेल आहण तयांचया आह ््मक सवावलंबनानं तयांचा आतमहवश्ास वाढेल 
आहण घरातले नातेसंबंध हनकोप विायला मदत िोईल. महिलांचया कटिाच ं
शा्रिीय मोिमाप करून तयांची नोंद एकूण राषट्रीय उतपादनात करायला िवी, 
िी मागणी िनुीच आि.े िगभरात झालेलया हवहवध पािणयांमधनू दशेाचया 
िीडीपीत महिलांचया आिवर अदृशय राहिलेलया श्माचे मोल १८%पासनू 
३३% पयांत असलयाचं आढळून आलं आि.े गमृहिणतींचया कटिाचं मोल अशा 
अपघातामधलया भरपाईचया हनहमत्ानं मोिलं िावं, िी परुुषप्धान वयवस्ा 
हकती खोलवर ठसली आि,े तयाचं ढळढळीत उदािरण आि.े मात् आता 
घरातलं आह ््मक सत्ासंबंधांचं रािकारण समताहधहष्त िोणयासाठी ५ 
िानेवारीचा िा हनकाल िातभार लावेल असा हवश्ास वाटतो.

घरकामाचया बोिापायी समािातला हनममा घटक समािाचया 
हवकासप्हकयेतनू बािलूा सारलयामळेु तयाचया षिमता आहण कौशलयांचा 
वापर केला िात नािी. िा खरं तर रािकतीय-सामाहिक गनुिा मानायला िवा. 
इ्नू पढेु ि ेचालणार नािी, याची नोंद घयायला सववोचच नयायालयाचा इशारा 
परेुसा आि,े असं मिणणयास वाव आि.े

नकुतेच अहभनेते कमल िसन यांनी ताहमळनाडूचया रािकारणात 
उतरलयावर आपलया हनवडणकुतीचया िािीरनामयात आपण सत्ेत आलो, तर 
गमृहिणतींना घरकामाचा मोबदला दऊे, असं आश्ासन हदलं आि.े ि ेसवागताि्म 
आि.े रािकारणातलया मखुय प्वािात गमृहिणतींचया घरकामाचया मलूयांचा मदुिा 
याहनहमत्ानं पढंु येणं, ि ेनककतीच ्रिी-परुुष समतेकडे िाणारं पाऊल ठरेल. 
पण... यामळेु उलट िोऊन ह्रियांनीच घरकाम करायचं ि ेअधोरेहखत िोऊन 
ह्रिया पनुिा घरात ढकललया िाणयाचा आहण घरकाम बाईचंच आि े िा 
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सामाहिक संकेत बळकट िोणयाचा धोका संभवतो ि ेलषिात घयायला िवं. 
मिणनू गमृहिणीचया घरकामाला वेतन िी मागणी अनेकदा ्रिीचळवळीकडून 
नाकारली गेली. कमल िसन यांचं गमृहिणतींना घरकाम आहण संगोपनासाठी 
वेतन दणेयाचं साव्मिहनक धोरण प्ागहतक आि े का? असा प्श्न उपहस्त 
करत कािी ्रिीवादी अभयासक मिणतात कती, साव्मिहनक धोरणाचा उदिशे 
हवनामोबदला घरकाम आहण संगोपन यामधये असणारी हलंगभावाधाररत 
दरी कमी करणं. तयासाठी तीन आर- Recognition, Reduction & 
Redistrubution आवशयक आिते. कमल िसन यांचया पषिाचया हनवडणकू 
िािीरनामयातनू फक् पहिला R मिणिे रेकगहनशन- घरकामाचया श्माला 
आह ््मक मानयता हमळते. पण घरकाम आहण संगोपनाचा भार कमी िोत नािी. 
कारण तयात या कामाची फेरहवभागणी िोत नािी. ्रिी चळवळतींचं अंहतम 
धयेय घरकामाला वेतन ि ेनािी तर ह्रियांना घरकामाचया दनंैहदन िोखडातनू 
मकु् करून तयांना सव्म सामाहिक षिेत्ांमधये मकु्पणे भाग घेता यावा आहण 
हलंगाहधहष्त श्महवभागणी संपावी ि ेआि.े मात् कमल िसन यांचया हनवडणकू 
िािीरनामयाप्माणे सव्म पषिांनी आपलया िािीरनामयात गमृहिणतींचया घरकाम 
व संगोपनासाठी वेतन िा मदुिा घयायलाच िवा. घरकामगारांचया वेतनाचा, 
आठवड्याला एक रिा, वाहष्मक बोनस वगैरे मदुि ेिळूिळू सटुत आिते. यातनू 
गमृहिणीचया घरकाम, संगोपन आदी श्मांचं आह ््मक मलूयमापन विायला मदत 
िोईल. परंत ुिा प्श्न अहतशय गुंतागुंतीचा व गिन असलयामळेु तो लवकर 
सटेुल असं नािी. पण घरकामाला प्हतष्ा आहण घरातलया परुुषांचा घरकामात 
सिभाग याचं प्बोधनाचया पातळीवरील काम अ्कपणे करावचं लागेल.

The Black Female academician and the “Superwoman 
Syndrome”  या बाब्मरा िडलस सटोन - मताई यांचया १९९५ मधये 
प्काहशत झालेलया लेखात वंश, हलंगभेद आहण वग्म यासंदभा्मत ‘सपुर वमुन 
हसंरिोम’ची सहवसतर चचा्म आली आि.े बाबा्मराचया या संशोधन लेखामधये 
स ूनवूेलचया लेखातील सव्म मदुि ेअहतशय ठळकपणे अधोरेहखत झाले आिते. 
हशवाय बलॅक वमुन संदभा्मतलया वंशभेदाचया, गलुामीचया काळयाकुट्ट 
इहतिासाचं सावट अिनूिी हतचा वत्ममान हकती गडदपणे झाकोळतो आि,े 
याचं वेदनादायी संतापिनक क्न यात आि.े काळया ह्रियांची शैषिहणक 
षिेत्ातील नोकरीची पररहस्ती गोरे ्रिी-परुुष आहण काळे परुुष यांचया तलुनेत 
हकती हबकट आि,े ि े तयांनी आकडेवारीहनशी दाखवनू हदलं आि.े यात 
‘सपुरवमुन हसंरिोम मिणिे प्तयेकासाठी सव्म कािी करणयाचा ्रिीचा सततचा 
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प्यतन’ अशी वयाखया मांडली आि.े ‘प्तयेकासाठी सव्म कािी’ करणयाचया 
नादात ह्रिया घर आहण नोकरीतील कामाचया अपार ओझयाखाली दबनू 
िातात. बायको, आई आहण गमृहिणी पदांचया वाढतया मागणयांमळेु ह्रिया 
शैषिहणक श्ेहणबधि संस्ांमधये उचच पदांवर कशा चढू शकत नािीत, या 
हवषयीचं हववेचन हवसतारानं या लेखामधये मांडलं आि.े

 नोकरी आहण घरकामातील िबाबदाऱया पेलताना काळया ह्रियांची 
सरुू असणारी तारेवरची िीवघेणी कसरत आहण ‘खालचया’ सामाहिक 
स्ानामळेु अहधकाहधक हबकट िोत िाणारं तयांचं िगणं याहवषयीची चचा्म 
या लेखामधये हवसतारानं आली आि.े पवूवी काळया ह्रिया कामगार िोतया. 
आहफ्केत तयांना तयांचया श्माचं फळ या ना तया सवरूपात हमळत असे. तया 
लीडर िोऊ शकत िोतया. वयानरुूप तयांना प्हतष्ा िोती. मात् अमेररकेत 
गलुामीचया संस्ातमक रचनांमळेु ‘काळे श्म’ आहण काळया ह्रियांचया 
पनुरुतपादनाचया श्माचं अपररहमत शोषण झालं. गलुाममकु्तीनंतरसधुिा तयांना 
कमी प्तीची समिली िाणारी कामं तटुपुंजया मिरुीत करावी लागली. 
काळया परुुषांना चांगलया पगाराचया नोकऱया हमळणयात खपूच अड्ळे 
येत असलयामळेु काळया ह्रियांना हमळेल ते काम हमळेल तया पैशांत करावं 
लागत असे.

 घरातलया ‘मॅहट्रआक्म ’ असणाऱया काळया ्रिीनं समािाचा खंदा आधार 
असणंिी अपेहषित आि.े वंशाचा उधिार करणं, िी हतची प्ा्हमक िबाबदारी 
मानली िाते. परुुष आहण लगन ि े हतचया िीवनाचया कें द्रस्ानी असले 
पाहििेत, अशी ऐहतिाहसक हशकवण हतला हदलेली आि.े या परुुषाचं संरषिण 
करणं; ि ेकुटंुबाचया आहण पया्मयानं वंशाचया भलयासाठी आि,े ििेी हतचया 
मनावर हबंबवलेलं असतं. काळया परुुषांना समािात आधीच हिणकसपण े
वागवलं िात असलयामळेु तयांची आणखी अप्हतष्ा िोणार नािी, याची 
काळिी काळया ह्रियांनी घेणं अपेहषित असतं. काळया ह्रिया नवऱयाशी 
कशा वागतात, तयाचयाहवषयी काय बोलतात तयानसुार काळया परुुषाकडे 
समािात बहघतलं िातं. पररणामत: िर काळया परुुषाकडे नकारातमक दृटिीनं 
बहघतलं गेलं, तर कुटंुब आहण पया्मयानं वंशाकडे बघणयाची दृटिी नकारातमक 
िोते. मिणनू परुुषांप्ती आदर दाखवणं समािाचया भलयासाठी गरिेचं आि,े 
असं ह्रिया मानतात. 

 परुुष िा कता्म-धता्म, कुटंुबाचा पोषणकता्म िा सामाहिक आदश्म आि.े 
तोच कुटंुबाचा आह ््मक आधार. या आदशा्ममळेु परुुषांना िासत वेतन, तयातनू 
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परुुष िासत सबळ - सषिम बनतात आहण तयांना हवशेषाहधकार हमळतात. 
काळया ्रिीला आििी काळया-गोऱया परुुषांपेषिा कमी वेतन हमळतं. काळया 
ह्रिया सवाांत कमी वेतन असणाऱया सवयंपाकतीण, मोलकरीण अशा घरगतुी 
कामाचं पढुचं रूप असणाऱया भहूमका करतात. तयामळेु तया सवाांत खालचया 
पायरीवर राितात. 

 हपतमृसत्ाक परुुषप्धान मानहसकतेमळेु काळया ह्रियांची िीवघेणी 
कोंडी झाली आि.े ती फोडणयासाठी ह्रियांनी ‘सपुर वमुन’ िोणयाचा अट्टािास 
सोडून द्ायला िवा. आिवर काळया ह्रियांनी काळया परुुषाचं समािातलं 
स्ान उंचवणयासाठी हिवापाड कटि आहण मेिनत केली. आता परुुषांची 
वेळ आि.े मात् बाई कमावती झाली आहण परुुषांचया बरोबरीला आली तर 
घरातली मया्महदत सत्ा आहण अहधकारिी आपण गमावनू बस,ू अशी भीती 
परुुषांचया मनात असते. तयामळेु काळया परुुषाचया बािनेू काळया ्रिीच े
सामाहिक स्ान उंचवणयाचया दृटिीने सकारातमक प्यतन हकतपत िोतात, िा 
हचंतनाचाच हवषय आि.े बाबा्मरा कळकळीने सांगते कती काळया ्रिी-परुुषांनी 
आपापसांत संघष्म करणयात शक्ती वाया घालव ूनये, तर ती शक्ती काळया 
्रिी-परुुष दोघांवरिी िलुमू करणाऱया शक्तींना मोडून काढायला वापरावी. 

 अमेररकेतलया काळया ह्रियांचया िाल-अपेटिा, दनैा वाचताना 
आपलया दशेातलया हवषमतावादी िाहतवयवस्ेमळेु िोणारी दहलत, भटकया- 
हवमकु् आहण आहदवासी ह्रियांचया कोंडीची आहण हवपननावस्ेची आठवण 
झालयाहशवाय राित नािी. भारतात नोकरदार ह्रिया मिणिे शेतमिरू, 
कामगार, घरकामगार, कारकून, अहधकारी, इहंिहनअर, डॉकटर तसंच ्ोटे-
मोठे उद्ोगवयवसाय करणाऱया, सवयंरोिगार करणाऱया ह्रिया इतयादी इतयादी 
आपलया आिबूािलूा वावरत असतात. तयांची िोणारी तारांबळ, कुचंबणा 
आपण अनभुवत असतोच. ह्रियांचं घरकामातलं कौशलय, वयवस्ापनातली 
काय्मषिमता, कटिाळू वमृत्ी, साततय ि े गणु श्ेष् आिते. मात् ्रिीचे िचे गणु 
परुुषसत्ाक सांसकमृ हतक रािकारणात हतला गलुाम करणयासाठी वापरले गेले 
आिते, ि ेनगन सतय आि!े

 ‘सपुर वमुन हसंरिोम’चया मळुाशी हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ाच 
कशी आि ेआहण यातनू बािरे पडणयासाठी काय आहण कसे प्यतन करायला 
िवेत याचा शोध घेऊ या. (यासाठी मंगला सामंत यांचं स्त्री-पवया ि ेपसुतक फार 
मित्वाचं आि.े) तयासाठी सपुर वमुन प्हतमेमागचया सत्ासंबंधांचं सांसकमृ हतक 
रािकारणिी उलगडून बघावं लागेल. ढोबळमानानं असं मिणता येईल कती, 
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अपतयाचा हपता कोण ि े हनहचित करणयासाठी हववािसंस्ेचा उदय झाला. 
यामधनू मालमत्ेसाठीचा वारसदारिी ठरवता येऊ लागला. बाईचया शरीरातनू 
अपतयाचा िनम िोत असलयामळेु माता कोण, ि ेसयू्मप्काशाइतकं सपटि असतं. 
हपतयाचयाच संदभा्मत असणारी संहदगधता नािीशी करणयासाठी हववािसंस्ा! 
तयामळेु हववािसंस्ेचा पाया हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ा! आहण मिणनू 
या वयवस्ेत ्रिीचया योहनशहुचतेचं आहण पाहवत्याचं अवडंबर मािवलं आि.े 
तसंच हलंगाहधहष्त श्महवभागणी करून ्रिीनं घरकाम, बालसंगोपन करायचं. 
घरकामाला पैसा नािी आहण तयामळेु सवाभाहवकपणे प्हतष्ािी नािी... 
घराबािरेचं काम परुुषानं करणं अहभपे्त असनू तया कामासाठी तयाला पैसे 
हमळतात. या पैशांतनू मालमत्ा खरेदी करता येते. तयामळेु सगळया स्ावर-
िंगम, सोन-नाणं यांवर मालकती परुुषाचीच! योहनशहुचतेचया रषिणासाठी 
्रिीचया संचार सवातंत्यावर कडक बंधनं तसंच घरातिी हतचयावर सतत नवरा 
आहण तयाचया नातेवाईकांचा कडक पिारा. यातनूच परुुषप्धान सांसकमृ हतक 
रािकारणाचा उदय िोऊन ्रिीचया दयुयमतवाचा द:ुखद, कलेशदायक आहण 
संतापिनक प्वास सरुू झालेला हदसतो.

 खरे तर संसकमृ ती मिणिे सभयता, सिकार, परसपर दवेाण-घेवाणीतनू 
मानवता िोिवणयाचे प्यतन करणं, कलपनाशक्तीचे मकु् आहवषकार सौंदय्मबधि 
करणं, नैहतकता आहण आहतमक मलूय िोपासणयासाठी सतत प्यतनशील 
असणं आहण तयातनू िगणं संपनन करणं, हवहवध अनभुवांनी सममृधि िोण ं
वगैरे. पण परुुषप्धान संसकमृ तीत प्तयषिात काय घडतं? ्रिी-परुुष हवषमतेतनू 
हनमा्मण िोणाऱया कुटंुब, समाि यामधलया संस्ा, संघहटत धम्म, राजयवयविार 
यांनी हनमा्मण केलेलया रूढी, लोकसमितुी सवाांमधनू परुुषप्धानतेचाच 
आहवषकार िोताना हदसतो. परुुषसत्ेनं हनमा्मण केलेलया गारुडाचा ह्रियांवरिी 
अंमल चढतो. धम्मग्रं्ांपासनू कुटंुबवयवस्ा, सामाहिक संस्ा, संरचना 
यांमधले परुुषावलंबी नातेसंबंध, लैंहगकता आहण तयातील सत्ासंबंध ह्रिया 
कळत-नकळत आतमसात करतात. या सव्म वयविारांचं आज्ाधारकपण े
पालन करणाऱया ह्रियांना परुुषप्धान संसकमृ तीत सनमान हदला िातो. तयांच ं
गौरवीकरण िोतं. अशा ह्रिया परुुषसत्ेचया करड्या निरेनं एकमेकतींवर निर 
ठेव ू लागतात. ह्रिया वेगवेगळया पायऱयांवर िगत असताना आपापलया 
पायरीचे हितसंबंध िोपास ू लागतात. मात् जया ह्रिया िी परुुषप्धानतेची 
चौकट नाकारतात तया ह्रियांना वयहक्गत आहण साव्मिहनक िीवनात तीव्र 
संघष्म करावा लागतो.
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 लैंहगकता, लैंहगक संबंध ि ेमाणसाचया अहतशय उतकट, तरल संवेदना 
िागवणारे हवषय आिते. माणसाची लैंहगकता िैहवक, भावहनक, मानहसक, 
सामाहिक, सांसकमृ हतक अंगानं हवकहसत िोते. तयात अ ््मकारण आहण 
रािकारणिी असतं. साठोत्री ्रिीचळवळीनं लैंहगकता िी वयहक्गत बाब नसनू 
ती रािकतीय आि,े अशी मांडणी करत ‘िे िे वयहक्गत ते ते रािकतीयच’ िी 
घोषणा हदली. मानवी आयषुयात काम-पे्रणा, रहत व मदन क्तीडा, प्णयाराधन, 
प्णय, संभोग-सेकस या संकलपनेला अनय प्ाणयांपेषिा अनेकानेक पदर आहण 
पैल ू आिते. हनसग्मदत्, िैहवक लैंहगक पे्रणा भावहनक, मानहसक आहण 
शारीररक पातळतींवर वयक् िोत असताना सामाहिक, सांसकमृ हतक, रािकतीय 
आहण आह ््मक पैलिूी अहतशय मित्वाचं काम करत असतात. परुुषप्धान 
धम्मवयवस्ेनं मानवी लैंहगकतेला नीहतमत्ेचया, पाप-पणुयाचया, पहवत्-
अपहवत्तेचया चौकटी बिाल केलया आहण हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ेनं 
परुुषकें द्री, परुुषांचे हितसंबंध सांभाळणाऱया हनयमांवर आधारलेलया मानवी 
लैंहगकतेचा सवीकार केला. तयानसुार सांसकमृ हतक रािकारण िोर धरू लागलं.

 खरं तर माणसाचया नैहतक भावनेचा उगम धमा्मत वा दवैी शक्तीत 
नािी. मनषुयसवभावाचया उतक्ांतीमधये हवकहसत झालेलया िीवनधारणेला 
उपयकु् ठरणारी ती नैसहग्मक प्वमृत्ी आि.े कोणतयािी नैसहग्मक प्वमृत्ीला 
वाव हमळाला तर मनषुयाला समाधान वाटतं व परपीडनानं द:ुख! नैहतकतेचा 
पाया असणारी सदसहद्ववेकबधुिी िी दवैी दणेगी वगैरे कािी नािी, तर नैसहग्मक 
उतक्ांतीत हनमा्मण झालेली व वयक्तीचं िीवन समाधानी करणारी ती एक 
मन:प्वमृत्ी आि.े तयामळेु ्रिी-परुुषांसाठी नैहतकतेचे हनकष समानच असायला 
िवेत. अनैहतकतेची बीिं शोषणात मिणिे पया्मयानं हवषमतेत असतात. 
हववािसंस्ेत हलंगाहधहष्त श्महवभागणी आि ेआहण हत्ेच हवषमतेची बीिं 
आिते. परुुष असणं मिणिे काय आहण बाई असणं मिणिे काय याचे हनकष 
फक् वेगळे नािीत, तर ते हवषमतेत परावहत्मत िोणारे आिते. आहण दोनिीच े
हनकष संपनन माणसूपणापासनू दरू िाणारे आिते. कारण या हवषमतेतनू पती 
पतनीची सेवा हवकत घेतो. यात शारीररक, भावहनक आहण लैंहगक सेवािी 
अंतभू्मत आि.े तयामळेु पतनीचं लैंहगक शोषण िा तर हववािात पतीचा िककच 
मानला िातो. हववाहित ह्रियांना वेशयेपेषिािी हकती तरी अहधक पटीनं िबरी 
संभोग सिन करावा लागतो, असं हवचारवंत बट्राांड्म रसेल यांनी लषिात आणनू 
हदलं आि.े परुुषाची नैहतकता तो तयाची आह ््मक िबाबदारी हकती वयवहस्त 
पार पाडतो यावर िोखली िाते, तर ्रिीची नैहतकता ती लैंहगकदृट्िया पतीशी 
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एकहनष् आि ेकती नािी, यावर ठरते. या दटुपपी नैहतकतेतनू हववािात ्रिी-परुुष 
समता, हवकासाचया समान संधी िी मलूयं हबनहदककतपणे पायदळी तडुवली 
िातात. हववािसंस्ेत असणाऱया भीषण अनैहतकतेला कौटंुहबक मलूयं असं 
गोहिरवाणं नाव दऊेन समािस्ैया्मसाठी िी मलूयं आवशयक आहण योगय 
मिणनू समािमानय असं समीकरण ्रिी-परुुषांचया मनात रुिवलं गेलं आि.े 
तसंच हववािांतग्मत मातमृतव पहवत् मात् हववािबाह् मातमृतव अपहवत् - कलंहकत 
असं मातमृतवाचं वगवीकरण करणं िा हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ेचा पाया 
आि.े अशा पधितीनं ्रिीचं मातमृतव पतीकडे गिाण टाकणयातनूच ्रिीचया 
दयुयमतवाची वाटचाल सरुू झाली.

 ्रिी या वयवस्ेत परुुषाचया सेवेचं, मनोरंिनाचं, सखुाचं आहण तयाचया 
हपतमृतवासाठीचं ‘साधन’ बनली आि.े तयामळेु हतचं शारीररक - भावहनक - 
मानहसक - लैंहगक - आह ््मक असं सव्म पातळयांवर शोषण िोत आि.े पवूवी 
असणारं ‘िनुाट साधन’ आताचया काळात ‘अतयाधहुनक साधन’ बनलं आि.े 
मिणनू घरकाम करा, नोकरी करून पैसे हमळवा, हशवाय मलुांचा अभयास 
घया, शाळेत सोडा इतयादी इतयादी. पण मिणिे शेवटी परुुषांचया सखुाच ं
साधनच! ‘सपुर वमुन’ मिणनू हमरवणाऱया ह्रियांचया आता ि े ्ोडं ्ोडं 
लषिात यायला लागलं आि.े पण या अभेद् वयवस्ेहवरुधि संघष्म करायला 
तया अिनू तयार िोत नािीत.

 आदश्म बायको कशी असावी याचं वण्मन परुाणकाळापासनू आतापयांत 
परुुषांचयाच सखुाचं आि.े तयाचे अनेक दाखले आिते. उदािरणा ््म -

 कायधेष ुदासी, करणेष ुमंत्ी, भोजयेष ुमाता, शयनेष ुरमभा ।
 धमा्मनकूुला षिमया धररत्ी, भाया्म च षाङ्गणुयवतीि दलु्मभा ॥
 याचाच आधहुनक काळातला अ ््म ‘सपुर वमुन’! अनन, व्रि, हनवारा 

दऊेन बारमािी चोवीस तास सेवेशी ििर असणारी वेठहबगार - मिणिे 
पतनी! पतनी नोकरदार असली तरी बाकती अपेषिा तयाच! मिणिे सपुर वमुन 
प्हतमेमागचं अ ््मकारण आहण तयातनू हनमा्मण िोणारे सत्ासंबंध आहण 
सांसकमृ हतक रािकारण आपण लषिात घयायला िवं. ‘्रिी िी षिणाची पतनी 
आहण अनंतकाळची माता आि’े, ‘्रिीचं सौंदय्म ि ेसामरय्म आि ेआहण परुुषाच ं
सामरय्म ि ेसौंदय्म आि.े’ या अ्ा्मची चमकदार वाकयं आपलया साहितयात, 
नाटक-हसनेमात साततयानं येत असतात. बयटुीपाल्मर, िागहतक नािी तर 
हवश्सुंदरी सपधा्म आता गललोगलली पसरलया आिते. यामागचं अ ््मकारण 
िा या सांसकमृ हतक रािकारणामागचा मित्वाचा पैल ू आि.े सपुर वमुनचया 
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अनेक कामात बयटुीपाल्मरला िाणं ििेी एक िासतीचं काम कामाचया यादीत 
वाढलेलं आि.े सौंदया्मचया कलपना बािारपेठ ठरवतेय. हशवाय आपला 
नवरा दसुऱया बाईकडे आकहष्मत िोईल का, या भीतीपोटी ह्रिया सतत 
एकमेकतींकडे सपधधेचया भावनेतनू पाित आिते. याचा अ ््मच असा कती सपुर 
वमुनचया भहूमकेतील ह्रियासधुिा परुुषप्धान सांसकमृ हतक रािकारणाला शि 
दतेाना हदसत नािीत.

 बाई चोवीस तास गमृिवयवस्ापन, सवयंपाक-पाणी, मलुांचया संगोपनात 
आकंठ बडुालेली असते. मात् घरावर मालकती परुुषाची असते. हलंगाहधहष्त 
श्महवभागणीमळेु पतनी नोकर व पती मालक अशीिी समािाची मानहसकता 
असते. या मालकाचया मनाहवरुधि वागली तर मधयरात्ीसधुिा हतला घराबािरे 
काढलं िाऊ शकतं, या भीतीचया सावटाखाली ्रिी वावरत असते. हतचा 
आतमहवश्ास, आतमसनमान यातनू डळमळीत िोतो. ह्रिया िगातली दोन-
तमृतीयांश कामं करतात. परंत ुउतपननाचा एक-तमृतीयांश वाटा िेमतेम तयांना 
हमळतो आहण िगातील मालमत्ेचा एक शंभरांश हिससा तयांचया नावावर 
आि,े असं संशोधन सांगतं. मिणनू मग ह्रियांना दागदाहगनयांचा सोस असतो. 
कारण ते ‘्रिीधन’ फक् तयांचया मालकतीचं असतं. ि े वासतव लषिात न 
घेता तयांची या संदभा्मत हखलली उडवली िाते. आता कायद्ानं मलुीला 
पण वहडलांचया मालमत्ेत हिससा आि,े पण मानहसकता परुुषप्धानच 
असलयामळेु आई-भाऊ िा हिससा हतनं सोडावा मिणनू हतचयावर मानहसक 
- भावहनक प्संगी शारीररकिी दडपण आणताना हदसतात. दसुरीकडे 
नवरा - सास ूवगैरे मंडळी तो हिससा हतनं घयावा मिणनू दडपण आणतात, 
्ळिी करतात. मधलयामधये ्रिीची कुचंबणा िोते. मिणिे कायद े्रिीचया 
भलयासाठी केले गेले, तरी परुुषप्धान मानहसकतेमळेु हतचयावरच ते बमूरँग 
िोताना हदसतात.

 अिलया, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी त्ा
 पंचकनया समरे हनतयम.्..
 याचा भावहनक पगडा ह्रियांचया मनात खोलवर रुिलेला असतो. 

उचचकुलीन पहतव्रता, सती-साधवी इ. प्हतमा िपणयासाठी ्रिीला लैंहगक 
सखु नाकारलं िातं. हतची लैंहगकता झाकून ठेवणयासाठी हतचया वावरणयावर, 
पोशाखावर अनेक बंधनं - हनयंत्णं आणली िातात. याउलट परुुषाचयाच 
सखुासाठी ्रिीची लैंहगकता उघडी पाडून हतला बािारबसवी, अकुलीन 
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ठरवनू हतचया लैंहगकतेचा बािार मांडला िातो. हववािसंस्ेत योहनशहुचता 
िपणारी, लैंहगक सखु आयषुयभर एकाच परुुषाला दणेारी हववाहिता कुलीन 
आहण योहनशहुचता फाट्यावर मारत अनेक परुुषांना लैंहगक सखु दणेयाचा 
वयवसाय करणारी अकुलीन - भ्रटि अशी फूट ्रिीवगा्मत या वयवस्ेनं पाडली. 
तसंच हववािावर आधाररत बायकांमधये िाती मिणिे कुमारी, सौभागयवती, 
हवधवा, पररतयक्ा - टाकलेलया बायका - ‘टाकायला काय बायका वसत ू
आिते का?’ हशवाय जया नवऱयाला बायकोनं टाकलं अशा नवऱयाला 
शबदच नािी. हकती ि े परुुषप्धान सांसकमृ हतक रािकारण यत् तत् सव्मत्! 
हशवाय लैंहगक सखु ि ेह्रियांनी द्ायचं आहण परुुषांनी घयायचं, िीच धारणा 
आि.े ्रिीचया सवत:चया रहतपे्रणेचा हवचारच नािी. ्रिीवर िोणाऱया लैंहगक 
अतयाचाराहवषयी, िलुमू-िबरदसतीहवषयी ्रिीचळवळीनं िोरदार आवाि 
उठवला, तो गरिेचाच िोता. पण ्रिीचया लैंहगक सखुाचया अहधकाराहवषयी 
तेवढ्या िोरात आवाि उठवणं शकय नािी, कारण मग ्रिीमकु्तीवालया ह्रिया 
वयहभचारी अशी बोंबाबोंब िोते.

 आपलया समािात हवषमतामलूक िाहतवयवस्ा नसानसांत हभनली 
आि.े िातीचया उतरंडीमधये ब्ाह्मणी वयवस्ेत प्तयेक िातीनं आपलया 
िातीचं वेगळेपण, प्हतष्ा हसधि करणयासाठी तया तया िातीचया ह्रियांवर 
अहधकाहधक िाचक बंधनं लादली आिते. िाहतवयवस्ेचया शधुिीकरणातिी 
ह्रियांना कें द्रस्ानी ठेवनू तयांचया योहनशहुचतेचं अवडंबर मािवनू िातीचया 
उतरंडीचं संस्ीकरण करणयाचा प्यतन केला िातो. मिणनू डॉ. बाबासािबे 
आंबेडकरांनी ह्रियांना िातीचं प्वेशद्वार मिटलं आि.े िाहतशधुिी आहण प्हतष्ा 
यांची अहभवयक्ती तया तया िातीचया ह्रियांवरील दडपणकुतीतनू प्कट िोते. 
यामळेु ्रिीचं आतमभान हनमा्मण न िोता, िातीचं भ्रामक भान हनमा्मण िोऊन 
ह्रियांमधये आणखीनच हभंती उभारलया िातात. ह्रियांची एकिटू िोऊन 
परुुषप्धानतेहवरुधि लढ्यात यातनू अनेक अड्ळे हनमा्मण िोतात. यासाठीच 
ि ेसव्म सांसकमृ हतक रािकारण खेळलं िातं, पण तयाची परेुशी िाणीव हशहषित 
- नोकरदार ्रिीलासधुिा नािी, ि ेददुदैव! िगभर दशे - हवदशेात गेलया दीड - 
दोनशे वषाांपासनू आपलया खापरपणजयांनी ्रिी मकु्तीचा लढा चाल ू केला 
आि.े पण अिनूिी ह्रिया सवतंत् - आतमहनभ्मर का िोत नािीत? सपुर वमुनचया 
आकष्मक वेटिनात तया डबल गलुाम का बनतािते? याचं मखुय कारण ्रिीच ं
घरी असणं, हतनं नोकरी न करणं मिणिे हतनं कािी न करणं असं समीकरण 
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परुुषी वयवस्ेनं हनमा्मण करून ह्रियांचया मनात नयनूगंड हनमा्मण केला आि.े 
तो नयनूगंड घालवणयासाठी ह्रियांनी नोकरी करणं, िा पया्मय हनवडला पण 
परुुष घरकामात सिभागी झाले नािीत. तयामळेु रोगाचया मळुावर घाव घातला 
गेला नािी. ्रिी-परुुष समतेचं मलूय खऱया अ्ा्मने प्तयषिात यायचं असेल 
तर संपणू्म वयवस्ापररवत्मन िोणं गरिेचं आि.े परंत ुपाच ििार वषाांपासनू, 
माणसाचया िाडीमासी हभनलेली धम्म, समािकारण, रािकारण, अ ््मकारण 
आहण संसकमृ तीकरणाचया माधयमातनू ऑकटोपससारखी ्रिी िीवनाला वेढून 
राहिलेली िी हपतमृसत्ाक परुुषप्धान वयवस्ा बदलणं िीवघेणं आि.े

 ि े बदलायला वेळ लागणार, तयासाठी १५०-२०० वषाांचा काळ 
परेुसा नािी, असं मनाचं समाधान करून घेता येईल. पण मिणनू सवस् बसनू 
चालणार नािी. ्रिीवादी अभयासक, काय्मकतधे आहण वयक्ती यांनी खोलात 
हशरून िी वयवस्ा का आली याचं हवशे्षण, हचहकतसा केली आि ेआहण 
उपाय सचुवले आिते. तयातले कािी अंमलातिी आणले आिते. मात् 
समािमानहसकता परुुषप्धानच राहिलयामळेु सचुवलेले उपायिी कसे बमूरँग 
िोऊन ्रिीचया सवातंत्यावर प्हतकूल पररणाम करत आिते, याचं अभयासपणू्म 
हववेचन मंगला सामंत या वयासंगी लेहखकेनं स्त्री-पवया या पसुतकात केलं आि.े 
हनसग्मचक्ाचया गहतवयवस्ेचया िवळ िाऊन ्रिीला नयाय हमळवणयासाठी 
काय उपाय केले पाहििेत, याचा कळकळीचा हवचार या पसुतकात आि.े 
मानवाचे कोणतेिी नातेसंबंध, मानवी वयवस्ा समिावनू घेताना तयामागचया 
नैसहग्मक पे्रणा दलु्मषिनू का चालणार नािीत, िा वैहशट्ियपणू्म हवचार या पसुतकात 
उलगडून दाखवला आि.े ििारो वषाांपासनू ्रिीिीवनात झालेली हस्तयंतरं, 
हतचयातले शारीररक व मानहसक बदल, हतचयाकडे बघणयाचा समािाचा 
दृहटिकोन, हतचयातलया सव्म सपु्तशक्तींमळेु आपलं आसन डळमळीत िोईल, 
या भीतीपोटी परुुषप्धान वयवस्ेनं हतचयावर केलेला अतयाचार इतयादतींच े
सकू्म हवशे्षण मंगला सामंत यांनी केले आि.े ह्रियांवर िोणारे ि ेअतयाचार 
दरू करणयासाठी राबहवणयात येणारे उपाय अपरेु असलयामळेु नवे उपायिी 
अतयंत कलपकतेने या पसुतकात मांडले आिते.

 ्रिी हनसग्मत: अबला आि ेआहण बालकांचया सवाांगीण आहण उजजवल 
भहवषयासाठी हववािसंस्ा आि.े ि े दोन मलूभतू गैरसमि पधितशीरपण े
समािमनात रुिवले गेले आिते. यामागचं रािकारण, अनैसहग्मकता, परुुषी 
वयवस्ेचा सवा्वीपणा बािाराहधहष्त वयवस्ा इतयादी लषिात आणनू दऊेन 
ि ेगैरसमि दरू करणयाचं काम या पसुतकानं केलं आि.े यातनू ्रिीचया मनात 
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ितेपुरुससर हनमा्मण केलेला नयनूगंड दरू विायला मदत िोईल आहण ‘्रिी िनम 
मिणवनूी न विावे उदास’ ि ेह्रियांचया मनात पककं रुिेल.

 परुुष घराबािरे करीत असलेलया श्माचं रूपांतर पैशात िोऊन, तो पैसा 
घरात येतो तेविा घरातली ्रिी तया पैशाचं रूपांतर आिाराद्वारे ऊिधेत करीत 
असते. तया ऊिधेमळेु परुुष पनुिा श्म करणयास पात् िोतो. मिणनू ्रिीचे घरातले 
श्म ि ेउतपादक आिते, ि ेमलूभतू तत्व लषिात घेऊन ्रिीचया घरकामाला 
वेतन हमळायला िवं. ‘घराचया बािरे िाऊन श्म केले तरच ते आह ््मक 
सवावलंबन’ िी परुुषप्धान संसकमृ ती आि.े तयाला आविान दते नोकरी िा 
आह ््मक सवावलंबनाचा िसा एक माग्म आि,े तयाप्माणे ्रिीिीवनाशी आहण 
्रिीतवाशी नातं सांगणारं हतचं अपतय संगोपन आहण तया अनषुंगाने येणारी 
घरातली कामं िासधुिा आह ््मक सवावलंबनाचा माग्म िोऊ शकतो. तयाच ं
मलूयांकन िोणं, िी खरं तर ्रिीची वषा्मनवुषाांची गरि आि,े अशी आग्रिपवू्मक 
मांडणी या पसुतकात आि.े ि ेकाम परुुषानं केलं तर तयालािी वेतन हमळायला 
िवं. तयाकडे सनमानानं बघायला िवं, तरच ‘िेंडर रोल’ बदलायला मदत 
िोईल. अ्ा्मत ्रिीला बािरे िाऊन पैसे हमळवणयावर कोणतयािी प्कारच ं
बंधन असता कामा नये, ि ेयात गमृिीतच आि.े

 घरातले पतीकडून िोणारे ्ळ ्रिी सोसत रािते. पण िेविा हिवाला 
धोका हनमा्मण िोतो, तेविा हतला घर सोडावं लागतं. अशा ह्रियांसाठी असणारी 
आधारगमृि ं तयांना तातकाहलक आधार दतेात. मात् पतीचीिी आयती सोय 
झालयाप्माणे तो दसुरी बाई घरात आण ूशकतो. मिणिे कोणतंिी वयसन न 
करणाऱया, मलुांना िेव ूघालणाऱया आहण दारूड्या - अतयाचारी पतीलािी 
पोसणाऱया ्रिीला कािीिी दोष नसताना आधारगमृिात िावं लागतं, िी 
परुुषाचया फायद्ाची वयवस्ा झाली. तयापेषिा अशा वयसनी - अतयाचारी 
परुुषांसाठी सधुार/आधारगमृि उघडणयाची हनतांत गरि आि.े परंत ुहपतमृसत्ाक 
परुुषप्धान वयवस्ेत घराची मालकती परुुषाची, तयामळेु कुणी ि ेमिण ूधितिी 
नािी. ्रिीचळवळसधुिा िी मागणी ठामपणे करू शकत नािी. खरं तर अशा 
परुुष सधुारगमृिांचे अनेक फायद ेआिते. हवशेषत: मलुांचे संगोपन शांतपण े
्रिीला करता येईल, मलंु हनरोगी हनपितील. गभ्मपाताचा कायदा िा ्रिीचा 
‘मातमृतव िवं - नको’चा नैसहग्मक अहधकार मिणनू असायला िवा. कारण 
्रिीचया शारीररक - मानहसकतेशी संबंहधत अशी ती प्हक्या आि.े पण 
प्तयषिात ती परुुषावलंबी झाली. नवऱयाचया वंशाला हदवा िवा, मिणनू ‘्रिी 
गभ्म’ पाडणयाची सक्ती हतचयावर करणयात आली. मिणिे कायदा शेवटी 
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परुुषाचयाच सोयीचा! यातलया सांसकमृ हतक रािकारणाला शि कसा दणेार िा 
गिन प्श्न आि!े

 मिणिे ि ेसव्म करणयासाठी प््म ्रिीचं मातमृतव हववािाचया दावणीला 
बांधलं आि,े ते हत्नू सोडावं लागेल. यासाठी कुमारी मातांना आपलया मनात 
पेरलेला अपराधगंड बािलूा सारायला लागेल. तया ते केविा करू शकतील? 
िेविा सव्मच ह्रिया आपली मातमृतवषिमता दसुऱयाला ‘वापरू’ न दणेयाची 
भहूमका घेतील तेविाच! प्स्ाहपत वयवस्ेत ि े खपू अवघड असलयामळेु 
्रिीचं दयुयमतव अबाहधत राितं आहण वयवस्ा बळकट िोत िाते.

 ि े सव्म झगुारून दऊेन ह्रिया वेगवेगळया षिेत्ांत कत्मबगारी गािव ू
लागलया. आमिाला परुुषाची गरि नािी मिणनू एकट्या रािू लागलया. ‘गल्म 
पॉवर’ अशी घोषणा दते अमेररकेत आतमहनभ्मर, मित्वाकांषिी, सवतंत् ह्रियांच ं
पेव फुटलं. ‘अलफा गलस्म’ जया सव्म करू शकतात, िेंडर रोल मानत नािीत, 
परुुषांपेषिािी तया श्ेष् आिते. इतयादी इतयादी अशी िवा हनमा्मण झाली. दोन 
दशकं िी िवा राहिली. नंतर मात् तयातलया त्टुी लषिात येऊ लागलया. लैंहगक 
सवातंत्याचया नावाखाली लगन, मलंु यांची िबाबादारी नको वगैरे मिणणाऱया 
ह्रिया खरोखर सवतंत् आहण सखुी नािीत, असं लषिात आलं. कारण तयांचया 
सवातंत्याचया कलपना वयहक्वादी आहण बािाराहधहष्त िोतया, मलूयातमक 
नवितया. आपलयाकडेिी ्ोड्या प्माणात ि ेिोताना हदसतंय.

 माणसू िा मकु्तीचा धयास असणारा प्ाणी आि.े तयामळेु ्रिीला पण 
या ‘सपुर वमुन’चया नावाखाली येणाऱया दिुरेी गलुामीतनू मकु् विायचं आि.े 
तयासाठी खरी ्रिी-परुुष समता येणयाची हनतांत गरि आि.े मिणनू हपतमृसत्ाक 
परुुषप्धान वयवस्ेवर घाव घालणयासाठी - घरकामाला योगय वेतन आहण 
प्हतष्ा, ्रिी-परुुषांसाठी नैहतकतेचे समान हनकष, लैंहगक सखुाचा ्रिी-परुुषांना 
समान अहधकार, योहनशहुचतेचया बरोबरीने हलंगशहुचतेचा आग्रि, ्रिीला 
मातमृतवासंदभा्मत हनण्मय घेणयाचा अहधकार इतयादी इतयादी मागणया ठामपण े
लावनू धरायला िवयात.

 ह्रियांनी आपलया शरीराहवषयी लाि बाळगणं सोडून द्ायला िवं. 
गेलया २०-३० वषाांत आपलया मलुतींना मलुगयांसारखं वाढवणाऱया आयांनी 
ि े लषिात घयायला िवं, कती मलुांना मलुतींसारखं वाढवणयाचं धाडस मात् 
आपण आिवर दाखवलं नािी, तयामळेु ्रिीप्श्न सटुणं अवघड झालं आि.े 
िी चकू सधुारणयाची आता वेळ आली आि.े
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 प्हसधि मानसोपचारतजज् डॉ. िरीश शेट्टी एका मलुाखतीत मिणाले, 
‘मला खरं तर ह्रियांना सांगायचं आि े कती, तयागाचया घोड्यावरून उतरा 
आता खाली, आयषुयाची मेणबत्ी हवझेपयांत राबणं आता सोडा. ‘य ूकानट 
बी अ ग्रेट मदर, सेकसी वाईफ अँणड ओबेहडयनट डॉटर इन लॉ ऍट अ टाइम...’ 
परुुषांना मला सांगायचं आि ेकती, ‘द े िवॅ टू मवूि इन हकचन अँड वॉहशंग 
मशीन. मॅन िू मेकस लवि हव् हद हकचन मेकस वाईफ िपॅी.’ नािी तर आता ि े
दोनिी पषि एकमेकांवर अतयाचार करू लागतील. ह्रिया नवऱयांना मारतािते 
असं हचत् हदस ूलागेल...’ (शेट्टी २०१०). ि े्ांबवायला िवंय.

 ्रिी-परुुष नातं ि ेमानवी समािातलं पायाभतू नातं आि.े हनसगा्मवर 
मात करणयाचया नादात या नातयातलया नैसहग्मक पे्रणांकडे अषिमय दलु्मषि 
झालयामळेु परुुषप्धान वयवस्ेत या नातयातली परसपरपरूकता पायदळी 
तडुवली गेली आि.े तयामळेु आिचं सामाहिक, सांसकमृ हतक, आह ््मक षिेत्ांतलं 
हवदारक वासतव िनमाला आलं आि,े ि ेलषिात घयायला िवं. याचा अ ््म 
आता सखुी - समाधानी िगणयासाठी ्रिी आहण परुुष दोघांनीिी आपापली 
मानहसकता बदलायला िवी. एकमेकांचा सनमान करत आतमहनभ्मर, सवतंत् 
आहण एकमेकांचया हवकासाला परूक असणारं परसपरावलंबी िगणंच ्रिी-
परुुषांना माणसूपणाचया वाटेवर घेऊन िाईल. यातनू ‘सपुर वमुन’ भहूमकेमधनू 
येणारी गलुामी नाकारणयाचा ्रिीचा माग्म मोकळा िोईल. आहण खरं सवातंत्य 
हतला उपभोगता येईल. यामळेु परुुषाचािी माणसू मिणनू हवकास िोणार आि,े 
ि ेलषिात घेऊ या.

आमेन!
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‘्रिीवाद’ िा आधहुनक काळातील हवचारवयिू ्रिीिीवनाला कें द्रवतवी 
ठेवणारा असला तरी तयाचया हसधिांतनात ‘हलंगभाव’ िी एक वयापक 
(Comprehensive) संकलपना अधयाहृत असलयाचे हदसनू येते. ह्रियांचया 
नयायय िककांसाठी नवया मानवी मलूयांची हनहम्मती व िीवनातील सव्म षिेत्ांतील 
हलंगभावकें द्री धारणांची पनुमाांडणी तयात अपेहषित असते. ्रिीवाद िी केवळ 
एक सैधिांहतक हवचारप्णाली नसनू ती गहतशील आहण कमृ हतहनष् सवरूपाची 
आि.े आपलया भोवतालचे िग केवळ समिनू घेणे एवढ्यापरुते हतचे उहदिटि 
मया्महदत नसनू ते िग बदलणयाचा प्यतन करणारी िी हवचारप्णाली आि े
(कुडचेडकर २००२ : ४०७). कुठलयािी शोषणहवरोधी हवचारवयिूाला 
साव्महत्क व सवांकष शोषणाहवरोधातील वयापक धार येणयाची शकयता असते. 
ह्रियांचया माणसूपणाचया मलूभतू िककांसाठी हनमा्मण झालेलया ्रिीवाद या 
हवचारवयिूाने साव्महत्क शोषणाहवरोधात आपली भहूमका अहधकाहधक 
वयापक, खलुी व सपटि केली आि ेअसे हदसते. वरकरणी ्रिी शोषणाचया 
हनहमत्ाने उदयास आलेलया या िीवनहवषयक दृहटिकोनाने स्ळ-काळ-
पररहस्तीसापेषि आपलया आकलनाचया कषिासधुिा रंुदावलया.

भारतीय समािमानस ि े वच्मसव-अंहकततेचया परुुषप्धान संसकारात 
घडहवले िाते. या समािातील ्रिी-परुुषच नवि े तर हभननहलंगीय 
वयहक्सधुिा परुुषप्धानतेचे मलूयसंसकार आविू्मन िोपासताना हदसतात. 
या मलूयसंसकारांची हनहम्मती कुठे िोते? हभननहलंगीय वयक्तींची सामाहिक, 
मानहसक, भावहनक व वैचाररक िडणघडण कशी िोते? नवया हपढ्यांमधये 
ते संसकार कसे पाझरत िातात? तसेच कोणतीिी वयक्ती एक सांप्दाहयक, 
धाहम्मक, िात-िाणीवहनष् व टोकाची परुुषप्धान मानहसकता िोपासणारी 
वयक्ती मिणनू कशी तयार िोते? या आहण अशा असंखय प्श्नांची उत्रे 
आपलयाला समािातील परंपरागत संसकारातून हमळतात. वासतहवक पािता 
परंपरागत संसकारांचा संबंध िातीय संसकार, धम्मकारण व रािकारणाशी 
आि.े तसाच तो असंखय हपढ्यांपासनू भारतीय समािमनावर परुुषतवाचया 
जया प्हतमा ठसवलया गेलया आिते, तयांचयाशीिी तेवढाच आि.े अनेक 
वषाांपासनू िात-हपतमृसत्ेने आदश्म परुुषतवाचया जया कलपना, संकलपना व 
प्हतमा भारतात उभया केलया तयाचा पररणाम मिणनूच आिचया काळातील 
हवकमृ त परुुषतवाची हवहवध रूपे पढेु येत आिते. चारू गपु्ताहलहखत ‘परुुषतवाचया 
प्हतमा’ या पसुतकातून िचे तरय परेुशा परुावयांहनशी सपटि िोत िाते.
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िगातील शोषण-शासनाचया प्हक्येसंदभा्मत अनेक हदशांनी हवचारमं्न 
झाले आि.े िागहतक सतरावर हपतमृसत्ा िी एक साव्महत्क शोषणवयवस्ा 
मिणनू काय्मरत असताना हदसते. आिपयांत िगभरात हलंगभावातमक 
हसधिांतांनी व चळवळतींनी अनेक वळणे घेतली आिते. भारतातील हलंगभावी 
हवषमतेचा प्श्न सोडहवणयासाठी समािाने हनरहनराळया काळात हनरहनराळया 
भहूमका घेतलया आिते. कधीकाळी ‘महिला उधिार’, ‘्रिी मािातमय’ असे 
भतूदयावादी शबद वापरून ्रिीप्श्नांची बोळवण करणयात आली. तर कधी 
‘महिला सबलीकरण’, ‘महिला सशक्तीकरण’ असे सधुारणावादी शबद 
वापरून मधयममागवी भहूमका घेणयात आली. अनेकदा ह्रियांचे महिमा मंडन 
करून तयांचे अवासतव उदात्ीकरण करणयात आले. अलीकडचया काळात 
मात् ‘्रिी-मकु्ती’ िा शबद सवीकारून ‘हलंगभाव अभयास’ अहधक वयापक 
भहूमका घेऊ पाित आि.े हलंगभावातमक हवचार िा केवळ ्रिी आहण 
परुुषांचयाच संदभा्मतील अभयास नसनू तो अनेक प्कारचया हभननहलंगीयांचािी 
सवाांगीण अभयास अस ूशकतो, अशी दृटिीिी हवसतार पावत आि.े या सव्म 
प्कारचया हवचारांमधये सैधिांहतक व चळवळीचया पातळीवर असंखय 
बारकावे आिते.

िात, धम्म आहण हलंग या िनमाने हमळालेलया अवस्ा आिते. आपण 
्रिी-परुुष अ्वा हभननहलंगीय असणे ि ेआपलया िाती नसनू ती िनमिातपण े
हमळालेली एक नैसहग्मक हस्ती असते. िी ओळख िर आपलयाला िनमाने 
हमळत असेल तर ्रिी, परुुष हकंवा हभननहलंगीय असलयामळेु हमळणाऱया 
फायद्ाचे वा तोट्याचे वाटेकरी कुणी एकट्याने का रािावे? िा एक मलूभतू 
तक्म  समािात हवकहसत िोणे आवशयक बनले आि.े मळुात ह्रियांच े
वा अपरुुषहलंहगयांचे प्श्न ि े केवळ तयांचेच प्श्न आिते कती समग्र मानव 
िातीपढुचे मलूभतू प्श्न आिते, याचािी समयक हवचार यात अनुसयतू आि.े 
वच्मसव-अंहकततेचया प्हक्येत प्भतुवशाली समिूातील परुुषांपेषिा इतर 
सव्म समिूांतील परुुष ि ेकमी दिा्मचे असनू वीरतव व खरे परुुषतव ि ेकेवळ 
एका हवहशटि समिूातील परुुषांकडेच आि,े ि ेठसहवणयाचा प्यतन असतो. 
या प्यतनातूनच इतर समिूांतील ह्रियांवर लैंहगक अतयाचार, बलातकार, 
खनू असे प्कार हनतयाने घडत िातात. बलातकार िी हनववळ हिसंक 
घटना नसते तर हतचयात एखाद्ा िातीला, धमा्मला हकंवा वगा्मला तयाची 
लायकती दाखवणयाची एक सामदुाहयक हिसंा दडलेली असते. वच्मसवाचया 
प्हक्येतील आक्मक परुुषतवाची पररणती हिसंेमधये िोते यातूनच हवषारी 
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परुुषतव आकारास येते. एका बािनेू हतला हवकमृ त परुुषतवाची झालर असते 
तर दसुरीकडे िात-िमातीय, धमाांध व सरंिामी हपतमृसत्ेची हकनार असते. 
परुुषप्धानतेचे, हलंगभावी वच्मसवाचे व बिुपेडी हवषमतेचे प्श्न ि ेएकाएकती 
उद्वलेले नसतात. तयांचया हनहम्मतीमागे एक दीघ्मकालीन सांसकमृ हतक 
रािकारण व हकतयेक हपढ्यांचे संसकार कारणीभतू ठरतात.

नवया समताहधहष्त समािाचया हनहम्महतकररता प्तयेक वयक्तीने आपलया 
हलंगभावी हवषम िाहणवेचया पलीकडे िाऊन समतावादी समयक हवचारांचा 
माणसू िोणयासाठी प्यतन करणे आि आवशयक बनले आि.े वच्मसवाचया 
प्हक्येत शोहषतांसोबतच शोषक वग्मसधुिा मोठ्या प्माणात आपले नैहतक 
अध:पतन करवनू घेत असतो. नैसहग्मक व मानवी समाधानापासनू तो 
तयाचवेळी पारखा िोत असतो. तयामळेु वच्मसवाचया प्हक्येतून बािरे पडण े
तयाचयासाठी हनखळ व हनभधेळ आयषुय िगणयासाठीसधुिा आवशयक ठरणारी 
बाब बनते. कुठलयािी शोषणाची दािकता िी केवळ शोहषतांनाच कळून भागत 
नािी. तर शोषणाचया कू्रतम अमानवीयतेची िाणीव शोषक वगा्मलासधुिा 
िोणे हततकेच मित्वाचे असते. शोषणाचया व वच्मसवाचया प्हक्येत आपण 
सवतःची हववेकशीलता व मानवी उतक्ांहततील सापेषि अद्वैती हवचार या 
दोनिीिी बाबी िरवनू बसतो. हकंबिुना हकमान माणसूपणाची पात्तासधुिा 
िरवनू पशतुुलय बनतो, िी िाणीव शोषकांमधये हनमा्मण िोणे मित्वाच े
असते. मानवी समािातील वच्मसव-अंहकततेचा हतढा िा केवळ शोहषतांचया 
िाणीव-िागमृतीतून पणू्मपणे सटूु शकत नािी, िा आिवरचा अनुभव आि.े 
मिणनूच हलंगभावाहधहष्त शोषणहवषयक सवांकष प्बोधन िा यावरचा 
मित्वाचा उपाय ठरतो. याचाच एक भाग मिणनू परंपरागत वच्मसवशाली 
परुुषतवाचया प्हतमेएविी नवया समतावादी परुुषतवाचया प्हतमेची पनुमाांडणी 
तातडीची व आवशयक ठरते.

्रिी हकंवा परुुष ि े हनसग्मत: सबल हकंवा दबु्मल असत नािीत. ्रिी-
परुुषांमधील नैसहग्मक फरकांना अवासतव प्माणात भडक करून तयांचया 
मानहसक व शारीररक षिमतांमधये व पया्मयाने सामाहिक सतरांमधये िी 
खोल दरी हनमा्मण केली गेली आि,े ती हनसग्मसलुभ नसनू मानवहनहम्मत आि े
(बोविुआर २०१० : २०). िा हसमाँन द बोविुआर यांचा हवचार परुुषतवाचया 
हवषारी, आक्मक व कू्र अशा िडणघडणीत सधुिा मित्वाचा ठरतो. ‘्रिी िी 
िनमत नािी, तर ती घडवली िाते’ या तयांचया प्हसधि हवधानाचा वयतयास 
मिणनू आपलयाला ‘परुुष िनमत नसनू, तो सधुिा घडवला िातो’ असे मिणावे 
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लागते. अलीकडचया काळात परुुषतवाचया अभयासालासधुिा अननयसाधारण 
मित्व प्ाप्त िोऊ लागले आि.े मराठीत परुुषतव, पौरूष, पहुललंगतव, मदा्मनगी 
हकंवा इगं्रिीत Manhood, Masculinity, Manliness या शबदांतून 
परुुषांचे सत्व, तयांचा सवभाव, तयांचे वत्मन, तयांची भहूमका व तयांचा हपंड 
इतयादी घटकांचा अभयास तयात अपेहषित असतो. परुुषतव ि ेिैहवक असले 
तरी तयावर सामाहिक, सांसकमृ हतक अशा असंखय घटकांचा बिुसतरीय 
(Plural) प्भाव सधुिा मोठा असतो. जया हववेकशील मानवांना िनमिात 
अहसमतांचा फोलपणा लषिात आला आि,े जयांना समािातील हवषमतेच े
सवरूप बदलणे िी सवतःची नैहतक िबाबदारी वाटते, अशा परुुषांनी ्रिीवाद 
सम ््मक (Pro-Feminist1) भहूमका घेणे ि ेआि अतयावशयक बनले आि.े 
यासंदभा्मत मायकल फुलड (Foold 2020) यांचे हचंतनशील लेखन मित्वाच े
आि.े ्ोडकयात समताहधहष्त समािाचया हनहम्महतकररता हलंगभावातमक 
रािकारण समिनू घेत तया हवरोधात कमृ हतशीलपणे उभे रािणारे परुुष ि े
्रिीवाद सम ््मक (Pro-Feminist) परुुष असतात. यासंदभा्मत रॉबट्म कॉनधेल 
यांनी मांडलेली ‘वच्मसववादी परुुषतव’ िी संकलपना असो हकंवा ‘परुुषी 
हितसंबंध’ असो या संकलपना हिज्ासूंनी मळुातून अभयासणयासारखया 
आिते. भारतातील परंपरागत परुुषतवाची प्हतमा िी परुुषप्धानता प्स्ाहपत 
करणारी तर आिचे, परंतु तयाबरोबरच सांप्दाहयकता, िातीयता दृढमलू 
करणारी व धमाांध मलूतत्ववादी हवचारांची प्स्ापना करणारी सधुिा आि.े 
या नवया आयामातून परुुषतवाचा अभयास िा समताहधहष्त समयक अभयास 
असनू तो वैचाररक उतक्ांतीचया प्हक्येत मानवाला अहधकाहधक उननत 
करणारा ठरतो.

भारतीय परुुषतवाचया प्हतमेची हचहकतसा व पनुमाांडणी करणारी 
पसुतके मळुातच कमी आिते. तयात ‘परुुषतवाचया प्हतमा’ ि े पसुतक 
मित्वाचे ठरते. या पसुतकात सदरील हवषयाचा हवसतमृत ऊिापोि केला गेला 
आि े (गपु्ता २०१६). या पसुतकात उत्र प्दशेातील १९२० ते २०१६ या 
काळातील परुुषतवाचया प्हतमेचा अभयास केला असला तरी एकंदर भारतीय 
संदभा्मतील परुुषतवाचया प्हतमा हनहम्मतीचे ते एक प्ाहतहनहधक वण्मन आि.े 
या पसुतकाची सरुुवात ‘लवि हििाद’ या गेलया दोन दशकांमधये चचधेत 
असलेलया एका हम्कापासनू िोते. िा मदुिा केवळ अलीकडचया काळातील 
नािी तर अगदी वसाितकाळातिी तयावेळचया ‘यनुायटेड प्ोहवनसेस’ 
मिणिे आत्ाचया उत्र प्दशेामधये पत्कांद्वारे पसरवलयाचा परुावा चारू गपु्ता 
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यांचया संशोधनातून पढेु येतो, ि े मित्वाचे आि.े आि प्चारात येणाऱया 
एखाद्ा कट-कारस्ानाचा िनम अगोदरपासनूच हकती सहुनयोहित पधितीने 
केला िातो, याचेच ि े प्ाहतहनहधक उदािरण आि.े वेगवेगळया काळात 
केले गेलेले परुुषी प्हतमेचे हचत्ण ि ेकधीच भहूमकाहविीन असत नािी तर 
हनरहनराळया धाहम्मक, िात-िमातीय, राषट्रीय-आंतरराषट्रीय रािकारणाचया 
पे्रणा हत्े काय्मरत असतात. इसलाम द्वेषाचे आंतरराषट्रीय संदभ्म आहण 
लवि हििादचा अभयास या दृटिीने मित्वाचा ठरतो. दशे पातळीवरच नवि े
तर आंतरराषट्रीय पातळीवर ठसवले िाणारे इसलामचे राषिसी रूप नैसहग्मक 
साधनसंपत्ीचया सत्ाकारणासाठी कसे मित्वाचे ठरते, ि े लषिात घयावे 
लागते. हलंगभावातमक प्हतमांचा वापर िसा िागहतक पटलावर मित्वाचा 
ठरतो तसाच तो स्ाहनक सांसकमृ हतक रािकारणासाठी सधुिा मित्वाचा ठरतो. 
भारतात हलंगभावातमक प्हतमांचा वापर सांप्दाहयकता, धाहम्मक अहसमता, 
िात-िमातीय अहसमता, योहनशहुचतव, भौहतक सत्ेचा बचाव हकंबिुना 
धाहम्मक दगंली व तेढ हटकवणयासाठी सधुिा मोठ्या प्माणात करणयात आला 
आि.े

‘वासािहतक उत्र भारतातील असवस् हिदं ू परुुषतव : शधुिी आहण 
संघटन चळवळी’ या प्करणात वसाितकालीन परुुषतवाचा वेध घेतला आि.े 
उत्र भारतात हववेकानंद ते गांधी, सनातन धाहम्मक ते आय्म समािवादी, 
ब्ह्मचय्म ते लढवयया कमृ षण अशा परुुषतवाचया हवहवध प्हतमा हनरहनराळया 
संदभा्मने आदश्म मानलया गेलया. परंतु यातूनिी उचचिातीय हिदं ूपरुुषी वच्मसव, 
सांप्दाहयक अहसमता व वंशशधुिी कायम ठेवणयासाठीचीच भहूमका कायम 
हदसते. १९२० चया दरमयान हिदं ूइहतिास, परुुषतवाचया प्हतमा व हलंगभाव 
यांची पनुक्म लपना करणयात आली. अनेकप्कारे हिदं ूपरुुषांचे सैहनकती समाि 
मिणनू हचत्ण करणयात आले. असिकार चळवळ व हखलाफत चळवळ या 
धम्महनरपेषि आंदोलक रािकारणानंतर ि ेकाम तातडीने केले पाहििे, असे 
इ्लया मलूतत्ववादी शक्तींना वाटू लागले. दशेपातळीवरील हिदं ूसंघटना 
१९१५ पासनू स्ापन िोणयामागेिी िीच पाश््मभमूी आि.े कालांतराने १९२३ 
दरमयान तर उत्र प्दशेात हिदं-ूमहुसलम दगंयांची लाटच आली. इहतिासातलया 
‘मोपलयांचया बंडा’ची अनाहमक दिशतसधुिा याला कारणीभतू िोती. 
दरमयान सवामी श्धिानंद यांनी िािीर केले कती, उत्र प्दशेमधये त्ाकह्त 
बळी पडलेलयांना पनुिा हिदं ूधमा्मत घेतले िाईल. तयावेळी आय्म समािाने 
‘मलकाना महुसलम रािपतुां’ना हिदं ू धमा्मत घेतले. याचे वण्मन करणारे 
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स्ाहनक लोकगीत चारू गपु्ता नोंदवतात. या संपणू्म घटनाक्मात मसुलीम 
परुुष ि े नकारातमक, बलातकारी, धोकेबाि, अपिरणकतधे व खलनायक 
असलयाची प्हतमा िाणीवपवू्मक रंगहवणयात आली. याउलट उचचिातीय 
हिदं ूपरुुष ि ेसोजजवळ परंतु वीर, सामरय्मवान, धम्मपे्मी, परंपरापे्मी व खरे 
मद्म कसे असतात, ि े रंगहवले गेले. हिदं ूपरुुषतवाचे प्तीक मिणनू हवशेषत: 
रिपतू आहण मराठे यांना वापरले गेले. तयांचे प्तीक मिणनू पनुिा मिाराणा 
प्ताप व हशवािी मिाराि यांचा वापर केला गेला. याच दरमयान हशवािी 
मिाराि आहण औरंगिेबाची मलुगी रोशनआरा यांचयातील पे्मप्करणाचा 
व कालपहनक क्ांचा िोरात प्चार केला गेला. वासतहवक पािता, यामागे 
इसलामी ्रिैणतवावर हिदं ूपरुुषी वच्मसव कसे प्भावी ठरते याचा प्सार करण े
िा ितेू िोता. हिदं ूपणू्म परुुषाचया शरीराची प्हतमा हवरुधि मसुलीम प्हतमा असे 
एक रूप तया काळातील परुुषतवाचया प्हतमेचे िोते, असे हदसनू येते.

संशोधनातमक पसुतकांचा एक हवहशटि आकमृ हतबंध असतो. तयात 
बऱयाचदा हशसतीचा भाग मिणनू पसुतकातील संदभ्म व दाखले हदले िातात. 
सव्मसामानय लोकांचया िीवनापासनू ि ेदाखले दरू असतात. तयामळेु अशा 
संशोधनात सव्मसामानयांचया हिवंततेची धार कमी हदसनू शैषिहणक हशसतीच े
प्माण अहधक हदसते. चारू गपु्ता यांचया संशोधनातील वेगळेपण ि ेआि ेकती, 
पसुतकती संदभाांसोबतच सव्मसामानय लोकांचया हिवंत अहभवयक्तीतील भाहषक 
रूपांचा तयांनी अहधक गांभीया्मने हवचार केला आि.े िनसामानयांमधये सदवै 
हिवंत असणारी भाषा, प्चारकती हवधाने, वमृत्पत्ांचे दृहटिकोन, वयंगहचत्े, 
मिणी, लोकगीते या आहवषकाराकडे फारसे काळिीपवू्मक पाहिले िात नािी. 
ि े दलु्महषिले गेलेले परंतु समािमानस नेमकेपणाने वयक् करणारे मित्वाच े
्रिोत आिते. या सवाांचा संशोधनात चपखलपणे वापर करणे ि ेचारू गपु्ता 
यांचया संशोधनाचे वैहशट्िय आि.े या सव्म प्हतमांचे हचत्ण ततकालीन 
रािकारण, रािकतीय नेतयांची हवधाने, वमृत्पत्ांची धोरणे, वमृत्पत्ांतील 
म्ळयांचे सवरूप, तयातील वयंगहचत्ांचा आशय, ततकालीन भाषा, लोक 
मिणी, लोकगीते अशा बिुसतरीय अंगाने िोत गेले. १९२३ साली मदन 
मोिन मालवीय यांनी, िे हिदं ूमिासभेचे अधयषि िोते, तयाकाळात िोणाऱया 
अपिरणाचा इहतिास हलहिणयाचा पहिला-वहिला प्यतन केला िोता. 
जयात ते मिणतात कती, “असा एकिी हदवस िात नािी कती, िेविा आपलया 
कानावर अशी बातमी येत नािी, कती मसुलीम मवालयांनी हिदं ू्रिीचे आहण 
मलुांचे अपिरण केले, हशवाय सामानय सजिन समिलया िाणाऱया मसुलीम 
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परुुषांनीिी अशाच गोटिी केलयाचे हदसनू येते. सगळयात वाईट बाब मिणिे 
हिदंूनंा तयांचया राषट्रीय संहचताची िी चाललेली लटू हदसत असनूिी ते 
कािीिी करत नािीत. हिदं ूसमािाचा अहतशय मित्वाचा िा मदुिा असलयाने 
ह्ा संदभा्मत कसलयािी प्कारची शिाहनशा हकंवा वासतव तपासणयाची 
गरि नािीये.” (गपु्ता, २०१६ : २६-२७). आि भािपचया सत्ेत जया 
मदन मोिन मालवीय यांचया नावाचा उद्ोष केला िातोय, तयांनी ह्रियांना 
‘राषट्रीय संपत्ी’ मिणत, तयांचे वसतुकरण करत कुठलयािी परुावयाहशवाय 
धाहम्मक द्वेष कसा पसरवला िोता, ि ेहदसनू येते. धमाांध उनमाद पसरहवणाऱया 
नेतयांची िी प्षिोभक भाषा प्ाहतहनहधक ठरावी अशी आि.े ततकालीन 
‘मिावीर दल’ या संघटनेने मसुलीम परुुष ि े हिदं ू ह्रियांचया वाटेवर उभ े
रािून कसे अतयाचार करतात, यासंदभा्मत पत्के वाटली िोती. एवढेच काय, 
ततकालीन वमृत्पत्ांनीसधुिा अशाच प्कारची पषिपाती भहूमका बिावली 
िोती. ‘अभयदुय’ या वमृत्पत्ाने हिदंूचंया नामद्मपणावर हिदं ूसंघटन िा उपाय 
सांहगतला. ‘हबगलू’ या वमृत्पत्ाने हिदं ू ह्रियांनी आता आपलयािवळ सरुा 
बाळगावा, असा उपदशे केला. तया काळातील यनुायटेड प्ोहवनसेसमधील 
प्ाकमृ त आहण अँगलो-प्ाकमृ त हशषिणाचया शाळांसाठी ‘इहतिास हतहमर नाशक’ 
नावाचे इहतिासाचे पाठ्यपसुतक १८६०चया सरुुवातीलाच वापरात आणले 
गेले. या पाठ्यपसुतकात मसुलीम रािांनी दारू हपऊन केलेलया गोंधळाची 
अनेक हवहचत् वण्मने िोती. अशा वेगवेगळया क्नांद्वारे, इहतिासाचया 
पसुतकांद्वारे, गोटितींद्वारे एक सामाहयक कलहुषत दृहटिकोन तयार करणयात 
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आला. अशा एक ना अनेक प्यतनांचा संदभ्म वत्ममानातसधुिा आपलयाला 
हनतयाने सापडतोच आि.े ्ोडकयात, मसुलीम परुुषांची कलहुषत प्हतमा िी 
दीघ्मकाळापासनू घडहवणयात आलेली एक प्हक्या आि,े असे लषिात येते. 
ह्ा सव्म परुुषतवाचया प्हतमांमधनू केवळ धाहम्मक अहसमतांचीच िडणघडण 
झाली नािी तर तयातून हिदं ू हिसंक आग्रिांचे हवधवंसक सवरूपिी समोर 
आले व याच प्हतमा साम्राजयशािीहवरुधि सवातंत्ययधुिाचा भाग बनलया. 

परुुषी अिकंारात सामानयपणे इतर समिूातील परुुष शत् ू सतत 
डोळयांसमोर ठेवणयाला आहण तयाचयाशी वारंवार सपधा्म करणयाला अहधक 
मित्व असते. धाहम्मक मलूतत्ववादी, उचचिातीय सरंिामी मानहसकतेचया 
उभारणीत परधमवीय परुुष िसे शत् ूठरहवले िातात; तयाचप्माणे हनमनिात-
वगवीय दहलत परुुषसधुिा कमी दिा्मचे व िीणकस ठरहवले िातात. एका अ्ा्मने, 
परुुषतवाचा अभयास िा हलंगभाग अभयासाचया दृटिीने वच्मसव गािवणाऱया 
वगा्मचा अभयास मिणनूसधुिा आवशयक ठरतो. यासंदभा्मतील प्हतमा हचत्णाच े
अनेक दाखले चारू गपु्ता यांनी हदले आिते. तया हलहितात कती, १९२२ ते 
१९२७ चया दरमयान कानपरू, हबिनोर, म्रुा ये्े अनेक चांभार व भंगी 
हरिचिन झाले. तयातील ८०% लोक कामगार व भहूमिीन िोते. याच काळात 
कारखानयांमधये ४०% व कामगारांमधये २५% इतकती वाढ झाली. मिणिेच 
उतपादन वयवस्ा, उतपादन संबंध यात मोठ्या प्माणात बदल झाले. या 
काळातील दहलत परुुषांबदिलचा दृहटिकोन हनदधेहशत करणयासाठी गपु्ता यांनी 
उत्र प्दशे आय्म समािाचे एक अग्रणी नेते गंगाप्साद उपाधयाय यांची कािी 
हवधाने हदली आिते. यात उपाधयाय मिणतात कती, “असपमृशय सवतःिून 
कसलेिी काम करू शकत नािीत; तयांना फक् दसुऱयांचया आजे्वर चालता 
येते. िर ते एखाद्ा हवद्ारया्मचया बरोबर असतील तर तयांनी तयाची पसुतके 
नीट ठेवावीत; िर ते एखाद्ा सैहनकाचया बरोबर असतील तर तयांनी तयाची 
तलवार सांभाळावी आहण ती सवच् धारदार ठेवावी; िर ते वयापाऱयाचया 
बरोबर असतील तर तया वयापाऱयाचे दकुान तयांनी सांभाळावे. ि े परुुष 
आपलया पायासारखेच उललेखले गेले आिते. आपण ि ेलषिात ठेवावे कती, 
ते अनावशयक नािीत. पण ते कुठलेिी अससल काम करू शकत नािीत. 
िासतीत िासत ते दसुऱयांची नककल करू शकतात.” (गपु्ता २०१६ : ४०). 
उपाधयाय यांचया या हवधानांतून दहलत परुुषांची वणा्मश्मानुसार स्ानहनहचिती 
तर िोतेच; हशवाय, तयांचे ि ेमत तयांचया संघटन काया्मला प्भाहवत करीत 
िाहतवयवस्ाक समािमानसिी घडहवते. याच काळात अचयतुानंद 
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यांचयासारखया दहलत नेतयांनी तयांची अनोखी आहद-हिदं ू चळवळ उभी 
केली. तयातून सामाहिक आहण रािकतीय िककांहवषयीचीच मागणी नवि े
तर दहलतांनाच भारताचे मळू हनवासी मिणनू घोहषत केले. दहलत समािाने 
धमाांतरातून आपलया सवातंत्याचा अवकाश शोधणयाचा िेविा प्यतन 
केला तेविा तयांचयाबदिलचा उचचवणवीयांचा राग उत्रोत्र आक्मक िोत 
गेला, िसेधुिा पािणयासारखे आि.े याची आिपयांत आपलयाला साततयाने 
हनरहनराळया सवरूपात प्हचती येत असते. तया काळातसधुिा दहलतांचया 
धमाांतरासंबंधीचया हवधानांना नकारातमक सवरूपात प्सतुत करणयात आले. 
कधी हिदं ूसधुारणावादी लोकांनी दहलतांना तयांचया धमाांतराहवषयी हनण्मय 
घेणयास अषिम ठरहवले तर कधी हिदं ूपनुरुजिीवनवादी लोकांनी धमाांतराचया 
तयांचया हवषयाची हखलली उडवली. उत्र प्दशेचया एका प्हत्यश 
माहसकातील वयंगहचत्ामधये दहलतांना ‘फुटबॉल’ मिणनू दाखहवणयात 
आले. जयात तयाला पंहडतांकडून ला् हमळत आि ेआहण मौलवी व पाद्री 
तयाला झेलायला तयार आिते. या वयंगहचत्ातून उचचवणवीय ब्ाह्मणी उनमाद, 
दहलतांचया हिताबदिलची बेहफहकरी, आहण परधहम्मयांबदिलची असयूा अशा 
अनेक बाबी एकाच वेळी वयक् िोतात. आि घडणाऱया िा्रससारखया 
प्करणातील सवण्म िाततींचा उनमाद याच प्कारातील आि.े चारू गपु्ता यांनी 
हदलेलया अनेक दाखलयांतून, वयंगहचत्ांमधनू दहलत परुुषतवाची प्हतमा 
िी अहधकाहधक िीणकस पधितीने वयक् िोते, ि े हदसनू येते. दहलत परुुष 
ि ेमळुातच काळे, बुटके, हवदू्रप, मठ्, मखू्म आहण घाबरट असतात, अशी 
प्हतमा अनेक वषाांपासनू रंगहवणयात आली आि.े िी बाबसधुिा सवणाांचया 
आक्मक परुुषतवासाठी परूक ठरणारी आि.े

सन १९४०चया दरमयान कानपरू भागात िमीनदारी व वेठहबगारी 
यांचया हवरुधि लढा झाला. तयानंतर दहलत परुुषांचया शरीर हचत्णाचे संदभ्म 
कािी प्माणात बदलले. मग दहलत परुुष बायकांवर अतयाचार करणारे, दारुडे 
आहण आक्मक असतात, असे हचत्ण समोर आले. दहलतांकडे पािणयाचया 
या दृहटिकोनाची लागण हब्हटशांनासधुिा झाली (याचाच अ ््म परुुषतवाचया 
आभासी कलपना हनरहनराळया काळात हनरहनराळया सवरूपात वयक् िोत 
असतात, आि दहलत हपतमृसत्ेची (Dalit Patriarchy) चचा्म नवयाने का 
सरुू िोते, ि ेआपणास समि ूशकेल). दहलतांचया आंदोलक पहवत्यामळेु 
पररणामी सवण्म ह्रियांवरील बंधनात वाढ झाली. या संदभा्मत गपु्ता यांनी वैशय 
ह्रियांसाठी ‘ह्रियांना चेतावणी’ नावाचया एका पत्कातील हवधाने नमदू केली 
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आिते. जयात मिटले िोते कती, वैशय ह्रियांना अगदी पती आहण सासरकडचया 
लोकांचया समोरिी पडदा वापरणयास सांहगतले आि.े धोबी, चांभार, भंगी 
यासारखया नीच िाततींसमोर िाताना जयांची चाररत्ये वाईट असतात, तयांचया 
समोर खरे तर हनहचितच पडदा वापरणे आवशयक आि,े पण तसे केले िात 
नािी (गपु्ता २०१६ : ४५). उचचवणवीय सरंिामी मानहसकता िी एकाच 
वेळी दहलत परुुषी प्हतमेचे हवकमृ तीकरण, सवण्म ह्रियांचे बंहदसतीकरण व 
दहलत ह्रियांचे लैंहगक शोषण करणयास आक्मकपणे प्ोतसाहित करते. 
वत्ममानातील अनेक घहटतांमधनू ि ेआपलयाला वारंवार हदसनू येते.

हपतमृसत्ाक संसकारांचया प्चार-प्सारात उत्र भारतातील वमृत्पत्ेसधुिा 
आघाडीवर िोती. गपु्ता यांनी तयांचया पसुतकात उदािरणे मिणनू कािी 
वमृत्पत्ातील बातमयांचे म्ळे हदले आिते. ती उदािरणे पढुीलप्माणे - 
‘नयायालयाचया दरवािात सांप्दाहयक तणाव : हिदं ू मलुतींचया धमाांतराची 
शकयता’, ‘अहनबांध सांप्दाहयक हितसंबंध’, ‘हमयांकती करतुद’ (महुसलमांच े
पापी कमृ तय) इतयादी. उत्र भारतातील दनंैहदन भाषेतील लोकमिणीसधुिा याच 
संसकाराचया वािक ठरलया. उदािरणा ््म, ‘अब्ा कती िोरू सबकती भौिय’ 
(गररबाचया बायकोवर सवाांचा अहधकार) हकंवा ‘बुब्मक कती िोरू सबकती 
भौिय’ (मखुा्मचया बायकोवर सवाांचा अहधकार) अशा मिणी वरकरणी 
साधया व हवनोदी वाटत असलया तरी तया लोक-मानहसकता वयक् करणाऱया, 
हतला खतपाणी घालणाऱया, हपतमृसत्ेचया वािक आहण हवषारी मदा्मनगीला 
प्ोतसाहित करणाऱया असतात. भारतीय हपतमृसत्ा एकाच वेळी समािातील 
सव्म घटकांचया लैंहगक वत्मनाला हनयंहत्त करीत असते. परुुष-परुुषांच े
लैंहगक नाते, हभननधमवीय हवषमहलंगी नाते व हभननिातीय हवषमहलंगी नाते ि े
कायद्ानुसार सवीकाराि्म असले तरी सामाहिक-सांसकमृ हतक सतरावर हनहषधि 
मानले िातात. यातील भावहनक-मानहसक पे्मालासधुिा ‘अशकय पे्म’ या 
प्कारात वगवीकमृ त केले िाते. या मानहसकतेचे सम ््मन हवहवध पषि-संघटना, 
वमृत्पत्े, साहितयकमृ ती, हचत्पट व एकंदर भाहषक रचना अशा सव्म माधयमांतून 
िोरकसपणे केले िाते. उत्र भारतातील लेखकांनी हलहिलेलया ‘चॉकलेट’, 
‘हदलली का दलाल’, ‘वयहभचारी मंहदर’, ‘अबलाओ ंका इनसाफ’, ‘रंगीला 
रसलू’, ‘हवहचत् िीवन’ अशा अनेक साहितयकमृ ततींचा संदभ्म लेहखकेने हदला 
आि.े मिातमा गांधी यांनीसधुिा यातील कािी कलाकमृ ततींवर आषिेप नोंदवला 
िोता. यातून तया साहितयकमृ ततींचा प्भाव हकती दरूगामी िोता, याची कलपना 
येते.
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राषट्रीय सवयंसेवक संघाचया ‘पाञचिनय’ व ‘ऑग्मनायिर’चे ७ 
सपटेंबर २०१४ चे अंक ‘लवि हििाद’ या हवषयावर कें हद्रत असणे व आि 
‘लवि हििाद’चा मदुिा चचधेत येणे िा हनववळ योगायोग नसतो. मिणनूच 
आि आपलयाला एखादी संकलपना नवयाने येताना हदसत असली तरी 
हतची पाळंमळंु ऐहतिाहसक घटनांमधये दडलेली असतात. चारू गपु्ता यांनी 
वसाितकाळापासनू ते अगदी अलीकडचया काळातील ‘पद्मावत’ या 
हचत्पटातील पहद्मनी व अललाउदिीन हखलिी यांचया नातयांमधील रािकतीय-
सांसकमृ हतक धारणा असो, कती ‘गदर’, ‘बॉमबे’, ‘वीर-झारा’ या हचत्पटातील 
मसुलीम महिला व हिदं ू परुुष या प्हतमांमागील मनोभहूमका असो, या 
प्तीकातमक पात्ांमधील धाहम्मक-सांसकमृ हतक रािकारण व तयांची हपतमृसत्ेशी 
सांगड या मलूभतू हवषयावर सांगोपांग चचा्म केली आि.े आि उत्र भारतातच 
नवि ेतर संपणू्म भारतात आक्मक हपतमृसत्ा िी नवया सवरूपात िात-िमातीय, 
सांप्दाहयक, हिसंक उनमाद पसरवताना हदसत आि.े याबाबतचे माहम्मक 
हवशे्षण गपु्ता यांचया लेखनात सापडते. या प्भतूवशाली व वच्मसववादी परुुषी 
प्हतमेहवरोधात हलंगभावापलयाड िाणारी, संपणू्म िीवनशैलीची पनुर्मचना 
करणारी, समयक व कमृ हतशील भहूमका िोपयांत हववेकशील समाि घेणार 
नािी, तोपयांत समािात खरी समता प्स्ाहपत िोणे शकय नािी. यासाठी 
परुुषतवाचया पारंपररक वच्मसववादी प्हतमेला पया्मय दते नयायपणू्म समतावादी 
परुुषी प्हतमा नवयाने घडहवणयासाठी समािातील प्तयेक हवचारशील वयक्तीने 
कसोशीने प्यतन करणे गरिेचे आि.े समािातील प्स्ाहपत आक्मक 
परुुषतवाचया प्हतमेची पनुमाांडणी करून हववेकशील परुुषतवाचया प्हतमेची 
हनहम्मती करणे, येणाऱया नवया हपढीत नवसमाि हनहम्मतीचे बीि अंकुररत 
करणे आहण ्रिी, परुुष व अनेक प्कारचया हभननहलंगीय वयक्तींना दिा्म व 
संधीची समानता, मलूभतू अहधकार व हनसग्मदत् सवातंत्याचा अवकाश 
हनमा्मण करून दणेे आि अतयावशयक बनले आि.े

नटपा :
Pro-Feminism refers to support of the course of feminism 

without implying that the supporters in a member of the 
feminist movement. The term is most often used in reference 
to men (“male feminists”) who actively support feminism and 
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its efforts to bring about the, political, economic, cultural, 
personal and social equality of women with men. Retrieved 
January 10,2021, From http://en.wikipedia.org/wiki/pro-
feminism
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संतहतहनयमन आहण गपु्तरोग, ्रिी-परुुषांचे आरोगय या हवषयांसाठी 
प्ो. र. धों. कवधे (१८८२-१९५३) यांनी आपलं आयषुय वेचलं. तयासाठी 
तयांनी लेखन केलं. या हवषयाचया संबंधात असा कोणतािी पैल ूनविता, कती 
जयाचा शा्रिीयदृटिीने रघनुा्रावांनी हवचार केला नविता. समाजसवास्थ् 
माहसकामधनू तर तो तयांनी केलाच, पण तयाहशवाय आधणुनक कामशास्त्र, 
संतणतणन्मन, गपु्तरोगापासनू बचाव, तवचेची णनगा, कलैब्ाची मीमांसा या 
पसुतकांमधनूिी तयांनी तयाची सकू्म मांडणी केली.

्रिी-परुुष संबंध, तयांची शारीररक रचना आहण हभनन अवयवांचे काय्म, 
तयांना िोणारे रोग आहण तयाहवषयी घयायची काळिी याहवषयी आपलया 
समािात असलेले अज्ान ििेी तयांचया लषिात आले िोते. या हवषयावर 
मोकळेपणानं बोलायचंिी नािी, ििेी तयांना खपुत असे. तयाकररता समािाला 
आपण पधितशीर हशषिण द्ायला िवे ि ेओळखनू तयांनी अभयास सरुू केला.

अभयासाचया सरुुवातीलाच तयांना असं िाणवलं कती, आपलया 
समािाला या हवषयासंबंधी पधितशीर शा्रिीय ज्ान नािी. इ्ं अज्ान आहण 
अंधश्धिा खपू आिते. हशवाय सनातनयांची समािमनावर हवलषिण पकड 
आहण दसुरे मिणिे तयाहवषयीची साधनंिी इ्े उपलबध नािीत. तयाकररता 
हनयतकाहलक काढणयाची आहण लेखन करणयाची आवशयकता आहण 
तयाचया िोडीला संतहतहनयमनाची साधनं कशी वापरायची याचं हशषिण 
दणेयासाठी हकलहनक सरुू करणयाची कलपना तयांना सचुली. 

भारतासारखया आह ््मकदृट्िया मागासलेलया दशेात कामसंबंधासारख े
हवनाखचा्मचे साधन नािी आहण तयाकररता ्रिी-परुुष िवळ येणे गरिेच े
असते. ि ेसंबंध झाले कती तयाची सवाभाहवक, नैसहग्मक पररणती गभ्मधारणेत 
िोत असे. ती रोखणे तेविा िवळिवळ अशकय िोते. तयामळेु कमावणारे 
कमी आहण खाणारी तोंडे खपू असा प्कार असायचा. हशवाय तयाचा 
संबंध पाहतव्रतयाशी िोडला गेलयाने भ्रणूितया, आतमितया यांचयासारख े
प्कार घडत असत. यातून अमया्मद संतती मात् हनमा्मण िोत असे, ि ेतयांनी 
ओळखले. तेविा ्रिी-परुुषांना कामिीवन तर भोगता यावे, पण संततीला 
प्हतबंध विावा असा कािी माग्म हनघतो का याचा ते हवचार करू लागले.

शारीररकदृट्िया हनरोगी आहण आरोगयसंपनन ्रिी-परुुष हनमा्मण विायला 
िवेत असं तयांना वाटत असे. िचे प्हतपादन तयांनी ‘हवनय मिणिे काय?’ 
या णकललोसकर खबरने नाकारलेलया पण समाजसवास्थ् माहसकात प्हसधि 
झालेलया आहण गािलेलया लेखाचया शेवटी केलं आि.े ‘समािाचया 
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अंगी हखळलेलया कलपना एकदम बदलणे शकय नािी ि ेखरे, परंतु यादृटिीने 
प्तयेकाने िोराचा प्यतन केला पाहििे. तयाची पवू्मतयारी मिणिे प्तयेक ्रिीने 
व परुुषाने शरीराचे सव्म भाग शकय हततके सवच् ठेवणयाचा मनापासनू यतन 
केला पाहििे...कािी लोक िात, तोंड वगैरे शरीराचे दृशय भाग तेवढेच सवच् 
ठेवतात व बाकतीचया शरीराची हततकती हनगा राखीत नािीत. ि ेयोगय नािी..
शरीरमाद्ं खल ुधम्मसाधनम.्.’

याकररता ्रिी-परुुष संबंध िा मित्वाचा हवषय तयांनी ओळखला आहण 
तयाहवषयी आपले काय्म सरुू केले.

समाजसवास्थ् माहसक सरुू केलयावर तयात तयांनी ्रिी-परुुषांची 
शरीररचना, हवहवध अवयव आहण तयांचे काय्म, तयांना िोणारे रोग आहण 
ते िोऊ नयेत मिणनू व यदा कदाहचत झालेच तर तयावर करायचे उपाय, 
वयायाम आहण तयाचे प्कार, आरोगयाला पोषक असा आिार आहण तयाच े
मित्व अशा हवहवध हवषयांवर एकतर तयांनी सवत: लेखन केले वा तजज्ांचया 
लेखांचे अनुवाद करून ते हदले हकंवा संबंहधतांनी उतसफूत्मपणे पाठवलेले, 
तयांना पसंत असलेले लेख तयांनी ्ापले.

‘हकतयेकांना कदाहचत असे वाटणयाचा संभव आि,े कती मलेु जया 
अ्वी ह्रियांनाच िोतात आहण तयात परुुषांचा संबंध फारच ्ोडा असतो तया 
अ्वी फािील संतती झालयाचा पररणाम ह्रियांवर कािीिी िोत असला, तरी 
तयात परुुषाचा संबंध काय आहण तयाचया प्कमृ तीवर पररणाम काय िोणार? 
परंतु सव्म आधहुनक मराठी समािात, हनदान मधयम आहण उचचवगा्मत तरी, 
कुटंुबाचया पोषणाची िबाबदारी पडली, तर ती आरोगयाला अतयंत हवघातक 
िोते आहण प्संगी हकतयेकांना वेडिी लागणयाची पाळी येते. तेविा परुुषांना 
िरी प्सतूीचया वेदना सिन करावया लागत नसलया, तरी अप्तयषिपण े
फािील संततीचा पररणाम तयांचयावरिी िोतो, यात शंका नािी.’ 

‘्रिीची प्कमृ ती नीट राहिली तरच मलुांचे संगोपन योगयरीतीने िोणयाचा 
संभव असतो. मलेु फार झाली हकंवा फार ्ोड्या अंतराने झाली तर ्रिीची 
प्कमृ ती चांगली रािणे शकय नसते.’ 

आपलयाला मलेु हकती विावी आहण हकती अंतराने विावी ि े
ठरहवणयाचा िकक सव्मसवी ्रिीचा आि.े कारण प्िोतपादनात परुुष केवळ 
हनहमत्मात् असतो, बाकती सव्म िबाबदारी आहण त्ास ्रिीला पतकरावे 
लागतात.’
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‘्रिीवर श्रिहक्या करता येते आहण हकतयेक सवा्वी परुुषांना ते अहधक 
बरे वाटते आहण मलेु ह्रियांनाच िोतात, तेविा परुुषांवर श्रिहक्या केलयाने 
ती कशी बंद िोतील िािी प्श्न उरतोच. परंतु ्रिी िी पहतव्रता आि ेअसे धरून 
चालले तर परुुषाची श्रिहक्या अहधक श्ेयसकर आि,े कारण ती अहधक 
सोपी, कमी धोकयाची आहण कमी खचा्मची आि े आहण हतने कोणतािी 
अहनटि पररणाम िोत नािी.’ 

रघनुा्रावांनी आपलया लेखनात ्रिी-परुुषांची इहंद्रये, तयांचे वेगवेगळे 
भाग आहण काय्म, तयांचे सवाभाहवक आकार आहण वाढ, समागमानंतर वा 
प्सतुीनंतर उद्वणारे रोग यासंबंधीची माहिती आविू्मन हदली आि.े 

लैंहगकतेचाच एक भाग मिणिे संतहतहनयमनाचा. तयासाठी 
कोणकोणती साधने उपलबध असतात, ती कोणाचया मदतीने पधितशीर 
बसवनू घयायची याहवषयीचे माग्मदश्मनिी या लेखनात असे.

सरुुवातीची अनेक वषां संतहतहनयमनाची श्रिहक्या परुुषांनी करवनू 
घयावी या मताचा ते हिरररीने प्चार करीत. परंतु उत्रायषुयात तयांचे मत 
बदलले. मलंु िी ्रिीलाच िोत असलयाने िी श्रिहक्या ्रिीने सवत:वर करवनू 
घेणे इटि या हवचाराप्द ते आले िोते.

१९२१ ते १९५४ या काळात ्रिी-परुुष संबंध, गपु्तरोग, लैंहगकता या 
हवषयावर समािातील अनेकांचया हवरोधाला न िमुानता रघनुा्राव एकाकती 
हलिीत आहण लढत राहिले. मात् आि र. धों. कववेंचया लेखनातील आहण 
कमृ तीतील द्रटिपेण हसधि झालं आि.े
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िगामधये सव्मच हठकाणी ह्रियांना परुुषांपेषिा कमी लेखणारी 
समािरचना आि.े कुठलयािी दशेाचा GDI (Gender Development 
Index) एक नािी. ह्रिया परुुषांचया अंगळुभर का िोईना खाली आिते. 
ह्रियांनी रािकारणात अस ूनये, तयांना मतदानाचा अहधकार नसावा, तयांना 
मालमत्ा धारण करणयाचा अहधकार नसावा, तयांना भेदभावाची वागणकू 
हमळावी, परुुषांपेषिा कमी मिरुी हमळावी अशी वयवस्ा िगामधये सव्म 
हठकाणी आि.े अमेररकेसारखया पढुारलेलया व बलाढ्य राषट्राचे अधयषिपद 
आितागायत महिलेला हमळालेले नािी. मानवी हवकासाचे मोिमाप 
पाहिले तरी परुुष आहण बायकांचया हस्तीमधे हवषमता हदसनू येते. आि 
या पररहस्तीत सधुारणा झाली असली तरीिी वसतुहस्ती खपू खेदिनक 
आि.े िगभर सव्म हठकाणी सत्ा परुुषांकडे आि ेआहण ती तशी रािील अशी 
परुुषी समािरचना आि.े तयामळेु परुुष ह्रियांना भेदभावाने वागवतात, तयांच े
शोषण करतात व िलुमू-िबरदसती करतात असे ढोबळमानाने मिटले िाते. 
या हलंगाधाररत हवषमतेहवरुधि ्रिीवादाने वैचाररक, सामाहिक व रािकतीय 
आंदोलन िगभर उभे केले.

भारतातील ्रिीप्श्नांची मांडणी करताना सव्म ह्रिया; ह्रिया मिणनू िरी 
एक असलया तरी िाती, धम्मभेदामळेु ह्रियांमधयेिी भली मोठी हवषमता आि े
आहण तयांचे हितसंबंधिी परसपरहवरोधी आिते ि े हवसरले िाते. तयामळेु 
वरचया िाती, धम्म, वगा्मचया परुुषांनी खालचया िाती, धम्म, वगा्मचया ह्रियांवर 
केलेलया िलुमू-िबरदसतीकडे केवळ ‘परुुषांनी’ बायकांवर केलेली िलुमू- 
िबरदसती अशाच सवरूपात पािाणे ढोबळपणाचे आि.े बिुिनवगा्मतील 
तळाचया ्रातील ह्रियांचे शोषण करणाऱया ब्ाह्मणी परुुषसत्ेचा हिससा 
फक् परुुषच नवि ेतर उचचवणवीय, उचचवगवीय ह्रियािी आिते, ििेी लषिात 
घेतले पाहििे.

गिुरातमधील २००२चया दगंलीमधये नरोडा पाटीया या हठकाणी 
भािपचया आमदार तसेच महिला व बालकलयाण मंत्ी राहिलेलया माया 
कोंडनानी यांनी मसुलीम वसतयांवर झालेलया हिसंक िललयाचे नेतमृतव केले 
िोते. या हिसंाचारात गरोदर मसुलीम महिलेचे तलवारीने पोट कापणयाचया 
हनघमृ्मण व कू्र अतयाचाराचया घटनेची दशेभर हनंदा झाली व माया कोंडनानी 
यांना कोटा्मत िनमठेपेची हशषिा झाली. या हठकाणी माया कोंडनानी या ्रिी 
असलया तरी आपलया दशेातील ब्ाह्मणी परुुषसत्ेचया प्हतहनधी आिते 
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आहण मिणनू मसुलीम ह्रियांवर अमानुष अतयाचार करणारांचे तया नेतमृतव 
करतात.

डॉ. पायल तडवी या गणुवान आहदवासी तरुणीचया आतमितयेचया 
प्करणातिी िातीय भावनेतून पायलवर अतयाचार करणाऱया या उचच 
हशहषित महिलाच आिते.

संहवधानाने भेदभावापासनू संरषिणाचे आश्ासन हदलेले आि.े 
आपलया दशेात आहदवासतींपासनू उचचवणवीयांपयांत सवाांना समान शैषिहणक 
संधी आिते, असे आपण सांगतो. परंतु िी समान संधी प्तयषिात कागदावरच 
रािाते. शैषिहणक सोयी- सहुवधांमधये प्चंड हवषमता आि.े डोंगरदऱयांत 
हि्े आहदवासी रािातात हत्े शाळांची संखया अपरुी, शाळांमधील सहुवधा 
तुटपुंजया आहण साधनांचा अभाव यामळेु हशषिण अध्मवट सोडणयाचे मलुांच े
प्माण प्चंड आि.े एवढ्या प्हतकूल पररहस्तीमधये उचच हशषिणाची संधी 
तर दमुवीळच. अशा वंहचत समािातील संघषा्मतून पढेु आलेलया पायल 
तडवीसारखया डॉकटर झालेलया बुहधिमान व कतमृ्मतववान हभलल आहदवासी 
तरुणीचा एवढा ् ळ करणयात आला कती हतला िीव गमवावा लागला आहण 
तोिी उचचवणवीय तसेच डॉकटस्म महिलांनी केलेलया अतयाचारामळेु. िी घटना 
घडली आि ेमुंबईसारखया मिानगरातील मेहडकल कॉलेि या साव्मिहनक 
हठकाणी. एका आहदवासी महिलेसाठी इ्ली वयवस्ा हकती भेदभावाची 
व कू्र आि,े ि ेदाखवनू दणेारी िी घटना आि ेतसेच आपलया समािातील 
ह्रियांमधील वण्म व वग्मसंघष्म सपटि करणारी िी घटना आि.े

घरकाम करणाऱया मोलकरणी, िॉहसपटलमधये काम करणाऱया आया, 
सवच्ताकामगार, इतयादी कटिकरी वगा्मतील असंघहटत षिेत्ात काम 
करणाऱया ह्रिया, ओबीसी, दहलत, आहदवासी या बिुिन ह्रिया आिते 
आहण तयांचा संघष्म तयांना नोकरी दणेाऱया डॉकटर, अहधकारी, घरमालकतीण 
असलेलया उचचवणवीय ह्रियांशी आि.े

बलातकार एक राजकीय हतयार
भारतामधये बलातकार िी बिुिन ह्रियांची गिन समसया आि.े
१९७५चया दरमयान गािलेले ‘म्रुा बलातकार प्करण’ असो हकंवा 

नंतर घडलेले ‘हनभ्मया बलातकार प्करण’ असो तयावेळी दशेभर तयाहवरोधात 
्रिीसंघटना व िनतेने आवाि उठवलयानंतर बलातकाराचया कायद्ामधये 
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मित्वाचया सधुारणा घडवनू आणलया. परंतु तयामळेु नयायदानाचया 
प्हक्येमधये सधुारणा झाली तरी बलातकाराची समसया कमी झालेली नािी.

अलीकडे संपणू्म दशेभरात गािलेले िा्रस बलातकार आहण ितया 
प्करण ि ेदहलत वाहलमकती िातीचया तरुणीवर गावातील ताकदवान वररष् 
िातीतील परुुषांनी केलेला अतयाचार िोता. संपणू्म प्शासकतीय तसेच 
रािकतीय सत्ा िी पीहडतेला कायद्ाचे संरषिण दणेयाचे घटनादत् कत्मवय 
बिावणयाऐविी वररष् िातीचया गनुिगेारांना मदत करत िोती. परंत ु
बलातकाराचया घटनांमधील ‘वरचढ िातीचया वच्मसवाचया रािकारणा’चा 
घटक हवसरून केवळ ‘परुुष िातीने बाई माणसावर केलेला लैंहगक 
अतयाचार’ असेच हचत् रंगवले िाते.

बलातकार िा एक ्रिीहवरुधि एक परुुष असा लैंहगक संघष्म नसतो 
तर अनेकदा तो दोन सामाहिक समिूांमधील गुंतागुंतीचया सत्ासंघषा्मतील 
डावपेच व दडपशािी असते.

आपलया समािात बलातकाराचया मागे परुुषी वच्मसवाचया भावनेबरोबर 
िातीय व धाहम्मक वच्मसवाचया रािकारणाचा खपू मोठा भाग आि.े खैरलांिी, 
िा्रस घटनेतील मनीषा वालमीकती, गिुरातमधये मसुलीम महिलांवर झालेले 
सामहूिक बलातकार, रािस्ानातील भँवरीदवेीवर झालेला अतयाचार मिणिे 
सामाहिक उतरंडीचया रचनेला हनमा्मण झालेला धोका लषिात घेत सवतःचया 
समिूाचे वच्मसव प्स्ाहपत करणयासाठी, दिशत हनमा्मण करणयासाठी घडवनू 
आणलेलया घटना आिते. तयासाठी हत्े बलातकाराचा ितयारासारखा 
वापर केलेला आि ेआहण या अतयाचार करणयाचया घटनांमधये उचचवणवीय 
महिलांनीिी भाग घेतला आि.े

बलातकाराचा संबंध िसा ्रिीपरुुष हवषमतेतून हनमा्मण झालेलया 
ह्रियांचया दबु्मलतेशी, अबलापणाशी आि े तयाचप्माणे ्रिी जया समिूातून 
येते तया समिूाचया एकूण सामाहिक, आह ््मक व रािकतीय दबु्मलतेशीसधुिा 
आि.े बाई जया समिूातून येते, उदािरणा ््म, दहलत हकंवा आहदवासी हकंवा 
मसुलीम हकंवा ओबीसी मिणनू तो समिू दबु्मल असणयाशी आि.े आपलया 
समािातील प्चंड हवषमतेचया वयवस्ेने हनमा्मण केलेलया सव्म प्कारचया 
मागासलेपणाशी आहण िलाखीशी आि.े अतयाचार करणाऱयाचया हवरोधात 
ब्िी उचचारू न शकणाऱया दबु्मल व सत्ािीन अवस्ेतील वंहचत सामाहिक 
समिूांशी आि.े
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तयामळेु कायदसेधुारणा करून अ्वा कठोर हशषिेची तरतूद करून 
बलातकाराची समसया कमी िोणार नािी. ह्रिया व मागास िाहतसमिूांना 
रािकतीय व सामाहिकदृट्िया ताकदवान व सत्ावान करणे, िाच तयावरचा 
खरा उपाय आि.े समािातील सामाहिक- आह ््मक हवषमतेचया वयवस्ांचा 
एकमेकांशी घहनष् संबंध असतो. भारतातील िनमिात िात आहण वणवीय 
उचचनीचतेची उतरंड असणाऱया वयवस्ेचा लैंहगक हवषमतेचया वयवस्ेशी 
अनयोनय संबंध आि.े

रारतात्रील नस्तयांचया गुलाम्रीच्री वयवसथा
भारतातील हवषमतेचया कोणतयािी प्श्नामधये 
पश ु- गँवार, ढोर, अरु, (और) नारी ।
ये सब ताडन के अहधकारी ।। 
(संत तुलसीदास)
असे बिावणाऱया शदू्र (गँवार) आहण ह्रिया या दोघांनािी पशपुातळीवर 

ढकलणाऱया ‘ब्ाह्मणी सांसकमृ हतक संहचता’कडे दलु्मषि केले तर कोणतयािी 
समसयेचया मळुाला आपण िात घाल ू शकणार नािी, ि े आपण लषिात 
ठेवले पाहििे. िातवणवीय उतरंडीची वयवस्ा हटकवणयासाठीच भारतीय 
्रिीदासयाची (बेटीबंदी) रचना आि.े िगात इतरत् कुठेिी आढळत नािी 
एवढ्या कू्र व हिसंक रूढी व हनयम मनुसमतृीने ह्रिया व शदू्राहतशदू्रांवर 
लादलेले आिते. सहतप््ा, िुडंाबळी यासारखया िीवाहनशी मारणयाचया 
हकंवा संपणू्म ज्ानबंदीसारखया कू्र व हिसंक प््ा िगात दसुरीकडे कुठेिी 
नािीत. िी अमानुष बंधने लादणयाचे कारण ये्ील चातुव्मणय्मवयवस्ा हटकवण े
ि ेिोते. वण्मसंकर िोऊ नये व ब्ाह्मणांचया श्ेष्तवाखालील चातुव्मणय्मवयवस्ा 
हटकावी यासाठी ह्रियांवर कडेकोट बंधने लादनू ह्रियांची लैंहगकता 
हनयंहत्त करणयात आली. ह्रियांचया इच्ा, आवडी-हनवडी, कामभावना 
इतयादतींवर बंधन आणणयासाठी (लैंहगकता हनयंहत्त करणे) “न ्रिी सवातंत्यम ्
अि्मती” चा मनुसमतृीचा कायदा ह्रियांवर लादणयात आला. ्रिीचया लैंहगक 
सवातंत्याची ब्ाह्मणी वयवस्ेला एवढी भीती वाटते कती तयामळेुच ह्रियांवर 
दिशत बसहवणयासाठी िुडंाबळी, सासरुवास, केशवपन, सहतप््ा अशा 
प्कारचे िगामधये कुठेिी न आढळणारे कू्र, हिसंक अतयाचाराचे कायद े
हनमा्मण करणयात आले.
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नस्तयांचया गुलाम्रीनवरुद्धचा संघर्ष
मनुसमतृीचया वयवस्ेने ब्ाह्मण ्रिीपासनू शदू्र ्रिीपयांत सव्म ह्रियांना शदू्र 

मानले आि ेआहण शदू्र िाततींना व ह्रियांना सत्ा, संपत्ी, प्हतष्ा तसेच हवद्ा 
नाकारली आि.े तयामळेु वैहदक ब्ाह्मणी हवचार आहण िाहतहवषमताहवरोधी 
सव्मच चळवळतींनी आहण तयांचया फुले, आंबेडकर आदी नेतयांनी ह्रियांचया 
सामाहिक नयायाचया मागणयांसाठी लढा हदलेला आि.े १८५२ साली 
िोतीराव व साहवत्ीबाई फुलेंनी मलुतींसाठी शाळा सरुू केलया. बिुिन परुुष 
आहण ह्रियांचा (अगदी ब्ाह्मणसधुिा) प्श्न या एकाच नाणयाचया दोन बाि ू
आिते असे फुलेंचे आकलन िोते. फुलेंचया भहूमकेतून हशषिणप्सार िा 
सामाहिक पनुर्मचनेचा पाया िोता.

फुलेंचे क्रांनततत्व हरविार्री ब्राह्ि्री स्त्रीनशक्षिप्साराच्री चळवळ
परंतु फुलेंनंतर झालेलया ब्ाह्मणी सधुारकांनी हशषिणप्साराची िी 

चळवळ फक् उचचवणवीय ह्रियांपरुती मया्महदत केली. चातुव्मणय्मवयवस्ेतील 
ब्ाह्मणांचे वच्मसव श्ेष्तव अबाहधत ठेवणयासाठी वंशशधुिी मित्वाची िोती. 
वंशशधुिीचा दावा हसधि करणयासाठी ब्ाह्मण ्रिीचया पाहवत्याची िाहिरात 
करणयाची धडपड ब्ाह्मणी धमा्मची िोती. तयासाठी ब्ाह्मण ह्रियांवर कू्र 
व हिसंक रूढी-हनयम लादणयात आले. परंतु हब्हटशांचया काळात धाहम्मक 
सत्ेचया तुलनेत रािकतीय व प्शासकतीय सत्ेचे मित्व वाढले, ि े ब्ाह्मण 
समािाने िरेले. आधहुनक हशषिणाद्वारे सत्ा हमळवणयासाठी ह्रियांची 
मदत िोऊ शकते, ि े िाणनू ब्ाह्मणांनी कुटंुबसधुारणा व हशषिणाची 
चळवळ राबहवली व ब्ाह्मण ह्रियांवरील कुटंुबांतग्मत दटुि रूढी, प््ा नटि 
केलया व तयांना अनेक कायदशेीर अहधकार हमळवनू हदले. परंतु ब्ाह्मण 
्रिीला हमळालेलया या अहधकारांमळेु ब्ाह्मणी चातुव्मणय्मवयवस्ेला धकका 
बसणयाऐविी ब्ाह्मणांचे प्शासकतीय सत्ेतील वच्मसव अहधक घट्ट व मिबूत 
झाले आहण ब्ाह्मण ्रिीदखेील या ब्ाह्मणी परुुषप्धान शोषणवयवस्ेचा एक 
हिससा बनली.

बिुिन ्रिीची (मिणिे ओबीसी, आहदवासी, दहलत, अलपसंखयाक 
समिूातील) हस्ती िी ब्ाह्मण व उचचवणवीय ह्रियांपेषिा वेगळी आि.े 
गावगाड्याचया उद्ोगवयवस्ेचा ती एक मित्वाचा घटक आि े आहण 
तयामळेु हतला एक अवकाश व मोकळेपणा िोता. कारण हतचया उतपादक 
शक्ती तयावर अवलंबून आिते. ब्ाह्मणी वयवस्ेचे एक मधयवतवी सतू् असे 
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आि ेकती, िात- वणा्मची प्हतष्ा हकंवा उचचता िी ह्रियांवरील बंधनांवरून 
मोिली िाते. ह्रियांवरील बंधने िेवढी घट्ट व कू्र तेवढी िातीची प्हतष्ा 
अहधक. मिणिे ह्रिया िेवढ्या मोकळया तेवढी िात खालचया दिा्मची, असे 
ि ेसमीकरण आि.े या ब्ाह्मणी मलूयसतू्ानुसार बिुिन िाततींना सामाहिक 
प्हतष्ा नािी. चातुव्मणया्मतील श्ेहणबधिता हटकवणयाचया रािकारणाचा भाग 
मिणनू बिुिन ह्रिया आििी सामाहिक व लैंहगक अतयाचाराचया बळी 
आिते. तयांना सामाहिक प्हतष्ा व सरुहषितता नािी. उतरंडीतील तळाचया 
समिूातील ह्रियांना पोशाख हकवा चालीरीततींचया बाबतीत ब्ाह्मण ह्रियांच े
अनुकरण करायलािी बंदी िोती. श्ेहणबधिता हटकवनू ठेवणयासाठी, ब्ाह्मण 
व इतर िातवणा्मतील ह्रियांमधील फरक समािाला दाखवणयासाठी ब्ाह्मणी 
वयवस्ा अतयंत काटेकोरपणे काम करत िोती व ब्ाह्मणांचे अनुकरण 
करणयाचा प्यतन करणाऱया िाततींना पेशवयांनी कडक हशषिा केलयाची 
उदािरणे आिते. याचा दषुपररणाम मिणनू ब्ाह्मण व बिुिन ह्रियांचा दिा्म 
आहण हस्तीमधये प्चंड हवषमता आि.े

बिुिन ह्रियांचया हशषिणाची चळवळ फुलेंचया नंतर संपटुिात आली. 
ब्ाह्मण सधुारकांनी बिुिन ह्रियांना दरूच ठेवले. कारण िी ्रिीसधुारणा 
चळवळ अमानुष व शोषक अशा ब्ाह्मणी धमा्महवरुधि नविती. ती ब्ाह्मणांचया 
हितासाठी काम करणारी व दरूदृटिीने ब्ाह्मणांचया कुटंुबवयवस्ेतील 
ह्रियांहवरुधिचया कू्र अतयाचार व रूढी बंद करून ब्ाह्मण ्रिीपरुुषांना 
संघहटत करणारी चळवळ िोती. तयामळेु ह्ा चळवळीने बिुिन समािावरील 
अनयायाचा हनचरा केला नािी व ब्ाह्मण ्रिीपरुुषांचे वच्मसव घट्ट केले.

दसुरीकडे ब्ाह्मणेतर चळवळीनेिी बिुिन ह्रियांचया हशषिणाचा 
काय्मक्म राबवला नािी. गेलया सत्र वषाांचया सवातंत्योत्र वाटचालीमधये 
इ्लया उचचवणवीय सत्ेची शैषिहणक धोरणे बिुिनहवरोधीच राहिली. 
याचा दषुपररणाम मिणनू बिुिन ह्रिया या हशषिणात मागे राहिलया 
व आििी आपलया दशेातलया एक तमृतीयांश (३५%) ह्रिया हनरषिर 
आिते, मग उचचहशषिण तर दरूच राहिले. बिुिन ह्रियांचया या शैषिहणक 
मागासलेपणासोबतच चातुव्मणय्मवयवस्ेने तयांचयावर लादलेले शारीररक 
कटिाचे वयवसाय, सामाहिक अप्हतष्ा यामळेु या ह्रिया हनरषिर, अहशहषित 
व कमी प्हतषे्चया शारीररक कटिाचया कामात राहिलया. तया अहधकारी, 
डॉकटर, इहंिहनअर िोणयापासनू वंहचत राहिलया. बिुिन ह्रिया सामाहिक पत 
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नसलेलया, आह ््मकदृट्िया गरीब, शैषिहणकदृट्िया मागासलेलया व रािकतीय 
दृटिीने सत्ािीन आिते.

फुलेंचया हशषिणप्सार चळवळीतील िाहतहवषमता व ब्ाह्मणयहवरोधी 
हवचार वगळलयामळेु तयातले क्ांहतकारी तत्वच िरवले. गेलया दीडश े
वषाांत उचचवणवीय व बिुिन ह्रियांमधील हवषमतेचया दऱया अहधकाहधक 
रंुद व खोल िोत गेलया आिते व ििारो वषाांपासनूचे ब्ाह्मणी वच्मसव कमी 
िोणयाऐविी अहधक घट्ट झाले आि.े

बहुजि नस्तयांचे शोरि करिार्री राजकीय वयवसथा
१९२७ साली मिाड ये्े डॉ बाबासािबे आंबेडकर यांनी मनुसमतृीच े

िािीर दिन केले व ििारो वषाांचया मनुसमतृीचया िनमिात हवषमतेचया 
कायद्ाला पया्मयी असे ्रिी-शदू्रांना समतेचे अहधकार दणेारे संणवधान दशेाला 
हदले. परंतु ििारो वषाांचया हवषमतेचया वयवस्ेने घडवलेलया दषुपररणामांतून 
भारतीय समािात अतयंत िहटल अशा समसया हनमा्मण झालया आिते. 
गररबी, बेकारी, उपासमारी, अतयाचार, हनरषिरता, नागरी सहुवधांचा अभाव, 
सवाांगीण मागासलेपण ह्ा हवषमतेने हनमा्मण केलेलया बिुिन ्रिी तसेच 
परुुषांचयािी समसया आिते. आह ््मक, सामाहिक व रािकतीय सत्ा अतयंत 
अलपसंखय अशा उचचवणवीय अहभिनांकडे कें हद्रत आिते; आहण दहलत, 
आहदवासी, ओबीसी, अलपसंखयाक ८५% ्रिीपरुुष बिुिनसमाि िा 
सवा्म्ा्मने सत्ािीन व शोहषत आि.े बिुिन ्रिीचे शोषण कुटंुबवयवस्ा व 
कुटंुबातील परुुषसत्ा करते तयापेषिा अहधक कुटंुबाबािरेची िी सामाहिक, 
रािकतीय वयवस्ा करते.

हब्टीश काळापासनू औद्ोगीकरणामळेु कारागीर िाततींचे परंपरागत 
धंद े बुडाले, तयांचया घरातील वयवसायात काम करणाऱया महिलांच े
वयवसायिी तयामळेु बुडाले. ििारो वषधे हशषिण नाकारलयाचा पररणाम 
मिणनू हशषिणाचे प्माणिी अतयंत कमी. तयामळेु रोिगाराचया चांगलया संधी 
हमळत नािीत. बिुिन महिलांना हमळणाऱया रोिगाराचया संधी या कमी 
उतपननाचया, अप्हतहष्त, असरुहषित व शारीररक कटिाचया असतात. याउलट 
उचचवणवीय महिलांना प्हतहष्त, मोठ्या पगाराचया व सरुहषितता असलेलया 
वयवसायसंधी उपलबध आिते.

हिदं-ू मसुलीम हवद्वेषाचया रािकारणामळेु एकूणच प्चंड असरुहषितता 
आहण लैंहगक अतयाचार मसुलीम ्रिीला भोगावे लागतात. मसुलीम ह्रियांच े
ि ेशोषण इ्ली उचचवणवीय वच्मसवाखालील रािकतीय वयवस्ा करत आि.े
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खैरलांिीमधये भोतमांगे कुटंुबातील ह्रिया व परुुषांवर झालेले भीषण 
अतयाचार आहण दशेभर साततयाने हठकहठकाणी िोणाऱया दहलत-बिुिन 
अतयाचाराचया घटना िचे हसधि करतात कती इ्ली कायदा व पोलीसयंत्णा 
दहलत ्रिीपरुुषांना भेदभाव व अतयाचारापासनू सरुहषितता दऊे शकत नािी 
व नयाययंत्णा नयाय हमळवनू दते नािी.

बहुजि नस्तयांचया मुक्ीचे राजकारि
कायदा संणवधानाचा असला तरी वयवस्ा आििी मनुसमतृीची 

असलयाचे ि े परुावे आिते. समािातील सत्ा, संपत्ी व साधनसामग्रीच े
समान वाटप िचे या सव्म समसयांचे उत्र आि.े ि ेसमान वाटप आपोआप 
हकंवा सत्ाधाऱयांनी राबवलेलया कलयाणकारी काय्मक्मांद्वारे िोणार नािी. िा 
बदल रािकतीय सत्ांतरातूनच िोऊ शकतो. समािातील हनण्मयसत्ा ८५% 
बिुिन ्रिीपरुुषांनी िातात घेणे, िाच समतेकडे िाणयाचा एकमेव माग्म आि.े

बिुिन ह्रियांना तयांचे अहधकार, संधी, हिससा हमळवणयासाठी 
रािकतीय चळवळीहशवाय दसुरा माग्म नािी. तयांची लढाई बिुिन परुुषांशी 
नािी तर उचचवणवीय परुुषसत्ेशी आि.े या लढाईत बिुिन परुुष तयांच े
सिकारी आिते.

आि भारतीय रािकारणात ह्रियांचा सिभाग अतयंत कमी आि.े 
लोकसभा, हवधानसभांमधये तयांचे प्माण नगणय आि.े तया आमदार, खासदार, 
मंत्ी झालेलया हदसत नािीत. रािकतीय पषिांचया व दशेाचया हनण्मयसत्ेमधये 
तयांना स्ान नािी. १९९३ चया ७४वया घटना दरुुसतीनंतर स्ाहनक 
सवराजय संस्ांमधये तयांचयासाठी खास आरषिण असलयामळेु तया मिापौर, 
सभापती झालेलया हदसतात. परंतु या मिापौर, सभापती झालेलया ह्रिया 
ह्ा सिसा प्स्ाहपत पषिातील, हनवडक उचचिाततींतील आहण प्स्ाहपत 
घराणयांतीलच असतात. तयांत बािरेचया सव्मसामानय घरातील बिुिन ह्रिया 
कवहचतच हदसतात. याचा अ ््म महिला आरषिणाचया धोरणामळेु ह्रियांकडे 
सत्ा येणयाऐविी घराणेशािी हटकवणयासाठी महिलांचा पयाद्ासारखा वापर 
िोतो आि.े

१९५२ ते २०१९ या ६७ वषा्मत मिाराषट्रातून हनवडून आलेलया 
एकूण ८१८ खासदारांपैकती ५५ मिणिे अंदािे ६% महिला िोतया. या 
५५ ह्रियांपैकती एकिी मसुलीम ्रिी नािी. २०१४ व २०१९चया लोकसभेत 
हनवडून आलेलया भािपचया २ ओबीसी व २ आहदवासी (जया प्स्ाहपत 
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नेतयांचया घराणयातील आिते) महिला वगळता १९५२पासनूचया १५ 
लोकसभांमधये दोनवेळा खासदार झालेलया १ ओबीसी (केशरकाकू 
षिीरसागर) व १ दहलत (कलपना नरहिरे) महिला वगळता इतर सव्म हनवडून 
आलेलया महिला खासदार या उचचवणवीय व हनवडक प्स्ाहपत घराणयातील 
आिते. मिाराषट्रातून २०१४ ला हनवडून आलेलया सिािी व २०१९ ला 
हनवडून आलेलया आठ पैकती सात महिला खासदार ह्ा प्स्ाहपत नेतयांचया 
घराणयातील आिते. सामाहिक बदलासाठी केलेलया कायद्ांनािी गैरलाग ू
बनवणारी व सव्मसामानय बिुिन ्रिीपरुुषांना सत्ेपासनू दरू ठेवणारी िी 
रािकतीय वयवस्ा आि.े

रािकतीय सत्ेत ह्रियांचा िो अनुशेष हदसतो तो आहदवासी, दहलत, 
मसुलीम, ओबीसी ह्रियांचा आि.े या लोकसंखयेत ८५% असलेलया 
ह्रिया लोकसभा व हवधानसभांमधे अदृशय आिते. महिलांचे प्माण कमी 
असलयामळेु महिलांना ३३.३% आरषिण दणेयाची चचा्म उपहस्त करणयात 
आली. परंतु ‘महिला’ िा एकसंध सामाहिक वग्म नािी. सव्म ह्रियांना 
मनुसमतृीने शदू्र मानले असले तरी तयांचयात प्चंड आह ््मक, सामाहिक, 
सांसकमृ हतक हवषमता आि ेआहण तयांचे हितसंबंधिी परसपरहवरोधी आिते. 
भारती् संणवधानानेिी महिलांना एकसंध असा सामाहिकदृट्िया दबु्मल वग्म 
मानलेले नािी. तयामळेु महिला आरषिणाची चचा्म िी केवळ धळूफेक आि.े

समािातील सत्ेचे वाटप करणयाची प्हक्या मिणिे रािकारण. 
सामाहिक पररवत्मन आहण रािकारण या दोन परसपरहवरोधी गोटिी नािीत. 
प्स्ाहपत हवषम सत्ासंबंधांतील पररवत्मन ि ेसामाहिक पररवत्मनच असते. 
भारतीय समािातील पराकोटीची हवषमता दरू करणयासाठी लोकशािी 
पधितीने रािकारण करून सत्ेमधये नयायय वाटा हमळहवणे, िाच एकमेव माग्म 
आि.े

आि भारतातील रािकारणाचे मॉडेल ब्ाह्मणी आि.े या मॉडेलमधये 
वयक्तीचे मत व हनवडून आलेले लोकप्हतहनधी ह्ा हवकत घेणयाचया वसत ू
मानलया िातात आहण तयासाठी पैसा, दारूबरोबरच बाईचािी वसतूप्माण े
वापर िोतो. सतय-असतयाबदिल हवहधहनषेधशनूय, समतेचया मलूयांवर हवश्ास 
नसलेलया व ह्रियांचे माणसूपण नाकारून तयांना ‘वसतू’ मानणाऱया हिसंक 
व हवषमतापणू्म रािकतीय संसकमृ तीमळेु समािात सव्मत् अतयाचार आहण दःुख 
आि.े सव्मसामानय ्रिीपरुुष सत्ा, संपत्ी, प्हतषे्पासनू वंहचत आिते  आहण 
रािकतीय सत्ा तर तयांचयासाठी दरुापासत गोटि आि.े
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बिुिन ्रिीपरुुषांना रािकारणाचे ि ेब्ाह्मणी मॉडेल बदलावे लागेल. 
्रिीपरुुष समता, बंधभुाव व सतय या मलूयांवर हवश्ास असलेलया ्रिीपरुुषांची 
मानवी समाि घडहवणयासाठी सांसकमृ हतक चळवळ उभी करावी लागेल. 
तयाचवेळी वंहचतांचया िककासाठी लढणारी रािकतीय चळवळ उभी 
करावी लागेल. आि वंहचतांकडे सत्ा, संपत्ी, प्हतष्ा नािी. तयामळेु ते 
रािकारणाचया हवषम लढाईत हटकू शकत नािीत. परंतु स्ाहनक सवराजय 
संस्ांचया पातळीवरील तुलनेने आवाकयात असलेलया संघषा्मवर लषि कें हद्रत 
करून वंहचत बिुिनांना रािकारणात पाय रोवावा लागेल. बिुिन ह्रियांचया 
मकु्तीची लढाई ब्ाह्मणी मलूयांहवरुधिचा सांसकमृ हतक संघष्म, सामाहिक संघष्म व 
सत्ेतील वाटा हमळहवणयासाठीचा रािकतीय संघष्म अशा अनेक पातळयांवर 
लढावी लागेल.
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अमेररकन कवहयत्ी लईुिा गलईुक यांना २०२० वषवीचं साहितयातलं 
नोबेल पाररतोहषक िािीर करताना परुसकार सहमतीने मिटलं कती, “वैयहक्क 
अनुभवांना वैहश्क करणारा िो तीव्र सौंदया्मनुभव आहण अचकू कहवहतक 
सवर लईुिा यांचया कहवतेत हदसतो, तयाचा सनमान मिणनू िा परुसकार तयांना 
प्दान केला िात आि.े” (मॅट्स मालम २०२०) एका उत्म कहवतेकडून 
लोकांची काय अपेषिा असते, ि े नोबेल परुसकार सहमतीचया हनवेदनातून 
हदसनू येतं. 

“सवत:ला आलेलया सिि वा आगळयावेगळया अनुभवांचं वैहश्क 
अनुभवात रूपांतरण करणारी िी हवलषिण कहवता, कहवहतक अंगानेिी 
हततकतीच उत्म आि.े” िी कहवतेची नवी वयाखया कहववय्म नामदवे ढसाळ 
यांचया णचंध्ांची दवेी आणि इतर कणवता या लोकवाङ्मय गमृिाने संकहलत 
आहण प्काहशत केलेलया कावयसंग्रिाला तंतोतंत लाग ूपडते. 

कावयसंग्रिाला हलहिलेलया प्सतावनेत जयेष् कवहयत्ी प्भा गणोरकर 
मिणतात, “या संग्रिातलया कहवतांचया हनहमत्ाने नामदवे सवत:चया आत 
डोकावनू पाितो आि ेअसे वाटत रािते. इतरांचया आयषुयाचे संदभ्म घेत 
तो पनुःपनुिा सवत:कडेच वळताना हदसतो आि.े” (ढसाळ २०१२ : १४) 
पण िीच कहवता वाचताना प्तयेकाला आपली वाटत रािते. मला सांगता 
येत नसलेलं कािीतरी कवी शबदांत सिवनू माझयासमोर ठेवतो आि,े अशा 
आवेगात िा कावयसंग्रि वाचकाकडून वाचला िातो. तया आवेगात प्तयेक 
कहवता दोन वेळा, तीन वेळा, अनेक वेळा वाचली िाते अन् कावयसंग्रि 
पणू्म डोळयाआड केला तरी वाचताना लागलेली धाप आपली आपलयालाच 
दीघ्म काळ ऐकू येते. 

१९७२ ते २०१० या अडतीस वषाांचया काळात नामदवे ढसाळ 
यांचया प्काहशत झालेलया कहवतांपैकती ५६ हनवडक कहवतांचा िा संग्रि 
मराठीतलया ्रिीहवषयक कहवतांपैकती एक मित्वाचा संग्रि मानला िातो. 
खरं तर परुुष कवतींनी ्रिीहवषयक कहवता हलहिणं मराठी कहवतेला नवं नािी. 
अरुण कोलटकर, सौहमत्, हकरण येले, भगवान हनळे, अिय कांडर अशा 
अनेक मानयवरांनी आपलयाकडे बाईचया कहवता हलहिलयात. फ. म.ु हशंद े
यांचया कहवतेतली पणू्म गावाचं भावहवश् कवेत घेणारी आहण प्शांत असनारे 
यांचया कहवतेतली रात्भर हदवयाची वात लिान-मोठी करणारी ‘आई’ 
आपलया खास पररचयाची. तशा रात्ी-बेरात्ी सवपनात येणाऱया, बायकोपेषिा 
मोकळया-ढाकळया वागणाऱया परुुष कवतींचया मैहत्णी/ पे्यसीिी आपलया 
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ओळखीचया. पण ढसाळ यांचया कहवतेतली ‘बाई’ या साऱयािून वेगळी 
आहण तयांची कहवतािी अगदी ्ेट, खलुी व रांगडी. या कहवतेला ‘रांड’, 
‘लंड’ या शबदांचं वावडं नािी, हवटाळाचं हकटाळ अंगावर उडणयाची भीती 
नािी अन् बाईला आहदमायेपेषिा मादी मिणणयाची लाि नािी. 

प्सतुत कहवतासंग्रिाचया मलपमृष्ावर ढसाळ यांचया कहवतेबदिल 
जयेष् कवी सतीश काळसेकर मिणतात, “माणसाचं मिणनू िे िे आि े ते 
तयाचयासाठी, तयाचं आि.े तयात सगळं आलं : तराळ-अंतराळ, घाण 
आहण लवंड, ऊन रक् आहण ऊन लघवी, राग-अनुराग, ताप-अनुताप. 
नामदवे कािी टाळत नािी, हनवडून सांगत नािी.” तयामळेु कवी जया 
वातावरणात वाढतया वयात बागडला, वावरला आहण शिाणासरुता झाला 
तया वातावरणाने िी कहवता िण ूतयाचयाकडून अससल, लखलखीत हलिून 
घेतली.

‘आई’हवषयक तीन कहवता या संग्रिात आिते. तीनिी कहवता 
वाचताना कवीची आईकडे बघणयाची निर इतरांपेषिा वेगळी असलेली 
िाणवते. कवीची आई िरी इतर आयांसारखी भोळीभाबडी, सरळमागवी, 
लेकरांवर माया करणारी असली तरी कवीला मात् हतचया ह्ा भाबडेपणाच ं
कौतुक नािी. 

इथल्या व्वसथथेची दयारू पिऊन जस्या मयाझया बयाि पझंगलया आहथे,
आई, तूही तशीच अज्यानयाचं ियाणी पिऊन खललया् झयाली आहथे्  
...
...
आई, तो तुझया लयाडकया
इथल्या ्ंसककृ तीच्या रूढीच्या िरिंरथेच्या पवचयारयांच्या
व्वसथथेच्या ्मथ्थकयंाच्या पवरुद्ध बंड करून उठलया्,
अशया वथेळथेलया तू गपलतगयात्र झयाली आहथे्, 
हयादरली आहथे् मयाथ्यावर पशरस्तयाण धरण्याऐवजी 
मळूुमळूु रडतथे आहथे्.
आई, हथे ्व्थ अनयावश्क आहथे. (िकृष्ठ ३५)
आईचया भाबडेपणाचं कारण इ्ली वयवस्ा आि,े िी कवीचया 

आईवहडलांसारखया असंखयांना अज्ानात हझंगत ठेवते. िेविा कवी िी 
अज्ानाची नशा दरू करू पाितो, या वयवस्ेला प्श्न हवचारू पाितो तेविा 
वयवस्ेचे ठेकेदार तर घाबरतातच; पण आईदखेील िादरते. अशा वेळेस 
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आईनं खरं तर मलुाचया रषिणा ््म तयाचया बािनेू उभं रािायला िवं; पण आई 
िातपाय गाळून रडते आि ेयाचं कवीला वैषमय वाटतं. आईनं आयषुयभराचया 
्ळवणकुतीची खरी कारणं शोधावीत, तया कशा उद्वलया, का उद्वलया 
याची मीमांसा करावी, असं कवी मिणतो. जया आईचा मलुगा बंडाचा झेंडा 
खांद्ावर घेऊन हनघाला आि,े तया आईने इतकं भाबडं, अज्ानी रािून 
कसं चालेल? ‘मी िसा नागवला गेलोय तशी तूिी! आपलयाला जयानं 
नागवलंय तो एक आि.े’ (पमृष् ३६) याची िाण आता आईला यायला िवी. 
इ्ली वयवस्ा िी अनेकांना हपढ्यानुहपढ्या हस्हतबधि करते, िातीचया-
वयवसायांचया बेड्या िातापायातच कशाला, मेंदभूोवतीिी घालते, तयांचया 
उत्ानाची िबाबदारी नाकारते, ती वयवस्ा अनेक शतकं तशीच आि,े ि े
भान कवीला आलंय. 

िलेेन हसझॉ िी ्रिीवादी काय्मकतवी एका हनबंधात आपलं हनरीषिण 
मांडते कती, “अशा प्कारचं अज्ान ि ेसामाहिक बेशधुिीचं लषिण आि.े िी 
सामाहिक बेशधुिी िशी सव्म प्कारचया सामाहिक शोषणाला कारणीभतू 
आि,े तशीच ती ह्रियांचया शोषणालािी कारणीभतू आि.े” (हसझॉ १९७७) 
िा कवी आईचया समितुीसाठी हलहिलेलया कहवतेतून िचे सांगणयाचा 
प्यतन करतो आि.े या पररहस्तीचा पररपाक मिणनू ितबलतेचया पातळीवर 
पोिोचलेलया ्रिी-परुुषांना भीक मागायला अन् वयहभचार करायला 
हशकवणारी िी वयवस्ा कवीला बदलायची आि.े या कामी तयाला 
आईची सा् िवी आि े आहण िर आईने ि े सव्म समिनू न घेता केवळ 
लेकराचया हिवाचया भीतीने प्ाण सोडला तर तेिी सवीकारून कवी आपली 
लढाई लढणार आि.े जया दवेाधमा्मचा, वयवस्ेचा आधार आईला आहण 
आईसारखया अनेक बायांना वाटतो, तो आधार नािी तर एक अदृशय हपंिरा 
आि ेआहण तयातच या दशेातलया बायकांनी रािणं अनेकांचया फायद्ाच ं
आि,े ि े भान दहलत लेखकांना येऊ लागलयाचा िा काळ. कवी तयाच 
काळातला एक लखख तारा, तप्त हनखारा. धगधगतया हनखाऱयासारखा िा 
कवी आईकडूनिी तयाच धगीची अपेषिा करतो आि.े 

जया समितुीची अपेषिा आईकडून, तयाच समिाची अपेषिा 
िीवनभरासाठी हनवडलेलया सिचराकडून. सव्म िग ्रिी सिचराचया गोऱया 
रंगाची सवपनं बघत असताना कवीला मात् आपलया मादीचा काळासावळा 
रंग िरािी खपुत नािी. कवी ि ेिाणनू आि ेकती या िगातलया कटिकऱयांचा, 
भहूमिीनांचा, बेघरांचा, ओझी वािणाऱया िमालांचा िा रंग आि.े परंपरागत 
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कहवतेला जयाने भलू घातली तो काळासावळा रंग, ती िनुी-परुाणी हम्कं 
मोडीत काढून कवी आपलया सिचराला या आहदरंगांचा नवा अ ््म सांगतो 
आि.े हतला आपलयाबरोबरीचं स्ान दतेाना, कॉमे्रड मिणताना हतला 
आश्सत करतो आि े-

तू आतया स्ती स्ती महणून रयापहली नयाही्,
मी आतया िरुूष िरुूष महणून रयापहलथेलो नयाही...
आिण कॉम्थेड, आिण प्याणयंापतक ्याथीदयार! (िकृष्ठ ३८)
्रिी-परुुषांचं नातं िगाला हकतीिी पे्माचं हदसत असलं तरी तयात 

एक ्ुपं सत्ाकारण अनुसयतू असतं. परुुष िा मालक, भ-ूसवामी, शोषक 
आहण ्रिी तयाची दासी, िककाची भमूी, सदासव्मकाळची श्हमक. िचे 
आिपयांतचया साहितयातून कळत-नकळत मांडलं गेलेलं वासतव. तयाला 
्ेद दऊेन कवी आपलया सिचराला ‘प्ाणांहतक कॉमे्रड’ मिणतो आि.े 

डॉरीस लेहसंग, केट हमलेट या जयेष् ्रिीवाद्ांनी मांडलेला ्रिी-परुुष 
नातयातला सत्ासंबंध कवीने या कहवतेत अचकू हचमटीत पकडला आि े
आहण एक नवी सरुुवात करणयाचं सतूोवाच केलं आि.े पण िा नवा माग्म 
फार ससुह् नसणार याची कवीला िाणीव आि.े या वाटेवरचया नवया कळा, 
नवे उनिाळे, टाकतीचे नवे घाव दोघांनािी सािावे लागतील, याची कलपना 
तो सिचराला दतेो आि,े या िनमात न संपणाऱया लढ्यासाठी हतला तयार 
करतो आि.े कहवता संपताना तो हतला आवािन करतो -

चयावडी्मोर कुजत िडलथेलया शस्तयांचया ्याठया!
पप् थ्े, उचल त्यातलं एक...
मीही उचलतो, चल ---
आतया तू कयाळी्यावळी लयाडकी मयादी रयापहलथेली नयाही् :
ह्या प्चंड पवषमतथेच्या दथेशयात
तू पवहएतनयामी ्ोद्धी झयाली््! (िकृष्ठ ४०)
िेविा प्ाणावर, िगणयावर, कवीचया शबदात अनातमयावर बेततं तेविा 

वण्म, वंश, हलंग, दशे, धम्म.... सव्मच भेद नािीसे िोतात आहण उरतं एकमेव 
सतय... अनयायाहवरुधि पेटून उठणं. या पणू्म कहवतेत माकस्मवाद, ्रिीवाद, 
इिवाद आहण सवाांचा बाप असलेला मानवतावाद अहतशय मनोज् पधितीने 
आलेला आि.े ्रिीचया अहसततवाचा माणसू मिणनू सवीकार करणयाआधी 
पाहिलं िातं ते हतचया शरीराकडे. ि ेशरीर सडुौल असावं, तयाचा रंग गोरा 
असावा, तयाची उंची परुुषाचया तुलनेत कमी असावी, केस काळेभोर 
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अ्वा सोनसळी असावे, डोळे िरणासारखे, माशासारखे, कमळासारख े
इतयादी असावेत, नाक, ओठ नािकू फुलाप्माणे असावेत अशा अनंत 
सौंदया्मचया फुटपट््टया ्रिीचया बाह्रूपाला िोखणयासाठी पवूा्मपार तयार 
केलया गेलया. आहण अ्ा्मतच, ह्ा सगळया परुुषांचया निरेतून बाईकडे 
बघणयाचया, परुुषांनीच तयार केलेलया फुटपट््टया समािातलया ्रिी आहण 
परुुषांनी एकहत्तपणे सवीकारलया. या सगळया मापदडंांमधये ्रिीचया मनाचा, 
मेंदचूा, भावनांचा कुठेच हवचार केला गेला नािी. एक माणसू मिणनू बाईकडे 
बघावं असं कोणालाच वाटलं नािी, िण ू ्रिी मिणिे केवळ परुुषासाठी 
तयार केला गेलेला मांसाचा सुंदर गोळा. िाहणवेनेहणवेत घसुलेलया ह्ा 
पारंपररक निरेला नाकारून कवीने आपलया मादीला आि ेतया रूपात, सव्म 
कामातली प्ाणांहतक सा्ीदार मिणनू संबोधले आि.े प््म वाचनात 
सैधिाहनतक वा वैचाररक वाटत असलेली िी कहवता िसिशी पनुःपनुिा 
वाचली िाते, तयातले कावय गवसत िाते आहण-

आज ज्या प्कयाशयालया तू जनम दथेणयार आहथे्
त्यालया घर हवं, दयार हवं, जमीनजमुलया हवया (िकृष्ठ ४०)

या हठकाणी ते परमोचचपदाला पोिोचतं. नवा हवचार, नवा इझम, सवांकष 
समानता आणायची असेल तर तयासाठी आपलयालाच पमृष्भमूी तयार करावी 
लागेल. प्काशाला केवळ िनम दऊेन काम संपणार नािी तर तो हिवंत रािावा, 
यासाठी कालातीत तरतूद करावी लागेल. आता ् कून चालणार नािी, याची 
सवच् िाणीव सिचराला करून दणेाऱया ह्ा कहवतेतील सवा्मत कावयातम 
ओळी. ् ोडंसं धाट्ि्मयाने मिणावसं वाटतं कती माझ्ा काळ्ासावळ्ा लाडक्ा 
मादीस या कहवतेत हदसणारं समग्र भान मराठी कहवतांमधये फार कमी हदसतं. 
यातली मलूभतू तरीिी उचचप्तीची सामाहिक, सैधिाहनतक आहण रािकतीय 
समि तुकोबांचया गा्ेतलया हवद्रोिाशी अन् जयोहतबांचया अखंडांशी नातं 
िोडते, हकंबिुना तया सैधिाहनतकतेला तीव्र, दखुऱया कावयहबंदपूाशी नेऊन 
हभडवते. साहितय अकादमी पाररतोहषकप्ाप्त जयेष् कवहयत्ी अनुराधाताई 
पाटील, आपलया एका मलुाखतीदरमयान मिणालया, “वैचाररक पातळीवरच ं
्रिीहवषयक भान फार मोिकया कवतींमधये हदसतं.” या मोिकया कवतींमधये 
नामदवे ढसाळ यांचा क्मांक नककतीच फार वरचा आि.े संवेदनशील कवी 
बुहधिमानिी असला तर कहवता कुठचया कुठे पोिोचते, तयाचा िा वसतुपाठ 
आि.े (पाटील २०२०)
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आई आहण सिचराबदिल इतका रोखठोक असलेला कवी आपली 
बिीण, मावशी, मिातारी रािीबाई, वेशयावसतीतलया बायका आहण 
आपलया िनमगावचया बायकांबदिल हलहिताना मात् फार िळवा िोतो. 
मावशी गेलयावर तो मिणतो, ‘उद्ा सकाळी सयूा्मची हकरणं िेविा शोधत 
येतील तुला घरात, तेविा मावशये, तुझया कुठलया आठवणी तयाला सांग?ू’ 
(पमृष् ७६) बहिणीचया आहण तयापाठोपाठ येणाऱया गावचया आठवणतींबदिल 
कवी मिणतो कती, ‘गाव हकतीतरी बदललं, बहिणीचया मरणाची आठवण 
मिणनू मनात रुतून (शंका) बसलेलं घरािवळचं हचंचेचं झाडिी नािीसं 
झालं, पण आठवणी अिनू तशाच आिते. तया आठवणी आलया कती 
... वाटतं, बिीण अिनू मेलेलीच नािी!’ (पमृष् ६७).‘ रेड लाईट एररया’ 
या नावाने बदनाम असलेलया भागातील कुणी एक रािीबाई अधाांगवायनंु 
मरते तेविा कवी कातर िोतो. हतचं अधाांगानं मटुकुळं झालेलं शरीर कवीला 
खरुडत चालणाऱया कासवाची आठवण करून दतंे. हतचं या वसतीत 
तारुणयाचया उंबरठ्यावर हमरवत येणं, हितकया झपाट्यानं नाव मोठं िोत 
गेलं, हततकयाच झपाट्याने तयाचं कािळी धरत िाणं, हतचया िाडामांसाच ं
हचपाड िोत असताना भावाने गावात उसाची शेती वाढवणं, आहण अखेरीस 
याच वसतीत हतचा शेवट िोणं... ि ेसगळंच कवीला असवस् करून िातं. 
जया यललमाचया, काळूबाईचया नावानं िी वाट बायकांना दाखवली गेली, 
तयातली कोणतीच दवेी तयांची द:ुखं दरू करायला आली नािी. एकतीचया 
मारयावरचा दवेीचा दवेिारा दसुरीचया मारयावर चढला, वसतीचया हचरेबंदी 
हभंतीत सतत कोणाला ना कोणाला हचणलं गेलं, तरी वसतीबािरेचया िगानं 
तयाचं कधीच सोयरसतुक पाळलं नािी, कोणतयाच धमा्मनं तयांचया मकु्तीची 
वाट तयांना दाखवली नािी. या वसतीने केवळ पाहिलं-

मनगटयावरल्या चमथेलीगजऱ्यात कवळ्या कलथेजीची पशकयार उरकून
शथेवटची वयाट ियाहणयारथे बयाहथेरख्याली लोक (िकृष्ठ १९)
इ्लया बाया पहिला संभोग रक््रिाव, संभोगोत्र मन:हस्ती, 

आवडनावड, गभ्मधारणा, प्हतहक्या पररणाम, वय-उंची-बांधा यांचयाऐविी 
हिशोब ठेवतात िाडाचा-चामड्याचा-हचखलाचा. सव्मसामानयांना अपररहचत 
असं ि ेिग, पण िचे कवीचं गावातून मुंबईत आलयानंतरचं पररहचत वासतव. 
्रिीवादाला अहभपे्त असलेलया लैंहगक सवातंत्याची ऐशी कती तैशी करणारा 
िा शरीरहवक्याचा सनातन वयवसाय. या वयवसायाचं रगगड भांडवल बाईकडे 
असनूिी तीच इ्ली शोहषत कामगार. अशा नरकात हतचया रि:सवला 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
252

िोणयाची वाट पाहिली िाते, पण इतर बायांसाठी तयाचे िोणारे सोिळे इ्े 
नािीत. उलट हतचं लखलखतं बीि कधी गटारात टाकलं िाईल याचीच 
भीती इ्लया बायांचया तनामनाला वेढून असते - 

नरकयात पतलया ऋतू आलया
...
...
अ्ोशी वयाहणयाऱ्या गटयारयांनी
थम घथेऊन --- पतच्या्याठी 
प्याथ्थनया भयाकली --- दवुया मयापगतलया. (िकृष्ठ २३) 
या वसतीतलया बायांसारखयाच कवीचया िनमगावचया बायका, जयांचया 

द:ुखाशी गावातलया परुुषांना कािी दणें-घेणं नािी. या बायका दपुारचया 
हनवांत वेळी हचललयाहपललयांना मांडीत घेऊन आपलया सखुद:ुखाचया गपपा 
करतात, एकमेकतींचया डोकतीतलया उवा काढतात, निाणीधणुी करतानाची 
दखुणी सांगतात आहण मधनूच नवऱयाने दिेावर केलेले दशंिी िसत-िसत 
दाखवतात. सगळयांची दखुणी वेगळी असली तरी ‘परनारीशी रतलेला परुुष 
असतो तयांचया टीकेचा हवषय; परपरुुषाचया नादी लागलेलया बाईबदिल द्वेष’ 
(पमृष् ८५). बायकांचया किाणया हकतीिी परीपरीचया असलया तरी खरं द:ुख 
एकच - मनािोगता परुुष आपलया वाट्याला न येणं. समसत बायकांचं ि ेसपु्त 
द:ुख कळलयागत कवी मिणतो –

मयाझ्या कपवतथे, पदवया पवझवून तळमळत रयाहणयाऱ्या बयाईलया जयाणून घथे
िरिरुुषयाच्या नयादी लयागणयाऱ्या बयाईचया जीव घथेऊ ियाहणयाऱ्या पतच्या
नवऱ्याचया रयाग पटिून घथे. (िकृष्ठ ८६)
िगताना आिबूािलूा आयषुयाचं ि े उघडंनागडं, हनलािरं सवरूप 

पाहिलयामळेुच असेल कदाहचत, अनेक िणतींबरोबरीचे शययासोबतीच े
अनुभव कोणतािी आडपडदा न ठेवता कवीने मांडले आिते. तयाचया 
समरणात दीघ्मकाळ राहिलेलया या ह्रियांची नावेिी तयाने िािीर केली आिते. 
आहण हवशेष मिणिे कावयाचया दृटिीने या कहवता फारच सरस उतरलया 
आिते, अगदी मनाचया गाभयातून आलयासारखया.

जडलथेल्या गंडयाचया िररहयार करून 

्याखळदंडयातून मलया पन्गया्थचया बनवतथे्;
कण्याचं गयाणं गया्लया लयावतथे्. (िकृष्ठ ३४)
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टचकन उमलून आलीच आहथे् डोळ्यांत अगोदर
तर आतया थयंाबवू नको्
्यावरतीचया िदर नको कयारणीभूत पनपमत्यालया (िकृष्ठ ४८) 
 
फुलयांच्या ्गुंधयािथेक्या छयान अ्तो चयाररत््याचया वया् (िकृष्ठ ६३)
 
पकती ्रळ्ोिी होती्, धम्थग्ंथयातील ओळी्यारखी! (िकृष्ठ ६८)
 
तुझी िरवयानगी न घथेतया, तुझ्याच दयारयात मयाझ्यातलया रयानटी िशू बयंाधून 
आलो (िकृष्ठ ६९)
या कहवतांचयाबरोबरीने इतरिी अनेक हठकाणचया कावयप्हतमा 

वाचताना ्कक विायला िोतं. मुंबई मिानगरात िनमलेलया अ्वा 
इ्े कारणाकारणाने रमलेलया अनेकांचया हृदयात या नगरीहवषयी अपार 
पे्म आि.े इ्ली प्दहूषत िवा िाच तयांचा प्ाणवाय ूआि.े पण या नगरीला 
‘माझया हप्य रांडे मिणणारा’ नामदवे ढसाळ कदाहचत एकमेवाहद्वतीय. 

मुंबई, मुंबई माझ्ा णप्् रांडे! या कहवतेत कवीने तयाचया हप्य 
नगरीला असंखय हवशेषणं लावली आिते. िी नगरी तयाला कामातूर लक्मी, 
शभुाशभुाची सावली, आकाशानंतरचा हवलपु्त सवग्म, भाषेचा िातमाग, 
माणसांचा समदु्र, प्दहूषत काळीकहभनन, िीवशा्रिाचया पानावरची 
िालचाल, भटकभवानी अशा हवहवध रूपात भेटते, तयाचया तनामनात 
खोल रुतून बसते. भलयाभलयांना नागवणारी, खेळवणारी, अखंड धावत 
असणारी िी नगरी कवीचया धमनयांतून िण ूसतत वािते आि.े या नगरीहशवाय 
कवी आहण खरं तर कवीसारखे असंखय कलाकार, कामगार, शोहषत, 
नोकरदार, भणंग, दररद्री, चकचकतीत लोक, यांचयाहशवाय िी नगरी अधरुी 
आि.े यावर एक पणू्म समीषिालेख हलहिता येईल, इतका प्चंड या कहवतेचा 
पैस आि.े मुंबईवर हिवापाड पे्म करणाऱया कोणाचेिी डोळे भरून येतील, 
असा अनाित नाद या कहवतेत भरून राहिला आि.े वेगळया वाटेचया अशाच 
आणखी दोन कहवता मिणिे रमाबाई आंबेडकर आहण मा् रुखणमने!. 
भारतरतन डॉ. बाबासािबे आंबेडकर यांचया प््म पतनी रमाबाई आंबेडकर 
यांचया अ्क कटिाची िाणीव साऱयांंनाच आि.े कवीचया िाताला िेविा 
रमाबाईचंा एक िीण्म फोटो लागतो, तेविा तया माउलीचया तयागाने, कटिाने 
कवीचं हृदय भरून येतं, हतचया शीतल, सिनशील सवभावाने िण ूचंदनाचंच 
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मलूय कमी झालं, असं कवी मिणतो. तर हवठ्लाचया रुहकमणीची समितू 
काढताना तो मिणतो -

नको रचू् कुभयांड, नको घथेऊ् ्ौशव ---
अशया अदयावतीि्ी होई ्ं्यारयाचया नयाश!
्गुयानु् गुथे ियाहत आली् ्रळ,
मग मध थ्ेच कया ग हथे शंकथे चं गरळ?
मया् रुखपमनथे, तुह्या ियंाडुरगं मह्या जनीचया ग बयाि
जनी नयामदथेवयाची तुही ्खखी ग लथेक! (िकृष्ठ ८४)
इतर वेळी अहतशय ऐहिक (materialistic) आहण वयाविाररक 

(practical) पातळीवरून ्रिी-परुुष संबंधांकडे पािणारा कवी या दोन 
कहवतांमधये वेगळाच भासनू िातो. तसाच तो कातरकातर िोत िातो 
हचंधयांचया दवेीचया आठवणीने.

णचंध्ांची दवेी िी या संग्रिातली सवा्मत मित्वाची कहवता. कवीचया 
गावातलया येणयािाणयाचया वाटेवर िी हचंधयांची दवेी सिनू उभी आि.े 
माणसाचं िीणं मिणिे एकूणच दीड हवतीची पोटाची खळगी भरणयासाठी 
केलेली धावपळ अन् तया धावपळीला ससुह् करणयासाठी तयाने शोधलेले 
आधार - कधी दवेाहदकांचे, कधी माणसांचे, कधी हवचारांचे. कवीचया 
आईने गावाबािरे िाताना अन् पनुिा गावात येताना वाटेवर शोधलेला एक 
आधार मिणिे िी हचंधयांची दवेी. या हचंधयांचया दवेीत कवीला हदसतात 
हचरगटंु नेसणाऱया अनेक बाया - ओळखीचया, अनोळखी. आईचा िात 
धरून हचंधयांचया दवेीसमोरून िाताना कवीचया मनातली परंपरागत दवेीची 
प्हतमा आहण या दवेीचं रूप याचं द्वंद्व सरुू असायचं. परंपरागत दवेीचया 
िातातली श्रिं पािून कवीला ती रषिणकतवी वाटणयाऐविी हि्ंरि, आक्मक 
वाटायची तर आईची दवेी फारच मिेशीर. िी हचंधया नेसलेली, िातात श्रि 
नसलेली दवेी दटुिांचा कसा संिार करत असेल, असा प्श्न कवीचया मनात 
यायचा. पण आईचा मात् या हचंधयाचया दवेीवर अपार हवश्ास. हतला मािीत 
िोतं, येड्याबागड्यांचा प्पंच असतो हचंधयांचा तयामळेु ह्ा दवेीला आपली 
द:ुखं नककती कळत असतील. हतचयावर भरवसा ठेवनू आई कवीचं बोट धरून 
खशुाल पंचक्ोशीतून हफरून येत असे. आहण आि सव्म कािी कळायला 
लागलयावर, आई या िगातून हनघनू गेलयावर, आपलया नाहसतकतेचा टेंभा 
उंच हमरवलयावर पनुिा कवीला आईची श्धिा आठवते आि.े िगणयाचया 
वाटेवर ये-िा करताना आईची आठवण येते आि.े कोणीतरी आपलं बोट 
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हवश्ासानं, हनडरपणानं धरावं असं वाटतं आि.े हचंधयांचया दवेीचया रूपात 
कवीला आईच हदसते आि.े पदराचया एका हचंधीवर हवसंबून या िगड्वयाळ 
प्पंचात हनभ्मयतेने वावरणारी, कवीचं लिानगं बोट धरून तयाला या 
प्पंचापयांत आणनू सोडणारी आई अनाकलनीय वाटता वाटता आता कुठे 
तयाला कळू लागली आि.े

गावापासनू मुंबई मिानगराचा अहवभाजय भाग बनणयापयांत झालेला 
कवीचा प्वास, प्तयषिािून प्हतमा उतकट असं कवीने हमळवलेलं मराठी 
साहितयातलं स्ान आहण यादरमयान तयाला भेटलेलया अनेकानेक 
ह्रिया, यांचा मनोज् आलेख मांडणारा िा कहवतासंग्रि. या वाटेवर दोन 
्रिीरूपांनी तयाची अखंड सा् केली. एक - तयाची प्तयषि आयषुयातली 
सिचर-पतनी आहण दसुरी लावणयवती कहवता. नामदवे ढसाळ यांची 
कहवता ि े खरं तर साहत्वक, सोवळया मराठी कहवतेला आहण गुंगीतलया 
गोडगोड साहितयहवश्ाला पडलेलं, खडबडून िागं करणारं एक रांगडं सवपन. 
या कहवतेने केवळ बाईचयाच अंगावरची सवपनील शबदांची व्रिं फेडली 
नािीत तर मराठी कहवतेलाच नागवं केलं. ्रिीिाहणवांचया कहवता मिणनू 
लोकांसमोर िे पेश केलं िात िोतं, ते हकती संकुहचत, साचेबधि िोतं, ि े
नामदवे ढसाळ यांचया कहवतांनी दाखवनू हदलं. सततचा संयतपणा, 
प्हतमांचे अलंकार, परपरुुषाचा हतटकारा, नवऱयाशी एकहनष्ता, मातमृपे्माच े
गोडवे, हप्यकराचा हवरि यात अडकलेली ्रिीिाहणवेची कहवता ढसाळांचया 
कहवतेनंतर मकु् झाली. पढुचया अनेक कवतींनी िा मोकळेपणा आतमसात 
केला. ्रिीहवषयक कहवतांची पररमाणं बदलली. प्ामाहणक अहभवयक्ती, 
रोिचया वापरातली भाषा आहण माणसाचं या समृटिीतलं सववोचच स्ान 
िी ढसाळांचया कहवतेतली बलस्ानं अनेकांनी आपलया कहवतेचा भाग 
बनहवली. मात् आिबूािलूा घडणाऱया घटनांचे रािकतीय, सामाहिक आहण 
आह ््मक अ ््म लावणं, ि े कवीचं वा साहिहतयकाचं काम, िे ढसाळ यांनी 
केलं, तो वारसा फार कमी कवतींना पेलता आला. 

्रिीिाहणवांचया कहवतांचा बोलबाला आपलयाकडे सतत चाल ू
असताना ढसाळ ्रिीहवषयक कहवतांतून माणसूिाहणवा मांडत राहिले. 
हसमोन द बोिुविारसारखं सतत आपलयाला सांगत राहिले “बाई घडवली 
िाते नंतर... िनमतः ती माणसूच असते.” पररणामी, तयांची कहवता 
कुठेिी अश्ील, वखवखलेली झाली नािी. समोर ्रिीचं शरीर असलं तरी 
तयापलीकडचया हतचया मनाकडे, मेंदकूडे आहण माणसूपणाकडे कवीचा सरुू 
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झालेला प्वास कहवतेत हदसत राहिला. प्श्न: ज्ाला उत्र नाही या कहवतेत 
कवी िरी मिणत असला - ‘बाई : गढू राहिली कायमची माझयासाठी’ 
(पमृष् ८१) तरी तयांची कहवता वाचताना वाटत राितं कती खपूच गुंता उकल ू
शकलाय कवी बाईपणाचा. कवीसाठी ‘बाईपण’ मिणिे हनववळ िैहवक सतय 
राहिलंय आता. हतचं माणसूपण तयाचया कहवतेने कधीच आपलंसं केलंय. 
या हिवाभावाचया सखीप्हत कवीदखेील कमृ तज् आि.े

कपवतथेनथेच मलया कथे लथे
पनम्थळ, पनरयाग्, पनववैर;
रयात्रीच्या पनळ्याभोर 
आकयाशयातील ग्हतयारथे मोजया्लया कपवतथेनथेच
पशकवलथे मलया.
कपवतथेनथेच मलया खरयाखरुया
मयाणू् बनवून ्ोडलथे, नयाहीतर ्या
नरकयातून शक् नवहतथे मलया बयाहथेर थ्ेणथे... (िकृष्ठ ९३) 
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मानवाचा एकूण इहतिास बहघतला तर लषिात येईल, कती िा संघषा्मचा 
इहतिास आि.े अगदी प्ा्हमक अवस्ेत माणसू सवतः आहण आपला 
समिू हिवंत रािावा यासाठी संघष्म करत िोता. तो संघष्म पढेु मलूभतू गरिा 
हमळवणयासाठी झाला. पढेु पढेु तो मानवाचया अहसमतेपयांत पोिोचला. 
आताचया िगात कािी हठकाणी अिनूिी अनन, व्रि, हनवारा, हशषिण, 
आरोगय या मलूभतू गरिांसाठी संघष्म सरुू आि,े तर कािी हठकाणी तो तया 
समिूाचया अहसमतेपयांत आला आि.े या मलूभतू गरिा हकंवा अहसमता 
हटकवणयासाठी आपलया िवळचया हकंवा ि े हटकवणयासाठी जया जया 
गोटितींचा अड्ळा येतो तया सव्म घटकांवर, समिूांवर हनयंत्ण हमळवणयासाठी 
सत्ा हमळहवणे, असे ह्ा संघषा्मचे सवरूप आि.े िगभर ि ेसंघष्म वेगवेगळया 
नावांवर झाले. तयातून एक प्कारची मानवाची उतरंड तयार झाली आि.े 
ह्ाच उतरंडी मिणिे तया तया समािातील, समिूातील हवषमता िोय. ह्ा 
उतरंडीचया टपपयांना धम्म, िात, वग्म, वंश, प्दशे आहण हलंग अशी नावे 
दणेयात आली आिते. सत्ा हमळवताना वरील प्कारांनुसार समिू तयार झाले 
आहण तयांचयात आपापसात संघष्म झालेला हदसतो. 

यात हलंगहवषमता िी पमृरवीचया पाठीवर सव्म प्दशेांत, समिूांमधये 
अहसततवात िोती, हकंबिुना आििी आि ेअसं आपलयाला हदसेल. फक् ्रिी 
मिणनू हकंवा वेगळी लैंहगक ओळख आि ेमिणनू एखाद्ा वयक्तीचे िगणयाच े
अनेक अहधकार नाकारणे हकंवा तया अहधकारांचा संकोच करणे हकंवा ते 
अहधकार हमळवणयासाठी कारण नसताना खपू संघष्म करावा लागणे, याला 
‘हलंगहवषमता’ मिणता येईल. िी हलंगहवषमता रोिचया िगणयात कुठे कुठे 
अनुभवावी लागते तयाचा आढावा आपण या लेखामधये घेणार आिोत. 
भारतात अनेक प्कारचया हवषमता अहसततवात आिते. मग ती हवषमता िात, 
धम्म, हलंग, प्दशे, वण्म, वग्म या हकंवा यापेषिा अहधक मदुद््ांवरून असलेली 
हदसते. भारत दशे हवसावया शतकात सवतंत् झालेला दशे आि.े तयाआधी 
ह्ा दशेात अनेक प्कारचया हवषमता िोतया. हपढ्याहनपढ्या ह्ा हवषमता 
असलयामळेु तया नैसहग्मकच आिते असं वाटावं, इतकया तया रुिलेलया 
िोतया. शरीर मिणिे कान, नाक, डोळे या नैसहग्मक अवयवांची सौंदय्मरचना 
व तयावरून तया ्रिीची प्हतमा, हतचा मानपान, प्हतष्ा ह्ा िनमिात आिते 
ि े रुिवणयात सत्ाधारी यशसवी झाले. हशषिणाचा प्चार-प्सार नविता, 
राजयसत्ािी साव्मभौम नविती आहण संचारसवातंत्यिी नवितं. तयामळेु 
उचचिातीचया परुुषाला एखादी ्रिी आवडली आहण तयाने हतची मागणी 
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केली, शययासोबत करणयाची इच्ा वयक् केली, तर तया दहलत ्रिीला नािी 
मिणणयाचा अहधकार नविता; कारण आपले शरीर ि ेतयाचेच आि ेिी समि 
हस्रावलेली िोती. िा झाला तया ्रिीला हतचया िातीमळेु भोगावा लागणारा 
अतयाचार. पण याबरोबरच फक् ्रिी आि ेमिणनू रोिचया आयषुयात शेकडो 
ह्रियांना अनेक प्कारचया त्ासांना, अतयाचारांना, हिसंाचाराला सामोरे िावे 
लागते. 

भारतात हशषिणाचा झालेला प्सार, हवशेषतः ्रिीहशषिणाचया प्साराने 
‘गलुामहगरी’ िी मानहसकता आि ेि ेअधोरेहखत केले. िी वयवस्ा मानवहनहम्मत 
असलयामळेु ती संपवता येते, याहवषयीची चळवळ उभी राहिलयामळेु ह्रिया 
मकु् विायला सरुुवात झाली. शेतीचा शोध लागला आहण मानव ‘िमात’ 
मिणनू हस्रावली. अननासाठीची हतची भटकंती ्ांबली. अनन आपण 
हनमा्मण करू शकतो, िा हवश्ास मानवामधये हनमा्मण झाला. ह्रियांनी शेतीचा 
शोध लावला आहण मानव हशकारीबरोबरच सवतःचया अननाची हनहम्मती 
शेतीमाफ्म तिी करू लागला, तोपयांत सव्मच मानवप्ाणी ‘मानव’ मिणनू 
समान िोता ि ेआपलया लषिात येईल. िहमनीत टाकलेले बी आहण ्रिीचया 
गभा्मत रुिणारा नवीन िीव ह्ा घटनेकडे िोपयांत सि्मन मिणनू पाहिले गेले 
तोपयांत िी समानता मानवात हशललक िोती. पण िेविा शेतीमधये नांगराचा 
उपयोग िोऊ लागला आहण ्रिीचया गभा्मवस्ेसाठी परुुष आवशयक आि,े 
याची िाणीव परुुषांना झाली तेविापासनू ह्रियांना हनयंत्णात ठेवणयाची 
सपधा्म हकंवा प््ा सरुू झाली. पढेु िाऊन शेतीचया भभूागावरील मालकती 
िकक िी संकलपना आली (जयाला इगं्रिांनी ‘सात-बाराची नोंद’ असे नाव 
हदले) आहण बाईचया गभा्मवरिी मालकती िकक सांगणयाची प््ा सरुू झाली. 
तयामळेु ह्रियांचया ‘योनीवर’ समािाने अनेक बंधने लादली. तयासाठी ्रिीच े
शारीररक संबंध आहण तयातून िनमाला आलेली संतती कोणाचया मालकतीची 
यावर मानवात संघष्म सरुू झाले आहण ह्रियांना घराचया आत ढकलणयाची, 
तयांचया संचारावर बंधने आणणयाची पधित रूढ झाली. िहमनीची मालकती 
माझयाच ताबयात रािणयासाठी ‘वारसा’ िी संकलपना रुिली आहण िा 
वारसा माझाच असणयासाठी ‘लगन’ नावाची सामाहिक संस्ा, वयवस्ा 
िळूिळू प्स्ाहपत करणयात आली.

ह्ा लगनाचया वयवस्ेने िात अहधक घट्ट केली आहण ती वयवस्ा 
हटकहवणयासाठी ह्रियांवर अनेक हनयम, बंधनं लाग ू करणयात आली. ती 
बंधनं कशी चांगली आिते, हतचया फायद्ाची आिते ि ेपटवनू दणेयासाठी 
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तया प्तयेक बंधनात एक उतसव, सण सािरा करणयाची पधित िोडणयात 
आली. समािात असलेलया रूढी, परंपरा, प््ा ह्ा आपलया हवरोधात 
आिते हकंवा आपलयाला हनयंहत्त करणयासाठी आिते, ि ेरोिचया घरातलया 
कटिांमळेु हतचया सवतःचया लषिात यायला हतला सवड हमळाली नािी. तसेच 
जयांचया लषिात आले आि े तयांना इतरांना, हवशेषतः ह्रियांना समिावनू 
सांगणे अवघड िोते. ह्रियांना िात मिणनू कािी फायद े हमळतात पण ्रिी 
मिणनू सव्मच िातीचया ह्रियांना दयुयमच समिले िाते ि ेआपण इ्े लषिात 
घयायला िवे. ह्ा लेखात आपण ‘्रिी’ मिणनू हतला काय काय नाकारले 
िाते आि,े तयाचा आढावा घेणार आिोत. 

ह्रियांना िनमाला घालणयापासनूच तयांचयावर अनयाय केला िातो. 
गभा्मशयात असताना गभा्मत असलेली एखादी कमतरता लषिात आली तर 
ती वेळीच दरुुसत करता येईल ह्ा सदि्तेूने ‘गभ्मिल परीषिा’, जयाला आपण 
सोनोग्राफती मिणतो ि ेतंत् शोधणयात आले. पण ह्ा तंत्ाचा नववद टककयांपेषिा 
िासत वापर िा गभा्मतील हिवाचे हलंग काय आि ेि ेिाणनू घेणयासाठीच 
केला िातो. तयातिी मलुीचा गभ्म असेल तर तो काढून टाकणयाकडे कल 
असतो. तयामळेु लोकसंखयेत एक ििार परुुषामागे िेवढी ह्रियांची संखया 
असायला िवी तेवढी ती नसलयाचे हदसते. जया जया हठकाणी लगनात िुडंा 
हदला िातो, मलुतींना लगन ठरेपयांतच हशकवले िाते, मलुतींचया संचारावर 
सतत बंधन असते अशाच कुटंुबात, प्दशेात गभ्महलंग हनदान करून मलुतींचया 
गभा्मचे ‘गभ्मसमापन’ (गभ्मपात) केले िाते. आहदवासी कुटंुबांमधये हकंवा 
आहदवासीबिुल भागात गभ्महलंग हनदान केले िात नािी हकंवा मलुीचा गभ्म 
आि ेमिणनू तयाचे गभ्मसमापनिी केले िात नािी. याचा अ ््म तयांचयाकडे 
हलंगसमानता आि े हकंवा ह्रियांना अहधक सनमान आि ेअसे समिणयाच े
कािी कारण नािी. पण मलुतींना गभा्मत न मारता, मलुगा िनमाला येईपयांत 
मलुतींना िनम दणेयाचा अहधकार हदला िातो. तयामळेु एकेका घरात चारचार 
ते सातसात मलुी आिते असे हदसते. मग ह्ा ‘अनवाँटेड’ मलुतींना माहसक 
पाळी सरुू िोईपयांत शासकतीय आश्म शाळांमधनू हशकहवले िाते आहण 
पाळी सरुू झाली कती तयांचे लगन करून हदले िाते. लवकर लगन, लगेचच 
बाळंतपण आहण घर व कुटंुबासाठी करावे लागणारे कटि या सव्म त्ासाला तया 
मलुतींना सामोरे िावे लागते. समािातलया हलंगहवषमतेचा पररणाम कारण 
नसताना तयांना भोगावा लागतो. 
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सज्षिश्रीलता - ि े्रिी मिणनू असलेले शारीररक वासतव वेगवेगळया 
हठकाणी, वेगवेगळया समािात, वेगवेगळया काळात हतचयाच हवरोधी 
वापरलं गेलंय, वापरलं िात आि.े लगन झालेलया ्रिीला मलू झालं नािी 
तर हतला ‘वांझोटी’ मिणनू आयषुयभर हिणवलं िातं. हतला कुठलयाच 
कौटंुहबक काय्मक्मात बोलावलं िात नािी. आलीच तर फक् कटिापरुती 
मिरू मिणनू हतचा वापर िोतो. बरं मलंु झाली, हतने हतची सि्मनशीलता 
वापरली तरी तयात फक् मलुगे िोणे अपेहषित असते हकंवा हकमान एक 
मलुगा िोणे अपेहषित असते. फक् मलुीच असलेलया ह्रियांनािी सततचया 
मानिानीला सामोरे िावे लागते. एकाच मलुीवर फॅहमली पलाहनंग करणाऱया 
लोकांबदिल आदर असणे, तयांचे अहतरेकती कौतुक करणे आहण तयांनािी 
याचा अहभमान, गव्म वाटणे, िा एका अ्ा्मने सव्म ्रिीिातीचा अवमान 
आि.े एखाद्ा ्रिीने लगन िोणयापवूवी हकंवा लगन न करता मलू िोऊ हदले 
तर हतला ‘कुलटा’, ‘बदचलन’, ‘चाल’ू ठरवनू हतचं िगणं महुशकल केलं 
िातं. याचा अ ््म हतचं गभा्मशय हतनं कसं वापरावं, याचा कुठलाच अहधकार 
हतला नसतो. परुुषाचया कुठलयाच अवयवावर समािाचं बंधन नसतं. पण 
सव्म समािातलया ह्रियांचया गभा्मशयावर मात् समािाचं अनेक प्कारच ं
बंधन असतं. ह्ा बंधनांमळेु ह्रियांनी लगन केलंच पाहििे, ते एका हवहशटि 
वयातच केलं पाहििे, एका हवहशटि वयानंतर लगन करता कामा नये, लगन 
सविातीतच, कुटंुबातील वयक्ती मिणतील तया परुुषाशी, कुटंुब मिणेल तया 
पधितीनेच आहण हवषमहलंगी वयक्तीशीच करायचे असे अनेक हनयम तयार 
झालेले हदसतात. ि े हनयम पाळले नािीत तर ह्रियांना अनेक प्कारचया 
अतयाचाराला, हिसंाचाराला बळी िावे लागते. तयात एखाद्ा ्रिीला माहसक 
पाळी येत नसेल, गभा्मशय नसेल तर मग हतला माणसू मिणनू मोिलेच िात 
नािी. याचा अ ््म िे हतचया िातात नािी तया गोटिीची हकंमत समािातलया 
्रिी-परुुष हवषमतेमळेु ह्रियांना मोिावी लागते. 

शुद्ध नकंवा पनवरि - या संकलपना मानवाचया बाबतीत तेिी ह्रियांचया 
बाबतीत वापरलया िातात याचा सवाांत मोठा त्ास ह्रियांना हपढ्याहनपढ्या 
भोगावा लागला आि.े ह्रियांचे शारीररक संबंध कोणाबरोबर आिते तयावरून 
हतचे पाहवत्य ठरवणयाची पधित सव्मच समािात, अगदी पढुारलेलया पवू्म 
दशेांमधयेिी हदसते. इगंलंडचया रािपतु्ाचया िोणाऱया बायकोची ‘कौमाय्म 
चाचणी’ करणयाची प््ा आििी सरुू आि.े सधया असलेलया रािपतु्ाची 
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पतनी ‘डायना’ हिने िी अमानवी चाचणी नाकारली िोती. याचा खपूच गंभीर 
हवषय बनवला गेला िोता. पढेु डायना यांचा अपघाती ममृतय ूझाला. तो तयांचया 
कुटंुबाने घडवनू आणला, अशी रािकतीय चचा्म तयांचया दशेात आििी केली 
िाते. शधुितेसाठी ह्रियांवर अनेक बंधनं लादली िातात. उदािरणा ््म, िेवण 
झालयानंतर परुुष िमखास शतपावली करणयासाठी, िेवण हिरवणयासाठी 
चौकात िाऊन बसणयाची तयांची इच्ा अहतशय सिितेने पणू्म करतात. 
याउलट अंधार पडायचया आत ह्रियांना मात् घरी यावंच लागतं. अंधारात 
हतचयावर कािी संकट आलं, हतला कोणी ् ेडलं, हवनयभंग केला आहण हतने 
याची तक्ार केली तर हतला पहिला अहतशय असंबधि प्श्न हवचारला िातो 
कती, तू एवढ्या रात्ी बािरे काय करत िोतीस? ह्ा सगळया पाहवत्याचया 
कलपनेमळेु दहषिण आहफ्केसारखया दशेात मागील पननास वषाांपयांत बाईचया 
योनीला लोखंडी पत्ा आहण कुलपू लावनू साखळीने िखडले िायचे आहण 
तया कुलपुाची चावी घरातलया परुुषांकडे ठेवलेली असायची. मसुलीमबिुल 
दशेात ह्रियांना रसतयाने एकटीने चालणयाचे, संचार करणयाचे सवातंत्य नविते. 
हतला हतचयाशी संबंहधत असलेलया परुुषासिच चालावे लागायचे. एकटीने 
हकंवा आवडीचया परुुषासोबत कुठेिी िाणयाचे सवातंत्य ्रिीला अनेक वषधे 
नविते. 

हशषिण, वयापाराचया दृटिीने पढुारलेला बोिरी समाि ह्रियांना लैंहगक 
भावना हनमा्मण िोऊच नये मिणनू हतचया लिानपणीच हतचया योनीची 
हशहश्नका (योनीचया वरचया भागात असलेला मांसल भाग, हि्े ्रिीचया 
शारीररक संबंधाची इच्ापतूवी िोते) काढून टाकतात. पवूवी िा सव्म हवधी 
अहतशय अमानवीपणे घरीच केला िायचा. हशहश्नका काढून टाकणयाचया 
अघोरी प्कारामळेु हनमा्मण झालेलया िखमा आहण वेदना अनेक हदवस बऱया 
विायचया नािीत. आता मॉडन्म िगात िा हवधी एखाद्ा ्रिीरोग तजज्ांकडे 
सटरलाइि उपकरणांचया सािाययाने केला िातो. सवा्मत िुशार आहण 
तयामळेु उचचपदावर बसलेला उचचवणवीय ब्ाह्मण समाि अिनूिी ‘मुंिीचा’ 
काय्मक्म करतो. यात हशकलेलया ह्रिया नटून्टून, सट्ु्टया काढून मोठ्या 
उतसािाने सवतःचया अहसततवाचा अवमान करणाऱया या काय्मक्मात भाग 
घेतात. कुठलयाच परुाण - पोरयांमधये मुंिी का करावयात, याचा उललेख 
नािी. कािी धाहम्मक पसुतकांत हकंवा साथया : षोडशसंसकार दशयानसारखया 
संसकार करणयासाठी हलहिलेलया खास पसुतकांत िा हवधी कसा करायचा 
याचे वण्मन आि.े तया हवधीचे सम ््मन करताना ि े पसुतक मिणते कती, ऐन 
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वयात येणाऱया मलुांना सवतःचे चाररत्य समिावे, आपलया लैंहगक भावना 
हनयंत्णात ठेवनू ज्ानप्ाप्ती आहण अ्ा्मि्मनासाठी लागणारे कौशलय तयांनी 
हमळवावे, यासाठीचा िा हवधी आि.े िी भहूमका सवीकारली तरी मनात प्श्न 
येतो कती, मग िा हवधी मलुतींसाठी का नािी? आहण मलुतींनी कमवायचे नसते, 
िा हवचार जया संसकारात समाहवटि आि ेहत्े बायका रमतात कशा? बरं ह्ा 
समािात अ्ा्मि्मन करीत नािीत अशा मलुी, ह्रिया सापडणं िरा अवघडच 
आि.े तयामळेु कोणी एके काळी कदाहचत िा हवधी योगयिी असेल, पण 
आि िवळपास प्तयेक ्रिी कमावते आि,े सव्म षिेत्ात हतने आपले कौशलय, 
बुहधिमत्ा हसधि केली आि,े िी वसतुहस्ती आि.े असे असतानािी याप्कारच े
हवधी केले िाणं ि ेहलंगभेदिनय हवषमतेचे मतू्म रूप आि,े असे मिणता येईल. 

आििी माहसक पाळीचया काळात वेगळया बसणाऱया ह्रिया संखयेने 
खपू आिते. या हदवसांत ्रिीने घरातलया सवयंपाकाला, दवेघराला िात 
लावायचा नािी पण दळण, कपडे धणुे, भांडी घासणे िी कटिाची कामे मात् 
करायची असा दटुपपीपणा सरा्मस सरुू आि.े दकुानात हमळणारे पापड, 
लोणची जया ह्रिया करतात तयांना तयांचया माहसक पाळीला सटु्टी नसते. 
तयांचया पाळीमळेु तयांचयाकडचे पापड, लोणची खराब िोत नािीत; तर मग 
घरातले कसे काय िोतील, असा प्श्न हवचारायची संधी ह्रियांना उपलबध 
नािी. तसेच पाळीचया हदवसांत दवेघरात िाणयाचा प्योग करणयाची मभुािी 
ह्रियांना उपलबध नािी. लिानपणापासनू घरादारात सगळीकडे तेच तेच ऐकून 
मनावर इतकं हबंबवलं गेलेलं असतं कती संधी असनूिी अनेक ह्रिया सवतःचा 
अवमान करणाऱया प््ा, तयातलया अंधश्धिा लषिात आणनू हदलयानंतरिी 
प्योग करायला धिावत नािीत. 

सामानजक दजा्ष- आपलया समािात ह्रियांचा सामाहिक दिा्म िा 
तयांचया कतमृ्मतवाऐविी, तयांचं लगन झालेलं आि े कती नािी, तयांचा पती/ 
नवरा ियात आि े कती नािी, तो तयांचयाबरोबर राितो कती नािी यावरून 
ठरतो. नवऱयाचा ममृतय ूझाला तर िण ूकािी संबंहधत ्रिीनेच कटकारस्ान 
करून तयाला मारले असावे यादृटिीने हतला पदोपदी हकंमत मोिावी लागते. 
अशा हवधवांना हवहशटि कपडे घालावे लागतात. तयांना शमृंगार करणयाची, 
मनाप्माणे िगणयाची परवानगी समाि दते नािी. कुठलयािी कौटंुहबक 
सणसमारंभात हतला आमंत्ण नसते. एवढेच कशाला सवतःचया मलुांचया 
लगनसोिळयात हतला कुठलािी हवधी करणयाचा अहधकार नसतो. पैसे हतच े
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पण हवधीला मात् ती नािी, िीच हस्ती नवरा सांभाळ करत नसलेलया 
हकंवा तयाचया िाचाला कंटाळून सवतंत् हकंवा मािरेचया आधाराने रािात 
असणाऱया ्रिीची असते. नवरा नावाची वयक्ती कशीिी वागली, तयाचया 
वयसनांचा, हववािबाह् संबंधांचा पतनी नावाचया ्रिीला हकतीिी त्ास झाला 
तरी ती नवऱयाबरोबर रािाते. नवऱयाला सोडून गेले तर लोक काय मिणतील, 
िा प्श्न हतला सतावत असतो. हलंगहवषमतेमळेु ह्रिया अहतशय िीवघेणया 
अशा कौटंुहबक हिसंाचाराला सामोऱया िातात पण तया या नातयातून बािरे 
पडत नािीत. मारणाऱया नवऱयाला कधी तरी आपली हकंमत, गरि िाणवेल, 
तयाचयातली माणसुकती कधीतरी िागी िोईल या आशेने ह्रिया िनमभर मार 
खातात. समाि अशा त्ासाला सामोरे िात मरणाऱया ह्रियांचाच गौरव 
करताना हदसतो. उदािरणा ््म, पवूवी आपलयाकडे असलेली सती प््ा. आििी 
रािस्ानसारखया राजयात सतीची मंहदरं आिते. तसेच आपलयाकडचया 
मिणी- ‘मरणी मेली पण बापाचया घरी परत नािी आली’, ‘मलुीने उभं िावं 
आहण आडवंच परत यावं’, ‘खानदानी मलुतींची मािरेचया घरातून डोली 
उठते आहण सासरचया घरातून आ्वी’, ‘हदलया घरी सखुी रिा’. अशा एक 
ना अनेक मिणी ह्रियांना ह्ा गलुामहगरीत अडकवणयासाठी, तयातून बािरे 
पडू न दणेयासाठी िळूिळू तयांची मानहसकता घडवत असतात.

 
शार्रीररक क्षमता- मलुी िनमतःच अशक् असतात आहण मलुांची 

शरीररचनाच धटिपटुि असते, असे लिानपणापासनू दोघांचयािी मनावर 
हबंबवले िाते. अगदी लिानपणापासनू मलुतींना कमी िेवण, मलुांना भरपेट 
आहण सकस, पौहटिक आिार. मलुतींना घरातच चललस, सागरगोटे हकंवा 
भातुकली असे बैठे खेळ खेळायला लावायचे. असे केलयामळेु तयांचया 
शरीराची िालचालच िोत नािी. िालचाल कमी झालयामळेु तयांना कमी 
भकू लागणार आहण असे झाले तर तयांना ्ोडासा वरणभात, ्ोडीशी भािी 
आहण एखादी चपातीसधुिा िासतच िोते. मलुगे मात् सतत घराबािरे िुदंडत 
असलयामळेु तयांचा चांगला घाम िातो, तयांना कडकडून भकू लागते, 
शरीराची झीि झालेली असते तयामळेु ते भरपरू िेवतात. बालपणापासनूच 
भकू हवसतारलयामळेु तयांचा शारीररक भककमतेचा पाया पकका िोतो. मोठेपणी 
ि ेपॉहलहटकस मलुतींचया लषिात आले आहण तयांनी तयांची भकू वाढवायची 
ठरवली तरी तयांना यश येईलच असे नािी; कारण भकू वाढवणयाची वेळ 
चकुलेली असते. सतत घराबािरे, मैदानात खेळलयामळेु सवतःचया पररसराची 
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मलुगयांना ओळख िोते, तयांचे सामानयज्ान वाढते, वयाविाररक शिाणपण 
वाढते, हमत्मंडळी वाढतात (मिणनू मलुांचया दोसतांचया गँग असतात, तयांची 
पटकन यहुनयन, मंडळ बनते), साव्मिहनक हठकाणी कसे वागावे याचे हशषिण 
हमळते. पररसराचा परसपरांशी असलेला संबंध, तयाची गुंतागुंत मलुगयांना 
समिते. संकट आलं तर काय माग्म काढायचा, ि ेप्संगावधान मलुगे हशकतात. 
याउलट लगन िोईपयांत कोह्ंबीरसधुिा हवकत घेणयाचा अनुभव नसलेलया 
शेकडो मलुी आपलया आिबूािलूा वावरत असतात आहण अशी आपली 
मलुगी आि,े ि ेकौतुकाने सांगणारे ििारो पालकिी सापडतात. अशी अज्ानी 
मलुगी िेविा लगनामळेु सासरी िाते आहण हतचयावर िेविा संकट येतं तेविा 
तयातून माग्म कसा काढावा ि ेहतला समित नािी. सासरचया घरात एकट्या 
सापडलेलया ह्ा मलुी वरील सव्म अज्ानामळेु, समािातलया हलंगहवषमतेमळेु 
अहधकाहधक शोहषत बनतात आहण हिसंाचाराचया चक्ात अडकत िातात. 
अशाप्कारे अडकलेलया मलुतींना अनेकदा तयांचा ममृतयचू बािरे काढतो. 
तयामळेु फक् पसुतकती हशषिण असलेलया मलुतींना तयांचे हशषिण समािातलया 
्रिी-परुुष हवषमतेमळेु हनमा्मण झालेलया संकटातून बािरे काढणयाचा रसता 
दाखवत नािी, िी वसतुहस्ती आि.े 

्रिी-परुुषांची वेषभषूा, अलंकार िा तर ‘गलुामी मानहसकते’चा सवतंत् 
अभयासाचा हवषय िोऊ शकतो. अगदी लिानपणापासनू ते मरेपयांत ह्रियांच े
सव्म कपडे, अलंकार ि ेतयांना बांधनू ठेवणारे, तयांचया िालचालतींवर मया्मदा 
आणणारे, तयांना दसुऱयाचया ताबयात ठेवणारे आिते. तयाउलट परुुषांचे कपडे 
तयांना अहधक सटुसटुीत ठेवणारे, सहुवधा परुवणारे, कुठलयािी षिणाला ततपर 
ठेवणारे आिते. ह्रियांना तयांचया पारंपररक पेिरेावामळेु मिणिे साडी, सकट्म-
हमडी, परकर- बलाऊि, फ्ॉक इतयादी कपड्यांमळेु उलट्या उड्या मारता येत 
नािीत. पळता येत नािी. कुठलेिी काम धावतपळत करता येत नािी. शांत 
झोपता येत नािी. हबनधासत वागता येत नािी. मारामारी करता येत नािी. 
ह्रियांचे कपडे तयांना अहधक असरुहषित करतात, अडचणीत आणतात, तया 
कपड्यांना सांभाळावे लागते. ते कपडे घालणयासाठी, बदलणयासाठी सवतंत्, 
परेुसा वेळ, िागा लागते. तयांचया कपड्यांमधये वसतू ठेवणयाची अहधकमृ त 
िागा नािी तयामळेु वसतू सांभाळणयासाठी पस्म नावाची वेगळी वयवस्ा 
करावी लागते. तयाउलट परुुषांना आवशयक असणारे सव्म सामान अंगावर 
घेऊन (मिणिे हखशात ठेवनू) हफरता येईल असे तयांचे कपडे आिते. परुुष ि े
कपडे घालनू पटकन पळू शकतात, कुठेिी, कधीिी, कसेिी झोप ूशकतात. 
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कौटंुहबक हिसंाचार ्ांबवणयासाठी काम करणाऱया लोकांचा अनुभव 
सांगतो कती, ह्रियांना िेविा मारिाण िोते तेविा तयांचया कपड्याने तया 
अहधक िताश िोतात, तयांना उलट वार करता येत नािी. मारिाणीचया 
हकंवा संकटाचया काळात तयांचया कपड्याने तया अहधक उघड्या पडतात. 
तयामळेु तयांना मारणाऱया वयक्तीला ्ांबवणे कठीण िाते. परंपरेने पतनीचया 
भहूमकेत असलेलया हकंवा सासचूया नातयात असलेलया ्रिीने पती हकंवा 
िावई, दीर (नवऱयाचा लिान भाऊ) हकंवा भाया (नवऱयाचा मोठा भाऊ) 
ह्ा नातयातलया परुुषाला मारणयाची परवानगी नािी. तयामळेु कािी हठकाणी 
धडधाकट असलेलया ह्रिया दारू पयायलेलया परुुषाचा, जयाला सवतःचया 
पायावर उभे रािणेसधुिा कठीण असते, अशा परुुषाचा मार खाताना हदसतात. 

सौंदया्मचया नावाखाली ह्रियांचया अंगावर टोचलेले अलंकार हतच े
सौंदय्म तर खलुवत नािीतच, उलटपषिी ्रिीचया िालचालतींचा अंदाि घेणयास 
सािाययभतू ठरतात. या अलंकारांमळेु ्रिी आता कुठे आि,े याचा शोध घेण े
सोपे िाते. पायातलया पैंिण हकंवा िोडवयामळेु ती ्रिी नेमकती कुठे आि ेयाचा 
‘आवाि’ हमळतो. तया लांब केसांचा उपयोग सौंदय्म खलुवणयाऐविी हतला 
मारताना ती सटूु नये, पळून िाऊ नये, ती हनयंत्णात यावी यासाठीच केला 
िातो. ह्रिया मार खातात कारण मारणारी वयक्ती िी सवाांत पहिले तया ्रिीच े
केस घट्ट पकडून ठेवते आहण तयामळेु संबंहधत ्रिीने सवतःला सोडवणयाचा 
प्यतन केला तर हतला अहधक वेदना सिन करावया लागतात. ह्रियांच े
पारंपररक कपडे, दाहगने, वेषभषूा, केशभषूा ह्ा तयांचया आयषुयातलया 
सवा्मत िासत अनुतपादक, वेळ वाया घालवणाऱया, तयांचे लषि हवकें हद्रत 
करणाऱया गोटिी आिते. 

मालकीहकक - राजयघटनेप्माणे दशेाचे नागररकतव असलेलया 
ह्रियांना, तयांचया ्रिीतवामळेु कुठलािी मालकतीिकक हमळत नािी. हतचया 
िनमापासनू ती दसुऱया घरचे धन आि,े असे मिणत हतला मािरेी वाढवले 
िाते आहण सासरी हतचया ममृतयपूयांत ‘तू तर दसुऱया घरून आलेली आिसे’ 
असे मिणत हतचा सवीकारच केला िात नािी. प्हसधि ्रिीवादी लेहखका डॉ. 
तारा भवाळकर तयांचया णतसऱ्ा णबंदचू्ा शोधात ह्ा पसुतकात या प्श्नाचा 
उलगडा करताना हदसतात. कायद्ाने मलुगी वहडलांचया संपत्ीत बरोबरीची 
हिससेदार आि े आहण तीच मलुगी पतनी मिणनू नवऱयाचया संपत्ीतिी 
अधाांहगनी मिणनू हिससेदार आि.े पण प्तयषिात मात् रोिचया िगणयासाठी 
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लागणाऱया हकमान खचा्मसाठी ती नवऱयापढेु लाचार झालेली हदसते. नवरा 
सांभाळत असेल तर िी लाचारी घराचया उंबऱयाचया आत असते, सांभाळत 
नसेल तर खावटी/पोटगीचया (बायकोचया मलूभतू गरिा भागहवणयासाठी 
लागणारा खच्म कोट्म केस करून नवऱयाकडून हमळवणे, तया रकमेला 
खावटी मिणतात. आहदवासी समिूांना दषुकाळात/ नैसहग्मक आपत्ीत 
सरकारकडून असा खच्म हमळतो तयालािी खावटी मिणतात.) केससाठी 
कोटा्मत खेट्या घालत असलयाचे पािायला हमळते. मलुतींना दयुयम ठरवनूच 
वाढवलया गेलयामळेु तया लाचार, आहण सतत मार खाताना हदसतात. मलुी 
लगनाचया संबंधात नवऱया मलुापेषिा वयाने, शरीरयटिीने, हशषिणाने, उंचीने, 
आह ््मकदृट्िया, अनुभवाने कायमच चार गणु कमकुवत असतात. लगनानंतर 
परुुषाचे गणु वाढतच िातात पण ह्रियांचे गणु मात् वाढणयाची कुठलीिी 
संधी समाि हतला दते नसलयामळेु हतचे दौब्मलय हदवसेंहदवस वाढतच िाते.

 
आनथ्षक नसथत्री आनि तयासाठ्रीचया संध्री - मलुतींना तयांच े

लगन ठरेपयांत हशषिणाची संधी असते. दिातलया सातपेषिा िासत मलुतींना 
आवडीचे, वयावसाहयकदृट्िया आवशयक असे हशषिण घेता येत नािी. स्ळ 
आलयानंतर घेत असलेले हशषिण अध्मवट सोडून तयांना लगनासाठी उभे रािावे 
लागते. ‘लगनानंतर हशषिण आमिी पणू्म करू’ असे मिणणारे सासरचे लोक 
नंतर तयांचे आश्ासन हवसरून िातात. नवीन घरात रुळणयासाठी वेळ हदला 
पाहििे, तयांचया आवडीहनवडी समिावनू घेतलया पाहििे; ह्ा प्यतनात ती 
मलुगीिी हशषिण घयायचे हवसरून िाते हकंवा तशी संधी हतला हमळतच 
नािी. हशषिण पणू्म नािी, बािाराचया उपयोगाचे हशषिण नािी. समिा हशषिण 
पणू्म आि े आहण बािाराचया उपयोगाचेिी आि े तरी, हतला नोकरीसाठी 
हकंवा हतचे हशषिणकौशलय आिमावणयासाठी परवानगीच हमळत नािी. 
तुला घरात काय कमी आि,े असा अनाकलनीय प्श्न हतला हवचारला िातो 
हकंवा घरातले सगळे आवर, घरात कोणालाच कािी कमी पडू दऊे नको 
आहण मग तुला काय करायचे ते कर असा सलला हदला िातो. ह्ा सगळया 
कसरतीत हतचे कुठलेिी उतपननाचे साधन तयार िोत नािी. पढेु हतचा एकूणच 
आतमहवश्ास नावाचा गणु लयास िातो. अशा सव्म सतरांवर िरलेलया ह्रिया 
सवतःचे मिणनू कािीच हनमा्मण करू शकत नािीत कती, जया भांडवलावर तया 
सवतःचया आयषुयाचे हनयोिन करू शकतील. शासकतीय यंत्णा, आह ््मक 
संस्ा जया वयक्तीकडे तारण ठेवणयासाठी कािी आि ेतयांनाच पढेु िाणयास 
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मदत करतात. ह्रियांकडे रोिचया िगणयासाठीच कािी नसते तर तयांनी 
कािी तारण ठेवणयाचा प्श्नच येत नािी. तयामळेु वयवस्ेत दयुयम स्ानावर 
असलेलया ह्रिया अहधकच शोहषत िोतात आहण नवरा/ कुटंुब/ समाि/
सरकार अशा सव्मच हनयंत्ण करणाऱया यंत्णांचया पणू्मपणे ताबयात िातात. 

भारत िा खेड्यांचा दशे आि.े ह्ा ग्रामीण भारतात गावात चौ्ीपयांत 
हकंवा सातवीपयांतचयाच शाळा आिते. तयानंतर तयांना हशषिणासाठी 
घरापासनू लांब अंतरावर िावे लागते. नेमकया तयाचकाळात, वयात मलुतींची 
माहसक पाळी सरुू िोते. माहसक पाळी संदभा्मतले अज्ान तर माणसुकतीवरचा 
हवश्ास उडवणारे आि.े माहसक पाळी आहण शारीररक संबंध या 
हवषयाबदिलची गपु्तता ह्रियांना अहधक शोहषत ठेवते. या दोनिी हवषयांचया 
भीतीमळेु, तयाला िोडलेलया चाररत्याचया कलपनांमळेु मलुी हशषिणासाठी 
बािरे पडू शकत नािीत. तयामळेु शाळेत प्वेश घेतलेलया हनममयापेषिा 
िासत मलुतींना चौ्ीनंतर हकंवा सातवीनंतर इच्ा असनूिी हशषिणाचया 
प्वािाचया बािरे पडावे लागते. पवू्म प्ा्हमक आहण प्ा्हमक हशषिणाची 
उपलबधता सवाांसाठी जयाप्माणात असायला पाहििे, तयात जयाप्कारची 
गणुवत्ा असायला िवी, ती आपलयाकडे नसलयामळेु आपलया दशेातलया 
ह्रिया ह्ा कायम दयुयम स्ानावर राितात. ह्रिया या ‘माणसू’ मिणनू ह्ा 
दशेाची संपत्ी, साधन आिते. तयांचा हवकास झाला तरच दशेाचा एकूण 
हवकास िोईल िा ‘मानवी हवकासाचा हसधिांत’ आपलयाकडे नािी. तयामळेु 
ह्रियांचे िसे नुकसान िोते तसे समािाचे आहण एकूणच दशेाचेिी नुकसान 
िोते. दशेातलया अधया्म लोकसंखयेची श्मशक्ती, कौशलय, बुहधिमत्ा, नावीनय 
आपण वाया घालवतो याचा अंदािच आपलया समािाला, प्शासनाला 
आहण सत्ेला येत नािी. तयामळेुच ह्रियांसाठी मोठमोठ्या घोषणा िोतात, 
पण तया घोषणा अंमलात आणणयासाठी आह ््मक, मलूभतू रचनांची तरतूद 
करणे आवशयक असते. परंतु अशा सवरूपाची कोणतीिी तरतूद न केलयामळेु 
आपलयाकडे ्रिीगौरवाचया क्ा आहण गाणी मोठ्या प्माणावर उपलबध 
असली तरी प्तयषिात मात् ह्रियांना गौरव अनुभवायला हमळत नािी, ि े
वासतव आि.े 

यातून बािरे पडणयाचा माग्म दाखवणारी एक मोठी परंपरा दीडश े
वषाांपासनू आपलया दशेात आि.े साहवत्ीबाई फुले यांनी मलुतींसाठी शाळा 
असायला िवी, यासाठी िे श्म घेतले ते हलंगसमानतेचे पहिले पाऊल िोते. 
तोपयांत जयांनी जयांनी हलंगसमानतेसाठी प्यतन केले ते तयांचया सवतःचया 
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आयषुयात सवतःसाठी केलेले प्यतन िोते. ह्रियांना माणसू मिणनू िगणयाचा 
अहधकार आि ेआहण तयासाठी हशषिण आवशयक असनू सवतंत् वयवस्ा 
हनमा्मण करा असे मिणणारे िोतीबा आहण साहवत्ीबाई ि े्रिीवादी चळवळीच े
िनक आिते. तयानंतर झालेले सव्मच प्यतन ि े ह्रियांचया चळवळीला 
भककम करणारे ठरले. ह्ा चळवळीने हनमा्मण केलेले माग्म, पया्मय प्तयेक 
्रिी, मलुीपयांत पोिोचवायचे असतील तर सवाांनीच तयात सहक्य सिभाग 
घेतला पाहििे. सषिम ्रिी िी हतची वैयहक्क गरि न समिता ती समािाची 
गरि आि ेअसे समिनू सवाांनी, सवाांगीण प्यतन करावे लागतील, पढुाकार 
घयावा लागेल. 

तयासाठी मलुीचे हशषिण सिि आहण मोफत उपलबध करावे लागेल. 
गावात शाळांची उपलबधता वाढवली पाहििे. हवहवध लैंहगक प्ाधानय 
असणाऱया मलुामलुतींचे, अपंग मलुामलुतींचे एकाच हठकाणी हशषिण िोण े
गरिेचे आि.े तयातून समानतेची भावना रुिणयाचा, एकमेकांकडे सिितेने 
पािणयाचा हनकोप दृहटिकोण वाढीस लागणयाची शकयता हनमा्मण िोते. हकमान 
दिावीपयांतचया सव्म शाळा ह्ा शासकतीय हकंवा शासन अंगीकमृ त असलेलया 
असावयात. आि खािगी शाळांचया प्वेशामळेु अहतशय कोवळया वयात 
नयनूगंड हकंवा अिगंंड हनमा्मण िोऊन एकाच दशेात गरीब भारत आहण श्ीमंत 
इहंडया तयार िोतो आि.े तयामळेु हवषमतेची दरी अहधकच वाढत िात आि.े 

्रिीचया िनमापासनू ते ममृतयपूय्मत कुठलयािी ्रिीवर झालेला, कुठलयािी 
प्कारचा अतयाचार, हिसंाचार याची तवररत दखल घयायला िवी. संबंहधत 
पोलीस सटेशन, संबंहधत यंत्णा यांनी आधी हतचा अि्म नोंदवनू घेतला पाहििे. 
अि्म नोंदवताना हतचयावर अतयाचार का झाला? कोणी केला? करणाऱयाच े
नेमके उहदिटि काय िोते? या प्श्नांची नोंद घेणे अतयावशयक ठरते. पहिलयांदा 
अतयाचार झाला तेविाच का आली नािी? असे बेकायदशेीर, घटनाबाह्, 
अमानुष प्श्न हवचारले िाऊ नयेत. पोलीस सटेशनने नयायाहधशांची भहूमका 
बिाव ू नये. तयांची भहूमका नोंदवणयाची आि.े ्रिी सांगते तयाच भाषेत 
हतचया मिणणयाची तवररत आहण कायद्ाला धरून नोंद करून घयावी. 
पोहलसांनी अशा प्कारची नोंद न केलयास तयांना िबाबदार धरले िावे. 
कोटा्मत िाऊन केस िरेल, याचा ताण पोलीस यंत्णेने घेऊ नये. अहतशय 
गंभीर गनुह्ात पोहलसांनी वेळीच दखल न घेतलयामळेु मलुतींना अहतशय 
कू्र अशा अतयाचाराला सामोरे िावे लागले आि.े उदािरणा ््म, खैरलांिी, 
िा्रस केस. 
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मलुतींचया सषिमीकरणाबरोबर मलुगयांचे, यवुकांचे सषिमीकरण करण े
आवशयक आि,े असे प्तयषि काम करताना लषिात येते. हवचारांचया 
पातळीवर कुठलयािी षिेत्ात काम करणयाचया हवषयात, कुठलेिी हशषिण 
घेणयाचया हवषयात मलुी, ह्रिया सधया काळाचया खपू पढेु पोिोचलया 
आिते. मलुी २०३०मधये वावरत आिते तर मलुगे, तरुण आहण परुुष मात् 
१९६०चया िमानयातच रमले आिते, अडकले आिते. तयाला नोकरी 
करणारी, सव्म प्कारची कामं करणारी बायको िवी आि ेतर ्रिीला समान 
मानणारा सिचर िवा आि.े या वैचाररक अंतरामळेु सव्म प्कारची भौहतक 
साधने असतानािी कौटंुहबक कलिांची संखया वाढताना हदसते आि.े 
ह्रियांना सषिम करणयाबरोबरच सषिम ्रिीला समिावनू कसे घयायचे, तयात 
सिभागी नाते कसे हनमा्मण करायचे याचे सामाहिक हशषिण परुुषांना दणेयाची 
अतयंत तातडीची गरि आि.े 

वहडलांचया संपत्ीत मलुीला समान अहधकार आि े याची ततकाळ, 
कडक अंमलबिावणी करणयाची आवशयकता आि,े मिणिे िुडंा दणेयाच े
्ांबेल आहण िुड्ंयामळेु मरणाऱया ह्रियािी वाचतील. आिचया पररहस्तीत 
िुडंा िा वडील हकंवा भाऊ या भहूमकेत असलेलया एका परुुषाकडून 
सासरा, नवरा या भहूमकेत असलेलया दसुऱया परुुषाला हदला िात आि.े 
लगनसमारंभावर िोणारा वायफळ खच्म ्ांबवणयाचे गंभीर प्यतन करायला 
िवेत. जयांचे लगन आि े तया दोघांचया कािीिी फायद्ाचया नसलेलया ( 
उदािरणा ््म, मानपान, फेटे, मांडव, तयाची रोषणाई इतयादी.) गोटितींसाठी 
िोणारा लाखो रुपयांचा चरुाडा ्ांबवायला िवा. ह्ा सव्म गोटितींना प्हतष्ा 
लाभलयामळेु तयासाठी कि्म काढले िाते आहण मग तया किा्मवरून सतत 
मलुीला ऐकवले िाते. ह्ा किा्ममळेु मलुी सासरी त्ास काढतात. लगनासाठी 
काढलेले कि्म हफटणयाचया आधीच तू मािरेी परत आलीस, िा आरोप 
ऐकणयाची मलुीची तयारी नसते. या पाश््मभमूीवर लगनसोिळयावर वारेमाप 
खच्म करणयाऐविी लगनापवूवीच दोघांसाठीचे समपुदशेन, लगनाचया प्हक्येत 
तया मलुा-मलुीचा प्तयषि हनण्मय घेणयात असलेला सिभाग, लगनानंतर 
आवशयक असणारा िहनमनू इतयादी गोटितींवर आहण तयासाठीचया खचा्मवर 
भर दणेे अहधक अ ््मपणू्म ठरेल. 

समािात सधया हदसत असलेली हलंगहवषमता िी मानवहनहम्मत आि.े 
ती अनेक वषाांपासनू रुिलयामळेु हतचे उचचाटन करायला वेळ लागेल. काम 
अवघड आि े पण अशकय नािी. सवाांचया सिभागाने, दीघ्मकाळ करावे 
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लागेल एवढेच. हलंगहवषमतेमळेु परुुषालािी माणसू मिणनू िगणयाची संधी 
नाकारली िाते. तयाचा मारकुटा, अतयाचारी, हिसंाचारी परुुष बनवला िातो, 
याची िाणीव समािाचया लषिात आणनू हदली तर आपोआपच समािातलया 
सव्म घटकांचा समानतेचया चळवळीतला सिभाग वाढेल आहण समािात 
समानता येणयाची शकयता दृहटिप्ात येईल. 
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ह्रिया आहण अंधश्धिा!

मुक्ा दारोलकर

सामाहिक काय्मकता्म व लेखक

muktadabholkar@gmail.com
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अंधश्धिा हनमू्मलन चळवळीतील काय्मकतया्मचया भहूमकेतून 
मिाराषट्रातील समाििीवनात वावरताना आलेले अनुभव; वाचन व 
चचाांचया मदतीने तया अनुभवांचे हवशे्षण करताना प्ाप्त झालेली दृटिी, या 
आधारे िा लेख हलहिलेला आि.े 

मिाराषट्रात कुठेिी ‘ह्रिया आहण अंधश्धिा’ या हवषयाबदिल बोलताना 
बिुतेक वयक्तींचया मनात ततकाळ ‘अंगात येणे’ िा हवषय येतो. परुुषांचयािी 
अंगात येते, परंतु ह्रियांचया अंगात येणयाचे प्माण िासत असते. अंगात 
का येते, ि े सपटि करणे व गरि पडलयास अंगात येणयाचया नावाखालील 
ढोंग उघड करणे, ि े काम महाराषट्र अंधश्द्धा णनमूयालन सणमतीचे काय्मकतधे 
गेली तीस वषधे करीत आिते, तयाचा पररणामिी हनहचित हदसतो आि.े 
परंतु परुुषसत्ा, िाहतवयवस्ा व धम्मश्धिा यांनी रेखलेले ्रिीचे ‘सव्मवयापी 
गौणतव’ या अंधश्धेिचया मळुाशी असलयाने ि े काम अिनू खपू काळ 
करीत रािावे लागणार आि.े अंधश्धिा हनमू्मलन काया्मतील यशाचा हवचार 
िा दशकांचया नािी तर शतकांचया संदभा्मत करायला िवा, असे डॉ० नरेंद्र 
दाभोलकर मिणत असत. ते ह्रियांचया अंगात येणयाबाबत हवशेषतवाने खरे 
आि,े कारण भारतीय ह्रियांना अनेक प्कारचे दयुयमतव, असरुहषितता, हिसंा 
यांना सामोरे िावे लागते. सवतःचया दःुखावर, त्ासावर उपाय शोधणे व 
ते प्तयषिात आणणे तयांना बिुतेक वेळा शकय नसते. अशा पररहस्तीत 
िगताना दःुखाने हकंवा ताणाने मन पणू्म भरले कती एका षिणी मनाचा बांध 
फुटतो, तयाला ‘अंगात आले’ असे मिणतात. जयावेळी अंगात येते तेविा 
मनातील ताणतणाव, राग-संताप बािरे टाकले िातात. नवरा हकंवा सास ू
यांचयावरील िो संताप िागमृत अवस्ेत बोलता आला नसता, तो अंगात 
आलेलया अवस्ेत वयक् िोतो. अबोध मनाचया पातळीवर ि ेघडते. दःुखाने 
तुडंुब भरलेलया मनावर प्चंड दाब हनमा्मण करणारा ताण अंगात येणयाचया 
प्काराने कािीसा कमी िोतो. तया दाबाखाली तुटू पािाणारे वयहक्मत्व 
अंगात येणे, घमुणे, बडबडणे या प्हक्येतून सवतःला सावरते. असा अंगात 
येणयाचा प्कार कायमसवरूपी ्ांबणयासाठी तया बाईला कुटंुबात आदर, 
प्हतष्ा हमळणे गरिेचे असते. परुुषसत्ाक समािवयवस्ेत िी गोटि अतयंत 
कठीण आि,े याचे भान बाळगनू अंधश्धिा हनमू्मलन चळवळीतील काय्मकतधे 
काम करतात. अशा वत्मनाप्हत अंधश्धिा हनमू्मलनाचया चळवळीतील 
काय्मकतयाांचा दृहटिकोन िा उपिासापेषिा आपलुकतीचा असला पाहििे, असे 
महाराषट्र अंधश्द्धा णनमूयालन सणमती मानते.
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वेळेवर योगय मानसोपचार हमळाले तर अंगात येणयाचे कािी प्कार 
्ांबून तया वयक्तीला हदलासा हमळू शकतो. मानहसक असवासरय, सौमय व 
तीव्र मानहसक आिार यांवरील उपचारांबदिलची िाणीविागमृती वाढवणे ि े
तयासाठी गरिेचे आि.े ि े साधय करणयासाठी महाराषट्र अंधश्द्धा णनमूयालन 
सणमती ‘मानसमैत्ी’ िा उपक्म चालवते. या उपक्मांतग्मत मानसहमत् 
काय्मकतयाांना मानहसक आरोगयाबदिल प्हशषिण हदले िाते. ि े प्हशहषित 
मानसहमत् तयांचया आिबूािचूया वयक्तींना मानहसक आरोगयाहवषयी िागमृत 
करतात. गढू समिले िाणारे हवहचत् वत्मन समिनू घेणयास व ते बदलणयास 
तजज्ांची मदत घेणयासाठी ते लोकांना प्वमृत् करतात. एकदा अंधश्धिा 
हनमू्मलन सहमतीचया एका तरुण काय्मकतया्मचा रात्ी अकराचया समुारास मला 
फोन आला. तयाचया वसतीमधील एका दिावीतील मलुीचया अंगात आले 
िोते आहण हतचे आई-वडील मांहत्काला बोलवायला हनघाले िोते. तेविा या 
काय्मकतया्मने िसतषिेप करून तया मलुीचया आई-वहडलांना हवश्ासात घेतले. 
अभयासाचा ताण, तयामळेु येणारी असवस्ता, तयावर उपलबध असलेले 
उपचार, मानहसक आिार मिणिे वेडे िोणे नवि,े अशा सव्म गोटितींची माहिती 
सांहगतली. मांहत्क आला तर पोहलसांना फोन करावा लागेल, मिणनू मला 
फोन करून ठेवला. तयाचया शेिाऱयांंनी तयाचे ऐकले व मलुीला मांहत्काऐविी 
डॉकटरकडे नेले. मानहसक आरोगयाबदिलची नेमकती माहिती असली आहण 
तयाला अनुसरून भहूमका घेणयाचे धैय्म दाखवले तर अंगात येणे, ते उतरवण े
या नावे ह्रियांवर िे अतयाचार िोतात ते ्ांबवणे व तयांना योगय ती मदत 
हमळवनू दणेे शकय िोते. 

अंगात येणयामधये िेविा खोटेपणा हमसळला िातो, तयातून फसवणकू 
व शोषण हनमा्मण िोते, तेविा मात् महाराषट्र अंधश्द्धा णनमूयालन सणमतीच े
काय्मकतधे तयाला हवरोध करतात. अशी खोटेपणा करणारी वयक्ती त्ाकह्त 
चमतकार करून प््म सवतःच दबदबा हनमा्मण करते व कालांतराने 
दिशत पसरव ू लागते. प्श्नांची उत्रे दऊेन, दसुऱया एखाद्ा अडचणीतील 
वयक्तीवर करणीचा आळ घेऊन तया वयक्तीचे हिणे िराम करू लागते. 
दोन आठवड्यांपवूवी मला एका मिानगरातून एका मधयमवगवीय महिलेचा 
फोन आला िोता. तया महिलेने सांहगतले कती, हतचया इमारतीत रािणाऱया 
एका बाईचया अंगात येते आि.े अंगात येणयाचा प्कार फलॅटमधये चालतो 
व अिनू हतचा दरबार भरू लागलेला नािी. परंतु ‘हबहलडंगमधये कािीतरी 
बाधा आि,े पाच पाच ििार रुपये दऊेन पिूा घालनू ती दरू करावी लागेल’ 
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असे हतने तया इमारतीतील सव्म बायकांना सांहगतले आि.े अशा दिशतीचा 
लोक सामना करीत नािीत. कारण, अशा वयक्तीचा कोप िोऊन आपलया 
कुटंुबावर कािीतरी अररटि येईल, अशी तयांना खरोखर भीती वाटत असते. 
तसेच अंगात आलेलया वयक्तीने करणी करणारी, बाधा आणणारी वयक्ती 
मिणनू आपले नाव िािीर केले तर काय? याचा ताण लोकांचया मनावर, 
हवशेषतः ह्रियांचया मनावर असतो. एखादी बाई ‘चांगली’ नािी असे तया 
बाईबदिल पसरले तर हतचे कौटंुहबक व सामाहिक आयषुय उदध्वसत िोते. 
शिरी हकंवा हनमशिरी भागात बाईला डाकतीण, भतुाळी मिणनू िािीर केले 
िात नसले तरी, ‘हिचयामळेु वाईट घडते’ िा समि दृढ करून आपलयाला 
टाळले िाईल िी भीती बायांचया मनात खोलवर रूिलेली असते. 

डॉ० नरेंद्र दाभोलकर यांचया हनघमृ्मण खनुानंतर मिाराषट्र शासनाने 
‘िादटूोणाहवरोधी कायदा’ मंिरू केला. िादटूोणयाधारे केलया िाणाऱया 
अनेक गनुह्ांचे तपशील पाहिले तर अंधश्धेितून िोणाऱया बाईचया शोषणाचा 
वसतुपाठच आपलयासमोर उभा राितो. पैशाचा पाऊस पाडणयाचया बिाणयाने 
लैंहगक शोषण, कौटंुहबक-आह ््मक समसयांचे उत्र काढून दणेयाचया बिाणयाने 
आह ््मक लबुाडणकू व लैंहगक शोषण, करणी करणारी व डाकतीण असलयाचया 
संशयातून मारिाण, डाकतीण असलयाचा हशकका पसुनू टाकणयाचया 
तगमगीपोटी सवतःचया शोषणास हदलेली मानयता, बाबा-बुवांचया सललयाने 
चालणारे कौटंुहबक हिसंाचार अशा अनेक प्कारे बाई नाडली िाते. तयामळेु 
चमतकाराचा दावा, अघोरी उपाय, रक्हवरहित श्रिहक्येतून हलंगबदलाचा 
दावा, अलौहकक शक्ती हकंवा पनुि्मनमाचया आभासातून लैंहगक शोषण 
इतयादी कमृ तये करणाऱया बुवा-बाबा-अममा यांचयावर गनुिा दाखल 
करणयाची तरतूद या िादटूोणाहवरोधी कायद्ात करणयात आली आि.े 
या कायद्ाखाली नोंदहवणयात येणारा गनुिा िा दखलपात् व अिामीनपात् 
असतो. मिाराषट्रात अंधश्धिा हनमू्मलनाची चळवळ अहसततवात असलयामळेु 
या कायद्ाखाली आिपयांत सिाशेपेषिा िासत गनुि ेदाखल झालेले आिते. 
कुटंुबाचया अंतग्मत िोणारे ्रिीचे शोषण िसे नातेसंबंध, पे्म या नावाखाली 
झाकले िाते, तसेच बाबा-बुवांकडून िोणारे ्रिीचे शोषण भक्ती, कमृ पाप्साद 
या नावाखाली झाकले िाते. कुटंुबांतग्मत ्रिीवर िोणाऱया शोषण व हिसंेच े
सवरूप ि े रसतयावर िोणाऱया शोषण व हिसंेपेषिा वेगळे असते. तयामळेु 
कुटंुबांतग्मत िोणाऱया बाईचया शोषणाची वेगळी दखल घेणयासाठी सवतंत् 
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कायदा तयार करावा लागला आि.े तसेच श्धेिचया नावाखाली िोणाऱया 
शोषणाची दखलिी िा िादटूोणाहवरोधी कायदा घेतो आि.े

केसांत ‘दवेीची िट येणे’ या अंधश्धेिचा त्ास प्ामखुयाने ह्रियांना 
सोसावा लागतो. डोकयात केसांची गठुळी लागली तर घाबरून ती दवेीची िट 
आि,े ती सोडवली हकंवा कापली तर दवेीचा कोप िोईल. या अंधश्धेिपोटी 
ती बाई घरातलयांचया दबावामळेु हकंवा सवतःिून केस हवंचरणे बंद करते. 
केसांवर िळद, कंुकू वािणे सरुू िोते. केस वाढतात तशी अनेक वषधे िी िट 
वाढत रािते. समुारे दोनशे महिलांचया िटा कापणाऱया महाराषट्र अंधश्द्धा 
णनमूयालन सणमतीचया काय्मकतया्म नंहदनी िाधव यांनी सिा-सात फुटी, चार 
हकलो विनाचया िटा कापलया आिते. तयांनी दिा वषाांचया मलुीचया 
डोकयातील िटदखेील कापली आि.े एवढे विन डोकयावर घेऊन या ह्रिया 
कशा वावरत असतील? वषा्मनुवषधे या ह्रियांना समाधानाची झोपदखेील 
हमळालेली नसते. नंहदनी िाधव यांना अनेकदा या ह्रियांचया मनामधये 
असलेलया तीव्र दवैी दिशतीमळेु तयांची िट कापणयाआधी तयांचे व तयांचया 
कुटंुबीयांचे सिा-सात महिने समपुदशेन करावे लागते.

‘व्रतवैकलये’ िा ह्रियांचया आयषुयाचा अहवभाजय भाग असतो. 
बिुतेक ह्रिया नवरा-मलेु-संसार यांचया कलयाणासाठी आठवड्यातून एक- 
दोन उपास करीत असतात. एन०एफ०एच०एस० पािणीनुसार भारतातील 
पननास टककयांपेषिा िासत ह्रियांना रक्षिय असतो. परंतु सुंदर हदसणे व 
गमृिकमृ तयदषि असणे याचा िसा सांसकमृ हतक ताण बाईवर असतो, तसाच 
सवतःचया समिूाला अहभपे्त अशी व्रतवैकलय, उपास-तापास करून सवतःच े
शरीर कटिहवणयाचा सांसकमृ हतक ताणदखेील बाईवर असतो. आतमसनमान 
राखणयाचया मानवी गरिेपोटी अनेक हशकलेलया ह्रिया, या व्रतवैकलयांना 
सवतःची हनवड मिण ूलागतात. तयामळेु वैज्ाहनक दृहटिकोन वापरून हवचार 
करणयाची व तयानुसार सवतःचया वत्मनात बदल करणयाची पे्रणा माणसांचया 
मनात हनमा्मण करणे, ि ेअंधश्धिा हनमू्मलनाचया चळवळीचे मित्वाचे काम 
आि.े  

एका गौरवासपद कालखंडात आपलया धमा्मत ्रिीला प्हतषे्चे स्ान 
िोते, असा दावा करणारे अनुयायी प्तयेक धमा्मत आढळतात. वैहदक 
काळात ह्रियांना प्हतष्ा िोती हकंवा कुराणात ्रिीला सनमानाचे स्ान 
आि,े असे सांगणाऱयांंचे तयापढेु िाऊन असे मिणणे असते कती, ‘आमचया 
परंपरेत ह्रियांना सनमानाने व समानतेने वागहवणयाची पधित आि,े तयामळेु 
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तया परंपरेची हचहकतसा करणयाची गरि नािी.’ ्रिी- परुुषांचया सामाहिक 
व कौटंुहबक भहूमका, वयक्तींचे आपापसातील संबंध, हववाि, घटसफोट, 
पोटगी, पनुहव्मवाि, वैधवय, हनयमबाह् वागणयाची हशषिा या व अशा अनेक 
बाबतींचे हनयमन तया तया समिूाचया प््ा परंपरांचया चौकटीतच विावे असा 
तयांचा आग्रि असतो. वासतहवक पािता भारती् संणवधानाचया हनहम्मतीनंतर 
एका समिूातीलच काय तर एका कुटंुबातील दोन वयक्तींचे वैयहक्क िगण े
व नातेसंबध ि ेसंणवधानाचया चौकटीत पार पाडणे कायद्ाने अहनवाय्म आि.े 
परंतु आपलया समािामधये िी भावना अिनूिी रूिलेली नािी. तयामळेु 
संणवधानाने हदलेलया मलूभतू अहधकारांचे उललंघन करणाऱया प््ा-परंपरा 
वेगवेगळया समिूांमधये रािरोस पाळलया िातात. या समिूांचे पारंपररक 
नेते, पंच, पढुारी या प््ांचे रखवालदार असतात. वैयहक्क, कौटंुहबक व 
सामाहिक िीवनाचे हनयम, तयात ह्रियांना दणेयात येणारी वागणकू ि ेसव्म 
कुटंुब-भावकती-िात-धम्म यांतील परंपरांचया चौकटीनुसार असले पाहििेत 
असा तयांचा आग्रि असतो. या प््ा-परंपरांचयापैकती बालहववाि, कौमाया्मची 
परीषिा यांसारखया प््ा बाईचया लैंहगकतेवरील हनबांधातून आकाराला येतात. 
या प््ांचया माधयमातून बाईचया लैंहगकतेवर ताबा ठेवनू तया तया समिूाच े
रक् त्ाकह्त शधुि ठेवणयाचे काम ि े पंच करतात असे समिले िाते. 
वैहशट्ियपणू्म प््ा-परंपरा दोन समिूांचे एकमेकांपासनूचे वेगळेपण अधोरेहखत 
करतात व अशा प््ा-परंपरा तया तया समिूाची ओळख व अहसमता 
बनतात. समिूातील लोकांचया मनामधये तया प््ा-परंपरांची अहधमानयता 
िोपासली गेली असलयाने या प््ा-परंपरांना व पया्मयाने तयांचे रखवालदार 
असलेलया पंच-पढुाऱयांंना कोणी हवरोध करीत नािी. कोणी हवरोध केलाच 
तर तयाचयाहवरुधि सामाहिक बहिषकार ि ेअमोघ अ्रि उगारले िाते. 

महाराषट्र अंधश्द्धा णनमूयालन सणमतीने सरुू केलेलया ‘िातपंचायतीचया 
मनमानीला मठूमाती’ या लढ्यामळेु िात-िमातीचया अहनटि प््ा-परंपरांचया 
हवरुधि बंड करून उठणयाची इच्ा असलेलया तरुणांना बळ हमळाले आि.े 
दगुा्म गहुडलचूी बिीण गोहवंदी हिने सज्ान झालयावर, ती आईचया पोटात 
असतानाच हतचे ठरहवले गेलेले लगन करायला हतने नकार हदला. तयाची 
हशषिा मिणनू पंचांनी दगुा्म व गोहवंदीचया कुटंुबाला पननास ििार रुपये दडं 
केला. ये्नू दगुा्मने िातपंचायतीहवरुधिचा संघष्म सरुू केला. कमृ षणा इदं्रकेर, 
हववेक तमायचीकर व stop the v test या गटातील तरुण-तरुणतींनी तयांचया 
िातीतील कौमाया्मचया परीषिेला हवरोध केला. पंचांचया हवरोधाला न 
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िमुानता कौमाया्मची परीषिा न करता सवतःचे लगन केले. कोमल वदधे यांचया 
समािात हवधवा ्रिीला चोवीस तास अंधाऱया खोलीत कोंडून ठेवणयाची 
प््ा िोती. कोमल यांनी वहडलांचया हनधनानंतर या प््ेला हवरोध केला, 
तयामळेु तयांना पंचांचा रोष सिन करावा लागला. ि ेतरुण-तरुणी आपापलया 
िातीतील अहनटि प््ांचया हवरुधि प्बळ पंचांसमोर उभे राित आिते. या प््ा 
दवैी नािीत व तया मोडलयाने आपलयावर कोणतेिी अररटि ओढवणार नािी, 
याबदिल तयांची खात्ी आि.े कोणतयािी तका्मचा आधार नसलेलया प््ांच े
पालन करणयाचया अट्टािासामळेु आपलया नातयागोतयातलया बायांचया 
वाट्याला आलेले दःुख तयांनी बहघतले आि.े परंपरेचया नावाखाली सनमानाने 
िगणयाचया सवतःचया अहधकाराला हतलांिली द्ायची तयांची इच्ा नािी. 

मला एक प्संग आठवतो. समान आडनाव असलेलया मलुाने व 
मलुीने लगन करायचे नािी, अशी परंपरा असलेलया एका िातीत समान 
आडनावाचया मलुा-मलुीने पे्महववाि केला. या िोडपयाला हशषिा मिणनू 
गावाने वाळीत टाकले. तयांना परत गावात घयावे यासाठी घडवनू आणलेलया 
बैठकतीला मी ििर िोते. तिसीलदार काया्मलयातील अहधकारी व पोलीसिी 
या बैठकतीला उपहस्त राहिले िोते. बैठकतीतील चचा्म ऐकताना ि ेिाणवले 
कती, हत्े िमलेले साडेतीनशे-चारशे लोक व तयांचया पढुाऱयांंचया अशा 
हववािाहवषयी कािी गैरसमितुी आिते. ‘समान आडनावाचया मलुा-
मलुतींनी लगन न करणयाची तयांचया िातीतील िी पधित सगोत् हववािावरील 
बंदीसारखीच आि.े आपलया दशेात कायद्ाने सगोत् हववािाला बंदी 
आि ेआहण तयामळेु तयांचया िातीतील िी पधित कायदशेीर आि.े’ अशा 
गैरसमितुी बाळगणाऱया या लोकांना वासतहवक पािता आपलया दशेात 
सगोत् हववािाला कायद्ाने अहिबात बंदी नािी, ि ेमािीत नािी. आिपयांत 
या परंपरेचे उललंघन करणारे गावकतीने हदलेली हशषिा भोगत असत. तयामळेु 
हववािासंबंधीचा िा िातीचा हनयम आहण तयाचा अंमल करणयासाठी 
सामाहिक बहिषकार टाकणयाची पधित या दोनिी बाबी बेकायदशेीर असतील 
असा तयांनी कधी हवचारिी केला नविता. 

कौटंुहबक हिसंाचाराची तक्ार करायला गेलेलया महिलेला पोलीस 
बऱयाचदा असे सांगणयाचा प्यतन करतात कती, हतला नवऱयाने हकंवा सासनेू 
मारणे िा तयांचा घरगतुी प्श्न आि.े तो प्श्न तयांनी कुटंुबाचया चौकटीतच 
सोडवावा. धम्म-िात-पं्-भावकतीचया प््ा-परंपरा या नावाखाली बाईवर 
हिसंा घडते हकंवा हतचे मानवी अहधकार नाकारले िातात. अशावेळी 
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तया तया समिूातील तया बाईचे गणगोत, लोकप्हतहनधी, प्शासन, पोलीस 
या सवाांची अशीच भहूमका असते कती, िा तया समिूाचा अंतग्मत मामला 
आि े आहण तो आपापसात सोडहवणयात यावा. एका बािलूा बिुसंखय 
समािाचे मत व दसुऱया बािलूा ह्रियांचया मानवी अहधकारांचा प्श्न यामधये 
संखयेने िासत असलेलया एकसंध समिूाला प्श्न हवचारायला राजयकतधे 
हकंवा लोकप्हतहनधी कचरतात. तयांना लोकभावना दखुावणे ि े हसंिाचया 
तोंडी िाणयासारखे वाटते. बालहववािाला हवरोध करून संमतीवयाचया 
कायद्ासाठी प्यतन करणारे बेिरामिी मलबारी यांना आलेलया अनुभवाच े
उदािरण बोलके आि.े मलबारी यांनी िेविा लॉड्म ररपन यांना भेटून हब्हटश 
सरकारने संमतीवयाचा कायदा करणयाचे मित्व संहगतले, तेविा लॉड्म ररपन 
मलबारतींना मिणाले िोते, “Mr. Malbari, you are leading me into 
a jungle where lions might eat me.” राजयकतधे कायदा आहण 
सवुयवस्ा या हवषयांइतके सामाहिक नयायाला मित्व दते नािीत. तयामळेु 
प््ा-परंपरेचया नावाखाली बाईवर िोणारी हिसंा िा तया तया समिूाचा 
अंतग्मत प्श्न असलयाचा समि समािात दृढ िोतो. महाराषट्र अंधश्द्धा 
णनमूयालन सणमतीचया प्यतनातून मंिरू झालेलया ‘सामाहिक बहिषकार हवरोधी 
कायद्ा’मळेु आि आपापलया िातीतील अशा प््ा-परंपरांचया हवरुधि बंड 
करू इहच्णाऱया तरुणांना एक आधार हमळाला आि.े  

वर नमदू केलेलया प््ांचया हवरुधि तरुण बंड करून उठेपयांत आपलया 
समािातील बिुसंखय हशहषित लोकांना िी उदािरणे कधीिी खरी वाटली 
नसती. आििी कािी िातीत सज्ान, पदवीधर मलुतींवर पोटात असताना 
शबद दऊेन ठरलेले लगन करणयाचा आहण लगनाचया आधी कौमाय्म हसधि 
करणयाचा दबाव अहसततवात आि.े बिुसंखय ह्रियांना हनमटूपणे या अहनटि 
प््ांचे पालन करावे लागते. अशी कािी प्करणे अधनूमधनू पमृष्भागावर येतात 
व पमृष्भागाखाली बरेच कािी खदखदत आि ेयाची िाणीव करून दतेात. 
हडसेंबर २०२०मधये एका भटकया हवमकु् िमातीतील एक प्करण महाराषट्र 
अंधश्द्धा णनमूयालन सणमतीकडे आले. दोन मलुी असलेलया महिलेचया पतीच े
हनधन झालयानंतर तयाचया संपत्ीचे वाटप ि ेिातीचया पंचांसमोर, िातीचया 
रूढी-परंपरांना अनुसरून विायला िवे असे पंचांचे मत िोते. मलुगा नसलेली 
हवधवा ्रिी व हतचया दोन मलुी यांचा अनुक्मे नवरा व वहडलांचया संपत्ीवर 
संपणू्म अहधकार असणे, ि े भारतीय कायद्ाचे मिणणे तया पंचांना मानय 
नविते. पंचांचा हनण्मय मानायला तया महिलेने व मलुतींनी नकार हदलयाने 
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तयांना वाळीत टाकणयात आले. या वाळीत टाकणयाप्करणी ‘सामाहिक 
बहिषकार हवरोधी कायद्ा’खाली गनुिा नोंदवणयात आलेला आि.े प््ा-
परंपरांप्माणे िीवनाचे, हवशेषतः ह्रियांचया िीवनाचे हनयमन करणयाचा 
आग्रि सव्म िाततींमधये अहसततवात िोता. तयात बदल घडवनू आणताना तया 
तया िातीचा मोठा हवरोध झाला आि.े ब्ाह्मण समािात हवधवाहववािाला 
परवानगी नविती आहण केशवपनाची अहनटि प््ा िोती. मिातमा फुले यांनी 
ब्ाह्मण हवधवांचया केशवपनाला हवरोध केला. नैसहग्मक भावनेला प्हतसाद 
हदलयाने अडचणीत आलेलया हकंवा फसवलया गेलेलया ब्ाह्मण हवधवांसाठी 
तयांनी ‘बालितया प्हतबंधक गमृि’ चाल ूकेले, ि ेसवाांना मािीत आि.े तसेच 
हववाि, वारसा, दत्क, घटसफोट या बाबतीत आपापलया िातीचया रूढी-
परंपरांमधनू बाईची मकु्ता करणयात ‘हिदं ूकोड हबला’ने मित्वाची भहूमका 
बिावली आि.े 

डॉ. बाबासािबे आंबेडकर ‘िाहतवयवस्ेचे हनमू्मलन’ या तयांचया 
भाषणात (हलहखत सवरूपातील भाषण) मिणतात कती “... प्तयेक समाि 
भतूकाळातील षिलुलक, हनरुपयोगी व हनषफळ बाबी आहण हनहचितपण े
हवकमृ त असलेलया गोटितींचया ओझयाखाली दबलेला असतो. समाि िसा 
अहधक प्बुधि िोतो तसे तयाचया धयानात येते कती, तो सगळयाच बाबी ितन 
करणयास व तयांचया सगळयाच उपलबधी पढुील हपढीपयांत पोिोचहवणयास 
िबाबदार नािी. भहवषयातील समािाला चांगले करणयास उपयोगी पडतील 
तेवढ्याच बाबी पढुील हपढीपयांत पोचहवणयास समाि िबाबदार आि.े”  
(आंबेडकर २०१५ : ६७)

संदर्ष:

१.  आंबेडकर, बाबासािबे (२०१५) : जाणतव्वसथेचे णनमूयालन, प्काश हशरसाट 

(अनु.), मिाराषट्र शासन, मुंबई.

२.  दाभोलकर, नरेंद्र (२०१०) : णतणमरातुनी तेजाकडे, समग् अंधश्द्धा णनमूयालन व 

पढेु, राििसं प्काशन, पणुे.

३.  वदधे, मोहिनी (२०१७) : डॉकटर रखमाबाई: एक आतया, हतसरी आवमृत्ी, पॉपयलुर 

प्काशन, मुंबई. 

४.  साळंुखे, आ. ि. (१९८९ ) : णहदं ूसंसकृती आणि स्त्री, ्रिी-उवाच, मुंबई.
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संगी् व नतृय िी मतानवी आहवषकतारताची अहभनन अंगे आिे्  व 
जगता्ील सगळयता समताजता् संगी् व नतृय कुठलयता नता कुठलयता सवरूपता् 
अहस्तवता् आिचे. जयता समताजतंानता स थ्ैय्य लताभले व जे समताज आह ््यकदृष्टयता 
हवकतास सताध ूशकले, ्े समताज यता कलताप्कतारतंा्िी हवकतास सताध ूशकले. 
भतार्ता्िी नतृय व संगी्ताचता, ‘शतास्तीय’ मिण्ता येईल असता हवकतास झतालता व 
तयता् हस्तयतंाचीिी भहूमकता िो्ी. यता लेखता् आपण फक्त शतास्तीय संगी्ताचयता 
हवकतासता् हस्तयतंाचे स्तान एवढताच हवचतार करणतार आिो्.

भतार्ता् हलपीचता हवकतास जरी झतालता असलता ्री, आपले ज्तान 
आपलयता मताणसतंापरु्ेच सीहम् ठेवणयताची प्वतृ्ी असलयताकतारणताने, हलहख्े 
ठेवणयताकडे कल नवि्ता. गरुुमखुता्ून हशक्ता येईल ्ेवढेच ज्तान हवद्तारयताांनता 
हमळतायचे. ्रीिी संसकृ् नताटके व भर्मनुींचयता नाट्यशास्त्र यता ग्ं्तामळेु 
आपलयतालता बरीच मताहि्ी हमळ्े. तयतानुसतार हस्तयतंानता समताजता् मतानताच े
स्तान िो्े व गहणकता समताजता् मित्वताची वयक्तती असतायची. ह्-ूएन-तसंग 
भतार्ता्ील इ. स. ७वयता श्कता्ील भेटीबद्दल मिण्ता् कती, मलु्तानमधील 
सयू्यमंहदरता् दवेतालता अप्यण केलेलयता नतृयतंागनता असतायचयता. तयतावेळी 
भतार्ता्ील सव्य मंहदरतंा् दवेतालता अप्यण केलेलयता मलुी असतायचयता, असेिी ्े 
मिण्ता्. िी प््ता िळूिळू उत्रे्ील मंहदरता्ून लपु्त झतालेली हदस्े, व फक्त 
दहषिण व पहचिम भतार्ता्ील मंहदरतंा्ून २०वयता श्कतापयां् ्ी अहस्तवता् 
िो्ी; परं्ु तयताहवषयी नं्र येईलच.

भतार्तावर अललताउहद्दन हखलजीची सवतारी १३वयता श्कता् झताली, 
तयतावेळी भतार्ता् धपृद-धमतार िता शतास्तीय अंगताने गतायलता जताणतारता गतायनप्कतार 
िो्ता व बताकतीचे स्ताहनक लोकसंगी् िो्े. दवेहगरीचता पताडताव केलयतावर, 
ह््े असणताऱयता गोपताल नतायक यता धपृद गतायकतालता हखलजी आपलयताबरोबर 
हदललीलता घेऊन गेलता. हखलजी आपलयता फौजेसोब् अनेक हवद्तानतंानता घेऊन 
भतार्ता् आलता िो्ता. तयतामतागे तयताचता उद्देश, भतार्ताचयता धनदौल्ीसि, 
भतार्ता्ील ज्तानिी आपलयताबरोबर घेऊन जताणयताचता िो्ता. मिणनू िोईल 
ह््के ग्ं् सोब् नेणयताचयता व बताकतीचे फतारशी भताषे् भताषतंा्रर् करून 
नेणयताचयता सचूनता यता हवद्तानतंानता िोतयता. यता्ील कतािी सफूती हवद्तान व पहश्ययन 
गतायक इ्ेच रताहिले. यतापथैकती सफूती सं् हनजतामदु्दीन औहलयता, ि ेहदलली्च 
रताहिले व तयतंाचता प्भताव हखलजी घरताणयताबरोबरच, सतामतानय जन्ेवरिी पडलता. 
हनजतामदु्दीन औहलयता यतंाचे पट्टहशषय, अमीर खसुरौ यतंानता खयताल गतायकतीचता 
जनक मतानले जता्े. सफूती संप्दतायता् परमेश्वरताची (अललताची) भक्तती, नतृयता्ून व 
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गताणयता्ून िो्े व यताचता हवकतास हनजतामदु्दीन यतंाचयता भतार्ता्ील आखताड्टयतावर 
मोठ्ट यता प्मताणतावर झतालता. आजिी हनजतामदु्दीन यतंाचयता दरयता्यवर सफूती संगी् 
हनयहम्पणे गतायले जता्े. यताबरोबरच उदू्य-हिदंसु्तानी खडी बोलीचता हवकतास 
वितायलता यताच समुतारतास सरुुवता् झताली. मध ुहरिवेदी यतंानी, इमर्जन्स ऑफ द 
हिदंसु्ानी ट्रॅहिशन- मयहुिक, िान्स अँि ड्ामा इन नॉर्ज इहंिया यता पसु्कता् 
आज जयतालता शतास्तीय संगी् मतानले जता्े, तयताचयता हवकतासताचे सहवस्र हववेचन 
केले आि.े तयतासताठी ह्ने संसकृ्, पहश्ययन, अवधी व ब्रज भताषे्ील स्ो्तंाचता 
उपयोग केलता आि.े लेहखकता मिण्े कती, धतामधमुीचयता कताळता् कलताकतार 
कतािी कताळ जरी बसनू रताहिले, ् री तयतंानी नवयता रताजयकतयताांनता पसं् पडेल असे 
संगी् लवकरच आतमसता् केले व ि ेकरणयता् हिदं-ूमसुलीम िता भेद ्ेवितािी 
नवि्ता व पढेुिी कधी आलता नतािी. िताच कताळ भक्तती संप्दतायताचता िो्ता. भक्तती 
संगी्ता् जेविता स्ताहनक भताषेचता उपयोग िोऊ लतागलता, ्ेविता ्े गताणतारे दोनिी 
धमताांचे अस्. पढेुिी कृषणभक्ततीची अ्वता सतास-ूनणंद वता अललताची गी्े 
दोनिी धमताांचे गतायक व न ््यक सतारखयताच समरस्ेने सतादर कर्. संगी्ताचयता 
जगता् धम्यभेद कधीिी आडवे आले नतािी्. धपृद-धमतारचयता जतागी पद, 
भजन हकंवता कववताली, महस्ययताखतानी (मोिर्यममधये गतायली जताणतारी िसन-
िुसेन आठवण गी्े) अशी सतामतानय लोकतंानता कळणतारी व आतमसता् कर्ता 
येणतारी गताणीिी यता कताळता् हनमता्यण झताली. भक्तती संप्दतायताचयता वताढीबरोबर 
वृंदतावनता् कृषणभक्तती व रतासलीलता वताढली. वृंदतावनचयता आसपतास असंखय 
मंहदरतंाचे हनमता्यण यताच कताळता् झताले. िीच पद ेव गताणी मगुलकताळता् ब्रज 
भताषे् हलहिली जताऊ लतागली. अकबरताचयता कताळता् इ्र अनेक बताबींचता 
हवकतास झतालताच, पण संगी्कतारतंाबरोबरचयता आपसता्ील दवेताणघेवताणीमळेु 
संगी् हवकतासताचयता वरचयता टपपयतावर जता्, खयताल संगी्, शतास्तीय संगी्ताचयता 
स्रतावर पोिोचले व दरबतारता् प्ह्ष्ता पतावले. धपृद-धमतारमधील नोम्ोम व 
पखवताजी संग्ीपेषिता, शबदतांनता मित्व असलेली खयताल गतायकती व ्ुलनेने 
नताजकू वताजणतारता ्बलता, रहसकतंानता पसं् पडलता. शिताजितानने रताजधतानी 
हदललीलता आणली. लेहखकता मिण्े कती, शिताजितान कताळता् इमतार्ीचयता 
स्तापतयतावर मखुयतवे दताट इरताणी प्भताव जताणव् असलता, ्री संगी्तावर मतारि 
हिदंसु्तानी प्भताव ठळकपणे जताणव ू लतागलता िो्ता. औरंगजेबिी संगी्ताचता 
जताणकतार दददी िो्ता व तयताचयता िुकम्ी् पहिली दिता वषषे संगी्ताचता आसवताद 
हनयहम्पणे घे् असे, नं्र जरी तयताने संगी् ऐकणे सोडून हदले असले ्री 
तयताने संगी्तावर बंदी घता्ली नवि्ी व तयताचयता कताळता्िी संगी्ताची प्ग्ी 
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िो् िो्ी. एवढेच नवि,े ्र तयताचयता जनतानयता् मनोरंजनताचे सताधन मिणनू, 
रताणयतंाचयता सखयता उत्म कलताकतार अस्; ्सेच रताजघरताणयता्ील परुुषतंानीिी 
संगी्ता्ील आपली रुची हटकवनू ठेवली िो्ी. औरंगजेबतानं्र हदललीच े
मित्व कमी िोऊ लतागले. तयताचवेळी अवधचयता संसकृ्ीची भरभरताट िो् 
िो्ी. अवधचयता दरबतारता् कर्क नतृयताने आजचे हवकहस् रूप गताठले. 
संगी्ता्िी ठुमरी, ्रतानता इतयतादींचता आहवषकतार झतालता. १९वयता श्कता् 
इगं्जी रताजयताने संस्तानतंानता अं्ग्य् सवतायत््ता हदलयताने मोठी व श्ीमं् संस्ताने 
कलेची आश्यदता्ी झताली. 

हस्तयता जशता दवेदतासी िोतयता ्शताच गहणकतािी िोतयता. यता गहणकतंानता 
समताजता् उचच दजता्य िो्ता असे सगळेच लेखक मिण्ता्. उदता. शदू्रकताचयता 
मचृ्छकहटकमधील वसं्सेनता व ह्ची आई. नताटकता् ह्चयता वताड्टयताच े
सहवस्र वण्यन आि;े तयतावरून ह्चयताकडे असणताऱयता संपत्ीची कलपनता 
ये्े. बुद्धकताळ व तयता आधीचयता कताळताचयता इ्रिी कतािी क्ता वताचलयतास 
लषिता् ये्े, कती गहणकता, नतायहकणी यतंानता समताजता् मतानताचे स्तान िो्े. उदता. 
आम्रपताली वगथैरे. तयता कताळता्ील हलखताणतावरून ििेी लषिता् ये्े कती, परुुषतंानी 
यता संस्ता सव्:चयता मनोरंजनतासताठी हनमता्यण केलयता िोतयता. यता हस्तयतंानता 
हशषिण दऊेन तयतंानता संभताषण कले् व नतृयगतायनता् सताषिर करून परुुषतंाशी 
‘बुहद्धमतान’ सतािचय्य करणयतासताठी ्यतार केले जतायचे. समताजता्ील सुंदर व 
बुहद्धमतान मलुींनता हनवडून यतासताठी ्यतार केले जतायचे असेिी वताचनता् आले 
आि.े उदता. हचरिलेखता. कतालतंा्रताने िी वयवस्ता जनमजता् झताली व गर्ी 
(घरी रतािताणताऱयता) हस्तयतंानी घर सतंाभताळतावे, मलुतंानता जनम द्तावता; व गहणकतंानी 
सतामरय्यवतान परुुषतंाचे मनोरंजन करतावे; अशी परुुषतंानता सोयीची वयवस्ता हनमता्यण 
झताली. अगदी जनुयता कताळता् उचच दजता्य असलता ्री बुद्धकताळ येईपयां्, 
तयतंानता पह््ताच समजले जतायचे ि ेअंबपताली-आम्रपतालीचयता उदतािरणतावरून 
कळ्े. 

 िळूिळू मनोरंजन करणताऱयता यता हस्तयतंानता गहणकता, ्वतायफ, प्ुरीयता, 
डोमनी अशता अनेक श्ेणी व जता्ींमधये हवभतागले गेले. सव्ःचयता प्ह्भेने 
तयता कधी उचच स्तान हमळवतायचयता ्र कधी सतामतानय मनोरंजन करणताऱयता 
वितायचयता. इसलताममधये अशता हस्तयतंाशी दसुरे-ह्सरे लरन करणताऱयता परुुषतास 
पणुय हमळ्े, अशी हनदतान भतार्ता्ील मसुलमतानता् समजू्  आि.े कतारण 
तयतंाचता ‘उद्धतार’ िो्ो. मुंबई्ील कोटताांचयता दस्तावेजतंाचता अभयतास कर्तानता, 
डॉ. आहसयता हसहद्दकती यतंानता आढळले कती अनेक नताचणतारणी, मतृयपूवूदी इसलताम 
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सवीकतारी्. कतारणताची चौकशी कर्ता कळले कती, हिदं ूधमता्य् अशता हस्तयतंानता 
मतृयनंू्र धताहम्यक हवधी नताकतारणयता् ये्, पण इसलताममधये तयतंानता ्ो हमळू 
शके. असो. १८५७चयता उठतावतानं्र, मगुल रताजघरताणे संपषुता् आले व १८५६ 
सताली लखनौचे रताजय हब्रहटशतंानी खतालसता केले. यता दोनिी रताजघरताणयतंामधये 
आश्य हमळणताऱयता संगी्कतारतंानता, अनय हठकताणी आश्य घेणे भताग पडू 
लतागले. १८५८ सताली संपणू्य भतार् हब्रहटश सताम्रताजयताचता भताग झताले. तयतापथैकती 
जयता ‘नेहटव’ रताजयतंानता अं्ग्य् सवतायत््ता हमळताली िो्ी, जी रताजये मोठी 
िो्ी व तयतंाचता मिसलू चतंागलता िो्ता, तयता रताजयतंा्ून बऱयताच संगी्कतारतंानता 
आश्य हमळतालता. वयतापतारी कें द्र ेमिणनू उदयतालता येणतारी कोलकता्ता व मुंबई 
िी दोन शिरे, ये्ेिी यता संगी्कतारतंानता आश्य हमळतालता. आपण िी शिरे 
व उत्र-पवू्य भतार् व दहषिण-पहचिम भतार् असे दोन हवभताग पताडून ये्ील 
गताहयकतंाचयता हस््ीचता आढतावता घेऊ. उत्र-पवू्य भतार्ता् कोलकतातयतासि, 
पह्यतालता, रवताहलयर, रतामपरू व वतारताणसी िी संगी्ताचयता दृषीने मित्वताची 
कें द्र ेिो्ी व दहषिण-पहचिम भतार्ता् मुंबई, कोलितापरू, सतंागली, बडोद,े मिथैसरू 
व िथैदरताबताद िी मित्वताची कें द्र ेिो्ी. 

पूि्भ रारत ि तिायफ संसककृ त्री 
 मगुलसत्ता व अवधची सत्ता संपषुता् ये्ताच, यता सत्ेचयता आश्यताने 

जगणताऱयता स्ती कलताकतारतंानता अनय हठकताणी आश्य शोधणे भताग पडले. यता 
कलताकतारतंा् अनेक वग्य िो्े. नुसतयता गताणयताचयता मथैहफली करणताऱयता बताईजी, 
नताच व गताणे दोनिी करणतारी ्ी ‘जतान’, तयतंाचयता खतालचयता हमरतासनी - 
यता्ील डोमणी व ढोली, ‘कताहसमरता’, कंचन’, ‘अपसरता’ इतयतादी तयताखताली 
‘कतंाजी’ व ‘खणगी’, यता खणगी मनोरंजन करतायचयताच पण तयतंानता शरीरसंबंध 
ठेवतायलता पण परवतानगी असतायची (संप् २०१२ : २०). शतास्तीय संगी्ताशी 
संबंहध् हस्तयता यता ्वतायफ असतायचयता व तयता फक्त शतास्तीय व उपशतास्तीय 
संगी् गतायचयता. तयतंानता संगी् घरताणयता्ील परुुष गतायक वता सतारंहगये, रतागदतारी 
संगी्ताचे प्हशषिण द्तायचे. यता ्वतायफतंाची प्मखु चौधरतायीन असतायची. ्ी 
सव्: प्ौढ ्वतायफ असतायची. ह्चे कताम कोठ्ट यताची दखेरेख करणे, लितान 
्वतायफतंानता संगी्, नतृय, हलहिणे-वताचणे, अदब-री्ीररवताजतंा् ्रबेज करणे, 
यतंाकडे लषि परुवनू ्से प्हशषिक नेमणे, ि ेअसतायचे. तयतासताठी कोठ्ट यतावर 
नेिमी कतािी सतारंहगये पदरी बताळगलेले असतायचे. हशवताय एखताद्ता मलुी् 
हवशेष प्ह्भता आढळलयतास, ह्चयतासताठी एखताद्ता हवशेष उस्तादतालता नेमणे, 
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ििेी ह्चेच कताम िो्े. ये्े रतािताणताऱयता ्वतायफतंाचयता पोटी जनम घेणताऱयता 
मलुींनता यताचे हशषिण हमळतायचे व मलुतंानी सतारंगी-्बलयता् ग्ी दताखवली 
्र ठीक, एरवी तयतंाचे स्तान िरकतामयतासतारखे वितायचे. तयतंाचयता आयषुयतावरील 
अनेक लेखतंा् यताचे हचरिण आले आि.े तयता कताळी ् वतायफतंानता समताजता् मतान 
िो्ता व प्ताप्तीकर भरणताऱयता तयता एकमेव हस्तयता अस् असेिी हलहिले जता्े. 
आजिी अनेक ्वतायफतंाची नतावे जनसमृ् ी् आिे् . तयतंाचयता कोठ्ट यतंामधये 
चतारिी बताजूंनी आरसे लतावलेले अस् व ह््े संगी् ऐकतायलता जतायच े
अ्वता शतास्तीय नतृय बघतायलता जतायचे. यता्ील कतािीजणी दोनिी गोषी् 
पतारंग् असतायचयता. १९वयता श्कता् ्री यतंाचयता व परुुष गतायकतंाचयता 
संगी्ताचता आसवताद फक्त श्ीमं् व सत्ताधतारीच घेऊ शकतायचे. चतार हभं्ींचयता 
आ् रतािताणताऱयता हस्तयतंानता यता्ील कुठलयताच गोषींची मभुता नसतायची. तयतंाच े
आयषुय, “चलुिता, चतादर (पडदता) व चतारहदवतारी” यतंा्च जतायचे. यताउलट 
्वतायफतंाचे हचरिण, ‘सव्ःचयता शरीरतावर िकक असणताऱयता हस्तयता’ असे 
मिणनू आकष्यकपणे केलेले हदस्े. चतार हभं्ीं्ील हस्तयतंाचे जीवन आकष्यक 
नवि्ेच, पण मिणनू ्वतायफतंाचे शोषण िो् नसे असे नतािी. कोठ्ट यतावर 
येणताऱयता प्तयेक हगऱिताईकताचे मनोरंजन करणे तयतंानता भतागच िो्े. तयता वयता् 
आलयता, कती तयतंाचयता कौमतायता्यचता सौदता वितायचता. खपू पथैसे दणेताऱयता वयक्ततीचता 
तयतंाचयता शरीरतावर कतािी महिने वता वषषे िकक असतायचता. ्ी वयक्तती बिु्ेक 
वेळी वयताने खपू जतास् असतायची. ह्चयताबरोबरचे संबंध मिणजे बलतातकतारच 
असतायचता. गौिरजतानचयता जीवनता्लयता अशता प्संगताचे वण्यन हवक्रम संप् 
यतंानी केले आि.े न्उ्रताईचयता कताय्यक्रमता्, आई (बडी मलकताजतान) नशे् 
अस्तानता, कोवळयता वयताचयता गौिरजतानवर, खथैरतागडचयता मिता्ताऱयता रताजताने 
बलतातकतार केलता. री्ीप्मताणे कतािी महिने ह्लता ि ेरोजच सिन करतावे लतागले. 
करतार पणू्य झतालयतावर ह्ची सटुकता झताली पण ह्लता हदवस गेले िो्े. वय 
खपूच लितान असलयताने, मृ्  मलुताचता जनम झतालता. जरता मोठ्ट यता झतालयतावर 
कोठ्ट यतावर येणताऱयता िुशतार व दखेणयता परुुषताचयता पे्मता् यता हस्तयता पडतायचयता. 
पण हप्यकरताबरोबर रताितायचे मिणजे संगी् सोडतावे लतागतायचे, हशवताय 
तयताचयता घरचयतंाची नतारताजी व ि ेसंबंध शताश्व् नस्. गौिरजतानचयता पहिलयता 
हप्यकरताचे, छगनचे, अहधकृ् लरन झतालयतावर, तयताने ह्लता सोडले. मसुलीम 
परुुष दसुरे, ह्सरे, चौ्े लरन करतायचे हकंवता मु् ता हनकताि, ्तातपरु्ता हनकताि 
करतायचे पण तयतासताठी मोजतावी लतागणतारी हकंम् जबर असतायची. 

288



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक

१८५७ नं्र अनेक हब्रहटश सथैहनकतंानता लैंहगक रोगताची लतागण झतालयताच े
सरकतारचयता लषिता् आले. हब्रहटश समताजता् यता कताळता् सनता्नी हवचतारतंाची 
लताट आली िो्ी. यतालता हवकटोररयन शहुच्ेचता कताळ मिण्ता्. तयता् ि े
नताच-गताणे बस् नवि्ेच. यता दोनिी कतारणतंामळेु सरकतारने १८६४ सताली 
संसग्यजनय रोगतंाहवषयी कतायदता केलता. तयता कतायद्तानुसतार यता सव्य हस्तयतंानता 
सरसकट ‘वेशयता’ यता एकताच वगता्य् बसवणयता् आले. सरकतारचयता म्े, 
अदता करून गताणयता् व नताचणयता् अश्ील्ता आि े व तयतायोगे यता हस्तयता 
परुुषतालता मोिता् पताड्ता्. ्ेविता तयतंानी बसनूच गतावे व यता कतायद्तामळेु 
कुठलयतािी वेळी तयतंाचयता कोठ्ट यतावर धताड मतारतायचता अहधकतार सरकतारलता प्ताप्त 
झतालता. तयतानं्रिी यता वगता्य्ून कतािी उत्म गताहयकता नतावतारूपतालता आलयता. 
हसदे्धश्वरीदवेी, रसलुनबताई, बेगम अख्र, हगररजतादवेी िी कतािी नतावे जयतंानी 
उत्म गताहयकता मिणनू नताव कमतावले. रोशन आरता बेगम यता नवऱयताबरोबर 
पताहकस्तानता् गेलयता. रसलुनबताईनंी गताणे सोडून पतानताचे दकुतान कताढले. 

१९०० सताली सौ. मताक्य स फुललर यता बताईने एक पसु्क हलहिले, 
राँग दरॅट इर इन इहंिअन वमूनिूि. तयता् अनेक हब्रहटश यता ‘नॉच गलस्य’नता 
भलुलयताबद्दल ्क्रतार करणयता् आली िो्ी. परं्ु तयताकताळी हशडताचयता 
जिताजताने, १७-१८ वषताांची मलेु ईसट इहंडयता कंपनी्, नोकरी करणयतासताठी 
आणली जतायची. एकता ट्ीपलता सिता महिने लतागतायचे, तयतामळेु इहंरलश 
हस्तयता भतार्ता् फतारशता नसतायचयताच. तयतावेळी मनोरंजनताची इ्र सताधनेिी 
नवि्ी. तयतंानता ि े नताचगताणयताचे कताय्यक्रम आवडतायचे. तयतंाचे यता हस्तयतंाशी 
संबंध वितायचे, कधीकधी यता हस्तयता अहधकृ्पणे तयतंाचयताबरोबर रताितायचयता. 
यता वगता्य्ील, सव्यच हस्तयता गताणयता् अ्वता नताचता्, यशसवी िोणे अवघडच 
िो्े. तयतंाचयता सिवतासता्ून अँरलो-इहंडअन प्जता जनमतालता आली. गौिरजतान 
यतापथैकतीच िो्ी. हरिस्ी मिणनू जनमली व मसुलीम मिणनू जगली. यता हस्तयतंानी 
व तयतंाचयता मलुतंानी हरिस्ी धम्य सवीकतारलता. अ्ता्य् तयता कताळता् अनेक स्ती-
परुुषतंानी धम्य बदलले िो्े व संबंध ठेवले िो्े. यतालता फतारसे मित्व हदलयताचे, 
हमळतालेलयता हलखताणतावरून हदस् नतािी. यताच वेळी वयतापतारी शिर मिणनू 
कोलकता्ता उदयतास ये् िो्े. वताजीदअली शिता १८५६ सताली िद्द्टपतार िोऊन, 
म्ीयताबुज्य यता कोलकतातयताजवळच एकता जतागी वतास्वयतास आले. ये्तानता 
तयतंानी आपलयताबरोबर गताणे-बजतावणे करणताऱयतंाचता मोठता ्ताफता आणलता 
िो्ता. 
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कोलकाता शहर
लॉड्य कॉन्यवॉलीस यताने, पलतासीचयता लढताई् (१७५७) 

हसरताजदु्दौललताकडून बंगताल प्तंा् हजंकून घे्लयतावर, ह््े मिसलूताची ‘परमनंट 
सेटलमेंट’ िी पद्ध् अमलता् आणली. तयतायोगे बंगतालमधये मोठमोठे 
जमीनदतार अहस्तवता् आले. तयतंानी हब्रहटशतंाशी संपक्य  सताध्ता यतावता मिणनू 
नवीन शिर कोलकतातयता्, आपले वताडे उभे केले. तयतंानता अह्ररक्त पथैसता व 
ररकतामता वेळ हमळू लतागलयताने संगी् हशषिण व तयताचता आसवताद घेणे दोनिी 
शकय िोऊ लतागले. तयताचप्मताणे मतारवताड प्तंा्ता्ून वयतापतारी वग्यिी कोलकता्ता 
ये्े येऊन वस ू लतागलता. िळूिळू यता वगता्यची रुचीिी, उचच दजता्यचयता 
संगी्ता् वताढू लतागली. तयतामळेु वताजीदअली शताि यताचयता वयह्ररक्त यता 
लोकतंा्िी आश्य संगी्कतारतंानता हमळू लतागलता. तयता्ील प्मखु नतावे मिणजे 
रताधतारमण रताय, गोहपमोिन दबे, पता्रुीयता घताटचे ठताकूर - टतागोर घरताणे वगथैरे. 
वयतापतारी वगता्यपथैकती शेठ धलुीचंद, शतामलताल खरिी इतयतादी. ि े लोक सव्ः 
गताणे हशकलेले जताणकतार लोक असतायचे. तयतामळेु बऱयताच बताईजी आहण 
्वतायफ यतंानी कोलकतातयता् येऊन सव्ःचयता कोठ्ट यता सरुू केलयता. तयता्ील 
कतािी नतावे मिणजे, बडी मलकताजतान, गौिरजतान, मलकताजतान आग्ेवताली, 
जतानकतीबताई छपपनछुरी (िी आग्यताची िो्ी व ह्चयता एकता चताितयताने ह्चयता 
चेिऱयतावर सऱुयताचे छपपन वतार केले िो्े). तयतासकट ्ी उत्म गताहयकता मिणनू 
प्हसद्ध झताली िो्ी. बंगताली गताहयकता िोतयता. िरीम्ी, जदमु्ी, मंदसनुदरी, 
कृषणताभताहमनी, अंगरुबतालता, इदंबुतालता... 

यता सगळयता सवतायत् िोतयता व आजचयता हपढी्ील ्रुणींनता तयतंाच े
आकष्यण वताट् असणतार. मिणनू आज तयतंाचयता आयषुयतावर बरेच संशोधनपर 
हलखताण ये् आि.े हनरषिर्ेमळेु चतार हभं्ी्ील जगणे, मलुतंानता जनम दणे े
अ्वता हवधवेचे जीवन नहशबी येणे, अशता ््ताकह्् ‘चतंागलयता’ घरता्ील 
हस्तयतंापेषिता, यता ् वतायफतंाचे जीवन आजचयता आधहुनक स्तीलता जतास् आकष्यक 
वताटणे समजनू घे्ता ये्े. १८७१चयता पहिलयता जनगणने् असे नोंदवले गेले 
आि े कती, कोलकतातयताचयता ९० टकके ‘नॉच गलस्य’ यता कुलीन कुटंुबता्ून 
आलेलयता िोतयता. उदता. जद्दनबताईची जीवनक्ता. जद्दनबताईचंी आई मिणजे 
नं्रची दलीपबताई िी ब्रताह्मण हवधवता, घरता्ील रितासतामळेु पळून गेली वता ह्लता 
एकता सतारंहगयताने हवक् घे्ली. तयताने ह्चयताशी हनकताि केलता व तयतंाचयतापोटी 
जद्दन जनमतालता आली. जद्दनबताईचंी आई, दलीपबताईिी गताणे व नताच हशकली 
िो्ी व ्ी मलुीलता घेऊन कोलकता्ता ये्े आली. ह््े जद्दनबताई गताहयकता 
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मिणनू नतावतारूपतालता आली. तयताच वेळी तयतंानता हसनेमता् कताम करतायच े
आमंरिण आले. लतािोरलता तयतंाचे गताणे ऐकतायलता मोिनचंद उत्मचंद नतावताचता 
धहनक ्रुण आलता व जद्दनबताईचंयता पे्मता् पडून, तयतंाचयताशी हनकताि करून 
मुंबईलता तयतंाचयताबरोबर रतािू लतागलता. तयतंाची मलुगी नहग्यस. नहग्यसचयता आधी 
जद्दनबताईनंता दोन मलुगे झताले िो्े. तयता दोघतंाचे जनमदता्े वेगळे िो्े. मोिनबताब ू
डॉकटरकतीचे हशषिण घे् िो्े. ्े सव्य तयतंानी सोडले. ि े सव्य सतंागतायचता 
उद्देश, ्वतायफ हकंवता पढेु आपण जतंाचयताहवषयी जताणनू घेणतार आिो् तयता 
नतायहकणी व गोवेकरणी, यता आयषुयता् फक्त एकताशीच संबंध ठेवतायचयता ि े
सथैद्धतंाह्कदृष्टयता हक्ीिी खरे असले ्री, गताहयकता जोवर सव्ःचयता पतायतावर 
उभयता रतािता् िोतयता, वयतावसताहयकदृष्टयता यशसवी िो् िोतयता, ्ोवरच एकता 
परुुषताशी एकहनष् रतािणे तयतंानता परवडतायचे. अनेकदता तयतंाचे कुटंुब, मिणजे 
तयतंाची आई-आजी, मतामता, भताऊ असे अनेकजण तयतंाचयतावर अवलंबून 
असतायचे. यता घरता्ील हस्तयताच कमतावतयता असतायचयता. भतार्ता् मतृयदूरिी 
जतास् िो्ता. “चतंागलयता” घरता्ील हस्तयता व मलुतंानता, परुुषताचयता मतृयनंू्र 
कुटंुबताचता आधतार असतायचता. यता हस्तयता पणू्यपणे सव्ःवरच हनभ्यर असतायचयता.

सवता्ंत्यतानं्र हवकटोररयन कतायद्ताची परंपरता चतालव् जयता गताहयकतंाची 
पताश्व्यभमूी ्वतायफ असेल, तयतंानता श्ी वललभभताई पटेल व पहिले नभोवताणी 
मंरिी श्ी. बी. वी. केसकर यतंानी नभोवताणीचे दरवताजे बंद ठेवले िो्े. १९२०-
३०चयता समुतारतास अनेक गताहयकतंानी हसनेमतासताठी मुंबईची वताट धरली.

पवचिम ि दवषिि रारत 
 पवूषेकडे आपण पताहिले कती संगी्ताचता हवकतास व प्सतार, ्वतायफ व 

श्ीमं् वयतापतारी, ्सेच जमीनदतार यतंाचयता् झतालता. पहचिम व दहषिण भतार्ता् 
संगी्ताचता हवकतास अगदीच वेगळयता ्ऱिनेे झतालता. १८१८ सताली पहचिमेची 
सत्ता व खऱयता अ्ता्यने भतार्ताची सत्ता इगं्जतंाचयता ्ताबयता् आली. गोपताल 
नतायक हखलजींचयताबरोबर उत्रे् गेलयतावर मितारताषट् व आसपतासचयता भतागता्ून 
शतास्तीय संगी् लपु्त झताले. हशवताजी मितारताज, संभताजीरताजे व तयतंाचयतानं्रचयता 
कताळता् यता भतागता् शतंा््ता नवि्ी. पेशवयतंाचयता कताळता् उत्रेशी स््चता 
संबंध आलयताने, ्मताशता व लतावणी िता प्कतार जन्े् खपूच लोकहप्य झतालता 
िो्ता. तयताचप्मताणे कती ््यन व भजन ििेी गतायनप्कतार रूढ िो्े. इ्ेिी स्ती 
चतार हभं्ी्च असली ्री दवेळता् जताऊन भजन-कती ््यन ऐकणे चतालतायचे. 
हस्तयता गोषता् नवितयता पण तयतंानी रसतयताने चपपल घतालणे रूढीसंम् नवि्े. 
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तयतंानी भजन हकंवता ओवयता मिटलेलयता चतालतायचयता. दशेतावर उचचजता्ीय 
हस्तयता सोडून बताकतीचयता हस्तयता डोकयतावर पदर घयतायचयता, पण कोकणता् 
्ेिी नवि्े. गजुरता्मधये कतािी जता्ी ्ोडता घुंघट घयतायचयता, मतारि सव्यच 
जता्ी्ील हस्तयतंाचयता डोकयतावर पदर िो्ता. दहषिणे् मतारि कोणीच डोकयतावर 
पदर घयतायचयता नतािी्.

 उत्रे्ून गतायक मंडळी जशी पवूषेलता गेली ्शी पहचिमेलता आली. 
आधी मिटलयताप्मताणे संस्ताहनकतंानता सव्ःचे रताजय नीट सतंाभताळणयतापलीकडे 
फतारसे कताम नसतायचे. घरताणेदतार गतायकती गताणतारे मसुलीम गवयी, आपलयता 
खतानदतानता्ील मलुतंानताच संगी्ताची ्तालीम दे्  अस्. तयतंाचयता मलुींनी 
गताहयकता पेशता सवीकतारलयताचे हदसनू ये् नतािी. पण जतावयतालता इसटेटी्ील 
कतािी हिससता मिणनू एखतादी दमुदीळ चीज हदलयताचयता किताणयता आिे् . यता 
उत्रेकडील गतायकतंानता ऐकलयतावर आपणिी गतायन हशकतायलता िवे यता इचछेने 
बताळकृषणबुवता इचलकरंजीकर, तयता कताळचे गतायनहवदे्चे मोठे कें द्र असलेलयता 
रवताहलयर ये्े गेले व वतासदुवेरताव जोशी यतंाचयताकडून हशकून येऊन कतािी 
हदवस मुंबई व मग हमरज ये्े स्ताहयक िोऊन रवताहलयर गतायकतीचता प्सतार 
केलता. रवताहलयरचे रताजे हशंद े ििेी संगी्ताचे हवद्ता्दी व भोके्त िो्े. रताजता 
मतानहसंग ्ोमर यतंाचयतापतासनू रवताहलयर संगी्ताचे एक मित्वताचे कें द्र िो्े व 
रवताहलयर गतायकतीचे जनक िदू्द-िससखूतँा असले ्री तयतंानी अनेक ‘बतािरेील’ 
लोकतंानता ्तालीम हदली. तयता् प्मखु पंहड् घरताणे व जयताजीरताव हशंद ेयतंाच े
अनौरस परुि भययतासतािबे गणप्रताव यतंानीिी अनेकतंानता ्तालीम हदली. 
मितारताषट्ता् लोकहप्य िोणतारी पहिली घरताणेदतार गतायकती िी रवताहलयरची 
गतायकती. इचलकरंजीकर यतंाचे हशषय रतामकृषणबुवता वझे यतंानी गोवयता् 
गतायनताचता दौरता केलता. 

गोिेकरि्री ि संग्रीत 
 गोवयता्ील दवेदतासी समताज िता पवूता्यपतार दवेतासमोर गतायनवतादन कर् 

आलता आि.े आपलयता भहूमकता जरी अनयतायकतारक असलयता ्री तयता दवेताने 
नेमनू हदलेलयता आिे्  अशी दृढ समजू्  हिदं ूधमता्य्ील प्तयेक जता्ीलता करून 
दणेयता् आली असलयताने, तयता भहूमकता फतारशता बंडखोरीहवनता प्तयेक जता् 
हनभताव् आली आि.े हशवताय यता जनमता् सव्ःचे कम्य नीट हनभतावलयतास, 
पढुचता जनम जता्ीचयता उ्रंडीचयता वरचयता वगता्य् िोणयताची िमी परुोहि् वग्य 
करून दे्  असेच. यता उ्रंडी् सवता्य् वरचे स्तान ब्रताह्मण परुुषताचे असे. 
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सतािहजकच दवेताशी हवधीपवू्यक लरन झतालेलयता यता बतायकतंानता, दवेताचे पजुतारी 
असणतारे ब्रताह्मण अ्वता जमीनदतार असणतारे, भताट्टकतार शेणवी ब्रताह्मण, 
यजमतान मिणनू उपलबध असतायचे. तयतंानता लरनताची बतायको असतायचीच व 
लरनताइ्कयताच एकहनषे्ने रतािताणतारी गोवेकरीण. िळूिळू कुटंुबताचता हवस्तार 
झतालयताने यता हस्तयता यजमतान शोधतायलता, अ्वता आश्य शोधतायलता, 
गोवयताबतािरेील मितारताषट् व कनता्यटकता् जताऊ लतागलयता. ह््े तयतंाची धतास्ी 
सतामतानय हस्तयतंानता वताटतायची व तयतंानी यतंाचे नताव ‘गोवेकरीण’ असे ठेवले. 
सव. श्ीम्ी मोगबुताई कुडदीकर यतंानी गोमं्कचयता एकता हदवताळी अंकता् यता 
हस्तयतंाचयता प्हशषिणताचे वण्यन केले आि.े सकताळी उठलयतावर संगी्ताचे सरू 
लतावतायचे. तयतानं्र नतृय हशकवणतारे गरुुजी यतायचे, पताठोपताठ गतायन गरुुजी, 
तयतानं्र मरताठी लेखन, वताचन हशकवणतारे गरुुजी, तयतंाचयतानं्र कतानडी 
हशकवणतारे...मलुगी पताचसिता वषताांची झतालयतावर हदवसभर हशकणे व ररयताज 
करणे चताल ूअसतायचे. मलुरयतंासताठी मदु्दताम अशी वयवस्ता नसतायची. तयतंानी 
आवड असलयतास ्बलता, सतारंगी हकंवता इ्र वतादे् हशकतावी्. तयता कताळी 
यता गताहयकता वता नतृयतंागनतंानता सता् करणतारे यताच समताजता्ील परुुष असतायचे. 
तयतंाचयता पोटतापताणयताची वयवस्ता मिणनू, दवेस्तानताकडून ्ोडी जमीन 
हदलेली असतायची. घरता्ील परुुषतंाचे कताम मिणजे सता् करणयतावयह्ररक्त, 
यता सव्य कतारभतारताची वयवस्ता बघणे व असलेली ्ोडी जमीन कसणे. घर 
चतालवणयतासताठी, कमतावणयताची जबताबदतारी हस्तयतंाची. पो्ु्यगीज अमलता् 
कुटंुबे मोठी झताली व दवेळता्ील सेवता एकता स्तीने अंगतावर घे्लयतावर, एखतादी 
यजमतानताने सतंाभताळलयतावर, पोट भरणयतासताठी इ्र मलुींनता घरताबतािरे पडण े
गरजेचे झताले. १९वयता श्कताचयता शेवटी रतामकृषणबुवता वझे यतंानी गोवयताचता 
दौरता केलता. तयतंाचे गताणे गोवेकरतंानी पहिलयतंादताच ऐकले व तयतंानता ि ेखयताल 
संगी् खपू आवडले व गतायक समताजताचयता मलुींमधये ्र ि ेसंगी् आतमसता् 
करणयताची चढताओढ लतागली. तयतालता आणखी एक कतारण मिणजे १९वयता 
श्कता्, हववतािसंस्ेचयता बतािरे असणताऱयता सव्यच हस्तयतंानता ‘वेशयता’ संबोधनू 
तयताहवरुद्ध चताल ूझतालेली चळवळ. गोमं्क गतायक समताजताचयता कोणतयतािी 
स्तीलता ‘वेशयता’ संबोधने अनयतायकतारक िो्े. परं्ु हक्ीिी एकहनष् रताहिलयता 
्री सव्य हस्तयतंानता एकहनष् यजमतान हमळणे खतारिीचे नवि्े. गोवेकरीण सव्यसवी 
यजमतानतावर अवलंबून असे. ्ेविता तयतंानता िता्ता् कलता असणे आवशयक वताटू 
लतागले. मुंबईचता उदय १९वयता श्कता् झतालता. मुंबई् भताटीये-शेटीये येऊन 
वयतापतार करू लतागले िो्े व गताणयता-बजतावणयताचता शौकिी करू लतागले िो्े. 
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मुंबई् पतारशी ह्एटर व पताठोपताठ मरताठी ह्एटरचता उदय झतालता व हवसतावयता 
श्कता् हसनेमतािी उदयतास आलता. परं्ु ्तपवूदी यता भतागता् घरताणेदतार 
संगी्ताचता जो हवकतास झतालता तयताचता आढतावता घेऊ. घरताणे मिणजे कुटंुब; 
पण हवसतावयता श्कता् घरताणी मिणनू जी संपणू्य भतार्ता् उदयतास आली ्ी 
आवताज लतावणयताची पद्ध्, सरुताशी खेळणे, ्तान, लयकतारी यताची. हवशेष्: 
यतामळेु िी घरताणी ओळख ूयेऊ लतागली. हशवताय सव्:चयता घरता्ीलच लोकतंानता 
हशकवणयताची पद्ध् मोडून यता गतायकतंानी इ्र गतायक-गताहयकतंानता ्यतार केले; 
तयतामळेु िी घरताणी उदयतास आली. असे एक म् अमलतान दतासगपु्तता यतंानी एकता 
लेखता् मतंाडले आि,े जे सयहुक्तक वताट्े. 

संस्ान बडोदे 
बडोद्तालता सयताजीरताव गतायकवताड ह्सरे, ि े१८८५ सताली रताजगतादीवर 

आले. हवसतावयता श्कता् तयतंाचयता पदरी आग्ता घरताणयताचे फथै यताजखतानसतािबे 
दरबतारी गतायक मिणनू लतागले. सगळयताच संस्तानता् रताजगवयतंानता कतािी्री 
सेवता नेमनू हदलेली असतायची. फथै यताजखतानसतािबेतंानता बडोद्ता्ील कती्दीमंहदरता् 
असलेलयता दत्मंहदरता्, दर गरुुवतारी सेवता पेश करतावी लतागे; मिणजे गतावे लतागे. 
तयताहठकताणी सव्य जन्ेलता मकु्तप्वेश असे. ्सेच कोलितापरूलता अंबताबताईचयता 
मंहदरता् अललताहदयताखतँा सतािबेतंानता सेवता पेश करतावी लतागे. सतामतानय जन्ेपयां् 
तयतंाचे गताणे पोच् असे. ्सेच इ्रिी गतायक बडोद्तालता आपले गताण े
ऐकवतायलता यतायचे. अबदलुकरीमखतँा वयताचयता पंधरतावयता वषदी बडोद्ताचयता 
दरबतारता् िो्े. परं्ु फथै यताजखतानसतािबे बडोद्ता् स्ताहयक झताले व तयतंाचे इ्र 
नता्ेवताईक यतंानी बडोद्ता् आग्ता घरताणयताचयता गतायकतीची री् घतालनू हदली. ि े
गतायक जरी वेगवेगळयता संस्तानता् दरबतारी गतायक मिणनू असले, ्री तयतंानता 
बतािरेगतावी कताय्यक्रम करणयतास हकंवता हशषयतंानता हशकवणयतास मजजताव नवि्ता. 
्े ह््े नसलयतास तयतंाचयता कुटंुबतापथैकती कुणी्री तयताहदवशी सेवता द्तायचे.

 
संस्ान कोलहापूर 

गतायकतीचयता दृषीने सयताजीरताव गतायकवताडतंाइ्केच मित्वताचे ठरले 
कोलितापरूचे शतािू मितारताज. शतािू मितारताजिी भोसले रताजघरताणयता् दत्क आले 
िो्े. तयतंाचे सखखे बंध ूबतापरूताव कतागलकर ि े् तानीबताई कतागलकर यता गोमं्क 
गताहयकेचे यजमतान िो्े. ्तानीबताईनंता शतास्तीय संगी्ताची ्तालीम दणेयतासताठी, 
शतािू मितारताजतंानी अललताहदयताखतँा सतािबेतंानता जयपरूिून कोलितापरूतास बोलतावले 
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व वषता्यसनतावर, अंबताबताईचयता मंहदरता् शकु्रवतारी सेवता दणेयतासताठी नेमणकू 
केली. अललताहदयताखतँा सतािबेतंानी जयपरू-अरिौली घरताणयताचता पतायता घता्लता. 
्ेिी सरुश्ी केसरबताई केरकरतंानता, गतान्पहसवनी मोगबूताई व अनय हशषयतंानता 
्तालीम दणेयतासताठी मुंबईलता बरताच कताळ असतायचे. तयतंाचयता मथैहफलीिी 
वितायचयता व तयताकताळी तयतंाचता मलुगता मंजेखतँा कोलितापरूचे कताम सतंाभताळतायचे. 
्तानीबताई पढेु गताहयकता मिणनू प्हसद्ध झतालयता नतािी्, पण तयतंाचे गतायन खपूच 
चतंागले िो्े. शतािूमितारताजतंानी तयतंानता जतािीर गताणयतास मनता केले िो्े. 

मंुबई शहर 
 बडोद्ताचयता दरबतारता् अबदलुकरीमखतँा सतािबे लितान वयता् कथै रतानता 

िररयतानता ये्नू आले िो्े. ्े ह््े सरदतार मताने यतंाची गोवेकरीण स्ती हिलता 
्तालीम द्तायचे. ह्ची मलुगी ्तारताबताई यतंाचयताबरोबर ्े मुंबई ये्े हनघनू आले 
व तयतंानी लरन केले. ह््े तयतंाचे परुि सरेुशबताबू मताने व मलुी हिरताबताई बडोदकेर, 
सरसव्ी रताणे व एक मलुगी यतंानता तयतंानी ्तालीम हदली. ्तारताबताईशंी तयतंाच े
म्भेद झताले व ्े वेगळे झताले. ्े नं्र हमरज ये्े जताऊन स्ताहयक झताले. 
ह््े तयतंानी रतामभताऊ कंुदगोळकर (सवताई गंधव्य) यतंानता हशकवले. सरेुशबताब ू
मताने, कंुदगोळकर, करीमखतँाचे बंध ूविीदखतँा यतंानी हकरतानता घरताणयताचता पतायता 
घता्लता.

मुंबई शिरता् उपजीहवकेसताठी अनेक गोवेकरणी आलयता िोतयता. तयतंानता 
हशकवतायलता यता सव्य घरताणयता्ील गतायक, सतारंहगये इतयतादींनी मुंबई् मकुकताम 
केलता. रवताहलयर घरताणयताचे एक गतायक अमतानअली सतािबेतंानी इ्े नवयता 
घरताणयताचता पतायता रचलता. ्े मिणजे भेंडीबताजतार घरताणे. िी २०वयता श्कताचयता 
सरुुवता्ीची गोष आि.े अजनू ‘गर्ी हस्तयतंानता’ संगी् गताणयताची मभुता नवि्ी. 
यता गोवेकरीण हस्तयतंानी गताणे हशकणयतासताठी अपतार कष घे्ले. तयतावेळी नताटक 
मंडळी, कंपनीसतारखी असतायची. नताटके संगी् असतायची व तयता्ील पदतंाची 
्तालीम करून घयतायलता अनेक गतायक कंपनीने पदरी बताळगलेले असतायचे. 
सव. मोगबुताई कुडदीकरतंानता गताणे हशक्ता यतावे मिणनू तयतंाची आई तयतंानता घेऊन 
नताटक मंडळी् आलयता. एकदता सव्य हस्तयताच असणताऱयता नताटक मंडळीचता 
प्योग एकता संस्तानता् अस्तानता, ह््लयता रताजताने सचुवले कती नताटकतानं्र 
मोगतालता इ्ेच ठेवनू, मंडळीने पढेु जतावे. कंपनीची मतालकतीण िुशतार बताई 
िो्ी. मोगबुताई लितान िोतयता व तयतंानता शेवटपयां् कताम नवि्े. नताटक 
संपेपयां्, तयता बताईने गताडी करून तयतंानता संस्तानताचयता िद्दीबतािरे पताठवनू हदले. 

295



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक

ि ेसव्य वितायचे कतारण, शतास्तीय संगी् रताजेमितारताजे यतंाचयता दरबतारी व श्ीमं् 
मताणसतंाचयता हदवताणखतानयता् वितायचे. सव. अंजनीबताई मतालपेकर अह्शय 
सुंदर िोतयता. तयतामळेु तयतंानता अनेकदता अशता प्संगतंानता सतामोरे जतावे लतागले व 
एकदता हखडकती्ून उडी मतारून पळ कताढतावता लतागलता िो्ता. तयतानं्र तयतंानी 
मथैहफली करणे बंद केले. कतािी हशषयतंानता तयतंानी ् यतार केले. हस्तयतंानता नकतारताचता 
अहधकतार अस्ो िचे मतानय नसणताऱयता समताजता् ‘गताणतारी व नताचणतारी’ यता 
्र जण ूकुणतालतािी ‘उपलबध’ असणताऱयता गटता् आिे् ; अशीच बिुसंखय 
परुुषतंाची समजू्  िो्ी. 

यताच वेळी मुंबई शिरता् व मितारताषट्ता् दोन मित्वताचयता घटनता घड् 
िोतयता. दतादतासतािबे फताळके यतंानी १९१३मधये ‘रताजता िररचंिद्र’ िता हसनेमता बनवनू, 
हसनेमता उद्ोगताची मिूु ््यमेढ रोवली. सरुुवता्ीचयता कताळता्, हसनेमता् भहूमकता 
करतायलता तयतंानता कुठलीिी स्ती हमळेनता. परं्ु लवकरच अदषेशीर इरताणी यतंाचयता 
‘आलमआरता’ यता बोलपटता् झबेुदता यता फता्ीमताबताई नतावताचयता ्वतायफचयता 
मलुीने कताम केले. तयताच वेळी जद्दनबताई हसनेमता् कताम कर् िोतयता व 
्वतायफचता पेशता सोडून, तयतंानी हसनेमता कंपनी सरुू केली व हचरिपटताचे हनमता्यण 
करणे, हदरदश्यन करणे व संगी् दणेे अशता सव्य जबताबदताऱयता सतंाभताळलयता. 
आग्यतािून वहिदनबताई लेक हनममीलता घेऊन आलयता. हिदंी हचरिपटसषृीलता 
अशता अनेक नताहयकता हमळतालयता. तयतंाचे इ्े शोषण िो् नवि्े कता? ्र िो् 
िो्े. कतारण तयता अजनूिी बऱयताच अहशहषि् व आजबूताजलूता ्ेच िो्तानता 
पतािता् िोतयता. तयतंाचे आह ््यक वयवितार घरता्ील आई व भताऊच बघ् िो्े. 
्रीिी तयता जतािीर अवकताशता् वतावर् िोतयता व खमकयता असलयतास वयवितार 
सव्ःचयता ्ताबयता् घेणयताची शकय्ता िो्ी. मुंबई्ील केनेडी हब्रजजवळ 
एन.बी. कंपताऊंड ये्े तयतंाची संघटनता व वस्ी िो्ी व आजिी आि.े बडे 
गलुतामअलीखतँा, अमीरखतँासतारखे मोठे कलतावं्िी, मुंबई् आले कती ह््े 
रताितायचे. रताजकपरू व हदलीपकुमतार गताणे व नतृय बघणयतासताठी हकंवता शबतानता व 
हसम्ता पताटीलसतारखयता कलतावं्, आपलयता भहूमकतंाचता अभयतास करणयतासताठी 
ह््े गेलयताचता उललेख हमळ्ो. 

दसुरी मित्वताची घटनता मिणजे पंहड् विी.डी.पलसुकर व डी.विी.
पलसुकर यता बतापलेकताचयता जोडीने संगी्तालता प्ह्ष्ता हमळवनू दणेयताचयता 
दृषीने, संगी्ताचयता शतास्तता् अनेक सधुतारणता घडवनू आणलयता. तयतंानी 
संगी्ताची सवरहलपी ्यतार केली. संगी् हशकवणयतासताठी लतािोरलता पहिले 
गंधव्य संगी् हवद्तालय कताढले. तयताचवेळी, हब्रहटश रताजयकतयताांचयता टीकेलता 
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उत्र दणेयतासताठी, हवषण ुनतारतायण भता्खंडे यतंानी बडोद्ताचे श्ीमं् सयताजीरताव 
व रवताहलयरचे श्ीमं् हजवताजीरताव हशंद ेयतंाचयता सहक्रय पताहठंबयताने, भतार्ता्ील 
अनेक गवययतंानता बोलतावनू, तयतंाचयताशी चचता्य करून, हिदंसु्तानी शतास्तीय 
संगी्ताचे प्मताणीकरण केले व भता्खंडे यतंानी संगी्ताचयता हसद्धतंा्तावर चतार 
खंड प्कताहश् केले. पं. पलसुकर व भता्खंडे यतंाचयता् कतािी बताब्ी् हववताद 
असले ्री, गंधव्य मिताहवद्तालयताने पढेु भता्खंडे यतंाची सवरहलपी व हसद्धतंा् 
सवीकतारले आिे् .

शेवटची मित्वताची गोष मिणजे पलसुकरतंानी आपलयता पहिलयता 
कॉनफरनसमधये, ्रुण हिरताबताई बडोदकेर यतंानता बसनू आपली कलता पेश 
करतायलता सतंाहग्ले. ्ोपयां् हस्तयतंानता आपले गताणे उभयताने, अदता कर् पेश 
करतावे लताग् असे. गंभीर रताग आळवणे अशता हस््ी् नककतीच अवघड 
जता् असणतार. यता नं्रचयता स्ती-गताहयकता बसनू, िता्ता् ्ंबोरता घेऊन, 
नतृयतंागनेसतारखयता न नट्ता, आपली फक्त गतायन कलता पेश करू लतागलयता. 
हिरताबताईचंे फोटो पताहिलयतास तयता दोन खतंाद्तावर पदर घेऊन, िता्ता् ्ंबोरता 
घेऊन, गंभीरपणे आपले गताणे पेश कर्तानता हदस्ता्. गतायनताचयता षिेरिता् यता 
कताळतानं्र मोठमोठ्ट यता गताहयकता झतालयता. यता सव्य प्यतनतंामळेु, ‘चतंागलयता’ 
घरता्ील हस्तयतंाचता संगी् हशकणयताचता मताग्य मोकळता झतालता. तयता गताहयकतंाकडे 
संगी्ताचे हवहधव् हशषिण घेऊ लतागलयता व मोठ्ट यता गताहयकता मिणनू 
नतावतारूपतालतािी आलयता. उत्म गतायक हकंवता गताहयकता िोणयतासताठी गरुूची 
प्तयषि ्तालीम असणे यतालता आजिी पयता्यय नतािी. संगी् शताळतंामळेु उत्म 
संगी् समजणताऱयता कतानसेन हस्तयतािी ्यतार झतालयता.

मुंबई् आलेलयता गोवता गतायक समताजताचयता लोकतंानी, एकरि येऊन, 
गोमं्क मरताठता समताजताची स्तापनता केली. ह््े तयतंानी सव्ःचयता समताजतालता, 
मलुतंानता हशकवता व मलुींनता दवेतालता वतािू नकता, असे आवतािन तयतंाचयता 
्समार्सधुारक यता मताहसकताद्तारे स्् केले. तयता मताहसकता् सगळयता क्ता 
शेवटी मलुीचयता लरनतावर संप्ता्. आजचयता कताळता् ्े ्ोडेसे अनताठतायी 
वताट्े; पण लरन केलेलयता स्तीलताच मतान अशी कतािीशी समताजताची समजू्  
अस्तानता, िता आग्ि आपण समजनू घेऊ शक्ो. समताजता् मलुरयतंानता जर 
अहजबता् हशषिण हमळताले नसलयतास, सतािहजकच ्े आई हकंवता बहिणींवर 
उपजीहवकेसताठी अवलंबून असतायचे. तयतामळेु मलुींनता वतािू नकता मिटले, 
्री कुटंुबताने जगतायचे कसे? यतासताठी तयतंानी लोकतंानता सतंाहग्ले कती, ्ुमितालता 
जमेल ्से रुपयता, दोन रुपये समताजतासताठी दतान करता. तयता्ून इचछुक मलुतंानता 
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व मलुींनता हशषिणतासताठी हशषयवतृ्यता हदलयता जतायचयता. तयता सगळयतंाची नतावे 
्समार्सधुारक मधनू प्हसद्ध झतालेली आढळ्ता्. शताळता यशसवीपणे पतास 
झतालेलयतंाची नतावेिी छतापनू तयतायोगे इ्रतंानता प्ोतसताहि् करणयताचे प्यतन केले 
गेले. तयता्ून िता समताज आज सहुशहषि् झतालता आि े व आ्ता गोवयता्िी 
मलुींनता दवेदतासी बनवणयताचे प्कतार संपले आिे् . तयतामळेु मधलयता हपढी् 
संगी् न हशक्ता औपचताररक हशषिणताकडे यता समताजता्ील मलुींचता ओढता 
वताढलता. आ्ता पर् ्रुण मलेु व मलुी संगी् हशषिणताकडे वळ्तानता हदस् 
आिे् . 

हस्तयतंाचयता शोषणताचे हवहवध प्कतार अस्ता् पण अमकु एकता जता्ी् 
जनम घे्लता मिणनू स्तीने फक्त नताचणे-गताणे करतावे व उपजीहवकेसताठी इ्र 
कतािीिी करणे शकय नसतावे, िी समताजरचनता अनयतायकतारक िो्ी. तयता्ून तयता 
समताजता् जनम घेणताऱयता परुुषतंावरिी अनयताय िो् असेच. परुुषप्धतान संसकृ्ी, 
कतािी परुुषतंाचयताच सोयीची कशी अस ूशक्े, तयताचे ि ेढळढळी् उदतािरण 
आि.े सगळयता शोषणताहवरुद्ध लढ्तानता िी लढताईिी मित्वताचीच! 

संदर्भ :

मराठ्री 
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ग्ं्ताली प्कताशन, मुंबई. 
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DISCLAIMER 

(्समार ्सधुारकचे अनेक अंक मुंबई मरताठी ग्ं्संग्ितालयता् उपलबध आिे् . 

यताहशवताय श्ी. वतामनरताव दशेपतंाडे यतंाची अनेक पसु्के बऱयताच वषताांपवूदी वताचली 

िो्ी. सधयता तयतंाची सहवस्र मताहि्ी दणेे अशकय वताटले. मुंबई हवद्तापीठताचयता 

ग्ं्तालयता् िी पसु्के आिे् . हशवताय श्ी. कृ. द. दीहषि् यतंाचयता पसु्कतंा्ूनिी बरीच 

मताहि्ी हमळताली िो्ी. ्ी पसु्केिी मुंबई हवद्तापीठताचयता ग्ं्तालयता् आिे् . श्ीम्ी 

मोगबुताई कुडदीकर यतंाचे चरररििी लतायब्ररी् आि.े सधयताचयता कताळता् ह््े जताणे मलता 

शकय नवि्े. पण कतािी पसु्के हमळवणयता् सशु्ी नीलता भतागव्, श्ी अमरेंद्र धनेश्वर व 

सशु्ी हसम्ता गतंाधी यतंाची मद् झताली. तयतंाची मी आभतारी आि.े)
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योनीचया मनीचयता गजुगोषी यता 
नताट्टयप्योगता्ून आहण नं्रचयता चचषे्ून उभ े
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१९९६ सताली ईवि एनसलर ह्ता अमेररकन लेहखकेने नययूॉक्य मधये 
The Vagina Monologues ह्ता नताटकताचता पहिलता प्योग केलता. तयतानं्र 
जवळजवळ पंधरता वषताांनी मिणजेच २००९ सताली मी ह्ता नताटकताचे मरताठी् 
रूपतंा्र (culturally relevant adaptation) केले आहण योनीचया मनीचया 
गरुगोष्ी यता नतावताने ्े नताटक रंगमंचतावर आणले. जयताप्मताणे मळू नताटकतालता 
अलपतावधी् प्हसद्धी हमळताली आहण तयताच बरोबरीने भरपरू टीकतािी सिन 
करतावी लतागली, जवळजवळ ्सताच अनुभव मताझयता रूपतंा्रर् नताटकताचयता 
बताब्ी् आलता! मी २००९ पतासनू २०१९ पयां् नताटकताचे एकूण २४० प्योग 
केले. यता कतालतावधी् वेगवेगळयता टपपयतांवर मलता आलेलयता हवहवध प्कतारचयता 
अनुभवतंाचे हलंगभतावताचयता दृहषकोणता्ून मताझे हवशे्षण मी इ्े मतंाडणतार 
आि.े यता दिता वषताां्ील हवहवध प्कतारचे अनुभव मी २०१३पयां् बलॉगचयता 
रूपता् हलिी् असे. (http://yoneechyamaneechyagujgoshti.
blogspot.com) नं्र नताटकताचे प्योग कतािीसे अहनयहम् िो् गेले ्स्से 
ि ेअनुभव फक्त रोजहनशीपरु्ेच रतािू लतागले आहण कतािी अनुभवतंाची नोंद 
बता्मयता, मलुताख्ी आहण लेखतंाचयता रूपता्दखेील झताली आि.े तयता सगळयता 
दस्ऐवजतंाचता ह्ता हलखताणतालता संदभ्य आि.े 

मळुता् The Vagina Monologues असे कतािीसे धककतादतायक नताव 
असलेलयता नताटकताचे रूपतंा्र करतावे असे मलता कता वताटले? असता प्श्न मलता 
नेिमी हवचतारलता जता्ो. यता प्श्नताचे उत्र हज्के मितारताषट्ता्लयता ्तकतालीन 
सतामताहजक पररहस््ीशी जोडलेले आि े ह््केच ्े मताझयता वथैयहक्तक 
पताश्व्यभमूीशीदखेील जोडलेले आि.े 
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मी १९८६पतासनू स्त्रीउवाच ह्ता स्तीवतादी प्कताशन गटताचयता मताधयमता्ून 
स्तीवतादी चळवळीशी जोडलेली आि.े लैंहगक्ता, हलंगभताव आहण 
प्सतारमताधयमे ि े मताझयता आस्ेचे हवषय आिे् . यता हवषयतंाशी हनगहड् 
अभयतास, लेखन करणयतासोब् मी तयताहवषयी हवहवध सतामताहजक गटतंासताठी 
प्हशषिणे घे् असे. जतागह्कतीकरण आहण खतासगीकरणताचयता रेट्टयतामळेु यता 
हवषयतंाचयता संदभता्य् समताजता् अनेक सतंासकृह्क बदल झतालेले मी अनुभवले 
िो्े. ह्ता नताटकताचे प्योग करतायचयता आधी मलता लैंहगक्ेचयता रताजकतारणताची 
नककतीच सपष जताणीव िो्ी. एकतीकडे धंदवेताईक प्सतारमताधयमे जतास्ी् जतास् 
आक्रमकपणे लैंहगक्ेचयता प्ह्मता मतंाड् िो्ी आहण तयताचवेळी वथैद्कतीय 
पररभताषता मतारि सतावधहगरी आहण धोकता यताच दृहषकोणता्ून लैंहगक्ेकडे पताि् 
िो्ी. इटंरनेटचयता मताधयमता्ून भरपरू खरीखोटी मताहि्ी सवताांचयता बोटताचयता 
टोकताशी उपलबध िो् अस्तानता मुंबईसतारखयता शिरता्सदु्धता वयता् येणताऱयता 
बिुसंखय मलुींनता मताहसक पताळीबद्दलिी परेुशी मताहि्ी हदली जता् नवि्ी. 
अजनूिी अनेक महिलता नवऱयताशी सव्:चयता लैंहगक आवडीहनवडीबद्दल 
मोकळेपणताने बोल ूशक् नतािी्. बसमधये मतागचयता सीटवर बसलेलता मताणसू 
फटी्ून बोटं खपुसनू पढुचयता सीटवरचयता बताईचयता छता्ीलता िता् लताव्ो 
हकंवता ढंुगणतालता हचमटे कताढ्ो ् ेविता मोठ्ट यताने ओरडून तयताचता हनषेध करतायची 
ह्ची हिमम् िो् नतािी. ्रीिी अनेक संस्ता- संघटनतंाचयता कषतामळेु हकमतान 
ह्ता हवषयतावर ऐकून घयतायलता ्री लोकतंाचे कतान ्यतार झताले आिे् , असे 
मलता जताणव् िो्े. अशता हवरोधताभतासताने भरलेलयता सतंासकृह्क वता्तावरणता् 
मलता सनुील कहण्यक यतंानी २००७ सतालचयता नवा माण्ूस हदवताळी अंकता् 
The Vagina Monologues ह्ता नताटकताची ओळख करून दणेतारता लेख 
हलितायलता सतंाहग्ले. तयता लेखतालता प्चंड प्ह्सताद हमळतालता आहण मग मी 
ईवि एनसलरचयता V-day संस्ेची औपचताररक परवतानगी हमळवनू नताटकताच े
रूपतंा्र केले. तयता संस्ेचयता वेबसताइटवर मताझे नताव सहचन परब ह्ता मिाराष्ट् 
टाइम्सचयता परिकतारतालता हदसले आहण तयतंानी मताझी छोटीशी मलुताख् घेऊन 
१४ फेब्रवुतारीचयता हवशेषतंाकता् बता्मी केली. 

भलयतामोठ्ट यता अषिरता् विी फॉर विरायना हलहिलेले ्े पतान अजनूिी 
मताझयता डोळयतासमोर आि!े एखताद्ता मरताठी व ््यमतानपरिता् अशता पद्ध्ीने 
हस्तयतंाचयता लैंहगक्ेशी जोडलेलता एक `हनहषद्ध’ शबद झळकणयताची ्ी 
पहिलीच वेळ असतावी! तयतावेळी ्र नताटकताचं नतावदखेील पककं ठरलं 
नवि्ं - योनी्ंसवाद असं हकंहच् गंभीर नताव तयता बता्मी् आलं िो्ं! 
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कदताहच् नताटकताचं असं नताव वताचनू कतािी रंगकमदी हकंहच् हबचकलेदखेील 
असतावे्...! कतारण अनेकतंानी नताटकताचयता नतावता्ून िता शबद गताळून टताकतायची 
मलता सचूनता केली िो्ी; अशता शबदतामळेु पे्षिक नताटकतालता येणतारच 
नतािी् अशी भी्ीदखेील घता्ली िो्ी. पण एक्र V-Day संस्ेचयता 
अनुवतादताचयता हनयमतंानुसतार नताटकताचयता नतावता् िता शबद असणं गरजेचं िो्ं 
आहण मखुय मिणजे मताझता मरताठी नताट्टयरहसकतंाचयता हववेकबुद्धीवर भरवसता 
िो्ता. नताटकताचयता नतावता्लयता एकता शबदतालता घताबरून लोक नताटकतापतासनू दरू 
पळ्ील, असं मलता अहजबता् वताट् नवि्ं! तयतामळेु मी नताटकताचयता नतावता्ून 
िता शबद मळुीच वगळलता नतािी. नताटकताचयता ्तालमीचयता दरमयतान मलता 
योनीचया मनीचया गरुगोष्ी ि े ्ोडं िलकंफुलकं नताव  सचुलं! जसजशी 
पहिलयता प्योगताचयता हदशेने वताटचताल सरुू झताली ्स्सता इहंरलश आहण 
मरताठी वतृ्परितंामधनू तयताहवषयीचयता बता्मयता आहण मलुताख्ींचता ओघ सरुू 
झतालता आहण तयता् िचे लतंाबलचक नताव छतापनू येऊ लतागलं! एकप्कतारे 
िळूिळू ि े नताव सगळयतंाचयता अंगवळणी पडतायलता लतागलं. तयतामळेु नं्र 
कोणी यता शबदतालता आषिेप घे्लता नतािी. पण ह्ता नतावतावरून नताट्टयव्ु्यळता् 
अनेक हवनोद केले जता् असलयताचं मतारि कतानतावर ये् असे. एकदता मताझयता 
नताटकताचयता प्योगतापवूदी तयताच नताट्टयगिृता् आधीचयता सरिता्लयता प्योगता्ील 
मलुी मेकअपरूममधये बोल् िोतयता.

 “आपलयतानं्र आ्ता कुठलं नताटक आि ेग?”
“ अग ्े एक घताणेरड्टयता नतावताचं नताटक आि े- ..चयता गजुगोषी!” 
एकदता ्र कुठलयताशता परुसकतार सोिळयता् हनवेदकतानं गम्ीनं- 

धोनीचया मनीचया गरुगोष्ी असे एकता नवीन नताटकताचं नताव जतािीर केलं. 
अशता अनेक लितानसितान गम्ीजम्ी घड् अस्. सव्यसतामतानय पे्षिकतंानी 
यता नताटकताचं मोकळयता मनताने सवताग्िी केलं. पण सव्:लता लेखक, रंगकमदी, 
हवचतारवं् इतयतादी मिणवणताऱयता लोकतंानी मतारि नताटकतावर अनेक गंभीर 
आषिेपदखेील घे्ले आहण नताटकताची बदनतामी करतायचतािी प्यतन केलता. 
तयतंानता ‘लैंहगक्ता’ ह्ता हवषयताबद्दल जेवढता आषिेप िो्ता ्ेवढताच नताटक 
‘हवनोदी’ असणयताबद्दलिी िो्ता. सरुुवता्ीलता जेविता ि ेनताटक अहभवताचनताचयता 
सवरूपता् मी कर् िो्े ्ेविता नताटकताचयता प्योगतानं्र पे्षिकतंाशी चचता्य केली 
जतावी, असता आग्ि मी आयोजकतंाकडे धर् असे. जरी प्योगतादरमयतान 
पे्षिक िशता आहण टताळयता दे्  असले ्री चचषेचयता वेळी मतारि लोक वेगळे 
म् मतंाड्. रतनताहगरीलता एकता प्योगतानं्र खपू छतान चचता्य झताली पण कतािी 
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हदवसतंानी सताधतारण २५/३० महिलतंाची नतावे असलेले एक धमकतीवजता परि 
आले िो्े. तयता प्योगताचयता आयोजकतंामधये दोन ्ट पडले आहण बरीच 
वतादतावतादी झतालयताचे नं्र समजले. कतािीजण मिण् कती लैंहगक्ता िता हवषय 
कतािी अनन, पताणी हकंवता िवेचे प्दषूण यतंाचयताइ्कता मित्वताचता नतािी. मिणनू 
यता हवषयताबद्दल बोलतायची सधयता ्री गरजच नतािी! खरं्र लैंहगक्ेशी 
जोडलेलयता कतारणतंावरून वयक्तती- वयक्तींमधले आहण हनरहनरताळयता सतामताहजक 
गटतंामधले सत्तासंबंध घड्-हबघड् अस्ता्. तयतामळेु ्ोिी ह््कताच 
मित्वताचता हवषय आि.े हशवताय जर हस्तयतंाचयता लैंहगक्ेबद्दल बोलतायचंच 
असेल ्र अह्शय गंभीर सरुता्च बोलतायलता िवं. अशीच ्ेविता बिुसंखय 
लोकतंाची अपेषिता िो्ी. जरी लैंहगक्ेशी संबंहध् बोलणेदखेील सभय मतानले 
जता् नसले ्री लैंहगक अवयवतंाचयताबद्दल ‘हवनोद’ करणतारे (अपमतानकतारक 
बोलणतारे) अनेक परुुष आपलयता आजबूताजलूता अस्ता्. ‘बताई’ िता जरी 
हवनोदतासताठी लोकहप्य हवषय असलता ्री बताईने हवनोद करणंच कताय पण 
चतारचौघता् मोकळेपणतानं खळखळून िसणंदखेील समताजतालता मतानय नस्ं. 
हस्तयतंाची लैंहगक्ता आहण हवनोद यतंाचं नता्ं हक्ी गुं्तागुं्ीचं अस्ं, ्े मलता 
योनीचया मनीचया गरुगोष्ीचे प्योग कर्तानता ठळकपणे लषिता् ये् गेलं.

मलता वताट्ं कती वयक्ततीचयता खतासगी अनुभवतंानता नताटकताचयता रूपताने 
सतामताहजक पररमताण हमळ्े. खतासगी आहण सताव्यजहनक अशता दोनिी जगतंाचयता 
सीमेवर नताटक उभे अस्े. नताटकताचयता हनहमत्ताने अमू् ्य संकलपनतंानता मू् ्य 
रूप दे् ता ये्े. पे्षिकतंानता बौहद्धक आहण भतावहनक अशता दोनिी पता्ळयतंावर 
नताटक गुं्वनू ठेव ू शक्े. मिणनूच हवहवध संकलपनतंाहवषयी वतादहववताद, 
चचता्य, संवताद घडतायची शकय्ता नताटकताचयता हनहमत्ताने ्यतार िो्े. मळू नताटक 
हलहि्तानता ईविनेदखेील ह्चयता मथैहरिणींशी केलेलयता वथैयहक्तक अनुभवतंाचयता 
चचषे्ूनच सरुुवता् केली िो्ी. नं्र ह्ने २०० पेषिता जतास् महिलतांचयता 
मलुताख्ी घे्लयता. तयता्ून िता्ी लतागलेलयता किताणयतंानता नताटकताचे रूप हदले. 
इवि एनसलरने द विरायना मोनोलॉगरह्वषयीचयता एकता लेखता् असे मिटले 
आि े कती ‘जर आपलयता कलेद्तारे सतामताहजक पररव ््यन घडवनू आणतायच ं
असेल ्र आपलं मिणणं मजेदतार पद्ध्ीनेच मतंाडलं पताहिजे. लोक आपले 
गंभीर रताजकतीय हवचतार ऐकून बदल् नस्ता्. उलट नताटकता्लयता पतारितंाच े
एकमेकतंाशी िोणतारे गम्ीदतार वतादहववताद ऐकलयतावर लोक बदल ूशक्ता्.’ 

मी जेविता मळू इहंरलश संहि्ता वताचली ्ेविता िसव्ता िसव्ता हवचतार 
करतायलता लतावणयताचयता शथैलीचयता मी पे्मता् पडले. असता स्तीवतादी हवनोद 
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मी कुठलयतािी नताटकता् तयतापवूदी बहघ्लता नवि्ता. हवनोदताचता िता अनोखता 
प्कतार आपलयता पे्षिकतंानतािी िसव्ता-िसव्ता अं्मु्यख करेल यताची मलता 
खतारिी िो्ी. यता नताटकता्ील हवनोदता् कोणताचता अपमतान नतािी हकंवता लैंहगक 
हक्रयतंाची वण्यनंदखेील नतािी्. पण सरुुवता्ीचयता कताळता् नताटक न पताि्ताच 
अनेकतंानी तयतावर टीकेची झोड उठवली िो्ी. तयताचं एक कतारण मिणजे 
सव्:लता हवनोदी लेखक, समीषिक आहण परिकतार समजणताऱयता हशरीष 
कणेकरतंानी फक्त १५ हमहनटं प्योग पतािून सताप्तताहिक लोकप्रभामधये तयतावर 
सववतादोनिजतार शबदतंाचता लेख हलहिलता िो्ता. तयतामधये तयतंानी नताटकतालता 
ओगंळ, हकळसवताणे, रतासवट, असंसकृ् अशी बरीच हवशेषणे लतावली 
िो्ी. नताटकता् ‘योनी’ यता शबदताचयता वेगवेगळयता छटता दताखवणतारे अनेक 
शबद वेगवेगळयता संदभता्य् बोलले जता्ता् तयतावर तयतंाचता मखुय आषिेप हदस् 
िो्ता. खरं ्र मरताठी सताहितयतामधये लैंहगक संदभ्य असलेली भताषता कतािी 
नवीन नवि्ी. भताऊ पताधये, नतामदवे ढसताळ आहण इ्रिी हकतयेक लेखकतंानी 
अशी भताषता पवूदीपतासनू वतापरलेली आि.े पण एखताद्ता बताईने अशी भताषता 
हन:संकोचपणे वतापरणे ि े मतारि तयतंानता अहजबता् आवडले नवि्े. नताटकता् 
जण ू कतािी नुस्ता हशवयतंाचताच िथैदोस आि,े अशता आहवभता्यवता् तयतंानी ्ो 
हदशताभलू करणतारता लेख हलहिलता िो्ता. ि ेनताटक अमेररके् गताजलं ् री तयताच ं
अंधतानुकरण मितारताषट्ता् चतालणतार नतािी, असं ह्ता लेखता्ून खडसतावलं िो्ं. 
मग अनेकजण नताटक पतािताणयताआधीच तयता लेखताचता संदभ्य दे्  तयतावेळचयता 
लोकहप्य समताजमताधयमतावर (ऑकू्य ट) मलता ट्ोल करू लतागले. तयतावेळी 
अगदी ्ोच प्योग पतािून मकंुुद कुळे आहण सधुीर रतायकर ह्ता दोघतंानीिी 
मरताठी् आहण इहंरलशमधये अह्शय सकतारतातमक लेख हलहिले िो्े. जरी 
तयता लेखतंाचता कणेकरतंाचयता लेखताइ्कता गताजतावताजता झतालता नसलता ् री लोकतंानी 
्ेिी लेख वताचलेच अस्ील. हशवताय मीसदु्धता लोकप्रभामधयेच लेख हलिून 
सगळयता आषिेपतंानता खोडून कताढले िो्े. नताटकताचयता नतावतालता न हबचक्ता 
अनेक पे्षिक पढुचयता प्योगतंानता ये् रताहिले आहण तयताबद्दलचयता सकतारतातमक 
प्ह्हक्रयता वेगवेगळयता हठकताणी नोंदव् रताहिले. आजवर मितारताषट्ता्लयता 
अनेक लितानमोठ्ट यता शिरतंामधये नताटकताचे २४० पेषिता जतास् प्योग झताले 
आिे् . मरताठी नताट्टयरहसकतंाचयता हववेकबुद्धीवर मताझता जो भरवसता िो्ता, ्ो 
अगदी खरता ठरलता आि.े 

अ्ता्य्, प्तयेक प्योगता् पे्षिक सतारखयता प्मताणता् आहण ठरतावीक 
हठकताणीच िस्ील, अशी कतािी खतारिी दे् ता ये् नतािी. पण प्योगताचयता 
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सरुुवता्ीलता जी प्स्तावनता केली जता्े तयता दरमयतान येणतारता पे्षिकतंाचता 
प्ह्सताद ऐकून आजचयता प्योगता् पे्षिक कुठे आहण हक्ी िस्ील यताचता 
अंदताज मतारि नककती कर्ता ये्ो. नताटक सरुू कर्तानता मी जेविता पे्षिकतंानता 
हवचतार्े कती आपलयतापथैकती हक्ीजणतंानी ‘योनी’ िता शबद चतारचौघता् 
सपषपणे उचचतारलता आि?े ्ेविता सताधतारण दोनशे पे्षिकतंापथैकती जेम्ेम ्ीन-
चतार िता् वर केले जता्ता्. बताकतीचे लोक जतागचयताजतागी अवघडून जता्ता् 
हकंवता कसनुसं िस्ता्! यतावेळी पे्षिकतंामधले हदवे सरुू असलयताने मलता 
तयतंाचता अवघडलेपणता सिज हदस्ो. पण तयतामळेु नताटकताचयता आसवतादतामधये 
अडचण येऊ नये मिणनूच पे्षिकतंानता ‘योनी’ िता शबद मिणतायलता लतावनूच मी 
नताटकताची सरुुवता् कर्े. यता नताटकताचयता हनहमत्ताने मी हकमतान पननतास िजतार 
मताणसतंानता ् री सताव्यजहनक अवकताशता् ‘योनी’ िता शबद सपषपणे उचचतारतायलता 
लतावलता आि.े बिु्ेकजण आयषुयता् प््मच िता शबद उचचतार् अस्ता्. 
जेविता इ्के पे्षिक एकतावेळी एकतासरुता् िता शबद उचचतार्ता् ्ेविता तयता् 
हक्ी ऊजता्य अस्े ्े पतािून आजचयता प्योगता् कोणकोणतयता जतागी हक्ी 
प्ह्सताद हमळणतार यताचता मलता अंदताज ये्ो. 

हस्तयतंाचयता लैंहगक्ेलता आपण सगळयतंानीच मौनताचयता ्टबंदीमधये 
बंहदस् करून टताकलं आि े यताची जताणीव पढुचयता प्वेशता्लयता 
गपपतंामधनू वितायलता लताग्े. ह्ता प्वेशता् ्ीन मथैहरिणी ‘योनी’हवषयीचयता 
हवरोधताभतासताहवषयी आपतापले अनुभव उलगड्ता्. यता संदभता्यने वेगवेगळयता 
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प्दशेता् ‘योनी’ ह्ता अवयवतासताठी वतापरलयता जताणताऱयता शबदतंाचीिी आपसता् 
दवेताणघेवताण केली जता्े. जगता्लयता सगळयताच भताषतंामधये हशवयता दे् तानता 
रतागतारतागताने हस्तयतंाचयता लैंहगक अवयवतंाचता उललेख करतायची पद्ध् आि.े पण 
इ्े भतंाडणताचता हकंवता रतागताचता कसलताच प्संग नस्तानता ह्घीजणी अगदी 
सतामतानय सवरता् ि े शबद उचचतार्तानता ऐकलयतावर पे्षिकतंानता िस ू फुटतायलता 
लताग्ं. “आमचयता कोकणता् ्र योनीलता फोदरी मिण्ता्!” - यता वताकयतावर 
िमखतास िशता उसळ्ो. पढुचयताच प्वेशता् योहनरूपता्लयता कतामताषिीदवेीची 
पजूता आहण मताहसक पताळी आलेलयता बताईलता हमळणतारी असपशृय्ेची वतागणकू 
अशता हवरोधताभतासताचे उललेख ऐक्तानता पे्षिक िस्तािस्ता हवचतारता्दखेील 
पडतायलता लताग्ता्. नताटकता्लयता पताचजणी कधी हनवेदक बनून ्र कधी 
एकमेकींचयता खोड्टयता कताढ्, गताणी मिण्, दगंता कर् वेगवेगळयता गोषी 
सतंाग्ता्. यता नताटकता् एकचएक नताहयकता आहण ह्चयता हजंकणयता- िरणयताची 
गोष अशी रचनता नतािी. उलट प्तयेक मोनोलॉग मिणजे एकेकता बताईची सव्ंरि 
गोष आि ेआहण ्ी गोष तयता बताईचयता दृहषकोणता्ून सतंाहग्लेली आि.े कधी 
कोंकणी मिता्तारी डेहटंगहवषयीची आठवण सतंाग्े, ्र एखतादी कतामवतालीबताई 
ठतामपणताने योनीवरचे केस न कताढणयताचता हनण्यय बोलनू दताखव्े. एकता प्वेशता् 
‘हस्तयतंानता उतकट लैंहगकसखु दणेयताचं व्र् घे्लेली’ गरुुमता्ता हस्तयतंाचयता 
लैंहगक अहभवयक्ततीचं मित्व सतंाग्े; ्र कधी पोहलसतंाचयता अतयताचतारतालता 
बळी पडलेली खेडवळ बताई ह्चे अनुभव सतंाग्े. अनेक गोषींचयता अशता 
्ुकड्टयतंा्ूनिी आशयताचता एकसंधपणता जताणव् रतािता्ो. कतारण ि े सगळे 
्ुकडे मथैहरिणींचयता संवतादतंानी जोडलेले आिे् . ह्ता गपपतंामधनू हस्तयतंानता उतकट 
कतामसखु दणेताऱयता अवयवतंाची मताहि्ी समोर ये्े ्र कधी समताजताचयता 
असंवेदनशील्ेवरचता रताग वयक्त िो्ो. एकदता ्र सगळयताजणी हमळून 
हशवीचता अ ््य बदलनू टताकणयतासताठी पतारंपररक गताणयताचतािी उपयोग कर्ता्.

मळू नताटकता् Cunt नतावताचता एक प्वेश आि.े प्तयेक भताषे् अशता 
हशवयता अस्ता्. आपलयता दशेता् एखताद्ताचता अपमतान करणयतासताठी ‘चु् ीयता’ 
ह्ता हशवीचता सरता्यस वतापर िो्ो. िी हशवी ‘चू् ’ ह्ता ‘योनी’लता समतानता्दी 
असलेलयता शबदतापतासनू बनलेली आि.े अशता हशवयता ऐकलयतावर हकंवता 
सताव्यजहनक हठकताणी हलहिलेलयता हदसलयतावर बिुसंखय महिलतंानता शरम 
वताट्े. सव्:चयता लैंहगक्ेची हस्तयतंानता लताज वताटली पताहिजे, अशी परुुषप्धतान 
वयवस्े्ली जी सक्तती आि,े तयताचेच ्े प्ह्हबंब अस्े. पण जर महिलतंानी 
िी सक्तती धडुकतावनू लतावतायची ठरवली ्र अशता हशवयतंामधली ्ताकदच 
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हिरतावनू घे्ली जताऊ शक्े, असं यता प्वेशता्ून प्रॅहकटकली दताखवनू हदलेलं 
आि.े ‘चू् ’ ह्ता शबदतालता ‘कतीस बताई कतीस दोडकता कतीस’ ह्ता पतारंपररक 
गताणयताचयता चतालीवर खेळव् िता हवद्रोि मतंाडलता आि.े नताटकता् जवळजवळ 
शेवटी येणताऱयता यता प्वेशतालता िशता आहण टताळयतंाचता प्चंड प्ह्सताद हमळ्ो. 
कधीकधी ्र पे्षिक उतसफू ््यपणे यता गताणयतावर ्ताल धर्ता् आहण आमचयता 
बरोबरीने गतायलतािी लताग्ता्. पण प्तयेक प्योगता् इ्कता जोरदतार प्ह्सताद 
हमळेल अशी खतारिी नस्े. कतारण दर प्योगता् संहि्ता जरी एकच असली ्री 
कोणतयता पताश्व्यभमूीचे पे्षिक कशता मडूमधये कोणतालता सोब् घेऊन आलेले 
आिे् , यताची गहण्ं प्योगतागहणक बदल् अस्ता्. एकदता पणुयतामधये 
लतागोपताठ दोन हदवस प्योग िो्े. दसुऱयता हदवशीचता प्योग संपलयतावर 
एक बताई बोलणयतासताठी ्तंाबलयता िोतयता. तयतंानी सतंाहग्लं- “मी कतालसदु्धता 
प्योगतालता आले िो्े, पण कताल सतासबूताई मताझयतासोब् असलयतामळेु नीट 
िस्ता आलं नवि्ं. मिणनू मी मोकळेपणताने िसणयतासताठी आज पनुिता आले!”

नताटकताचयता प्तयेक प्योगता् सतादरक ष्े आहण पे्षिक दोघं हमळून 
आशयताचयता ्ीव्र्ेची नवी हनहम्य्ी कर् अस्ता्. मताझयता नताटकताचयता 
पे्षिकतंामधये अनेकदता ७०% परुुष अस्ता्. अशता वेळी िशतंामधये परुुषतंाचता 
आवताज मोठता अस्ो. पण जेविता दपुतारचयतावेळी लतावलेलयता प्योगतालता 
बिुसंखय महिलता अस्ता् ् ेविता तयतािी िशता आहण टताळयतंानी पे्षितागिृ दणताणनू 
सोड्ता्. एकदता धतारतावी्लयता महिलतंाचयतासताठी एकता संस्ेने खतास प्योग 
ठेवलता िो्ता. तयता महिलतंानता ्ो प्योग प्चंड आवडलता आहण प्योगतानं्र 
तयतंानी सव्य कलताकतारतंानता हमठयता मतारलयता. 

नताटकतालता कधीकधी ‘ररपीट ऑडीयनस’सदु्धता अस्ो. पहिलयतंादता 
एकट्टयताने नताटक पतािून गेलयतावर परुुष पनुिता एकदता बतायकोलता, मथैहरिणीलता 
हकंवता हमरितंानता घेऊन ये्ता्. असे पे्षिकिी जतास् जोरदतार आवताजता् प्ह्सताद 
दे् ता्, असं मताझयता लषिता् आलं आि.े एकदता एकता वयसकर महिलेची कतािी 
घरगु् ी कतारणतंामळेु मनहस््ी हवषणण झताली िो्ी - मिणनू तयता आवजू्यन 
मताझयता नताटकताचता प्योग पताितायलता आलयता आहण प्सनन मनःहस््ी घेऊन 
पर् गेलयता - असे तयतंानी फेसबुकवर्ी पोसट हलिून मलता कळवले िो्े. 
अनेक हस्तयतंानी आहण परुुषतंानी नताटक पताहिलयतावर फेसबुकवर तयताहवषयी 
सकतारतातमक हलखताण करून नताटक पतािताणयताचे आवतािन केले आि.े अनेक 
्रुण मलुींनीिी वेगवेगळयता हमरिमथैहरिणींबरोबर चतारपताच वेळता ि े नताटक 
पताहिलेलं आि,े असं मलता भेटून आवजू्यन सतंाहग्लेलं आि.े अनेकजणी 
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नताटकताचयता प्योगतानं्र आमिता सगळयता अहभनेरिींचयता सोब् फोटो कताढून ्ो 
फेसबुक, Instagram अशता मताधयमतंा्ून सताव्यजहनक करी् अस्. तयताउलट 
कतािी महिलतंानी मलता असंिी सतंाहग्लं िो्ं कती ह्ता नताटकतालता येणयतासताठी 
सोब् हमळताली नतािी हकंवता घरी नताटकताचे नताव सतंागतायलता संकोच वताटलता - 
मिणनू तयता नताटक पतािू शकलयता नतािी्. 

कतािी्री चतावट पताितायलता हमळेल, अशी अपेषिता घेऊन आलेलयता 
परुुषतंाचता दृहषकोण, अपेषिता प्योग पताि्तानता बदल्ता्. आ्तापयां् मी मताझयता 
पतनीचयता लैंहगक्ेकडे आहण सव्:चयता लैंहगक्ेकडेिी गतंाभीयता्यनं पताहिलं 
नवि्ं, ्े यता नताटकतानं हशकवलं, बोलतायचं धथैय्य हदलं, असं अनेक परुुषतंानी 
मतानय केलं आि ेआहण िचे नताटकताचं यश आि.े

लैंहगक्ेचयता संदभता्य् खेळकरपणे बोल्तानता आचरटपणता आहण 
अश्ील्ता टताळणं, ि ेसतादरक ष्े आहण पे्षिक ह्ता दोघतंाचयतासताठी एक मोठं 
आवितान अस्ं. प्तयेक वयक्ततीचयता यताबताब्चयता कलपनतंामधये ्ोडीफतार 
्फताव् अस्ेच. कवहच् एखताद्ता प्योगता् पे्षिक अपेहषि् हठकताणी िस् 
नतािी् हकंवता एखताद्ता वताकयतावर अनपेहषि् िशता उसळ्ो. एकदता कतािी व्रतातय 
मलुतंानी नताटकता्लयता गंभीर प्संगतंाचयतावेळी हवहचरि आवताज करून अड्ळे 
आणतायलता सरुुवता् केली - ्ेविता इ्र पे्षिकतंानीच तयतंानता नताट्टयगिृताचयता 
बतािरे िताकलनू लतावले िो्े! ्संच एकदता कलयताणचता प्योग पताहिलयतावर रवी 
लताखे यतंानी फेसबुकवर असे हलहिले िो्े कती - ‘प्योग पतािता्तानता सगळे परुुष 
हफदीहफदी िस् िो्े आहण बतायकता मतानता खताली घतालनू बसलयता िोतयता.’ 
तयतावर तयताच प्योगतालता िजर असलेलयता एकता पे्षिकताने तयतंाचे मिणण े
ह््ेच खोडून कताढले िो्े! ि े असे प्संग मिणजे पे्षिक आहण सतादरक ष्े 
यतंाचयता एकमेकतंावरचयता हवश्वतासताची कसोटी अस्े असे मलता वताट्े. प्तयेक 
प्योगतालता हमळणतारता वेगवेगळता प्ह्सताद सतादरकतयताांनतािी नवे भतान दे्  अस्ो. 
योनीचया मनीचया गरुगोष्ी नताटकता्लयता हवनोदताने ितासयहनहम्य्ी कर्तानताच 
पे्षिकतंासोब् आमिता सतादरकतयताांचेिी सषिमीकरण केले आि ेआहण पढुचयता 
प्योगतंानता ऊजता्य परुवली आि!े 

समताजमताधयमतंाचयता बरोबरीने इहंरलश आहण मरताठी वतृ्परेि आहण 
वतृ्वताहिनयतंानीदखेील मताझयता नताटकतालता सकतारतातमक प्ह्सताद हदलता. IBN 
लोकम् वतृ्वताहिनीने २०१३ मधये नताटकताचयता १०० वयता प्योगताहनहमत् — 
न ्सांहग्लेलया गरुगोष्ी यता नतावताचता ् तासताभरताचता पररसंवताद घडवनू आणलता. 
तयता् नताटकता्ले सव्य कलताकतार आहण मितारताषट्ता्लयता हवहवध शिरता्लयता 
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पे्षिकतंानी सिभताग घे्लता िो्ता. तयता कताय्यक्रमतालता तयतावषदी हलंगभताव 
संवेदनशील कताय्यक्रमताचे ‘लताडली’ पतारर्ोहषक हमळताले िो्े. ्ो कताय्यक्रम 
अनेकदता दताखवलता गेलता. पण ह्ता कताय्यक्रमता् नताटकता्ील एकता कलताकतारताने 
लैंहगक्ेहवषयीचे हवचतार मोकळेपणताने वयक्त केले िो्े. तयतंाचता संदभ्य पसुनू 
टताकून तयताची एक हकलप ‘अश्ील’ मिणनू नं्र समताजमताधयमतावर प्सतारर् 
केली गेली. अशता घटनतंावर आपले कतािीच हनयंरिण नस्े ्ेविता फतार ि्ताश 
वताट्े. 

पणुयता् िोणताऱयता नेमकयता तयताच १००वयता प्योगतासताठी ्सकाळ वतृ्परिताने 
जताहिरता् दणेयताचे नताकतारले िो्े. खरं ्र तयतापवूदी चतार वषता्य् अनेकदता ह्ता 
नताटकताची जताहिरता् ्सकाळमधये छतापली गेली िो्ी. परं्ु आ्ता मतारि - “िता 
नताटकताचता हवषय असचू शक् नतािी, आमितालता ्ुमचयताशी बोलतायची इचछता 
नतािी!” असता एकूण सरू िो्ता. हशवताय िी ्सकाळची पॉहलसीच आि ेअसेिी 
जताहिरता् हवभतागता्ून सतंाहग्ले जता् िो्े. मिणनू मी संचतालक मणृताल पवतार 
यतंाचयताशी संपक्य  केलता. तयता हन:संहदरधपणे मिणतालयता कती अशी ्सकाळची 
पॉहलसी मळुीच नतािी आहण तयतंानी ओररहजनल इहंरलश नताटक पताहिलेले 
आि ेव तयतंानता तयता्ील मतंाडणीची ्सेच उद्देशताची कलपनता आि.े जताहिरता् 
हवभतागताचता गथैरसमज झतालता असेल आहण तयता यता् लषि घताल्ील असे 
आश्वतासन हदले. तयतानं्र जताहिरता् हवभतागप्मखुतंाचता फोन आलता. तयतंाचे मिणण े
िो्े कती ्सकाळने जताहिरता् नताकतारलेलीच नतािी. फक्त ्ुमचता कताय्यक्रम नताटक 
आि ेि ेआमितालता पट् नतािी मिणनू तयतालता एंटरटेनमेंटचता ५० रुपये दर लताग ू
करणयताऐवजी रुपये ७२५ असता कमहश्यअल दर आमिी लतावणतार आिो्. जयता 
नताटकतालता चतार वषताांपतासनू कतायमसवरूपी सेनसॉर सहट्यहफकेट आि े तयतालता 
‘नताटक’ मिणतायचे कती नतािी ि ेठरवणयताची जी सतंासकृह्क दतादताहगरी ्सकाळने 
केली तयताबद्दल उद्ताचयता प्योगता् हनषेध नोंदवतावता, असता हवचतार मी पणुयताचयता 
सतंासकृह्क व्ु्यळता्ील लोकतंानता कळवलता. ् ेविता मतारि अ्ुल पेठे, रताज कताजी 
अशता लोकतंानी प्यतन केले आहण अखेर नताटकताची जताहिरता् ्सकाळमधये 
झळकली. असताच कतािीसता समतंा्र सेनसॉरहशपचता अनुभव बोरीवली्ील 
ठताकरे नताट्टयगिृताकडून आलता. ्े्े अनेक प्योग िोऊन गेलयतानं्र अचतानक 
वयवस्तापनताकडून मलता- आमचयता नताट्टयगिृता् प्योग कर्ता येणतार नतािी् 
अशी नोहटस पताठवणयता् आली. मी नताटयगिृताचयता कताय्यवताितंानता भेटले. सेनसॉर 
बोडता्यनं आमितालता ि ेनताटक करणयतासताठी कतायमसवरूपी परवतानगी हदलयताच ं
प्मताणपरि दताखवलं. नताटकता् कतािी आषिेपताि्य असलयतास ्ुमिी आमचयता 
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हनदश्यनतास आणनू द्ता, असं सतंाहग्लं. मतारि, नताटकताचयता प्योगतालता परवतानगी 
नताकतारणयता् आली. यता हवरोधता् मी फेसबुकवर लोकतंानता आवतािन केलं. यता 
नताटकताचे प्योग यता नताटयगिृता् झताले अस्तानता आ्ता यता नताटकतालता परवतानगी 
नताकतारली जताणे योरय आि ेकता, असता प्श्न उपहस्् केलता. पहिलयताच हदवशी 
मलता १०० एक जणतंानी आपली म्ं कळवली. हदवसेंहदवस प्ह्हक्रयतंाची 
संखयता वताढली. यताची बता्मी पहिलयतंादता ्सकाळ आहण नं्र मिाराष्ट् 
टाइम्स, टाइम्स ऑफ इहंिया आहण हिदंसुरान टाइम्सने बता्मी प्हसद्ध केली. 
ABP मताझता वतृ्वताहिनीने पररसंवताद आयोहज् केलता. बंदी ्ताबड्ोब उठली 
नतािीच, पण कतालतंा्रताने नताट्टयगिृतालता आपली भहूमकता बदलतावी लतागली 
आहण नताटकताचता प्योग तयताच नताट्टयगिृता् झतालता. पण नताटक चचषे् आलं. 
मताझयता नताटकतालता हमळणतारता पे्षिक प्ह्सताद भरपरू वताढलता िो्ता. 

तयतानं्र तयता चार योनींची गोष्, पांढरपेशी वेशया, एक चावट ्संधयाकाळ 
अशता नतावतंाचीिी बरीच नताटके रंगभमूीवर येऊ लतागली. वरुणकुमतार नतावताचयता 
हनमता्यतयताने ्र अशा या योनीचया मनीचया गरुगोष्ी असे नताव घेऊन एक 
नताटक सरुू केले. मलता जेविता िी जताहिरता् हदसली ्ेविता मी सेनसॉर बोडता्यकडे 
्क्रतार केली पण तयतंानी जबताबदतारी झटकली. मग मी ितायकोटता्य् धताव 
घेऊन मुंबई्ील प्योगतंाचयता आधी तयतावर मनताई हमळवली. पढुचयता आठ 
हदवसतंा् यता खटलयताचता संपणू्य हनकताल लतागनू मताझयता नताटकताचयता नतावताशी 
सताधमय्य असलेलयता नतावताने नताटक मंहच् करणयतावर बंदी घता्ली गेली. ह्ता 
वेळीिी प्सतारमधयमतंानी भरपरू पताहठंबता हदलता. पण ह्ता कोट्यकचेरी करणयताचयता 
नतादता् वेळ आहण पथैसता खच्य झतालता. हशवताय मोठ्ट यता प्मताणता् मनस्ताप 
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झतालता. तयतावेळी एक प्कतारे हस्तयतंाचयता लैंहगक्ेशी संबंहध् हवषयतावर नताटक 
करणयताची हशषिता हदली जता् आि,े अशी मताझी भतावनता झताली िो्ी. पण ्ी 
्तातपरु्ी िो्ी.

जरी नताटकतावर टीकता झताली ्री अनेकतंानी कौ्ुकिी केलं, वेळोवेळी 
पताहठंबता हदलता. मखुयधतारे्ील मताधयमता् आहण समताजमताधयमता् जयता चचता्य 
झतालयता तयतामळेु यता हवषयताभोव्ीची ‘हनहषद्ध्ता’ कमी वितायलता मद् झताली. 
गेलयता दिता वषताां् पे्षिकतंा्ील हस्तयतंाची संखयता वताढली आि.े नताटकता्ील 
हवहवध जतागी येणतारता िशता आहण टताळयतंाचता प्ह्सताद वताढलता आि.े ्सेच 
हसनेमता आहण वेबहसरीजमधनू िोणतारे लैंहगक्ेचे हचरिणदखेील बदलले आि.े 
पण तयताचसोब् महिलतंावरील हिसेंचे प्मताण आहण ्ीव्र्ता दखेील वताढली 
आि.े एकता बताजलूता हस्तयतंाचयता लैंहगक्ेहवषयी जी मौनताची ्टबंदी िो्ी 
ह्लता नताटकताचयता सतािताययताने एक भगदताड पताडणयता् हकमतान मरताठी शिरी 
मधयमवगता्यपरु्े ्री यश हमळताले आि,े असे वताट्े. ्रीिी लैंहगक्ेचयता 
बताब्ी् समताजता् अजनू बरीच सकतारतातमक्ता हनमता्यण िोणयताची गरज आि,े 
ि ेनककती. मताझयता कुव्ीनुसतार एक छोटतासता प्यतन मी केलता एवढेच! 
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लोककलेचे सथैद्धतंाह्क पेच आहण ्मताशता्ील 
कलतावं् हस्तयतंाचे प्श्न 

शयामल गरुड

सतािताययक प्ताधयतापक
मरताठी हवभताग, मुंबई हवद्तापीठ
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भतार्ीय समताजजीवनता् कुठलता मतानवी समिू कुठे उभता रतािून आपलता 
जीवनप्वतास कर्ोय, यतावर तयता समिूताचे भतार्ीयतव हसद्ध िो् नतािी, ्र 
तयता मतानवी समिूताचयता ‘भतार्ीयतवताची पतायरी’ ठरहवणयताचे कताम इ्ली 
‘जताह्वयवस्ता’ कर्े. मग तयता समिूता्ील लोक सव्ःची संसकृ्ी, कलता, 
सतामदुताहयक आदश्यमलूये ठरव्ता् व तयता चौकटी् सव्:ची प्भतुववतादी 
नवी संसकृ्ी हनमता्यण कर्ता्. िी बेटताबेटतंा् अन्ट गोटतागोटतंा्ील वताढलेली 
मलूयवयवस्ता अनेकदता अहभजनवयवस्ेलता नकतार हकंवता हवरोध करी् 
सव्:ची समतंा्र सतामदुताहयक्ता हसद्ध कर् अस्े. जगभरता् रुजलेली िी 
हवषम्ता आपणतास वंशभेद, जताह्वयवस्ता आहण स्ती-परुुष असमतान्े्ून 
समोर आलेली हदस्े. मितारताषट्ता् १९वयता श्कता् यताचता सपष उद्तार 
सव्यप््म मितातमता जो्ीरताव फुले यतंानी आपलयता प्बोधनकतायता्य्ून केलता. यता 
संदभता्य् म. फुले सताहितयताचे अभयतासक प्ता. प्लिताद ललेुकर मिण्ता्-

“मितातमता जो्ीरताव फुले यतंानी स्ती, शदू्र, अह्शदू्र यतंाचयता शोषणताच े
मळू अज्तानता् आि,े तयतंानता हशषिण हमळताले पताहिजे, िी आग्िी भहूमकता 
घे्ली. नवयता संघषता्यचे भतान हदले. तयतंाचयता हवचतार आहण चळवळीमळेु धम्य, 
जता्, वण्य यता्ून आलेली हवषम संसकृ्ी संपली पताहिजे. तयतासताठी धम्य आहण 
जताह्वयवस्ेची हचहकतसता अपररिताय्य आि.े तयतंानी िी हचहकतसता केली. 
आधहुनक भतार्ता् प््म जता् आहण धम्य यतंाची हचहकतसता म.जो्ीरताव फुले 
यतंानी केली. मनुसम ््यकतंाचयता संसकृ्ीचता हनषेध करणतारता आहण यता संसकृ्ीलता 
नकतार दणेतारता पहिलता ‘मितातमता’ मिणनू जो्ीरताव फुले यतंाचयताकडे आद्तव 
जता्े. सव्य शोषणताचता, शोषणताचयता पद्धह्शतास्तताचता, प्स्ताहप् वयवस्ेचयता 
भेदनी्ीचता, तयता्ून सव्य स्रता् रुजलेलयता हवषम्ेचता, जताह्वयवस्ेचता, 
वंशभेदताचता, परुुषसत्ताक, हप्सृत्ताकवयवस्ेचता तयतंानी ्ीव्र हनषेध केलता, 
हनषेधतासि नकतार हदलता. तयताहवरुद्ध हवद्रोि केलता.” (ललेुकर २०१९ : ४७) 

मितातमता फुले यतंानी खऱयता अ्ता्यने हवषम्ेचयता मळुतावर घताव घताल् 
आपलयता चळवळीचे सवरूप सपष केले िो्े. फुले ि े खऱयता अ्ता्यने द्रष्टये 
सधुतारक िो्े. म. फुले यतंाचयताआधी गौ्म बुद्ध, कबीर, पेररयतार, शतािू मितारताज 
यतंाचयतापतासनू ्े डॉ. बताबतासतािबे आंबेडकर यतंाचयतापयां् मोठी परंपरता सतंाग्ता 
ये्े. म. फुले यतंाचयतानं्र िता लढता डॉ. बताबतासतािबे आंबेडकरतंानी अहधक 
नेटताने पढेु नेलता व समस् दहल् समताजतालता सनमतान हमळवनू हदलता. अ्ता्य् 
धम्यहचहकतसता जगभरता् वेळोवेळी झतालेलीच आि.े यता संदभता्य् डॉ. उमेश 
बगताडे मिण्ता्-
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“जताह्अं्ताचयता प्तामताहणक हनषे््ून धम्य, समताज, संसकृ्ी, रताजकतारण 
यतंाचयता हचहकतसेची एक प्णताली घडवली. बौद्धधमता्यचयता पे्रणे्ून आलेली 
जताह्हचहकतसता, विीकोची हम्कहचहकतसता, ्ॉमस पेनची धम्यहचहकतसेची 
पद्ध्, हरिस्ीधमता्यची हिदंधुम्यहचहकतसता आहण जताह्वयवस्ेचयता हवरोधता्ून 
आलेलयता शोषण व वच्यसव उलगडणतारी भौह्क हचहकतसतापद्ध्ी यता व 
अनय जताह्हवरोधतालता अनुकूल हचहकतसतापद्ध्ींचता मेळ घतालनू जो्ीरतावतंाची 
हचहकतसतापद्ध्ी आकतारतालता आली िो्ी. जताह्अं्तासताठी बतंाधील अशता 
हचहकतसेमळेु जो्ीरतावतंाचयता ्त्वहचं्नतालता समताजक्रतंा्ीचे पररमताण प्ताप्त 
झताले.” (्रिथैव.)

समताजक्रतंा्ीचयता ्तवज्तानता्ूनच बिुजनसंसकृ्ी आकतारतालता आली. 
अशी प्ता. ललेुकर यतंानी आपलयता ‘बिुरन्ंससकृ्ीचे रनक : मिातमा 
रो्ीराव फुले’ यता पसु्कता् मतंाडणी केलेली आि.े यता मतंाडणी् शदू्र 
अह्शदू्र आहण हस्तयतंाचयता समतान्ेचता आग्ि आि.े ‘बिुजन’ िी संकलपनता 
खपू वयतापक अ्ता्यने आपलयता पढु्टयता् ये्े. म. फुले यतंानी एकोहणसतावयता 
श्कताचयता प्तारंभीच कुळबंीण अखंडता् जताह्हनिताय श्मतंाचं वताटप कसं िो्ं 
ि े सतंाहग्लं. सदर अखंडता् स्तीचयता भोव्ी जताह्वयवस्ेने अहधक बंधने 
कशी घता्ली, ि ेअहधक सपषपणे समोर आलं. एकूणच भतार्ीय पररपे्क्यता् 
स्तीचयता श्मताची हवभतागणी इ्कयता सथैद्धतंाह्क पता्ळीवर सव्यप््म जो्ीरताव 
फुले यतंानीच केली. यता संदभता्य् संधयता नरे-पवतार हलहि्ता्-

“दहल्-बिुजन स्ती िी वयवस्ेचयता सवता्य् ्ळताशी आि.े दहल्-
बिुजन कषकरी परुुषताचयतािी खताली ह्चं स्तान आि.े ्ी सवता्यहधक दररद्री 
आि.े इ्े दताररद्र्टय स्तीरूपता् उभं आि.े दताररद्र्टयताचं स्तीकरण झतालेलं आि.े 
अमेररके्लयता कताळयता स्तीवतादी अभयतासकतंानी दताररद्र्टयताचयता स्तीकरणताहवषयी 
(फेहमनतायझेशन ऑफ पॉविटदी) बोल्तानता तयता्लयता कताळयता हस्तयतंाचयता 
बिुसंखयेकडे लषि वेधले िो्े. भतार्तासतारखयता दशेता् मितारताषट्तासतारखयता 
रताजयता् दताररद्र्टयताचं स्तीकरण िो्तानता ्े दहल् बिुजन स्तीचयता रूपता् 
िो्ं. कतारण एकमेकतंा् गुं्लेलयता सगळयता वयवस्ता िता्ता् िता् घतालनू 
ह्चयतासमोर उभयता अस्ता्. परुुषसत्ता, जता्वयवस्ता, वग्यवयवस्ता, 
आधहुनक बताजतारवयवस्ता यता एकहरि्पणे ह्चं दयुयमतव पयता्ययताने ह्च ं
दताररद्र्टय अधोरेहख् कर्ता्. उचचजता्ीय, उचचवगदीय स्तीलता फक्त घरता्लयता 
आहण घरताबतािरेचयता परुुषसत्ेलता ् ोंड दे्  आपलं दयुयमतव नताकतारतायचं अस्ं. 
यताउलट दहल्, बिुजन स्तीचयता शोषणता् परुुषसत्ेबरोबरच जताह्वयवस्ता 
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आहण वग्यवयवस्तािी सतामील अस्ता्. ह्चं शोषण ि ेअसं ह्िरेी अस्ं, 
आधहुनक गुं्तागुं्ीचं अस्ं. मिणनू ह्चं दताररद्र्टयिी अहधक पेचतंामधये 
अडकलेलं अस्ं.” ( नरे -पवतार २०१२ : ३०)

एकूण भतार्ीय समताजवयवस्ता हवषम्तामलूकच आि.े तयता् 
स्तीशक्ततीलता, पनुरुतपतादनताचयता व एकूणच समताजवयवस्ेचयता उत्तानता् 
ह्चयता श्मतालता हक्ी मित्व हदले जता्े, ि ेनवयताने सतंागणयताची गरज नतािी. 
ि ेहलंगभेदताचे वतास्व स्तीवतादी चचता्यहवश्वता् सता्तयताने चहच्यले जता्े. हस्तयतंाच े
एकूणच सताव्यजहनक उतपतादनषिेरिता् ह्चयता श्मतालता मलूय हमळतावे व घरकताम 
करणतारी, कचरता वेचणतारी ्े कुटंुबसंस्ेसताठी चतार हभं्ी् रताबणताऱयता स्तीचयता 
श्मताचता हवचतार गतंाभीयता्यने वितावता, िी भहूमकता स्तीवतादी हवचतारहवश्वता् वतारंवतार 
घे्लयता गेली आिचे. पण यता सगळयता प्श्नतंामधये श्मतालता दजता्य दणेयताची 
मतागणी असली ्री ि े सव्य श्म आजिी जता्ीचयता आधतारतावरच ठरहवले 
जता्ता्, ि ेनताकतारून चतालणतार नतािी. यता संदभता्य् संधयता नरे-पवतार सपषपण े
मतंाडणी कर्ता्-

“यता दशेता्, रताजयता् डोकयतावर पदर घेऊन चतार हभं्ीचयता आ् कोणी 
वतावरतायचे, पदर कमरेलता खोचनू रतानता्, शे्ता् श्म कर् कोणी रताबतायच े
आहण छता्ीवरचता पदर हभरकताव् वररष् जता्ीयतंाचे आहण वगदीयतंाचे मनोरंजन 
कोणतयता जता्वगता्यचयता स्तीने करतायचे, ि ेपवूता्यपतार ठरलेले आि ेआहण आजिी 
तयता् वरवरची रंगसफेदी वगळ्ता फतारसता बदल झतालेलता नतािी. बिुजन स्तीची 
लैंहगक्ता आजिी यता जता्वतास्वता् करकचनू बतंाधलेली आि.े” (भतागव् 
२०१४ : ३९५) 

मितातमता फुले यतंानी कुळबंीण अखंडता्ून केलेली मतंाडणी ्े संधयता नरे-
पवतार यतंाचयतापयां् िो् असणताऱयता मतंाडणी् स्तीचयता हवशेष्: कषकरी स्तीचयता 
श्मतामतागे ह्ची जताह्वयवस्ता आजिी कताम करी् अस्े. मग दिेहवक्रती 
करणयतास भताग पडणताऱयता हस्तयता यता केवळ दहल्, बिुजन, मतागतास समताजताचयता 
कता अस्ता्? घरकतामतासताठी दहल्-बिुजन हस्तयताच कता हदस्ता्? कचरता 
वेचणताऱयता, ऊस्ोड कतामगतार ्े घरतासताठी रताबणताऱयता हस्तयता यता हवहशष जता्ी 
वगता्यचयताच कता आिे् ? यता प्श्नतंाची एकहरि् उत्रे शोधणयता् भहगनीभतावताची 
भरभककम चौकट कतामी ये्ेच, पण यता अभयतासता् ्ळतागताळता्ील हवशेष्: 
्मताशता कलतावं् स्ती मतारि कुठे उभी आि,े िता प्श्न फतारसता चचषे् ये्च नतािी 
आहण आलता ्री स्तीवतादी अभयतासपररघता् ्ो वेगळयता चौकटी् टताकलता 
जता्ो. उदतािरणता ््य, यता उदरहनवता्यि करणताऱयता स्तीलता आपण ‘परुुषसत्ताक 
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मतानहसक्ेलता ररझवणतारी, मनोरंजन करणतारी स्ती मिणनू ह्ची वग्यवतारी करून 
टताकली. अ्ता्य्, जताह्वयवस्ता व परुुषप्धतान्ता यता दोनिी वयवस्ता िता्ता् 
िता् घतालनू दहल्, बिुजन व इ्र मतागतास समताजता्ील हस्तयतंाचे शोषण 
कर्ता्च. यता् दमु् नतािीच पण दहल् बिुजन स्ती कलतावं्तंानताच ि ेलेबल 
कता लतावले जता्े? यता् वथैचताररक पता्ळीवर अनेक गुं्े हनमता्यण झताले आिे् . 
यता गुं्तागुं्ीचयता दमनयंरिणे् गोपताळ गरुु मिण्ता् तयताप्मताणे ‘हवहशष आहण 
वथैहश्वक यता्ील रणनी्ी पहिलयतंादता समजनू घेणे गरजेचे आि’े. गोपताळ गरुू 
नोंदहव्ता्- 

“हवहशष आहण वथैहश्वक यतंाची वयताखयता वयक्तती आहण समिूशक्तींचयता 
सतामताहजक व आह ््यकरचने्ील एकता हवहशष स्तानतावर अवलंबून आि.े 
वयक्तती/समिूतंाचयता सतामताहजक रचने्ील हभनन हभनन स्तानतानुसतार यता हवहशष 
व वथैहश्वक यतंाचयता वयताखयतंामधयेिी बदल िो्ता्. तयताचप्मताणे हवहशष व 
वथैहश्वक ि ेदोनिीिी घटक (categories)आपोआप घड् जता् नतािी्, ्र 
समताजता् प्भतुव गताजवणताऱयता शक्तती आपतापलयता हि्संबंधतंानुसतार ि े घटक 
रच् अस्ता्. (construct) सव्यसतामतानयपणे मलूभू्  हवरोधतावर आधतारर् 
असमतान रचने् हवहशष हकंवता वथैहश्वक ठरहवणयताची मके्तदतारी जवळपतास 
मिोरकयता वगता्यकडे अस्े.” (्रिथैव, प.ृ १०९)

गोपताळ गरुू यतंाचयताम्े आधहुनक्े् क्ृ्यतव, गणुवत्ता, कौशलय, 
कताय्यषिम्ेचयता जोरतावर हमळव्ता ये्े व ्ी एकप्कतारे वयतापक व वरवर 
सेकयलुरिी भतास्े. आधहुनक्ेचयता ्त्वतानुसतार वयक्तती िी हववेकवतादी 
(Rational) बन्े. यता् वयक्तती ह्चयता आवडीहनवडीनुसतार वयवसतायसवता्ंत्य 
उपभोग ूशक्े. यता सव्य गोषी घड् अस्तानतािी मग जता्ीचता व पतारंपररक 
वयवसतायताचता पीळ कता सटु् नतािी? हकंवता गोपताळ गरुू पढेु मिण्ता्, 
‘डॉ. बताबतासतािबे आंबेडकरतंाचयता म्े खेडे ि े हवहशषताचे प््ीक आि,े ्र 
शिर ि ेवथैहश्वक्ेचे. खेडे गलुतामी् डतंाबून ठेव्े. ्े अज्तानताचे डबके आि.े 
मिणनू बताबतासतािबे ‘शिरताकडे चलता’ अशी वयतापक भहूमकता घेऊन लढले. 
यताउलट गतंाधीजी यतंानी हवहशष कसे वथैहश्वक आि े ि े सतंाहग्ले. आ्ता ्र 
जतागह्कतीकरणताचयता रेट्टयता् पवूदी जे वथैहश्वक िो्े ्ेच हवहशष िोऊ पताि् 
आि.े ‘रलोबल हविलेज’ यता संकलपनेमळेु आ्ता िी संकलपनता नवयताने वेगळयता 
पद्ध्ीने जोर धरू लतागली आि.े आ्ता मोठमोठी शिरं हवहशष िोऊ पताि् 
आिे् . तयताचबरोबर हवहवध ज्तानशताखे्िी हसद्धतंा्ताचयता पता्ळीवर हवहशष 
व वथैहश्वक्े्लता फरक पनुिता मोठ्ट यता प्मताणता् आपणतास हवरोधताभतासताकडे 
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ओढ् ने् आि.े ज्तानवयवितारता्ील सतंासकृह्क रताजकतारण ि ेएवढे जहटल 
व हकलष िो् आि ेकती, ्े खतालपयां् हझरप् जतायलता हक्ी वेळ लतागेल, ि े
सतंाग्ता ये् नतािी. यताचताच हवस्तार करी् गोपताळ गरुू पढेु नोंदहव्ता्-

“हसद्धतान् हकंवता सथैद्धताहन्क भताषता कोणतयतािी एकता जता्ीची मके्तदतारी 
अस् नतािी हकंवता हसद्धतंा् कोणतयतािी एकता जता्ीचता बटीक अस ू शक् 
नतािी. पण वयवितारता् मतारि ि ेखरे नतािी. वर मिटलयताप्मताणे भतार्ता् हसद्धतान् 
िी एक हवहशष जता्ीची मके्तदतारी बनली आि.े ि ेदोन प्हक्रयतंामधनू घडले 
आि.े एक मिणजे, कतािी वयक्तती यता जवळपतास जनमतालता ये्तानता ्ोंडता् 
हसद्धतान्ताचता चमचता घेऊन ये्ता्. अशतंाचयता लितानपणी तयतंाचे पतालक तयतंानता 
सथैद्धताहन्क भताषता व संकलपनतंाचे बताळकडू यता चमचयता्ून पताज्ता्. ि ेजरी 
अह्शयोक्त असेल, ्री ि े कतािी प्मताणता् खरे आि.े परं्ु अनुभवजनय 
संशोधनतापतासनू सथैद्धताहन्क संशोधनतापयां् जताणयताचता हकंवता हवहशषतापतासनू 
वथैहश्वक्ेपयां् जताणयताचता िता मताग्य खड्र आि.े यता मतागता्य्ून जता्तानता एकता 
द्ंद्ता्ून जतावे लताग्े. संशोधनता्ील वयक्ततीची आवडहनवड िी यता द्ंद्तामळेु 
ठर् अस्े. ि ेद्ंद् गरज (Necessity) व सवता्ंत्य (Freedom) यता्ील द्ंद् 
आि.े कतािी जिताल हवचतारवं्तंाचे असे मिणणे आि ेकती, हसद्धतान्ताची हनहम्य्ी 
करणे, ि ेसवता्ंत्यताचयता प्तंा्ता्ील प्करण आि.े मिणजे जयता कुणतालता सवड 
आि,े सवता्ंत्य आि,े अशतंानताच अमू् ्य भताषे् हचं्न कर्ता ये्े. हसद्धतान्न 
कर्ता ये्े. हसद्धतान्ताची ‘अरॅहकटहवटी’ िी मिणनू सतंासकृह्कदृष्टयता सतापेषि 
आि.े कोणतयतािी जताह्समिूता्ील वयक्ततीलता सवड असलयतास ‘हसद्धतान्न’ 
कर्ता ये्े. पण जो गरजे् अडकलेलता आि,े पररहस््ीने गतंाजलेलता आि,े 
तयतालता सवड हमळ् नतािी, ्ो अनुभवताहधहष्् (empirical) संशोधन 
करू शक्ो. सथैद्धताहन्क नवि,े पण जता्ीचयता भताषे् बोलतायचे ्र, गरजे् 
कोण अडकलेले आिे् ? दहल्-बिुजनच. सवता्ंत्य कोण उपभोग्ता्? ्र 
जयतंाचयताकडे हपढ्टयतान्ट हपढ्टयता (cumulative) चताल् आलेली संपत्ी आि.े 
दहल्-बिुजनतंा् हपढ्टयतान्ट हपढ्टयता चताल् आलेले आि े्े दताररद्र्टय व कंगताल 
जीवन. पयता्ययताने दहल्-बिुजन, प्हसद्ध हवचतारवं् रोनतालड डॉशकतीन मिण्ो 
तयताप्मताणे, Unchosen circumstance मळेु अनुभवताहधहष्् मिणजे 
हवहशष षिेरिताकडे संशोधनतासताठी वळ्ता्.” (्रिथैव, प.ृ ११८-११९)

हवहवध ज्तानशतास्तताचयता प्तंा्ता् वथैहश्वक भताषेची, मिणजेच ऑकसफड्य 
इगं्जी बोल ूशकणतारे, सव्:भोव्ी ् टबंदी करून तयतंाची भताषताच गेटकतीहपंगच े
कताम कर्े. दसुरे मिणजे सथैद्धताहन्क भताषेचं मित्व वतारंवतार सतंागणतारे, िीच 
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्तंाहरिक भताषता कशी मित्वताची आि,े ि ेठतासनू सतंाग्ता् आहण जर बिुजनतंानता 
िी भताषता अवग् झताली ्र अहभजनतंाकडून लगेच उद्तार (उसतासे) हनघ्ता्. 
‘आजकताल कोणीिी सोमयतागोमयता ग्तामशीलता वेठीस धर्ो’. गोपताळ गरुू 
अतयं् बतारकताईने ज्तानशतास्तताचयता प्तंा्ता्ली मके्तदतारी सतंाग्ता्. ्े मिण्ता्, 
‘्ताहत्वक भताषेचे, हवचतारतंाचे लोकशतािीकरण झतालेले यता ठेकेदतारतंानता 
आवड् नतािी’ ्र दसुऱयता बताजसू ‘स्तीवतादी भहूमके्ून हस्तयतंाचे अनुभव व 
तयताचे हसद्धतान्न िोणे गरजेचे आि’े, असे स्तीवतादी हवचतार नमदू कर्ता्. 
तयताचबरोबर अहसम्तंाचे सतंासकृह्क रताजकतारण १९७०-१९८० चयता दशकता् 
हवहवध सतामताहजक गटतंानी आपलयता अनुभवताहधहष्् जगणयता्ून नोंदहवले 
आि.े यता पताश्व्यभमूीवर यता अनुभवतंानता हसद्धतंा्तामधये बसहवणयतासताठी हवहवध 
पेच उभे रताि् आिे् . िी भहूमकतािी तयतालता लतागनूच पढेु ये् आि.े यतासंदभता्य् 
वंदनता भतागव् हलहि्ता्-

“आज अनुभवतंाचे हसद्धतान्न समग््ेकडे नयतायचे कसे, िता पेच उभता 
रताहिलता आि.े स्तीवतादतासमोरिी आविताने आिे् . हस्तयतंाचे अनुभव आि ेतयता 
वयवस्ेअं्ग्य्च पताितायचे कती वयवस्ता बदलणतारे मिणनू पताितायचे? तयता 
अनुभवतंानता हसद्धतान्नताची जोड दणेयताची गरज अस्े कता? हवहशष अनुभवतालता 
समग््ेचे पररमताण अस्े कता? दे् ता ये्े कता? कती समग््ेचे हसद्धतान्न केवळ 
संकलपनतातमकच अस्े? असतावे लताग्े? ्रच ्े समग््ता कवे् घेऊ शक्े? 
अनुभवतंानता सव्:लता कतािी मिणतायचे अस्े आहण तयता्ूनच समसयतंानता 
उत्रे हमळू शक्ता् कती अनुभव मिणजे केवळ हसद्धतान्नतासताठी उपलबध 
नमनेु अस्ता्? ्े सथैद्धताहन्क चौकटी् बसव्ता आले ्र उचलले जता्ता्, 
अनय्ता अवथैध आहण मनोभंगताचे नमनेू मिणनू बताजलूता टताकून हदले जता्ता्? 
हवहशष अनुभव संपणू्य सतामताहजक पररहस््ीचता पररणताम मिणनू सतामताहजक 
मनता् केविता हझरप्ता्? ्से ्े हझरपले ्रच पररव ््यनताचयता शकय्ता हनमता्यण 
िो्ता्. िी जबताबदतारी हसद्धतान्न उचल ूशक्े कता?” (्रिथैव, प.ृ २२)

एखताद्ता ज्तानशताखेचयता पररघता् उभे रतािून जेविता एखताद्ता पररघताबतािरेचयता 
हवषयतालता कवे् घेऊ पताि्ो, ्ेविता अनेक सतामताहजक हम्कतंाचे व 
अभयतासताचयता गरजे्ून गतंाभीयता्यने हनमता्यण झतालेलयता हसद्धतान्ताचे पनुवता्यचन, 
अ ््यहनण्ययन करणे खपू गरजेचे िोऊन जता्े. ्मताशता्ील स्तीप्श्नतांकडे 
बघ्तंानता मी जता्वतास्वताचे भतान जसे डोळयतासमोर ठेवले ्सेच भतान 
स्तीकें द्री चळवळी व हवहवध ज्तानशताखतंाचयता सथैद्धताहन्क भहूमकेकडे ठेवले. 
कतारण मी हवद्तापीठीय अवकताशता् उभी रतािून यता प्श्नतंानता समजनू घे् िो्े. 

319



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक

मलता ्मताशता्ील स्तीप्श्नतांचे गतंाभीय्य आहण अभयतासशताखतंाचयता वेगवेगळयता 
फतंाद्तंावर चताललेलयता चचता्यहवश्वताची घसुळण मोठी गुं्तागुं्ीची वताटली, मिणनू 
लेखताचयता सरुुवता्ीलताच दीघ्य चचता्य करणे गरजेची वताटली. ज्तानशताखे्ील िी 
बौहद्धक दमछताक करणतारी प्हक्रयता अनेक अंगतंानी ्पतासनू बहघ्लयताहशवताय 
पढेु जताणे शकयच नवि्े.

मी गेलयता पताच-सिता वषताांचयता भटकं्ी् मितारताषट्ता्ील ्मताशता 
कलतावं्तंाचता चरररितातमक इह्ितास गोळता कर्े आि.े ्शी मी लोककलेची 
अभयतासक नतािी, केवळ चताि्ी. २०१६ सताली द.ै पणुयनगरी यता व ््यमतानपरिता् 
मी वष्यभर कना्ीचया मागे ि े सदर हलहिले. तयतापवूदी कलतावं्तंाची 
आतमचरररेि-चरररेि वताच् िो्े. पीएच.डी. संशोधनताचता हवषय आतमचरररेिच 
असलयताने यता्ील अषिरओळख नसणताऱयता कलतावं्तंाचयता चरररितातमक नोंदी 
लोककलेचयता इह्ितासता् कर्ता ये्ील कता, यता प्श्नतापतासनू सरुू झतालेली 
मताझी भटकं्ी मलता मितारताषट्ताचयता कतानताकोपऱयता् घेऊन गेली आहण 
सरुुवता्ीलता केवळ नोंदी करतायलता हनघतालेली मी कलतावं्तंाचयता अनेक प्श्नतंा् 
गरुफट् गेले. यताच कताळता् ्मताशता्ील जवळपतास ्ीनशे वषताांचयता मसुलीम 
कलतावं्तंाचयता नोंदी मलता गवस् गेलयता. बताबरी मशीद पताडलयतानं्र यता 
दशेता् जो कतािी सतंासकृह्क झगडता ्ीव्र करणयता् इ्ली रताजकतीय यंरिणता 
यशसवी झताली; तयताचता दरूगतामी पररणताम अनेक गोषींवर झतालता ्सता ्ो 
मितारताषट्ता्ील अससल लोककलता ्मताशतावरिी झतालता. आज ्मताशता्ील 
मसुलीम कलतावं्तंाची शेवटची हपढी कताम करी् आि.े जनेु कलतावं् आवजू्यन 
सतंाग्ता्, ‘्मताशता् आ्ता पवूदीसतारखे मसुलीम कलतावं् येणतार नतािी्; 
आमची हपढी िी शेवटचीच.’ जयता ्मताशता् मसुलीम कलतावं्तंानी दहल्-
बिुजन कलतावं्तंासोब् यता लोककलेचता अबीर-बुककता मता्ताभर लयतायलता, 
जवळपतास ्ीनशे वषताांपेषिता जतास् ्मताशताचता संदल खतंादताभर नताचवलता, तयता 
समताजता्ील शेवटची हपढी नतामशेष िोणयताचयता मतागता्यवर अस्तानता कुठलतािी 
अभयतासक असवस् िोणे सवताभताहवकच आि.े तयता्ूनच यता पताच वषता्य् 
मसुलीम कलतावं्तंाचयता ्ोड्टयताबिु् चरररितातमक नोंदी िता्ी लतागलयता आिे् .

यताच पताश्व्यभमूीवर कताम करी् अस्तानता ्मताशता्ील कलतावं् हस्तयतंाच े
प्श्न खपू जवळून बघ्ता आले आिे् . तयता्ील ठळक प्श्न पढुीलप्मताणे-

१.  ्मताशता्ील स्ती-श्मताची हवभतागणी जता्ीचयता आधतारतावरच 
अधोरेहख् िो्े. तयता स्तीचं ‘कलतावं् असणं’ ि ेमतापदडं दसुऱयता 
पतायरीवर उभं अस्ं.
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२.  ्मताशता्ील स्ती परुुषसत्ता, जता्वयवस्ता, वग्यवयवस्ता व 
बताजतारकें द्री अ ््यवयवस्ेचयता पतायताखताली भरडली जता्े. दहल्-
बिुजन व मतागतास जता्ी्ील हस्तयतंाचयता वताट्टयतालता येणतारं ि ेह्िरेी 
शोषण ्मताशता्ील कलतावं् स्तीलतािी भोगतावे लताग्े.

३.  ्मताशता् स्ती कलतावं् जेविता लरनताहशवताय ‘कलतावं् पतनी’ यता 
नतातयताने परुुष कलतावं्तासोब् रताि्े ्ेविता ह्चयता उ्तारवयता् 
ह्लता प्चंड अहस्र्ता व एकटेपणताचता सतामनता करतावता लताग्ो. 
ऐन ्तारुणयता् गतावोगतावी भटकं्ी दरमयतान सिम्ीने वषता्यनुवषषे 
एकहरि्पणे कलतावं् प्ी-पतनी मिणनू रतािणतारी, मलुतंानता जनम दे्  
कलेसोब्च सव्:चता संसतार फुलहवणतारी अशी असंखय जोडपी 
हदस्ता्. पण यता् परुुष कलतावं्तंाची आपलयता समताजता्ील, 
लरन लतावलेली पतनी घरी अस्े. इकडे परुुष आपलयता कलतावं् 
पतनीचयता सोब् रताि्ो, मलंु जनमतालता घताल्ो. कलतावं् पतनीचता 
पथैसता वतापर्ो, वेळ पडलयतास ह्चता पथैसता आपलयता घरीिी दे् ो. 
पण यता नतातयतालता जेविता तयता कलतावं्ता्लता ‘परुुष’ पणू्यहवरताम 
दे् ो, ्ेविता तयता कलतावं् स्तीचयता पदरी नं्र तयताचयतापतासनू 
झतालेली मलेु व एकटेपण एवढंच हशललक उर्ं. गेलयता वीसेक 
वषताांपतासनू कलतावं् मलुी आ्ता ‘कलतावं् पतनी’ मिणनू 
रतािणयतापेषिता लरनतासताठीच आग्ि धर्ता्. पण पवूदी यशसवी 
फडमतालकतंासोब् ‘कलतावं् पतनी’ असणयताची प््ता सरता्यस 
िो्ी. आजिी मितारताषट्ता्ील अनेक ‘कलतावं् पतनी’ आपलं 
वताध्यकय मोठ्ट यता वताईट पररहस््ी् घतालव् आिे् , ि ेमी प्तयषि 
डोळयतंानी बहघ्ले आि.े

४.  मितारताषट्ता् असंघहट् कतामगतार मिणनू घरकताम करणताऱयता, कचरता 
वेचणताऱयता ्े दिेहवक्रती करणताऱयता हस्तयतंापयां्चता संघटनतातमक 
पता्ळीवर हवचतार केलता गेलता. पण ्मताशता्ील हस्तयता व तयतंाचयता 
प्श्नतंानता संघटनतातमक हकंवता स्तीअभयतास कें द्रतंाचयता पररघता् फतारसता 
गतंाभीयता्यने हवचतार करणयता् आलेलता नतािी, असे आढळून ये्े.

५.  ्मताशता्ील स्ती कलतावं्तंानता अध्यवट ज्तानताचयता आधतारे एक 
‘उपभोरय’ वस्ू असलयतासतारखी भतावनता समताजता् रुजहवणयता् 
आलेली आि.े ददुदैवताने िता संसग्य गतावपता्ळीवर झतालेलता नसनू 
््ताकह्् अहभजन मधयवगदीय मेंदू्  झतालेलता आि.े तयतामळेु 
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दिेहवक्रती करणतारी स्ती आहण ्मताशता्ील स्ती यता जण ूउपभोरय 
वस्ू आिे्  व तयता दोनिी हस्तयतंाचे प्श्न एकहरि्पणे एकताच 
चषमयता्ून बघणयताचं अज्तान खपू वेदनता दणेतारं आि.े

६.  संगी्बतारी व ्मताशता यता लोककले्ील हस्तयता ह्ता पणू्य्: हभनन 
आिे् . संगी्बतारी हकंवता कलताकें द्रतंावर खताजगी बथैठकतंामधये 
चताललेले लतावणीचे कताय्यक्रम ि े लोककलेचे संवध्यन मिणनू 
िो् नतािी् ्र यता कलताकें द्रता्लता ‘चंगळवताद’ आ्ता लपनू 
रताहिलेलता नतािी. पण ग्तामीण भतागता् ्मताशता यता लोककलेलता 
जरिता-यतारिता हकंवता बताजतारताचयता हठकताणी आजिी ्ेवढीच मतागणी 
आि.े गतावगताड्टयता्लता मताणसू मता्ीवर बसनू िी अससल कलता 
बघ्ो. यता् कुठलतािी पे्षिक ्मताशता्ील स्ती कलतावं्तंाचयता 
रतािुटीपयां् पोिच ूशक् नतािी. ्मताशता रोज नवयता नवयता गतावी 
हफर् अस्ो. मग ्मताशता्ील ‘स्ती’वर अध्यवट मताहि्ीचयता 
आधतारे लैंहगक पता्ळीवरचे ्ताशेरे कता ओढले जता्ता्? जी स्ती 
कलेचयता मताधयमता्ून सिज हदस्े मिणनू ्ी सिज ‘उपलबध’ 
िो्े कता? खतालचयता ठरवलयता गेलेलयता जता्ी्लयता कलतावं् 
स्तीचयता लैंहगक्ेचयता बताब् िता मतानहसक रोगट दृहषकोन 
जता्वयवस्े्ूनच आलेलता आि.े 

७.  ्मताशता्ील स्ती कलतावं् दहल्-बिुजन-मतागतास घटकता्ली 
असलयताने ह्चयता नथैह्क्ेवर जता्ीचयता आधतारे सिज प्श्न 
उपहस्् केले जता्ता्. तयताचबरोबर ह्चं कलतावं् असणं, ििेी 
धोकयता् ये्ं हकंवता ्े सवीकतारलं जता् नतािी. कतारण स्तीवतादताचयता 
चचता्यहवश्वता् ्ी परुुषसत्ताकवयवस्ेचयता मनोरंजनताचं मताधयम 
मिणनू वतापरली जता् आि.े ि े ह्चं ‘वस्ूपण’ स्तीवतादी 
चचता्यहवश्व अधोरेहख् कर्ं. पण ्मताशता् हकतयेक मलुी यता 
कलेचयता ओढीनेिी आलेलयता आिे् . मग तयता स्तीने कलेसताठी 
घे्लेलं सवता्ंत्य सवीकतारतायचे कती नतािी? एकतीकडे दिेहवक्रती 
करणताऱयता हस्तयतंाचे ‘सेकस वक्य र’ मिणनू ह्चयता श्मसवता्ंत्यताच े
मलूय मतानय करतायचे, तयतंाची मलंु सतंाभताळणयतासताठी रतारिीच े
िोसटेल चतालवतायचे, तयता कुठलयता मतागतास जता्ी्लयता आिे्  
हकंवता अशताच मतागतास जता्ी्लयता हस्तयता यता वयवसतायता् कता 
ढकललयता जता्ता्? यताचता सतारतासतार हवचतार न कर्ता तयतंाचयता 
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संदभता्य्ली संवेदनता दताखवली जता्े, अ्ता्य् ्ी योरयिी आि,े 
पण लोककले्लयता हस्तयतंाचयता बताब्ी्लता अनतादर कमतालीचता 
द्ेषमलूक आि.े

८.  मितारताषट्ता्ील ्मताशता यता अससल लोककले्ील लतावणी, 
ब्तावणी, पोवताडे व सोंगताडपण टी.विी. व इ्र मनोरंजन 
मताधयमता् सिज उचललं जता्ं. तयताचबरोबर उचच जता्ी्लयता 
कलतावं् मलुी ्र हचरिपट, टी.विी., ररयरॅलीटी शो, परुसकतार 
समतारंभ व इ्र हठकताणी मळू ्मताशता् जेवढं अंगप्दश्यन िो् 
नतािी, तयतापेषिता जतास् अंगप्दश्यन करी् झककतास लतावणी 
नतृय कर्ता्. पण इ्े नता तयतंाची कलता धोकयता् ये् नता जता् 
धोकयता् ये्. िी ‘कलचरल हशफटींग’ इ्कती ‘समू् ली’ कशी 
िो्े? कतारण इ्े आपण तयतंानता कलतावं् मिणनू सवीकतारलेलं 
अस्ं आहण जनमतासोब्च तयतंाचयता कलेची प्ह्ष्ता ‘आरहषि्’ 
झतालेली अस्े. ि ेसतय कोणीच नताकतारू शकणतार नतािी.

९.  अहभजनतंाचयता कलता मिणजेच शतास्तीय गतायन, नतृय व इ्र 
कलतंानता समताजमतानय्ेची गरज भतास् नतािी. यता मता्ी् कुठली 
कलता कुठे उभी रतािून सतादर केली जता्े. तयतावर तयता कलेची 
आहण कलतावं्तंाची प्ह्ष्ता मोजणयताची फुटपट्टी आपलयताकडे 
्यतार अस्े. पण भतार्ीय पररपे्क्यता् सव्यच लोककलता यता 
गतावगताड्टयता्, गरीब कलतावं्तंाचयता अतयलप सताधनतंावर उभयता 
रताहिलयता आिे्  आहण तयताच कलता मौहखक पता्ळीवर यता 
मता्ी्लता अससल बताज घेऊन हटकलयता आिे् . यता कलतंानता 
कधीच उचलेहगरीची गरज भतासली नतािी. हकंबिुनता यता अहशहषि् 
कलतावं्तंानी आपलयता कलेचं ‘शतास्त’ नोंदवनू न ठेवलयताने 
अहभजन कलतंानी तयता्ून अनेकदता ‘उचलेहगरी’ केलयताची अनेक 
उदतािरणं समोर आली आिे् . उदतािरणता ््य, ‘नेसली हप्तंाबरी 
जरी गं, जर्तारी लतालसताडी’ यता लतावणीचयता चतालीवर ्संगी् 
्सौभद्र नताटकता्ील ‘वद जताव ू कुणतालता शरण, करील जो िरण 
संकटताचे’ ि े नताट्टयगी् बे्लेले आि.े अजनू अशी बरीच 
उदतािरणं आिे् . तयतावर मोठं संशोधन िोऊ शक्ं.

१०.  ्मताशता सतादरीकरण, सवरूप आहण परंपरता यता अनुषंगताने 
लोकसताहितयता् हवपलु प्मताणता् लेखन झताले आि.े पण 
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्मताशता्ील कलतावं्तंाचयता चरररितातमक नोंदी खपूच कमी झतालयता 
आिे् . पण जयतािी नोंदी झतालयता् तयता फडमतालक-फडमतालकतीण 
यतंाचयताच झतालयता आिे् . ्मताशता्ील गतायक, वतादक, सोंगताडे, 
पताटदीकताम (विीलन) करणतारे व उत्म सरदतार, वगलेखक, 
्मताशता्ील पडद-ेगेट, गताड्टयता रंगहवणतारे हचरिकतार, मोठ्ट यता 
्मताशताचता सववताशे लोकतंाचता ्तामझताम सतंाभताळणतारे अतयं् 
िुशतार वयवस्तापक, आयषुयताची ५०-६० वषषे ् मताशताचयता गताड्टयता 
चतालहवणतारे चतालक, ्मताशतालता अ ््यसताह् परुहवणतारे हव्रक यता 
सवताांचयता असंखय किताणयता व तयतंाचयता आखयताहयकता आजिी 
खेड्टयतापताड्टयता् हफर्तानता कतानी पड्ता्. पण ्मताशता्ील 
यता मित्वताचयता घटकतंाचयता नोंदी कुठेिी झतालेलयता नतािी्. 
्मताशता्ील सवुण्यकताळता्ील असंखय चरररितातमक सतावलयता 
कतायमचयता पडद्ताआड गेलयता आिे् .

आज मितारताषट्ता् मोठे ्ंबूचयता ्मताशताचे जवळपतास नऊ फड आहण 
झताडताखतालचे ्मताशे जयतालता शतासनताने ‘िगंतामी फड’ मिटले आि,े यता िगंतामी 
फडतंाची संखयता सववताशे ्े दीडशेचयता घरता् आि.े मोठ्ट यता ्ंबूचयता फडता् 
सववताशे लोकं, ७-८ मोठ्ट यता गताड्टयता, २ लकझरी बस, २ ट्क, जनरेटरची गताडी, 
प्चतारताची गताडी, मतालकताची गताडी इतयतादी अस्ता्. िगंतामी ्मताशताकडेिी 
दोन-्ीन मोठ्ट यता गताड्टयता ठेवतावयता लताग्ता्. कतारण तयतंाचयताकडेिी हकमतान 
४०-५० लोकतांचता लवताजमता अस्ो. िता लोककलेचता गताडता आजिी ् ेवढ्टयताच 
पे्मताने आहण नेटताने ओढलता जता् आि.े यता लोककलेचयता परंपरेचता अभयतासिी 
हवहवध कंगोऱयता्ून िो् आि.े पण ् मताशता्ील ‘स्ती’भोव्ी रोखलेलयता नजरता 
यता जता्-वण्य-वच्यसववतादताचयता सतंासकृह्क रताजकतारणताचताच एक भताग आि.े 
ि ेसमजनू घयतावेच लतागेल. तयता् यता कलतावं् हस्तयतंाचे प्श्न समजनू घे्तानता 
अनुभवताहधहष्् गोषींवरच अवलंबून रताितावे लताग्े. पण एकतीकडे एक मोठता 
समताजघटक ज्तानताचयता मखुय प्वतािता्ून कोसो दरू उभता आि.े तयताचं कलतावं् 
मिणनू असणंिी वेशीबतािरे ्ोपवलं आि.े हवहवध ज्तानशतास्ततंाचयता प्तंा्ता्िी 
तयताचयता सतामताहजक अनुभवतंानता रताजकतीय भतानताची छताननी लतावनू बघणयताची 
गरज असलयताचे सतंाहग्लं जता्ंय. यता अनुभवतंानता हचहकतसक हसद्धतान्नताचयता 
परीषिे्िी बस ूहदलं जता् नतािी हकंवता हसद्धतान्ताची आवशयक्ता पररव ््यनतासताठी 
अस्े कता, ि ेप्श्न उपहस्् केलयतावर पनुिता नवे पेच आहण हसद्धतान्नतावरची 
मके्तदतारी आपसकूच एकता वगता्यकडे अधोरेहख् िो्े. यता मता्ी् सतामहूिक्ेचता 

324



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक

सव्यसमतावेशक हवचतार नेिमीच दलु्यहषि् करून समताजता्ील प्खर वतास्वताच े
्ुकडे हवलग करून ठेवणयता् इ्लयता अहभजनतंाचे ‘सतंासकृह्क रताजकतारण’ 
नेिमीच यशसवी झताले आि.े यता रताजकतारणताचे कताळतानुरूप फक्त चेिरे बदल्ता्. 
पवूदी सरळसरळ हवटताळताची संकलपनता रताबहवली गेली. तयता्ून वेशीआ्लयता 
आहण बतािरेचयता दोन घटकतंाची हवभतागणी झताली. तयता्ूनच मतागतास जता्ींचता 
भौगोहलक अवकताश कोंडून मग पेशवताई् तयतंानता रसतयतावर चतालणयताचीिी 
मभुता नवि्ी. यताच कताळता् दहल् समताजतालता शतारीररक पता्ळीवर समताज 
सवचछ्ेची यंरिणता (कमरेलता झताडू आहण ्ोंडतालता मडके) बसवनू तयतंाचयता 
अहसम्तंाचता संकोच केलता. पढेु परुोगताहमतवताचयता नतावताखताली आधहुनक्ेचयता 
डगलयताआ् सपु्तपणे ‘जता्’ पताळून मखुय प्वतािता् सत्ताधताऱयतंानी नवी यंरिणता 
कताय्यर् करी् ज्तानशतास्तता्िी आपलयता अहस्तवताचयता उंचीलता धककता 
बसणतार नतािी, यताची खबरदतारी घे्ली. षिम्ता नताकतारणे व तयताचे मतापन 
करणयताचे मतापदडं पनुिता अहभजन वगता्यचयताच िता्ी ठेवनू दसुऱयता बताजसू ्े 
आ्ता जताह्वताचक वसतयतंाचे नताव बदलनू ्ुमितालता मखुय प्वतािताचता दरवताजता 
उघडलयताचयता भलू्तापता दऊेन ्ुमचयता षिम्तंावर अहधक करडी नजर ठेव् 
आिे् . िता ‘आधहुनक्ेचता चोलता’ घतालनू आलेलता मतानव्तावताद ्ुमितालता 
जता्ी, धम्य, हलंग, वंश यतावर खलेुपणताने बोलणयतासताठीचं नतागररकतव ्र दे् ो 
पण ्ुमचयता अनुभवताहधहष्् संशोधनतालता सथैद्धताहन्क पतायरी चढणयतासताठी 
प्चंड अड्ळे हनमता्यण कर्ो. यता सगळयताच यंरिणता जता्ी-धम्य-हलंग-
वंश यतंाचयता िता्ता् िता् घतालनू चताल् अस्ता्. आपण हवद्तापीठीय 
ज्तानशतास्तताची हक्ीिी पटंु खरवडली ्री चिूबताजूंनी िोणताऱयता अनेक चचताांच े
अ ््यहनण्ययन केलयताहशवताय पढेु जता्ताच ये् नतािी. पण लोकसंसकृ्ीमधील 
अससल कलतंानता आहण तयता्ील कलतावं्तंानता मखुय प्वतािताचयता ज्तानशताखे्, 
अभयतासकें द्रता् आण्तानता अहभजनतंानी हसद्धतान्ताचता गचच लतावनू घे्लेलता 
दरवताजता हनकरताने खोलनू यता कलतावं्तंानता आ् आणतावेच लतागेल. ि ेकताम 
केवळ कलेची वरवर मीमतंासता करून िोणतार नतािी. तयता कलेभोव्ीचयता सव्य 
सतंासकृह्क नताड्टयता ्पतास् व ्मताशता्ील दहल्-बिुजन स्ती कलतावं्तंाचयता 
मळुताशी असणतारी परुुषसत्ता व जताह्सत्ेची पताळंमळंु चताचपडून घयतावीच 
लतागणतार आिे् . एकूणच कलेचता वयतापक अवकताश नताकतारून आधहुनक 
समताजरचनेची झलू पतंाघरलेलयता वयवस्े् यता पररघतावरचयता कलतावं्तंावर व 
तयतंाचयता कलेवर संशोधन करणयतासताठी आजिी िजतार वताटता खणुताव् आिे् . 
फक्त गरज आि ेपढेु सरसतावणयताची ् सेच हदवसेंहदवस हवहवध ज्तानशताखतंामधये 
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चताललेलयता सथैद्धतंाह्क पण कतािीशता बुहद्धभेद करणताऱयता चचताांवर करडी नजर 
ठेवणयताची...!

संदर्भ :

१.  नरे-पवतार, संधयता (२०१२) : ह्ची भाकरी कोणी चोरली!, मनोहवकतास प्कताशन, 

पणुे.

२.  भतागव्, वंदनता व इ्र (संपता.) (२०१४) : ्संदभा्ज्सहि् स्त्रीवाद: स्त्रीवादाच े

्समकालीन चचा्जहवश्व, शबद पहबलकेशन, मुंबई. 

३.  ललेुकर, प्लिताद (२०१९) : बिुरन ्संसकृ्ीचे रनक: मिातमा रो्ीराव फुले, 

अषिरवताङ्मय प्कताशन, पणुे.  
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जतागह्क स्रतावर ‘भतार्ीय हचरिपट’ असं मिटंलं कती ्े आपसकूच 
वयतावसताहयक हिदंी हचरिपटतंाशी जोडलं जता्ं. ‘बॉहलवडू’ यता लोकहप्य 
नतावताने ओळखलता जताणतारता िता हचरिपट दशेोदशेी मतािी् झतालेलता आि,े 
पण तयता् नतावीनय आहण आशय यता दोनिीची कम्र्ता बऱयताच प्मताणता् 
जताणवणयतासतारखी आि.े िता हचरिपट पररहच् संकलपनता आहण मतंाडणीमधयेच 
्ोडे फेरफतार करून नवी हनहम्य्ी करू पताि्ो, चतंागलयता अहभनेतयतंापेषिता 
लोकहप्य नटतंाचयता जोरतावर पे्षिक खेचणयताचता प्यतन कर्ो आहण भतार्ीय 
हचरिपट मिणजे नताचगताणी, यता प्चहल् गथैरसमजतालतािी ख्पताणी घताल्ो. 
िता हसनेमता तयताचयता वयवसतायषिम्ेने दशेताबतािरे पोिोच ू शकलता, ्रीिी ्ो 
खरोखर भतार्ताची ओळख पढेु करणतारता हसनेमता मतानतावता अ्वता नतािी, िता 
चचषेचता हवषय िोऊ शकेल. 

अशतावेळी आपलयतालता वळतावं लताग्ं, ्े वयतावसताहयक्ेचयता नतादतालता 
न लताग्ता समतंा्र मलूयतंामधनू हचरिपटताची ्ताकद शताबू् ठेवणयताचता प्यतन 
करणताऱयता शताखेकडे. ि ेहचरिपट पे्षिकतंाचयता आितारी न जता्ता हदरदश्यकताचयता 
दृषीशी प्तामताहणक रताहिले. केवळ आह ््यक यशतासताठी आधीचयताच यशसवी 
हचरिपटतंाचयता पनुरतावतृ्ीचता अट्टताितास न ठेव्ता, तयतंानी आपलता शोध नवयता 
मतागता्यने घे्लता. यता शताखे्ले हचरिपट आपलयतालता प्तामखुयताने प्तादहेशक 
हचरिपटतंामधये, पण कतािी प्मताणता् हिदंी हचरिपटसषृी्िी बन् रताहिलयताच ं
हदस्ं आहण खरता भतार्ीय हसनेमता शोधतायचता झतालयतास ्ो आपलयतालता यता 
शताखेचयता हचरिपटतंामधयेच सतापडू शक्ो. यता हचरिपटतंापढुचयता अडचणी कमी 
नतािी्. तयतंाचयता् कलतामलूय, आशय यतंानता स्तान आि,े पण तयतंाचता िताच 
गणु तयतंाचयता ह्कतीट-हखडकतीवरलयता यशताचयता आड ये्ो. आपलता बरताचसता 
पे्षिकवग्य आजिी पररहच् आकृह्बंध आहण वयहक्तहचरिणतापलीकडे 
पताितायलता नकतार दे्  असलयताने, यता वेगळयता हचरिपटतंानता स्् आपलयता 
अहस्तवतासताठी झगडतावं लताग्ं. हनयहम्पणे अपररहच् वताटता धुंडताळणतारता 
कलतासक्त पे्षिकवग्य, हफलम सोसतायटी चळवळ आहण रताषट्ीय ्संच 
आं्ररताषट्ीय मिोतसव यतंामधनू िता हचरिपट तयताचयता योरय आसवतादकतापयां् 
पोिोच् असलता, ्री ्े परेुसं नतािी. यता प्ह्कूल पररहस््ी्िी जे हदरदश्यक 
सता्तयताने आपलयता भहूमकेशी प्तामताहणक रतािून वषता्यनुवषषे कताम कर् रताहिले 
आिे् , तयतंाचयता् कननड हदरदश्यक हगरीश कतासतारवलली यतंाचं नताव मतानताने 
घयतावं लतागेल.
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कतासतारवललींचयता 
हचरिपटतंाचं वतास्वताशी एक 
घट्ट नता्ं आि.े रंजनप्धतान 
हचरिपटतंासतारखयता तयतंाचयता 
क्ता हनवता्य्ता् आकतार 
घे् नतािी्. तयता कोणतयता 
प्दशेता्, कताय पताश्व्यभमूीवर 
आहण कोणतयता कताळता् 
घड्ता् यतालता फतार मित्व 
अस्ं. समताज आहण 
सत्ताकतारणता् िोणतारे 
बदल यतंाचता एक हनहचि् संदभ्य तयतंाचयता हचरिपटतंानता हदसनू ये्ो. तयतंाचयता 
एकूण कतामताकडेच आपलयतालता भतार्ीय समताजताचयता आधहुनक इह्ितासताचता 
नवयताने केलेलता हवचतार असलयताप्मताणे पतािणं शकय आि.े घटश्ाद्ध यता तयतंाचयता 
पहिलयताच हचरिपटता् हदसणताऱयता धम्यसत्ताक समताजतापतासनू ्े कूमा्जव्ार मधये 
येणताऱयता सधयताचयता मताधयमसंसकृ्ीचयता अह्रेकतापयां् हवहवध छटतंामधनू 
तयतंानी केलेलं हनरीषिण आपलयतापढेु आकतार घे्ं. ि ेहचरिपट जेविता पडद्तावर 
आले ्ेविता वेळोवेळी तयतंाचं ्तकतालीन सतामताहजक हवचतारसरणीपेषिता पढेु 
असणं, पढुतारलेलं असणं समोर ये् गेलं. कतासतारवललींनी आपलयता अगदी 
सरुुवता्ीचयता हचरिपटतंामधये मतंाडलेलं वतास्व आजिी जनंु झतालेलं नतािी आहण 
नजीकचयता भहवषयकताळता्िी आपण ्े मतागे सोडणयताची हचनि ंहदस् नतािी्. 

एकटेपणता, बहिषकृ् झतालयताची जताणीव, भ्रमहनरतास, अशी कतािी 
क्तासरूिं आपलयतालता कतासतारवललींचयता हचरिपटता् नेमताने पितायलता हमळ्ता्. 
ि ेहचरिपट तयतंाचे आशय, तयतंाची मतंाडणी, दृशयतातमक्ता, शथैली, यता सगळयता्च 
परसपरतंापेषिता खपू वेगळे असनूिी तयतंाचयता् िता समतंा्र मिण्ता येईलसता धतागता 
आि.े यता भतावनता उतपनन िोणयताची कतारणं आहण तयतामतागचता ्पशील दर 
हचरिपटता् बदल् जताऊनिी हदरदश्यकताचयता दृहषकोनता्ून तयतंानता असलेलं 
वजन ि ेदर हठकताणी ् संच आि.े सरकतारी वयवस्ता वता अनय सत्तास्तानं यतंाचता 
सतामतानय जीवनता्लता िस्षिेप, यताबद्दलची कतासतारवललींची टीकतादखेील 
तयतंाचयता प्तयेक हचरिपटता् जताणव्े. ्ी दरवेळी पे्षिकतालता सपष हदसेल अशी 
मतंाडली जता्ेच असं मतारि नतािी. हविपा सतारखयता हचरिपटता् िता िस्षिेप ठळकपण े
हदस्ो, ्र ्ाई्सािबेासतारखयता हचरिपटता् ्ो पताश्व्यभमूीलता रताि्ो, प्मखु 
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क्तानकता् ढवळताढवळ कर् नतािी. पण ्ो असलयताची जताणीव पे्षिकतालता 
सिजपणे करून हदली जता्े. कोण्ीिी वयवस्ता जेविता सव्यसतामतानयतंाचयता 
हनयंरिणतापलीकडे पोिोच्े ्ेविता ह्चं भ्रष िोणं अटळ अस्ं, अशी यता 
हदरदश्यकताची भहूमकता आि.े यता भ्रष झतालेलयता वयवस्तंाचयता, तयतंाचयता बळींचयता 
किताणयता कतासतारवललींचे हचरिपट मतंाड्ता्. कदताहच् तयतामळेुच, हस्तयतंावर 
प्तयषि वता अप्तयषिपणे िोणताऱयता अनयतायताची परंपरता असणताऱयता आपलयता 
समताजताकडे पताि्ता, कतासतारवललींचयता बऱयताच हचरिपटतंाचयता कें द्रस्तानी 
असलेली/लयता वयहक्तरेखता स्ती असणं, ि े्सं अपेहषि्च ठरेल. 

हगरीश कतासतारवललींचयता हचरिपटतंामधये अनयतायताचं हचरिण जरुर आि,े 
पण तयताची जबताबदतारी अमकु एकता वयक्ततीवर टताकून मोकळं िोणं तयतंानता मंजरू 
नसतावं, हकंबिुनता असे दोषतारोप करणं ि ेप्श्नताचं सलुभीकरण असलयताचीिी 
तयतंानता जताणीव आि.े पररहस््ीचं अससल हचरिण करतायचं ्र गुं्तागुं्ीचयता 
वतास्वदश्यनता्ून ्े शकय िोईल असं ्े मतान्ता्. तयतामळेुच तयतंाचयता 
हचरिपटता् सतामतानय्: खलनतायकतालता स्तान नतािी. ्र वयहक्तपलीकडचता 
अवकताश वयतापनू रतािणताऱयता वयवस्ता, यताच तयतंाचयता खलप्वतृ्ी आि े् , मग 
यता वयवस्तंाचता उगम रताजकतारणता् असो, परंपरे् असो, धम्यसंस्े् असो 
वता मताधयमसंसकृ्ी्. जयता वयक्तती यता वयवस्तंाचं प्ह्हनहधतव कर्ता्, 
तयतादखेील एक प्कतारे यता वयवस्तंाकडून वतापरलयता जता्ता्, तयतामळेु 
हचरिपट यता वयक्तींवर ्ेट ठपकता ठेव् नतािी्. तयताचीच दसुरी बताज ू िी, 
कती वयवस्तंाचे बळीदखेील तयता वयवस्तंाचं वच्यसव मतानय कर् असलयताने 
कतािीअंशी तयतंाचयता सव्:कडेिी दोष जताणं अपररिताय्य आि,े असंच हचरि इ्े 
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उभं रताि्ं. ्ोडकयता् सतंागतायचं ्र यता हचरिपटतंानता पडणतारे प्श्न सोपे नतािी्. 
तयतंाची उत्रंदखेील वयतावसताहयक हचरिपटतंाप्मताणे सोपयता मतागताांनी हमळवलेली 
नसलयताने एकता मलूभू्  पता्ळीवरचं ि े सतयदश्यन पे्षिकता्लयता प्तयेकतालता 
आपलयता भोव्तालताचता गतंाभीयता्यने हवचतार करतायलता भताग पताड्ं.

सतामतानय्: आपलयताकडले लोकहप्य वळणताचे रंजक हचरिपट 
परुुषप्धतान्ेचेच हनदश्यक आिे् . अपवताद वगळ्ता तयता्लयता क्ता यता 
परुुषकें द्री अस् आलयता आिे् . तयता् स्ती वयहक्तरेखतंानता स्तान जरुर आि,े 
पण ् े एखतादी शोभेची वस्ू असलयतासतारखं हकंवता क्े्लयता पे्मतादी घटकतंाची 
सोय लतागतावी मिणनू. तयताहशवताय पे्षिकतंामधयेिी मोठ्ट यता प्मताणता् असलेलयता 
परुुषतंानता नेरिसखुद अनुभव हमळतावता मिणनूिी. ि ेप्मताण गेलयता कतािी वषताां् 
िळूिळू बदल् आि,े पण ्रीिी आपलयता हचरिपटतंामधनू हलंगभेद पणू्यपण े
नतािीसता िोणयतासताठी हक्ी्री वषषे उलटतावी लताग्ील. आहण ् सं िोणयताआधी 
्ो भेद समताजता्ूनिी नतािीसता वितावता लतागेल. हचरिपटतंामधये समताजताच ं
प्ह्हबंबच पताितायलता हमळ्ं आहण मळू रचनता बदललयताखेरीज प्ह्हबंब ्री 
कसं बदलणतार? ्रीिी कतासतारवललींसतारखयता जतागरूक हचरिपटकतयता्यचयता 
कृ्ींमधनू पढेु येणतारं हचरि, ि ेजरुर आशतावतादी आि.े 

१९७७ सतालचयता घटश्ाद्ध हचरिपटतापतासनू कतासतारवललींचे सतारेच 
मित्वताचे हचरिपट जर आपण पताहिले, ्र ्बरन करे (१९८६), बननद 
वेशा (१९८८) , कूमा्जव्ार (२०१२) असे मोजकेच हचरिपट आपलयतालता 
हदस्ता् जे पणू्यपणे परुुषप्धतान मिण्ता ये्ील. इ्र हचरिपटतंामधये हस्तयतंाची 
पतारि परुुषतंाचयता बरोबरीची वता तयतंाचयतािूनिी अहधक मित्वताची आिे् . 
कतासतारवललींची संवेदनशील्ता तयतंाचयता पहिलयताच हचरिपटता्, रताषट्ीय 
परुसकतार हवजेतयता घटश्ाद्धमधये, हकंवता तयतािी आधी, ‘हफलम ॲनड टेहलहविजन 
इहनसटट्टयटू ऑफ इहंडयता’ मधये हशषिण घे् अस्तानता बनवलेलयता अवशेष यता 
लघपुटतापतासनूच हदसतायलता सरुुवता् िो्े. 

कतासतारवलली जेविता हफलम इहनसटट्टयटूलता िो्े, ्ेविता तयतंानी  
डॉ. य.ु आर. अनं्मू् दीचंी घटश्ाद्ध िी क्ता वताचलेली िो्ी, ह्ची 
पतारतायणं केलेली िो्ी, आहण तयता क्तावस्ूमधनू एक उत्म हचरिपट िोऊ 
शकेल यताची कलपनता तयतंानता आली िो्ी. आशयताबरोबरच तयता् प्भतावी 
दृशयतातमक्ेचयता शकय्ता हदस् िोतयता आहण मळू आशयताचता कसता हवस्तार 
करणं शकय आि ेयताचीिी तयतंानता कलपनता िो्ी. यता कताळता्च तयतंानी घटश्ाद्ध 
चयता पटक्ेवरिी कताम सरुू केलं. तयतामळेु अवशेष यता हडपलोमता हफलमची 
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क्ता घटश्ाद्ध सतारखी नसली ्री तयतावरिी तयता सताहितयकृ्ीचताच प्भताव 
आि.े 

घटश्ाद्ध क्ता एकता गरुुकुलता् घड्े. ह््लयता प्मखुताची हवधवता 
असनूिी हप्यकरतापतासनू गरोदर रताहिलेली कनयता यमनुता आहण तयतंाचयताकडे 
रताितायलता आलेलता धताकटता हशषय नतानी यतंाची िी क्ता आि.े धम्यसंस्ेचयता 
वच्यसवतामळेु क्तंा्ग्य् िोणतारता अनयताय िता प्तामखुयताने यमनेुवर िो् असलता 
्री तयताचता सताषिीदतार असलेलता आहण यमनुतालता असणताऱयता सितानुभू् ीपतायी 

चेषचेता हवषय ठरलेलता असताितायय नतानी ितादखेील यता क्ेमधलता बळीच आि.े 
तयताचं बतालपण, तयताचता हनरतागसपणता यतंानताच यता वयवस्ेचे बळी मतान्ता येईल. 
ि ेक्तानक जसं यता दोघतंाचं आि,े ्सं ्े जयता समताजताचता भताग आिे्  तयता 
समताजताचं, जयता अवकताशता् यता वयहक्तरेखतंाचता वतावर आि,े तयता अवकताशताचंिी 
आि ेआहण कतासतारवललींनी जेविता िता हचरिपट कसता असतावता यताची योजनता 
करतायलता घे्ली, ्ेविता यता घटकतंानता पडद्तावर कसं आण्ता येईल यताचता पणू्य 
हवचतार तयतंानी केलता. अवशेष िता लघपुट जण ूयता हचरिपटताचयता हनहम्य्ीआधी 
केलेली दृशयतातमक्ेची रंगी् ्तालीम असलयतासतारखता आि.े 

 अवशेषलता पतारंपररक अ्ता्यने क्तानक नतािी, ्र एकता प्संगताचीच ्ी 
मतंाडणी आि.े अंधताऱयता पताश्व्यभमूीवर उजळलेलता चेिरता, छतायताप्कताशताचता खेळ, 
स्ंभतंाची रतंाग, छ्ताचे वतासे, पळ् हजनयताचयता पतायरयताशी गेलेलता मलुगता, 
अशता यता् एकतामतागनू एक येणताऱयता प्ह्मता सरुुवता्ीलता सटु्टयता वताट्ता्, पण 
कतािी वेळता्च आपलयतालता तयतंाचयता्ली संग्ी हदसतायलता लताग्े. घरता्लयता 
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वदृ्ध परुुषताचं हनधन झतालं आि.े प्संग तयताचयता श्ताद्धताचता आि.े घर भरलेलं 
आि,े पण प्ीचयता मतृयनंू्र तयताची पतनी आ्ता यता घरतापतासनू वेगळी पडली 
आि.े घरता्ली मंडळी जे कर्तािे्  ्े अपररिताय्यपणे, क ््यवयताचता भताग मिणनू, 
पण कोणताचीच तयता् भतावहनक गुं्वणकू नतािी. घरता्लता लितान मलुगता ि ेसतारं 
पताि्ो आि.े पण ि ेसतारं तयताचयता अनुभवताचयता पलीकडचं आि.े यताचता नीटसता 
अ ््य लताग् नसलयताने ्ोिी एकता बताजलूता पडलेलता. आजी आहण नता्ू, यता 
दोन दलु्यहषि् जीवतंानता एकमेकतंाबद्दल सितानुभू् ी आि,े पण तयतंाचयता्लं अं्र 
इ्कं टोकताचं आि,े कती तयतंाची सव्ंरि हवश्वं जोडली जताऊ शक् नतािी. यता 
दोघतंाचं असं बताजलूता पडणं आहण तयताची पताश्व्यभमूी ठरणतारं कम्यकतंाडतंाचं जग 
यता्लता हवरोधताभतास अवशेषमधये मतंाडलता जता्ो. 

जयतंानी अवशेष िता लघपुट पताहिलता आि,े तयतंानता प्ह्मता, दृशयभताषेच ं
वयताकरण आहण मलूभू्  हवचतार यतंामधनू तयताचं घटश्ाद्धशी असलेलं सतामय 
जताणवेल. अ्ता्य्च घटश्ाद्ध मधये प्तयषि हवषय अहधक ठळकपणे आहण 
हवदतारक सवरूपता् समोर ये्ो. अनं्मू् दीचंी क्ता सतंाहग्ली जता्े ् ी नतानीचयता 
नजरे्ून, तयतामळेु यमनेुचता दृहषकोन, ह्ची ि्बल्ता, िी आपलयतालता जताणव् 
असली, ्री ह्लता लितान मलुताचयता सकतारतातमक दृहषकोनताचता उ्तारता हमळ्ो. 
नतानी जे पताि्ो ्ेच वताचकतालता हदस्ं आहण तयतामळेु एकता हववहषि् नजरेची 
मयता्यदता आपलयतालता पड्े. कतासतारवलली आपलयता हचरिपटता् यमनुताची 
वयहक्तरेखता अहधक हवस्तार्ता्. प्तयषि शबदतंाचयता पलीकडे जता् आपलयता 
करॅ मेरताचयता वतापरता्ून, छतायताप्कताशता्ून, नेपरयता्ून यता वयहक्तरेखेचयता द:ुखतालता 
्ोंड फोड्ता्. क्े्लं नतानीचं हवश्व ्े बदल् नतािी्, पण यमनेुचं अंधतारं 
जग तयताबरोबरीने अधोरेहख् कर्ता्. 

यमनुता (मीनता) िी यता घरताचयता अवकताशता् बतंाधली गेली आि.े ्े 
ह्चं वतास्व आि ेआहण िता अवकताश ह्चता ्ुरंुग. हचरिपटता् जेविता नतानी 
(अहज् कुमतार) आहण तयताचे वडील प््म यता घरी ये्ता्, ्ेविता आपलयतालता 
हखडकतीलता बसवलेलयता जताळीपलीकडे बसलेलयता यमनुताचं दश्यन िो्ं. 
िी जताळी हचरिपटता्लं ्ुरंुगताचं प््ीक सपष कर्े. ि े प््ीक आपलयतालता 
कतासतारवललींचयता अनेक हचरिपटतंामधनू वेळोवेळी पताितायलता हमळ्ं. ्े कताय 
प्कतारे, कशताचयता संदभता्य् आकतार घे्ं ि ेक्तानकतानुसतार बदल् जता्ं, पण 
वयवस्ेचयता आक्रमणताखताली सतामतानय मताणसताचं दबून जताणं, िता तयता प््ीकताचता 
मलूभू्  अ ््य मतान्ता येईल. प्तयेक वेळी नतािी पण अनेकदता यता प््ीकताचता 
उपयोग हस्तयतंासंदभता्य्च पताितायलता हमळ्ो. घटश्ाद्ध मधली यमनुतादखेील यता 
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घररूपी ्ुरंुगताचयता हभं्ींचयता आडोशतालता लपनू रताि्े, बतािरेचयता जगताचयता 
सतावलीपतासनूिी लतंाब रताि्े. ह्ची घसुमट करॅ मेरता हचहरि् कर्ो ्ो अंधतारे 
कोपरे, सतावलयता, अवकताशताचता बंहदस्पणता ठळक करणतारे लो अँगलस, 
यतंाचयता सतािताययताने.

घटश्ाद्ध हचरिपट िता कतासतारवललींनी केलेलयता एकूण कतामताचता पवू्यसचूक 
असलयतासतारखता आि.े तयतंानी हनवडलेली हदशता यता हचरिपटता् सपष िो्े. क्ौय्ज, 
्ाई ्सािबेा, हविपा, ि्सीना अशता अनेक हचरिपटतंामधनू तयतंानी हस्तयतंापढुले 
प्श्न मतंाडले आिे् , तयताचबरोबर यता हचरिपटतंामधये हवचतार आि े्ो हस्तयतंानता 
समताजता् असलेलयता स्तानताचता, प्चहल् वयवस्े्लयता भ्रषताचतारताचता, अहस्र 
मलूयवयवस्ेचता. घटश्ाद्ध हचरिपटतामधलं यमनुताचं हचरिण, ि े यता प्कतारचंच 
आि.े मग पहिलयता हचरिपटता्च कतासतारवललींनता आपलता हचरिपटक्ता्य 
मिणनू दृहषकोन कताय आि ेयताची एवढी सपष जताणीव झताली िो्ी कता, यता 
प्श्नताचता हवचतार करणयतासतारखता आि.े ् े जयता प्कतारे तयता क्तानकता्लता आशय 
िता्ताळ्ता् ्े पताहिलं ्र हनहचि्च ्सं मतानतायलता जतागता आि.े पण ्सता ठताम 
हनषकष्य कताढ्ता येणतार नतािी. मी ्र असं मिणेन कती कतासतारवललींचयता सव्यच 
हचरिपटतंामधये तयतंानता वयहक्तग् पता्ळीवर मित्वताचयता वताटणताऱयता सतामताहजक 
प्श्नतंानता कतायमचं स्तान रताहिलंय आहण हस्तयतंानता समताजता् हमळणतारी वतागणकू 
िता असताच एक प्श्न आि.े यताचता अ ््य असता नतािी, कती तयतंाचता सतारता भर 
िता स्तीकें द्री हवषयतापरु्ताच आि.े तयतंानी बनवलेले स्तीकें द्री हचरिपट तयता् 
मतंाडलेलयता सतामताहजक/रताजकतीय भहूमकेशी आहण ्े जयता कताळता् बनवले 
गेले तयताचयताशीिी संबंहध् आिे् . केवळ स्तीवतादी दृहषकोनतापरु्ता ्े आपलता 
आशय मयता्यहद् करून घे् नतािी्, ्र ्ी तयतंाचयता आशयताचयता हवस्तारताची 
सरुुवता् अस्े. 

एकटेपणता आहण तयता्ून हनमता्यण झतालेले बंध, ्संच स्ती आहण लितान 
मलू यतंाचयता वयहक्तग् भतावहवश्वतंामधये ्यतार िोणतारता धतागता, यता तयतंाचयता 
सरुुवता्ीचयता कताळता्लयता हचरिपटतंामधये पनुिता पनुिता ये्तानता हदस्ो. अवशेष 
नं्र लगेचच ्ो घटश्ाद्ध मधये आलता, आहण कतािी वषताां् पनुिता क्ौय्ज 
(१९९६) हचरिपटता्िी ्ो ये्ो. यता ह्निी हचरिपटतंामधये ्े मतंाड् असलेली 
नीह्मलूये, हवचतार, रचनता आहण कतािी प्मताणता् दृशयतातमक्ता यता सव्य 
घटकतंामधये सताधमय्य हदसनू ये्ं. यमनुता िी वयहक्तरेखता वयताने ्रुण आि ेआहण 
नतानी िता ह्चयता कुटंुबताचता भताग नतािी, पण अवशेष आहण क्ौय्ज, यता इ्र दोन 
हठकताणची जोडी, िी आजी आहण नता्ू अशीच आि.े ह्निी क्तानकतंाची 
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पताश्व्यभमूी वेगळी आि,े वयहक्तरेखता जयता वगता्यचता भताग आिे्  ्े वेगळे आिे् , 
परं्ु वयहक्तरेखतंानता असलेली दलु्यहषिलं जताणयताची भतावनता आहण वयहक्तरेखता 
जयता अवकताशता् वतावर्ता् तयतंाचता प््ीकतातमक आहण नकतारतातमक छटता 
असलेलता वतापर यता गोषी सव्यच वयहक्तरेखतंासताठी खऱयता आिे् . 

 क्ौय्ज मधये रंगताजजी (रेणकूममता मरुगोड) आहण मू् दी (मतासटर हवश्वतास) 
यता वयहक्तरेखता प्मखु आिे् . हचरिपट सरुू िो्ो ् ेविता िी दोघं दोन वेगवेगळयता 
घरता् सखुताने रताि् अस्ता्. रंगताजजीचता मलुगता वतास ू यताचयता मतृयनंू्र 
धताहम्यक कतारणं दऊेन ह्लता सव्:चयता घरता् रतािणयताची परवतानगी वष्यभरतासताठी 
नताकतारली जता्े आहण ह्चयता नतातयता् असणताऱयता मू् दीचयता वहडलतंाकडे 
ह्लता रताितायलता जतावं लताग्ं. घटश्ाद्ध मधलं ्ुरंुगवतासताचं प््ीक इ्े पनुिता 
एकदता आपलयतालता हदसनू 
ये्ं. रंगताजजीचं मळू घर 
ि े िवेशीर, सयू्यप्कताशताने 
भरलेलं, पण नवयता घरता् 
ह्लता हमळतालेली खोली 
अंधतारी आि,े छोटी आि.े 
इ्े ह्लता सव्:चं जेवण 
सव्: बनवतावं लताग्ं, 
वर मलुतंानता जमवनू गोष 
सतंागणयताची ह्लता मभुता 
नतािी. पढेु ्ी मू् दीलता 
सोब् घेऊन तयताचयता 
सबुननता यता मोठ्ट यता 
भतावताकडे जता्े, ह््े ्र 
घरताचता पणू्य आकतारच 
लितान िो्ो. बतािरेचयता 
जगताशी रंगताजजीचता संपक्य  पणू्यपणे ्ुट्ो. िता ्ुटपुंजता अवकताशिी ह्लता 
घरतासतारखता भतास् नतािी. हफर्ता हवके्र्ता असलेलयता सबुननताचयता कंपनीचयता 
जताहिरता्ींमधनू िोणतारं उपऱयता संसकृ्ीचं यता चतार हभं्ीवरलं आक्रमण 
रंगताजजीलता मतानव् नतािी.

 अवशेष, घटश्ाद्ध आहण क्ौय्ज यता ह्निी किताणयतंामधये स्तीचयता वेदनेलता 
मित्व आि.े ह्चं बहिषकृ् ठरणं, अपररिताय्य शेवटताचयता हदशेने वताटचताल सरुू 
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िोणं िता भताग तयता् आिचे, पण यता संकटता् तयता एकट्टयता नतािी्. तयताचबरोबर 
समताजवयवस्ेचं भ्रष िोणं िता हवचतारिी यता हचरिपटतंामधनू प्तामखुयताने ये्ो, जो 
यता किताणयतंानता वेगळं पररमताण दे् ो. क्ौय्जनं्र कतासतारवललींनी िता्ताळलेले ् ीन 
हचरिपट मतारि यतंािून हनरताळे आिे् . यतापढेु आलेलयता हचरिपटतंानता खरोखरीच 
स्तीवतादी मिण्ता ये्ील. यता ह्निी हचरिपटतंाचयता कें द्रस्तानी स्ती-वयहक्तरेखता 
आिे्  आहण ि े हचरिपट मोठ्ट यता सतामताहजक आशयताचयता पताश्व्यभमूीवर यता 
नताहयकतंाचयता क्ता मतंाड्ता्. एकहरि्पणे ्े एकताच क्ेलता पढेु ने् नसले, 
्रीिी स्तीवतादी सरूितामधये गुंफलेली हचरिरियी असं यता हचरिपटतंानता मिणण ं
शकय आि.े ि े हचरिपट मिणजे ्ाई ्सािबेा(१९९७), हविपा(२००२) आहण 
ि्सीना(२००४). ि े हचरिपट कतासतारवललींचयता आधीचयता हचरिपटतंापेषिता 
अहधक गुं्तागुं्ीचे आहण मोठता अवताकता असणतारे आिे् . ्ाई ्सािबेा िता 
सवता्ंत्यताचयता उंबरठ्ट यतावर दशे असलयतापतासनू १९६४ सतालतापयां् चतालणतारी 
क्ता मतंाड्ो, जी सवता्ंत्य यता संकलपनेचताच अ ््य लताव ू पताि्े. हविपाचयता 
नताहयकेचता लढता ् ेट हनसगता्यचयता ् ताकदीबरोबर आि,े ् र ि्सीनाचता संघष्य आि े
्ो कतायदता आहण धम्य यता दोन बलताढ्टय शक्तींशी. ि ेह्निी हचरिपट भतार्ीय 
संसकृ्ी आहण समताजता् स्तीलता पडणतारे प्श्न आहण येणताऱयता अडचणी यतंाचता 
्पहशलता् आहण हवहवध पता्ळयतंावरून मतागोवता घेऊ पताि्ता्. 

कतासतारवललींचे हचरिपट ि े सतामतानय्: सताहितयकृ्ींवर आधतारलेले 
अस्ता्. मतारि यताचता अ ््य ्े लोकहप्य वळणताचयता सताहितयकृ्ींनता आपलयता 
हचरिपटतंामधनू सतादर कर्ता् असता मतारि नतािी. हवहशष कताळता्ली तयतंाची 
मन:हस््ी आहण तयतंाचयता हचं्नताचे हवषय यतालता ससुंग् अशी क्ता-कतादबंरी 
सतापडली ्र तयताचयता आधतारे कतासतारवलली हचरिपट बनव्ता्. तयतंानी केलेलं 
रुपतंा्र ि ेसताहितयकृ्ीशी प्तामताहणक असणयतापेषिता तयतंाचयता हवचतारतंाशी अहधक 
प्तामताहणक अस्ं आहण सताहितयताचता आधतार िता मखुय्: एक सरुुवता् मिणनू 
घे्लता जता्ो. ्ाई ्सािबेा िदेखेील यताचच एक उदतािरण आि.े 

 क्ौय्ज नं्रचयता हचरिपटतासताठी जेविता कतासतारवलली हवषय शोधतायलता 
लतागले, ्ेविता भतार्तालता सवता्ंत्य हमळून पननतास वषषे िो् आली िो्ी आहण 
ि े वष्य हदमताखता् सताजरं करणयताचयता योजनता सरकतारी पता्ळीवर आखलयता 
जता् िोतयता. अससल समताजहचरिणतावर भर असलेलयता कतासतारवललींनता 
हचरिपट मताधयमता्ून सवता्ंत्यताचता अ ््य शोधणयतासताठी ि ेएक हनहमत् वताटलं 
यता् आचिय्य नतािी. योगतायोगताने यता समुतारतासच रताम शता यतंाची ्ाई ्सािबेा 
िी कतादबंरी तयतंाचयता पतािणयता् आली जी तयतंाचयता डोकयता्लयता हवचतारतंाशी 
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ससुंग् िो्ी. प्हसद्ध कननड अहभनेरिी जयमतालता हिने कतासतारवललींबरोबर 
कताम करणयताची इचछता यताआधीच वयक्त केलेली िो्ी. ह्लता िता हवषय 
आवडलता आहण ्ाई ्सािबेा हचरिपटताचयता कतामतालता सरुुवता् झताली. 

 ्ाई ्सािबेा मधये हदसणतारता कतालतावधी िता सताधतारण १८ वषताांचता 
असलता, ् री तयता्लता बरताच भताग घड्ो, ् ो आपपतासतािबेतंाचयता वहडलोपताहज्य् 
वताड्टयता्. कतासतारवललींचयता इ्र हचरिपटतंाप्मताणेच इ्ेिी हचरिपट घड्ो, तयता 
अवकताशतालता मित्व आि.े मतारि इ्े िोणतारता प्वतास िता उलट्टयता हदशेने आि.े 
क्ौय्ज मधली रंगताजजी मोकळयता वता्तावरणता् सरुुवता् कर्े आहण पढेु ि े
वता्तावरण अहधकताहधक नकतारतातमक िो् जता्ं. ्ाई ्सािबेामधली नम्यदता्ताई 
िी वयहक्तरेखता सरुुवता् कर्े ्ी वताड्टयताची बंदी मिणनू, पण ह्चता प्वतास िता 
सवता्ंत्यताचयता हदशेने िो्ो. हचरिपट सरुू िो्तानता मोठ्ट यता घरंदताज कुटंुबता्ली 
स्ती मिणनू नम्यदता्ताई वताड्टयताबतािरे कवहच् पताऊल टताक्े. घरताचता दरवताजता 
ह्लता बतािरेचयता जगता् प्वेश दणेयतासताठी नतािी, ्र ह्चता मताग्य रोखणयतासताठी 
आि.े हचरिपट पढेु सरक्ो, ्सता िता मताग्य िळूिळू खलुता िो् जता्ो. आपण 
नम्यदता्ताईनंता प््म बतािरे पताि्ो, ्ेविता तयता सेवकतंाचयता खतंाद्तावरलयता मेणयता् 
बसनू बतािरे पड्ता्. पढुलयता वेळी गताडी्ून आहण तयतानं्र सतामतानय 
मताणसतंाबरोबर, एकता बसमधनू िता प्वतास िो्ो. घरताणेशतािी सोडून यता पतारिताच ं
जनसतामतानयतंाचयता जवळ पोचणं, यता बदलता्ून हदस्ं. जयता दरवताजताने ह्लता 
आ् रोखनू धरलं, ् ो हचरिपटताचयता शेवटी उघडलेलता हदस्ो, ह्चयता मकु्ततीची 
वताट मोकळी कर्. यता्लता एक हवरोधताभतास असता, कती मतालकतीचयता घरता् 
रताि् अस्तानता रूढीचयता बंधनताने झपताटलेली नम्यदता्ताई मकु्ततीचता जो मताग्य 
शोध्े, ्ो सव्:चयता मजदीने कतायद्ताचं उललंघन करून बंहदवतासतालता सतामोरं 
जताणयताचता. 

हचरिपटता्ले नम्यदता्ताईचंे प्ी आपपतासतािबे ि े सतामतानय्: 
हचरिपटतंामधये हदसणताऱयता जलुमी जमीनदतारतंासतारखे नतािी्, ्े सजजन आिे् . 
सवता्ंत्यलढ्टयता् तयतंाचता सिभताग आि.े पहिली पतनी आककतासतािबे आहण 
नम्यदता्ताई यता दोघतांपतासनूिी तयतंानता मलू नतािी, पण तयतंाचे चंद्री यता खतालचयता 
वगता्य्लयता स्तीशी संबंध आिे्  ह्चयतापतासनू तयतंानता एक मलुगी आि.े घरता् 
मलू िवं मिणनू ्े आककतासतािबेतंाचयता भतावताचयता मलुतालता दत्क घे्ता्. तयतंाच े
परस्तीशी संबंध हकंवता एकतािून अहधक लरन करणं, यताचता संबंध तयतंाचयता 
सवभतावताशी लताव्ता ये् नतािी, ् र ् ो तयताकताळचयता चतालीरी्ींचता प्भताव आि.े 
प्तयषिता् आपपतासतािबेतंानता कसलताच मोि नतािी. पथैशतंाचता नतािी, कती सत्ेचता 
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नतािी. ्े गतंाधीवतादी आिे्  आहण समताजकलयताणताचता हवचतारच तयतंाचयतासताठी 
प्मखु आि.े सरकतार जेविता ‘कसेल तयताची जमीन’ िी भहूमकता घे्ं, ्ेविता 
तयता कतायद्ताचयता बताजनेू उभे रताि् आपपतासतािबे इ्र जमीनदतारतंाचता रोषिी 
पतकर्ता्. अशता वयक्ततीचयता घरता्िी हस्तयतांनता हमळणतारी वतागणकू पतारंपररक 
बंधता् जखडलेलीच असतावी आहण तयताबद्दल कोणतालताच कतािी वताटू नये; 
अशता हचरिणता् हवसंग्ी हदसली, ्री ्े कतालससुंग् आि.े 

 ् ाई ्सािबेामधलयता इ्र स्ती-वयहक्तरेखतािी तयता्लयता वयहक्तसवता्ंत्यताचयता 
मदु्टद्ताशी जोडलेलयता आिे् . खतासकरून आककतासतािबे आहण चंद्री. 
आककतासतािबे सगळयताचता तयताग करून परमता्ता्यलता लतागलयता आिे् . तयता 
एकता दवेळता् पजूताअचता्य करूनच आपलं आयषुय वय्ी् कर्ता्. एकतापरीने 
तयता संसतारता्ून मकु्त झतालयता आिे् , पण धमता्यने लतादलेलयता इ्र बंधनतंापतासनू 
तयतंानता मकु्तती नतािी. चंद्रीची पररहस््ी आणखीच वेगळी आि.े ्ी खतालचयता 

जता्ी्ली आि,े ् ताईसतािबेतांनता जो मतान आि े् ोदखेील ह्लता नतािी. ् ीदखेील 
समताजताचयता अहलहख् हनयमतंाची हशकतार आि,े पण ् ेवढंच नतािी. ह्चयतानं्र 
ह्ची मलुगीिी यता परंपरेचयता चक्रता्ून बतािरे पडणं अपेहषि् नतािी. जेविता 
नम्यदता्ताई यता री्ीररवताजतंानता झगुतारून मोकळं वितायचं ठरव्ता् ्ेविता तयता 
चंद्रीलता बरोबर घे्ता्. आपलयताबरोबर ह्चता मकु्ततीचता मताग्यिी उघडता कर्ता्. 
्ाई ्सािबेा जरी एकता हवहशष कताळता्लं हचरि आपलयतापढेु मतंाड् असलता, 
्री यता पद्ध्ीची वतागणकू हस्तयतंानता तयता कताळता्च हमळ् िो्ी असं नतािी. 
आधहुनक भतार्ता्िी यता् हक्प् बदल झतालता आहण स्तीपरुुष समतान्ता 
कोणतयता टपपयतालता पोच ूशकली िता एक प्श्नच आि.े हविपा िता एकता परीने यताच 
यहुक्तवतादताचता पढुलता टपपता आि.े
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वरवर पिता्ता हविपा िता हवस्ताहप्तंाचयता प्श्नतंावरचता हचरिपट वताटू शक्ो 
आहण एकतादृषीने ्ो ्सता आिदेखेील! प्ग्ीचयता नतावताखताली सतामतानय 
मताणसतालता जी हकंम् चकुवतावी लताग्े तयताचं ि ेअसवस् करणतारं दश्यन आि.े 
सरकतार समताजताचयता भलयताचता हवचतार करून तयतंाचयतासताठी धरणतासतारखे प्कलप 
रताबव्े ि े खरं, पण तयता पताणयताखताली जी गतावं बुडणतार तयतंाचं कताय? जयता 
वसताि्ी अशता मळुतापतासनू उखडलयता जता्ील तयतंाचयता आयषुयता् ढवळताढवळ 
करणयताचता अहधकतार सरकतारलता कोणी हदलता, असं हचरिपट हवचतार्ो. पण 
तयताचबरोबर परुुषी वच्यसवतापढेु हस्तयतंानता जयता अनतादरतालता सतामोरं जतावं लताग्ं, 
तयताहवषयीिी िता हचरिपट भताषय कर्ो. समताजता्लयता हस्तयतंानी इ्रतंापढेु कतायम 
मतान कता झकुवतावी, आपलयता ‘सव’तवताचता तयतंाचयतासताठी बळी कता द्तावता, असता 
प्श्न इ्े उपहस्् िो्ो आहण ि ेभताषय हचरिपटतालता अहधक वथैहश्वक बनव्ं. 

क्तानकता् पताणयताखताली जताणतारं गताव आि े ्े सी्तापव्य् नतामक 
डोंगरताळ भतागता् वसलेलं. यता गतावता् एक छोटं दऊेळ आि,े जे दरुगजताचयता 
(एम वी वतासदुवे रताव) घरताणयता् आि.े ्ो आहण तयताचता मलुगता गणपता 
(अहवनताश) इ्लयता धताहम्यक कतायता्यचता भतार उचल्ता् आहण गणपताची पतनी 
नतागी (सौंदयता्य) बतारीकसतारीक कतामं करून घर चतालवतायलता मद् कर्े. जेविता 
गताव पताणयताखताली जताणतारसं कळ्ं ्ेविता गतावकरी गताव सोडून जता्ता् पण 
दरुगजता िता कतागदोपरिी दवेळताचता मतालक नसलयताने सरकतार तयतालता दवेळताची 
नुकसतानभरपताई दणेयताचं नताकतार्ं. पतारिता्लं पताणी वताढ् गेलं, ्रीिी ि ेकुटंुब 
ह््ेच रताि्ं. तयतंाचयता मद्ीलता कृषणता (िरीश रताज)ू िता गतावता्लताच एक ् रुण 
येऊन रताि्ो.

हचरिपटता् नतागीचता हनसगता्यबरोबर चताललेलता लढता आपलयतालता 
ठळकपणे सरुुवता्ीपतासनू हदस् रताि्ो, आहण जर पे्षिकतालता सबटेकसट 
लषिता् घेणयताची सवय नसेल, ्र ्ो यता लढ्टयताकडेच हचरिपटताचता प्मखु 
क्ताभताग मिणनू पतािू शक्ो. सरुुवता्ीपतासनूच गतावताभोव्ीचता पताणयताचता 
वेढता आपलयतालता जताणव् रताि्ो, पण पढुलयता कताळता् चढणतारं पताणी आहण 
वताढ्ता पताऊस, यतंामधनू नतागीचयता अडचणी वताढ् जता्ता्. सरकतारकडून 
मद् न हमळतालयताने दरुगजता आहण गणपता ि्बल िो्ता् आहण तयतंाचता धीर 
सटुतायलता लताग्ो. आधीच िळवयता असलेलयता कृषणताची मद् िोणयतापेषिता 
तयताचयतामळेु नवेच प्श्न हनमता्यण िो्ता्. हचरिपटताचयता उत्रताधता्य् कुटंुबता्लता 
खंबीर आवताज केवळ नतागीचता उर्ो आहण सताऱयता अडचणींनता ्ोंड दणेयताची 
जबताबदतारी ह्चयतावर येऊन पड्े. 
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नतागी हवरुद्ध हनसग्य िी हचरिपटताची एक बताज ूमतानली, ्र नतागी हवरुद्ध 
ह्चे आप्त, तयतंाची मतानहसक्ता आहण एकूण समताज, िी तयताची दसुरी बताज ू
आि.े हचरिपटताचं हविपा हकंवता बेट ि े शीष्यक तयता दृषीनेिी मित्वताचं आि.े 
धरणताचं पताणी वताढलयतावर गतावतालता पडणतारता पताणयताचता वेढता तयताचं रूपतंा्र 
बेटता् कर्ो, िता झतालता तयताचता सोपता अ ््य. पण तयताचता दसुरता अ ््य नतागी आहण 
ह्चता भोव्ताल यताचयताशी जोडलेलता आि.े हचरिपट जसता पढेु सरक्ो ्से 
नतागीचे आप्त एकेक करून दरू जता् रताि्ता् आहण अखेर ्ी एकटी पड्े. 
मिणजे शीष्यकता्लं बेट ि ेसवताांपतासनू ्ुटलेलयता, वेगळयता पडलेलयता तयताचयता 
नताहयकेलता उद्देशनूच वतापरलेलं रूपक आि,े ि ेआपण लषिता् घयतायलता िवं. 
हचरिपटताचयता शेवटीिी जेविता नतागी प्ह्कूल पररहस््ीवर मता् कर्े, ्ेविता 
ह्लता सवता्य् जवळचता असणतारता गणपता, ह्चता प्ी, ह्लता ह्चयता िककताच ं
श्ेय नताकतार्ो. जेविता नतागी आपलयतालता कताय कताय करतावं लतागलं यताचता पताढता 
वताच्े ्ेविता गणपता मिण्ो, कती, ‘्ू नताममतारि िो्ीस. दवेच ्ुझयताकरवी ि े
सतारं घडव् िो्ता.’ हचरिपट संप्ो ्ो संकट सरलयताचयता आनंदता् नतािी, ्र 
एकता क ््यबदतार स्तीचं श्ेय नताकतारलं गेलयताचयता कडवट षिणतावर. िी नकतारताची 
भतावनता यता क्ेलता एकता स्ळकताळतापरु्ी, एकता संकटतापरु्ी मयता्यहद् न 
ठेव्ता ह्लता एक सतामताहजक प्श्न मिणनू समोर आण्े.

यता स्तीवतादी सरूिता् बतंाधलेलयता हचरिरियी्लता ह्सरता हचरिपट ि्सीना िता 
महुसलम समताजताता् घड्ो आहण तयता धमता्यशी हनगहड् प्श्न मतंाड्ो. घटश्ाद्ध 
मधली यमनुता िी हिदं ूधम्यवयवस्ेचता भताग आि,े आहण यता धमता्यचयता कषिे्च 
ह्चयतावर अनयताय झतालेलता आि.े िसीनता िी मसुलमतान स्ती आि े आहण 
तयता धमता्यचयता कषिे् ह्चयतावर अनयताय झतालेलता आि.े सव्: हिदं ूअसलेले 
कतासतारवलली जयता मोकळेपणताने तयता धमताां्ग्य् िोणतारता अनयताय मतंाड्ता्, 
ह््कयताच मोकळेपणताने ्े ि्सीनामधलता अनयतायिी मतंाड्ता्. यता्ून वताद 
संभवेल िता हवचतार तयतंाचयता मनतालता हशव् नतािी, यता् तयतंाची धम्यहनरपेषि्ता 
आपोआपच हदस्े. 

िसीनता (्तारता) ि ेयता हचरिपटता्लं प्मखु पतारि. ह्लता ्ीन मलुी आिे् . 
यताकूब िता ररषिताचतालक ह्चता प्ी आि.े यताकूबलता मलुगता िवताय, आहण 
चौरयतावेळी ् री ् ो िोईल अशी तयतालता आशता आि.े जेविता िसीनताचयता पोटता् 
वताढणतारता गभ्य मलुीचताच आि ेअसं यताकूबलता समज्ं ् सता ् ो सं्ताप्ो आहण 
सगळयताचं खतापर िसीनतावर फोडून घर सोड्ो. बताकती सतारता हचरिपट आधतारर् 
आि,े ्ो िसीनताचयता लढ्टयतावर. िता लढता आि े ्ो सनमतानताने जगणयतासताठी 
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चताललेलता आहण यताकूबकडून पोटगी हमळवणं ितादखेील यता लढ्टयताचताच एक 
भताग आि.े 

हचरिपटताचं नताव जरी ि्सीना असलं, ्री ्ाई ्सािबेा प्मताणे इ्ेिी 
्ीन हस्तयता आहण तयतंाचे दृहषकोन मित्वताचे आिे् . यता ह्घी ्ीन वगताांचयता 
प्ह्हनधी आिे् . तयतंाची पताश्व्यभमूी वेगवेगळी आि ेआहण ्रीिी यता ह्घीिी 
आपतापलयता परीने दबलयता गेलयता आिे् . पहिली आि े्ी अ्ता्य्च िसीनता, 
्ी गरीब घरता्ली आि,े अहशहषि् आि,े प्ीवर सव्यसवी अवलंबून आि.े 
धमता्यलता कताय मतानय वता अमतानय ि े ह्लता सव्:लता मतािी् नतािी. इ्र जे 
सतंाग्ता् तयतावर ्ी हवश्वतास ठेव्े. दसुरी आि े्ी जलेुखता (हचरिता शेणॉय). 
िसीनता जलेुखताकडे घरकताम कर्े. जलेुखता सहुशहषि् आि,े घटसफोहट् 
आि.े ह्लता कुरताणताची मताहि्ी आि े्शीच कतायद्ताचीिी आि.े प्चहल् 
वयवस्ता धमता्यचता अ ््य आपलयता सोयीने लताव्े यताची जताण ह्लता आि.े ्ी 
िसीनताचयता बताजनेू लढू शक्े, पण ्ी एकता मयता्यदपेलीकडे जता् नतािी, कतारण 
िसीनता ह्चयता ्ोलतामोलताची नतािी आहण आपलयता वगता्यपलीकडे पतािणयताची 
जलेुखताची इचछता नतािी.

ह्सरी स्ती आि े ्ी िसीनतालता नयताय नताकतारणताऱयता मु् वललीची 
पतनी (रु्ू). िी वयहक्तरेखता िसीनता आहण जलेुखता यतंाचयता मधली आि.े 
हचरिपटता्लता संदशे हदलता जता्ो ्ो यता वयहक्तरेखेमताफ्य ्. ्ी वरचयता वगता्य्ली 
आि ेपण ्रीिी घरता्लयता परुुषताचयता मठुी् आि.े अनेक बताळं्पणतंानं्रिी 
आणखी मलंु वितावी् मिणनू मु् वललीचता िट्ट आि ेआहण तयतालता हवरोध 
केलयतास आपण नरकता् जताऊ अशी तयताने पतनीची समजू्  करून हदलेली 
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आि.े िी वयहक्तरेखता हचरिपटताचयता अखेरीलता बंडताचं पताऊल उचल्े आहण 
मु् वललीचयता हवरोधता् उभी रताि्े. 

 ्ाई ्सािबेा आहण हविपा प्मताणेच ि्सीना वर झतालेलता अनयतायिी 
प्ताह्हनहधक मतान्ता येईल आहण ्ो ्सता आि े ि े हदरदश्यक प्तयषिता्च 
दताखवनू दे् ो. हचरिपटताचयता अखेरीलता एकता हवदतारक प्संगता् िसीनताचयता 
िता्ता्ले पोटगी अजता्यचे कतागद िवे् फेकले जता्ता्. महशदी्लयता 
हमनतारताचयता पताश्व्यभमूीवर ्े फडफड्ता् आहण हवखरु्ता्. सटु्टयता शॉट्टसचयता 
मताहलके् ि ेकतागद वेगवेगळयता घरता्लयता अनेक हस्तयतंापयां् पोचलेले आपण 
पताि्ो. कतागद िता्ी ये्ताच यता हस्तयता जण ूजतागृ्  िो्ता् आहण िसीनताचयता 
सतािताययतालता पढेु िो्ता्. 

हविटोररओ हड हसकता चयता बायह्सकल हरवर(१९४८) यता 
दसुऱयता मितायधुदतानं्रचयता उद्टधवस् इटलीचयता पताश्व्यभमूीवर घडणताऱयता 
हचरिपटतामधलयता ‘ह्वज’ यता अनेक वचनताचता एक अ ््य असता लतावलता जता्ो, 
कती यता समताजता्लयता कोणतािी वयक्ततीलता नताईलताजताने, केवळ जगणयतासताठी 
चोरीचता मताग्य सवीकतारतावता लताग ूशक्ो. िता समताजच जण ूभतावी चोरतंाचता बनलेलता 
आि.े तयताच ् क्य शतास्तताने ि्सीनाकडे पताितायचं, ् र कतासतारवलली मिण्ता्, कती 
आजचता समताज अनेक िसीनतंाचता बनलेलता आि.े तयतंाचयता्लयता कोणतावरिी 
असता अनयताय िोऊ शक्ो. पण िता हचरिपट तयता्लयता नकतारतातमक्ेकडे बोट 
दताखवनू ्तंाब् नतािी, ्र यता हस्तयतंानी बदलतावं, अनयतायताहवरोधता् पताऊल 
उचलतावं, असता सकतारतातमक संदशे तयता् मतंाडलता जता्ो.

अंह्म्: ि े ह्निी हचरिपट परुुषतंाचयता हनयंरिणता् असणताऱयता आहण 
हस्तयतंावर अनयताय करणताऱयता समताजताचंच हचरिण कर्ता्. ्ाई ्सािबेा मधये 
गेलयता श्कताचयता मधयतावरलता ब्रताह्मणी समताज हदस्ो, ि्सीनामधये आधहुनक 
कताळता्लता महुसलम समताज, ्र हविपा मधये प्ग्ीचयता हदशेने वताटचताल 
करू पतािणतारता आधहुनक दशे हदस्ो आहण ्रीिी यता ह्निी हचरितंामधलयता 
स्तीपढुलयता अडचणी यता समताजता् वताढ् चताललेलयता हवसंवतादतालता ्ोंड 
फोड्ता् आहण आपलयता्लयता प्तयेकतालताच यता प्श्नतावर हवचतार करणयतासताठी 
भताग पताड्ता्. 

ि्सीना नं्र येणतारे दोन हचरिपट, नयी नेरल ू (२००६) आहण गलुाबी 
टॉकीर (२००८) यता दोनिी हचरिपटतंामधयेिी अनुक्रमे वेंकटलक्मी आहण 
गलुताबी, अशता हस्तयतंाचयता प्मखु वयहक्तरेखता आिे्  आहण तयताबरोबर 
सतािताययक भहूमकतंामधयेिी हस्तयतंानता मित्व आि.े पण तयता हचरिपटतंाचता आशय 
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हवहवध प्कतारे पताि्ता येऊ शकेल आहण तयता्लता हवचतार प्तामखुयताने स्तीवतादी 
वळणताचताच मिणतावता असं नतािी. नयी नेरल ूमधये धम्य, श्द्धता आहण वयवितार 
यता ्ीन प्मखु सरूितंाकडे एकता कुटंुबता्लयता ्ीन हपढ्टयतंाचयता दृहषकोनता्ून 
पताहिलं जता्ं, ्र गलुाबी टॉकीर मधये मताधयमतंाचता सतामतानयतंावर असलेलता 
प्भताव आहण मताधयम हनयंरिणता्लता संभतावय रताजकतीय िस्षिेप, यताबद्दलचता 
हवचतार आढळ्ो. यता हचरिपटता् हकंवता तयतानं्र आलेलयता हचरिपटतंामधनूिी 
कतासतारवललींची वथैचताररक धतारणता बदललेली नतािी आहण अ ््यवतािी 
अहभरुचीपणू्य दृहषकोन तयतंाचयता हचरिपटतंामधये कतायमच हदस् रताहिलेलता आि.े 

कतासतारवललींचयता यता हवहवध प्कृ्ी आहण प्वतृ्ीचयता नताहयकता पताि्तानता 
एकता मोठ्ट यता कतालतावधी् भतार्ीय समताजता् उमटलेली स्तीची प्ह्मता आहण 
ह्चं वतास्व यताचं सखोल दश्यन िो्ं. मखुय धतारे्ले वयतावसताहयक हचरिपट 
कुठे आहण कसे कमी पड्ता् यताचीिी जताणीव ि े हचरिपट पताि्तानता िो्े. 
आशयताचयता अनेक शकय्ता समोर अस्तानता आपलयता हसनेमताने वषता्यनुवषषे 
सताचेबद्ध मनोरंजनता् अडकून पडणं अशतावेळी बोच् असलं, ्री प्तादहेशक 
हचरिपटतंामधनू हगरीश कतासतारवललींसतारखे हदरदश्यक आजिी ्डजोड न 
कर्ता आपलयता सद्टसहद्वेकबुद्धीलता पटणतारं कताम आजिी कर् आिे् , 
यताचता ्ोडताबिु् हदलतासता वताट्ोच. जोवर आपण कताय पताि्ो यताचता परेुसता 
हवचतार पे्षिकतंाकडून िोणतार नतािी आहण करमणकुतीचता अ ््य िशयता, टताळयता यता 
मयता्यदे् च लतावलता जताईल, ्ोवर ्री आपलयतालता यता हकंहच् हदलताशतावरच 
समताधतान मतानतावं लतागेल.
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(पिीवक्षत पसुतक : विंचिाचं तेल, लेखक : सनुीता भोसले, सहलेखन : 
प्शांत रुपिते, प्काशक :  िोहन प्काशन, पिुे, प्काशन िर्व : २०१९, 
पषेृ् : १९८, ्मलू् : रु. २५०)

पािधी स्माजातील धिािीच्ा का ््वकत्ा्व सनुीता भोसले ्ांच्ा 
संघर्व्म् जगण्ाची, तसेच ्मखु् प्िाहापासनू तुटलेल्ा पािधी स्माजाच्ा 
अप्मावनत जगण्ाची, पांढिपेशा स्माजाला पिू्वपिे अनोळखी िाटािी 
अशी कहािी विंचिाचं तेल ्ा आत्मकथनातून प्काशात आली आह.े ्ा 
आत्मकथनाचे सह-लेखन पत्रकाि प्शांत रुपिते ्ांनी केले आह.े पािधी 
स्माजाच्ा विविध स्मस्ा आवि त्ांचे संपिू्व अभािग्रसत जगिे ्ाकिे ह े
आत्मकथन लक्ष िेधते.

्मिाठी सावहत्ात १९६० नंतिच्ा काळात जे ्मोठे परिित्वन घिून आले 
त्ा्मध्े स्माजातल्ा विविध शोवरत, िंवचत, उपेवक्षत, कषकिी घटकांतील 
्मािसांनी आपल्ा जाती-ज्मातींविर्ी, आपल्ा अभािग्रसत वजण्ाविर्ी 
वलवहले. ् ा लेखनाला त्ा काळातील विविध सा्मावजक, िाजकी्, आवथ्वक, 
सांसकृवतक चळिळींचा आधाि होता. १९४७ साली आपला दशे सितंत्र 
िाला, पिंतु सिातंत््ाचा आश् स्माजातील तळागाळातील लोकांप य्ंत 
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पोहोचलाच नाही. दशेाला सिातंत्् व्मळाले की दशेातील सि्वसा्मान् 
नागरिक सखुी होईल, हा केिळ भ्र्मच ठिला. सिातंत््प्ाप्ीच्ा नजीकच्ा 
काळात दशेािि ्महात्मा गांधी, पंवित नेहरू आवि िॉ. बाबासाहबे आंबेिकि 
्ांच्ा विचािांचा ्मोठा पगिा होता. गांधीजींनी सांवगतलेले तत्िज्ान आवि 
जीिन्माग्व, बाबासाहबेांनी संविधानाच्ा ्माध््मातून पेिलेली सिातंत््, 
स्मता, बंधतुा, सा्मावजक न्ा्, लोकशाही ही ्मलू्े आवि नेहरंूनी पावहलेले 
विज्ान-तंत्रज्ानात्मक विकासाचे ि आधवुनक भािताचे सिपन, ह ेसािे इथल्ा 
सि्वसा्मान् ्मािसांच्ा जावििांतही वििपलेले होते. पिंतु, ‘सिकाि’ 
नािाच्ा अजस्र ्ंत्रिेत सिातंत््ापिूवी पावहलेल्ा सिपनांचा एकप्कािे 
सिपनभंगच िाला. तळागाळातील अनेक जाती-स्महूांप य्ंत ति दशेाला 
सिातंत्् व्मळाल्ाची िाता्वही पोहोचली नवहती, ्मग त्ांच्ा जीिनात 
त्ा्मळेु काही चांगले बदल घिून ्ेिे ति फाि दिूची बाब होती. ६०-७०च्ा 
दशकात लोकांच्ा ्मनांतील कोंिलेली असिसथता विविध आंदोलनांच्ा 
्माध््मातून बाहिे पिू लागली. त्ांत दवलत पँथि चळिळ अग्रिी होती. 
्ा चळिळीचे पिसाद आवदिासी, का्मगाि, शेतकिी, भवू्महीन, ्मजिू, 
व्रि्ा, ्िुक ्ा स्माजघटकांतही उ्मटले. ्महािाष्ट्ात का ््वकत्ायंचे ्मोहोळ 
वन्मा्वि िाले. सा्मावजक चळिळींचा एक ्मोठा परििा्म महिनू विविध 
सावहवत्क चळिळीही इथे वन्मा्वि िाल्ा. दवलत, ग्रा्मीि, ्रिीिादी अशा 
सावहत्चळिळी िाजकी्-सा्मावजक चळिळींच्ा हातात हात घालनू 
उभ्ा िावहल्ा. त्ातून विविध स्माजघटकांचा आिाज व्क्त होऊ लागला. 

्मात्र, आत्मभान जागतृीचे ह ेलोि भटक्ा वि्मकु्त स्माजाप य्ंत फाि 
उवशिा पोहोचले. ्मखु् प्िाहापासनू दिू, सतत भटकत िावहल्ाने स्माजातील 
घिा्मोिींशी त्ांचा संपक्व  क्मी होता. ददुदैिाने स्माजधिुीिांचेदखेील ्ा 
स्माजघटकाकिे महिािे वततके लक्ष गेले नाही, त्ा्मळेु विकासाच्ा 
प्वरि्ेत भटक्ा वि्मकु्त जाती-ज्माती दलु्ववक्षत िावहल्ा. पािधी स्माज 
महिजे भटक्ा वि्मकु्त ज्मातींपैकी एक ज्मात. त्ांच्ा ्माथ्ािि जन्मतःच 
गनुहगेाि असण्ाचा वशकका उ्मटिला जात असे. वरिवटशांच्ा काळात सन 
१७७३ साली रेग्युलेविंग अॅकिद्ािे भाितातील काही जाती आवि ज्मातींची 
नोंद गयुन्गेार जमाती महिनू किण्ात आली. पढेु त्ालाच अनुसरून सन 
१८७१ ्मध्े वरिवटशांनी गयुन्गेारी जमाती का्दाच पास केला आवि 
दशेातील जिळजिळ २०० आवदिासी आवि भटक्ा जाती-ज्मातींना 
गनुहगेाि ठििण्ात आले. वरिवटशांनी जगभिात अनेक वठकािी िाज् केले. 
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पिंतु, फक्त भाितातच हा का्दा त्ांना किता आला, कािि ्ा का्द्ाला 
दशेातील जावतव्िसथेचा आधाि होता. हा का्दा पास करून घेिािे 
ततकालीन कौवनसल सदस् टी० वही० सटीफन ्ांनी महटले होते की, इथल्ा 
संसकृतीत जातीनुसाि व्िसा् ठितात. भािती् ्मािसांना जन्माने जात प्ाप् 
होते. त्ा्मळेु त्ांचे व्िसा्ही जातीं्मळेुच ठितात. सतुािाचे ्मलू सतुाि, ्ा 
पिंपिेनुसाि गनुहगेािाचे ्मलू जन्मतः गनुहगेाि ठिते. इथल्ा पिंपिेनुसाि चोिी 
कििे, एिढेच नवह ेति गनुह ेकििे, हा ज्मातीचा ध्म्व त्ा ज्मातीच्ा ्मािसांना 
बदलता ्ेत नाही (भोसले ि रुपिते, २०१९ : १८९). जावतव्िसथेच्ा ्ा 
िैवशष्ट्पिू्व का ््वप्िाली्मळेु भटक्ा स्महूांची ही गनुहगेाि ज्माती महिनू 
असिािी ओळखच पसुता ्ेत नाही. त्ा्मळेु भटक्ा वि्मकु्तांना सथै ््व 
आवि विकासाचे फा्द े व्मळािेत, संिैधावनक हकक व्मळािेत, त्ांच्ा 
्माथ्ाििचा गनुहगेािी वशकका पसुला जािा ्ासाठी दीघ्व लढा लढला गेला 
आह े (कुलकिवी २०१६). ्मारुतिाि जाधि, भी्मिाि जाधि , सोलापिूच े
बाळकृष्ि िेिके, मानिी ्कक अवि्ानचे एकनाथ आवहाि तसेच लक््मि 
गा्किाि, लक््मि ्माने आदी अनेकांनी ्मोठे का्म उभे केले. आज अॅि. 
पललिी िेिके, सवुप््ा सोळांकुिे (िािी जाधि), िैशाली भांििलकि ्ा 
का ््वकत्ा्व का्म कित आहते.

 भटक्ा वि्मुक्तांच्ा ्ा चळिळींना सावहत् चळिळीचेही ्मोठे 
पाठबळ लाभले आह.े बाबासाहबे महित की, ‘गलुा्माला तो गलुा्म 
आह े ्ाची जािीि करून द्ा, महिजे तो पेटून उठेल आवि संघरा्वसाठी 
त्ाि होईल.’ स्माजबांधिांना गलुा्मीची ही जािीि करून दणे्ाचे आवि 
पांढिपेशा स्माजाला भटक्ा वि्मकु्तांच्ा जनाििांपेक्षाही हीन आ्षु््ाचा 
परिच् करून दणे्ाचे का्म सा्मावजक चळिळींबिोबि सावहत्ानेही केले 
आह.े सावहत्ाने लोकप्बोधनातून लोकांना संघरा्वस प्ितृ्त केले. विशेरतः 
्महाश्ेता दिेी ्ांनी केलेले बयुधन साबर आवि इति लेखन, अरुिा िॉ् ्ांनी 
केलेले लेखन, ्ा्मळेु भटक्ा वि्मकु्तां्मध्े अवस्मताजागतृी िाली. तसेच 
भटक्ा वि्मकु्तांच्ा आत्मकथनांतून ्मिाठी सावहत्ात एक अनोखे दालन 
उघिले गेले. ्ा आत्मकथनांतून भटक्ा वि्मकु्तांकिे दशेपातळीिि लक्ष 
िेधले गेले. लक््मि ्माने ्ांचे उपरा, लक््मि गा्किाि ्ांचे उचल्ा, 
िा्मनाथ चवहाि ्ांची घाणेरीची फयु लं, िेदनेच्ा िािेिरून, ििक्ा 
विमयुकांची जात पंचा्त - खंड १ ते ५, ्मोतीिा्म िाठोि ्ांचे गयुन्गेारी 
जमाती : का्दा आवण पररणाम ही ग्रंथसंपदा भटक्ा वि्मकु्तांचे प्श्न स्मजनू 
घेण्ासाठी बहु्मोल आह.े त्ाचबिोबि प्त्क्ष भटक्ा वि्मकु्तांचे जीिन 
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जगलेल्ा वि्मल ्मोिे, जनाबाई वगऱह े्ांची आत्मचरित्रे पढेु प्कावशत िाली 
आहते. 

आत्मकथनांच्ा ्ा ्माळे्मध्े आता सनुीता भोसले ्ांच्ा विंचिाच ं
तेल ्ा आत्मकथनाची ्मौल्िान भि पिली आह.े मानिी ्कक अवि्ान 
्ा संघटनेतून आपल्ा सा्मावजक का्मास सरुुिात केलेल्ा सनुीता भोसले 
्ांनी प्त्क्ष जगण्ातून पािधी स्माजाची िेदना अनुभिली आह.े

उपजतच संिेदनशीलता आवि धिािी लाभलेल्ा सनुीता ्ांना 
लहानपिापासनू सितःला, कुटंुबी् आवि जातबांधिांना भोगाव्ा 
लागिाऱ्ा परिवसथतीविर्ी चीि ् ेत असे. कोिताही गनुहा केलेला नसताना 
पोलीस आपल्ा जातबांधि आवि भवगनींना त्रास दतेात, ते पाहून त्ांच्ा 
्मनात एकाचिेळी हतबलता आवि संताप दाटून ्ेत असे. ्ा दाटलेल्ा 
असिसथतेतून ि्ाच्ा अकिाव्ा िरवी त्ा मानिी ्कक अवि्ानात 
का ््वकता्व महिनू सहभागी िाल्ा आवि पढेु तेच त्ांचे जीवितका ््व ठिले. 
त्ानंति त्ांनी िाररप ब्ुजन म्ासंघ, आवदिासी फासेपारधी समाज संघिना 
्ांच्ाबिोबि का्म केले. सन २०११ ्मध्े त्ांनी सितः कांती ्ा संघटनेची 
सथापना केली. विंचिाचं तेल ्ा आत्मकथना्मध्े सनुीता भोसले ्ांच्ा 
िै्वक्तक जीिनाची कहािी आपल्ाला िाचा्ला व्मळते. ्ाबिोबिीने 
एकूिच पािधी स्माजाला ज्ाप्कािे पोवलसांशी सातत्ाने सा्मना किािा 
लागतो, पोवलसांच्ा दहशती्मळेु सतत सितःला पोवलसांपासनू लपित 
छपित जगािे लागते, वनिपिाध असतानाही गनुहगेाि महिनू सितःििचा 
वशकका एखाद्ा जख्मेसािखा िागित वफिािे लागते ्ाचे िासति वचत्रि ्ा 
आत्मकथनात आले आह.े सनुीता भोसले महितात, “पािधी स्माज हा काही 
धतुल्ा तांदळासािखा आह ेअसा ्मािा दािाच नाही. ्ा स्माजातील काही 
लोकं आहते ना गनुहगेाि. पि महिनू पिू्व ज्मातीलाच तुमही कसं िेठीला 
धरू शकता? इति स्माजात पि गनुहगेाि आहतेच ना. ्मग त्ांच्ाबाबत का 
असं होत नाही ... का नाही त्ांच्ा पिू्व जातींना टागगेट केलं जात?” (भोसले 
ि रुपिते २०१९ : २५) पािधीच का् कोित्ाही ज्माती वकंिा जातीला 
टागगेट केले जाऊ न्े, हचे त्ांचे ्मत त्ांनी इथे ्मांिले आह.े त्ाचबिोबि 
्ा आत्मकथनातून पािधी स्माजाची िेगळी संसकृती, जीिनशैली, स्मजतुी, 
चालीरिती ्ाविर्ीचा आपल्ाला परिच् होतो.

दशेाला सिातंत्् व्मळाले तिीही पािध्ांििचा गनुहगेािीचा वशकका 
अजनूही पिू्वपिे पसुला गेला नाही. सनुीता ्ांच्ा लहानपिी ति कुठेही 
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चोिी, लटुालटू, दिोिा पिला की जिळच्ा पालां्मधील पािध्ांना संशव्त 
महिनू पकिून नेले जा्चे. त्ांना पोलीसचौकीत दारुि ्मािहाि किा्चे. 
्मािहाि करून वनिपिाध पािध्ांकिूनही गनुह्ाची कबुली, इतिांची नािे 
िदिनू घ्ा्चे. कुटंुबातल्ा ्मािसाला घिफोिीखाली पकिून नेले की 
त्ाला जा्मीन दऊेन सोििनू आििे, ही कुटंुबी्ांसाठी एक फाि त्रासाची 
आवि आवथ्वकदृष्ट्ा पाि खचची करून टाकिािी प्वरि्ा असा्ची. जिी 
त्ाची वनददोर महिनू सटुका िाली तिी पोलीस त्ाच्ा वििोधात वक्मान 
चॅपटिकेस तिी लािा्चेच. वकत्ेकिेळा ति पोलीस एखाद्ा गनुहगेािाला 
सोिताना दसुऱ्ा कुठल्ातिी पोलीसचौकीला फोन करून, ‘तुमहाला ्ा 
केस्मध्े संशव्त आिोपी हिा आह ेना, हा एक आह’े असे सांगनू एक्मेकांना 
‘्मदत’ किा्चे. त्ानंति एका केस्मधनू सटुलेल्ा ्मािसाला दसुऱ्ा 
कुठल्ातिी केस्मध्े अिकिले जा्चे. सनुीता भोसले महितात, “ इथे 
एक गोष ध्ानात घ्ा. पािध्ांना जिी संशव्त महिनू अटक केली असेल, 
तिी त्ािि लगेच वक्मान चॅपटि ११० ची केस (प्वतबंधात्मक काििाई) 
तिी चढिली जातेच. इथेही जा्मीन द्ािा लागतो.” (तत्रैि, प.ृ २३-२४) 
जा्मीन व्मळििे ही एक कटकटीची प्वरि्ा असते. त्ात अनेक वठकािी 
खच्व किािा लागतो. सनुीता भोसले वलवहतात, “ ्मग कािकून आला, जेलि 
आला, पोलीस आला, अन्ट ्ाबिोबि ्ांचं चहापािी आलं.” (तत्रैि, प.ृ 
२४) सथावनक िकील, पोलीस, कोट्व, जेल सगळीकिे पैसे द्ािे लागतात. 
त्ाचबिोबि अखख्ा कुटंुबाची धािपळ होते. त्ांचा ्ेण्ा-जाण्ाचा खच्व 
होतो. ्ा काळात त्ांचा सािा िोजगाि बंद िाहतो. महिजे २५-५० हजाि 
केससाठी खच्व आवि िोजगािाअभािी तेिढेच नुकसान असा दहुिेी आवथ्वक 
फटका बसतो. सनुीता भोसले वलवहतात, “अशा ऐनिेळीच्ा घिीला प्चंि 
व्ाजाने पैसे काढिं ्ावशिा् दसुिा इलाज नसतो. पढेु दोन-चाि िरगे ते 
फेित बसिं नाहीति खिोखिच कुठे दिोिा, चोिी कििं हचे प्ा्व् व्िसथा 
्ांना दतेे.” (तत्रैि, प.ृ २६) ्ाचा अथ्व असा की व्िसथा स्माजातील 
दिोिेखोिी क्मी किण्ाचा नाही, ति एकप्कािे ्ा लोकांचे जगण्ाचे सािे 
्माग्व बंद करून त्ांना गनुहगेािीलाच प्ितृ्त किते. ह ेदषुचरि वकती भ्ंकि, 
अभेद् आह े ह े ्ािरून लक्षात ्ेते. तसेच पोलीस िेकॉि्व खिाब होते ते 
िेगळेच. एकदा एखाद्ा ्मािसाचे पोलीसचौकीत िेकॉि्व त्ाि िाले की, 
त्ाला आ्षु््ात अनेक चांगल्ा संधी ग्मिाव्ा लागतात. त्ांना सिकािी 
नोकिी व्मळू शकत नाही. पािध्ां्मध्े बहुतांश लोकांचे गनुहा न किताही 
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असे गनुहगेािी िेकॉि्व त्ाि होते. आधीच स्माजापासनू दिू असलेली ही 
ज्मात ्मग विकासाच्ा ्मखु् प्िाहातून लांब फेकली जाते, ्ाबद्दलच े
विविध अनुभि सनुीता ्ांनी सांवगतले आहते. त्ाचबिोबि ्ा स्माजातील 
लोकांकिे जातीचे दाखले, िेशन काि्व, आधाि काि्व, इलेकशन काि्व इत्ादी 
कागदपते्रही नसतात. सितः सनुीता ्ांना सिकािी नोकिी व्मळत होती, पिंत ु
जातीच्ा दाखल्ा्मळेु ती व्मळू शकली नाही. दाखला व्मळण्ासाठी ५० 
िरायंचे िवहिासाचे पिुािे लागतात. कुठेच घिदाि नसलेल्ा ्ा लोकांनी ५० 
िरायंचे पिुािे कुठून आिा्चे? आता ्ा का ््वकत्ायंची ्मागिी आह े की, 
आमहाला कागदपत्रांचे किक वन््म न लािता जातीचे दाखले, िेशन काि्व 
द्ा.

एकूिच भटक्ा वि्मकु्तांना संघवटत कििे फाि अिघि असते. त्ातच 
वशक्षिाचे प््माि क्मी. ्मखु् प्िाहात नसल्ाने त्ांचे नागिीकििही खपू 
क्मी िाले आह.े असिचछता, अंधश्रद्ा, क्मालीचे दारिद्ट्, व्सनाधीनता, 
जातपंचा्तींची तसेच पोवलसांची दहशत असे सगळे दाहक, भ्ंकि, 
कलपनेच्ा पलीकिे संघरा्वचे जगिे त्ांच्ा िाट्ट्ाला ्ेते. पािध्ां्मध्े 
एकत्र कुटंुबपद्ती नाही. लगन िाल्ा वदिसापासनूच लगन लागलेल्ा दोघांना 
िेगळे पाल बांधनू वदले जाते. ्ा ज्माती्मध्े विविध रूढी-पिंपिांचा, दिेाचा 
धाकही जबिदसत असतो. विशेरतः व्रि्ांसाठी ति ्ा चालीरिती फािच 
त्रासदा्क आवि अन्ा्कािक आहते. ्मळुात ्रिीकिे ती ‘पापाची खाि’, 
‘अपवित्र’ महिनूच बवघतले जाते. महिनूच लगन िालेल्ा ्रिीने बनिलेले 
जेिि वतचा नििा सोिून कुिीही खात नाही. अगदी वतचे सखखे आईििील 
िा साससूासिेही ते अनन खात नाहीत. ह े लोक भीक ्मागनू आिलेली 
भाकिी खातात वकंिा सितः भाकिी थापनू खातात, पि पतनीवशिा् अन् 
्रिीच्ा हातचे खालले ति ‘बाट’ महिजे जातपंचा्तीत गनुहा स्मजला 
जातो. जत्रा वकंिा दिेाच्ा विधीं्मध्ेही व्रि्ांचा सहभाग िज ््वच ्मानला 
गेला आह.े लगन ठििताना ्ा स्माजात निऱ्ा्मलुाच्ा कुटंुबाने ्मलुीला 
‘द्ाज’ महिजे हुिंा दणे्ाची पद्त आह.े एकाअथवी ही ्मलुीच्ा िविलांची 
व्मळकत असते. त्ा्मळेु काही काििाने नििा-बा्कोला विभक्त वहा्च े
असेल ति ्मलुीचा ताबा आईकिे ि ्मलुाचा िविलांकिे वदला जातो. 
्मलुीच्ा लगनािेळी व्मळिािा द्ाज घटसफोटा्मळेु आपल्ाला पढेु व्मळिाि 
नाही ् ा विचािाने नििा; द्ाजाची िकक्म बा्कोकिून आधीच िसलू करून 
घेतो. ्मलुीच्ा लगनप्संगी व्मळिािे ह े द्ाज ििील वतच्ा बालपिीच 
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बळकाितो. बा्कोला पोटगी व्मळू शकत नाही. व्रि्ांना फाि अघोिी 
वहसंाचािाला तोंि द्ािे लागते. त्ांच्ा वशक्षिाकिे कुिी लक्ष दते नाही. 
त्ांच्ा बाळंतपिात कुिीही त्ांच्ा ्मदतीला ्ेत नाही. ्मलू जन्मल्ािि 
त्ा बाळंत ्रिीला अन् लोक सपश्वही किीत नाहीत. त्ा ्रिीला सितःलाच 
नाळ कापिे, बाळाची आवि जव्मनीची सिचछता इत्ादी गोषी किाव्ा 
लागतात. बाळ बाहिे ्ेत नसले ति त्ा बाईचा नििा वतच्ा पोटािि उभा 
िाहतो. ्ा सगळ्ा वन््म आवि चालीरितींबाबत, स्माजाच्ा वन््मांबाबत 
जातपंचा्तीचा धाक फाि असतो. खिेति आता जात पंचा्ती घेिे, हा 
का्द्ाने गनुहा ठििला आह.े पिंतु तिीही वकत्ेक िेळा कोटा्वने वदलेले वनि्व् 
बाजलूा सारून जात पंचा्तच वनि्व् किते. कोित्ाही वन््मभंगासाठी 
्मोठे दिं द्ािे लागतात. ्ावशिा् पोलीस आवि जात पंचा्ती ्ांचीही 
‘व्मली भगत’ असते, असे सनुीता ्ांचे महििे आह.े पोवलसांना सांगनू, 
पोलीस चौकीच्ा परिसिातसदु्ा जात पंचा्ती बसिल्ा जातात, ह े
िाचले ति अजनू स्माज कुठे आह े ्ाची कलपना ्ेते. ्ा पसुतकातील 
जात पंचा्तींच्ा वनिाि्ट्ाच्ा एकेक कहाण्ा अक्षिशः सनुन कििाऱ्ा 
आहते. तसेच, पोवलसांनी केलेल्ा ्मािहािीच्ा वनघृ्वि कहाण्ा ्मन विदीि्व 
कििाऱ्ा आहते. आज एकविसािे शतक सरुू होऊन दोन दशके उलटली 
तिीही ्ा स्माजाच्ा परिवसथतीत फािसा फिक पिलेला नाही, ह े िाचनू 
सखेद आश्च ््व िाटते. विशेर महिजे पािधी स्माजात नैसवग्वक ्मतृ्ूंचे प््माि 
फाि क्मी असािे, असे वनिीक्षि प्शांत रुपितेनी ्ा पसुतकात एके वठकािी 
नोंदिले आह.े त्ांनी वलवहले आह े की, “बहुतेक परुुरांचा ्मतृ् ू पोलीस 
कोठिीत, पोवलसांच्ा ्मािहािी्मळेु होतो वकंिा चोिीच्ा आिोपािरून िा 
संश्ािरून पािधी परुुरांचा लोकांकिून खनू होतो. ति बिेचजि विरािी 
औरध वपऊन आत्महत्ा कितात. नाहीति आपापसातील िादातून खनू 
तिी होतो, अन्ट उिलेले व्सनात खपतात.” (तत्रैि,प.ृ३२) रुपिते ्ांचे ह े
वनिीक्षि ्ा स्माजाच्ा लोकांच्ा जगण्ा्मिण्ाबाबत व्िसथा वकती 
वनरिचछ, रूिि आवि वनषु्ि आह े्ािि िगिगीत प्काश टाकते. संविधानाने 
प्त्ेक नागरिकाला सन्मानाने जगण्ाचा अवधकाि वदला आह;े पिंतु ्ा 
स्माजाबाबत तो अवधकाि वकती अ्मानुरपिे पा्दळी तुििला जातो, 
्ाची असंख् उदाहििे ्ा पसुतकाच्ा पानापानांिि सापितात. एखाद्ा 
वकिा-्मुंगीप््मािे जगािे आवि ्मिािे लागिाऱ्ा ् ा ज्मातीच्ा लोकांपासनू 
सिातंत््, स्मता, बंधतुा, सा्मावजक न्ा् ही ्मलू्े कोसो दिू असल्ाचा 
प्त्् ह ेपसुतक िाचताना ्ेतो.
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सनुीता भोसले ्ांनी इति का ््वकत्ायंबिोबि गा्िानािि अवतरि्मि 
किण्ासाठी संघर्व सरुू केला. पिुे वजलह्ातील वशरूि तालकु्ात गिेगाि 
इथे आवि अह्मदनगि वजलह्ातील पािनेि तालकु्ात िाळेगि थेिपा इथे, 
तसेच श्रीगोंदा तालकु्ात वन्मगाि खल,ु किठा ्ावठकािी सनुीता ्ांनी 
केलेल्ा संघरा्वतून ३०-३५ पािधी कुटंुबे शेती किीत आहते. सन २००४- 
०५ पासनूच त्ांचा हा लढा सरुू आह.े त्ाला गािकऱ्ांचा कििा वििोधही 
आह.े उस्मानाबादसािख्ा वठकािी पािधी कुटंुबाने गा्िानात ऊस लािला 
ति त्ांना गोळ्ा घालनू उभ्ा उसासवहत जाळून ्मािले होते. ह ेिाचले की 
सिंजा्मशाहीचे अिशेर आजही शाबूत असल्ाचे िासति ठळक होते.

 ्ा सगळ्ा विपिीत परिवसथतीशी संघर्व किीत सनुीता आवि त्ांच े
का ््वकतगे परिित्वनाची लढाई लढत आहते. सनुीता ्ांच्ा वजगिबाज, 
धािसी आवि न्ा्वप्् व्वक्त्मत्िाच्ा जििघििीची गोष ्ा पसुतकातून 
आपल्ाला स्मजत जाते. पािध्ांच्ा जीिनात विकासाचा थोिा तिी 
प्काश पाििािा ्ासाठी त्ा प्संगी वजिाची बाजी लािनू का्म किीत 
आहते, ही गोष ्मोठी अवभ्मानासपद आह.े त्ांनी सितःची जीिनकहािी 
फाि वन्म्वळपिे, साधेपिाने, कोिताही ्मोठेपिाचा आि न आिता 
सांवगतली आह.े त्ातील ्मनसिीपिा, सचचेपिा आवि वनभवीिपिा ्मनाला 
वभिल्ावशिा् िाहत नाही. सनुीता ्ांच्ा जीिनात बाबासाहबेांच्ा 
विचािांचा आवि चळिळीचा प्भाि वकती प्चंि आह,े ्ाचे द्ोतक महिजे 
त्ांच्ा वनिेदनातील एक िाक्. त्ा महितात, “पि ्मी जेवहा ्मानिी 
हकक अवभ्ानाशी जोिले गेले, त्ा वदिसापासनू ्मी भीक ्मागिं सोिलं.” 
(तत्रैि, प.ृ २८) त्ांच्ातील आत्मभान जागतृ िाल्ाचेच प्त्ंति त्ांच्ा 
्ा उद्ािात सापिते. ि्ाच्ा अिघ्ा अकिाव्ा िरवी एकनाथ आवहाि 
आवि अन् नेत्ांच्ा संपका्वत आल्ा्मळेु, लहान ि्ातच ‘्मानिी हकक 
अवभ्ाना’त सहभागी होऊन का ््वकतगेपिाचा ध्ास त्ांनी घेतला तो 
वनिंति आजही सरुू आह.े “बाबासाहबे आमहाला लिकि स्मजले असते 
ति आमहीही आज बौद्ांच्ा बिोबिीने असतो,” (तत्रैि, प.ृ २२-२३ )  ह े
त्ांचे िाक् बोलके आह.े 

्ा आत्मकथनाचे सह-लेखन प्शांत रुपिते ्ांनी केले आह.े प्शांत 
रुपिते ह े पत्रकाि आहते. सन २००२-०३ ्मध्े भ्ूम-पिांिा इथे िालेल्ा 
पािधी हत्ाकांिाच्ा नंति सथापन िालेल्ा सत्शोधन सव्मतीत त्ांनी 
बाळकृष्ि िेिके ्ांच्ा अध्क्षतेखाली का्म केले आह.े सनुीता भोसले 
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्ांच्ाशी केलेल्ा चचायं्मधनू त्ांनी ह ेआत्मकथन फाि प्भािीपिे आवि 
्ोग् आकलनासह साकाि केले आह.े

्ा आत्मकथनाला ज्ेष् विचाििंत गिेश दिेी ्ांची प्सतािना 
आह.े सितः दिेी ्ांनी आवदिासींच्ा संदभा्वत का्म केलेले असल्ाने 
त्ांच्ा प्सतािने्मळेु ्ा पसुतकाला एक ्मोठा गौििवबंदचू प्ाप् िाला आह.े 
सहलेखक प्शांत रुपिते ्ांनी सनुीता ्ांच्ा भारेचा पोत अबावधत ठेिनू 
त्ांचे वनिेदन त्ांच्ाच भारेत दणे्ाची पिाकाष्ा केली आह.े त्ा्मळेु सनुीता 
्ांच्ा बोलण्ातील प्ांजळपिा, त्ांची धािदाि िोखठोक, थेट अनुभिाला 
वभििािी भारा िाचकांच्ा प्त््ाला ्ेते. सनुीता ्ांच्ा भारेतून पािधी 
स्माजाच्ा भारेचा थोिा परिच् आपल्ाला होतो. विशेरतः पोवलसांशी 
सतत आलेल्ा संपका्वतून पािध्ांच्ा तोंिी पोवलसी भारा वकती रुळली 
आह े ह े लक्षात ्ेते. सनुीता भोसले ्ांच्ा तोंिी असिािी, “तिीसदु्ा 
पोवलसांनी ्ा तीन आिोपींिि ११० प््मािे चापटि चढिली ” (तत्रैि, प.ृ 
२५). “एक ्मवहन्ानंति तीनही आिोपींना १६९ लािनू सोिून वदलं” (तत्रैि, 
प.ृ २५) ्ा वतघा आिोपींिि ३९६ [महिजे जबिी दिोिा आवि खनू] लािनू 
दाखल कित त्ांना अटक पि केली.” (तत्रैि, प.ृ २४) अशी िाक्े त्ांनी 
तशीच ठेिली आहते. अनुजा जगताप ्ांनी संपादन किताना िेगळ्ा 
प्कािची िचना केली आह.े सनुीता ्ांचे अनुभिकथन, त्ांच्ा आईच े
त्ात भि घालिे आवि प्शांत रुपिते ्ांचे भाष्् ्ांची सुंदि सिव्मसळ 
साधत आत्मकथेचा स्मग्र अनुभि िाचकांसाठी वसद् करून वदला आह.े 
विशेर महिजे ्ा वतघांच्ा वनिेदनांतून कथनाचा ओघ कुठेही कंुवठत होिाि 
नाही ्ाची काळजी घेतली आह.े पसुतक िाचत असताना सनुीता भोसले 
आपल्ास्मोि बसनू सांगत असल्ाचा अनोखा अनुभि ्ेतो, परििा्मी 
साऱ्ा घटना, प्संग िोळ्ांस्मोि साकाि होत िाहतात. पारधी समाजातली 
मी... माझी ्ी जिलंत वजंदगानी ्ा उपशीर्वकातील जिलंतपिाचा प्त्् 
्ा आत्मकथनातून वनवश्चतपिे ्ेतो. पािधी स्माजाची कोट्व-कचेऱ्ांनी 
भिलेली जीिनशैली, वशक्षिाचा अभाि असलेली संसकृती, दिेविर्क 
कलपना, कट्टि चालीरिती, जात पंचा्त ्ा सगळ्ांिि प्काश टाकत त्ांनी 
पािधी स्माजाचे प्श्न आवि त्ांचे स्मग्र जीिनच िेखाटले आह.े त्ातून ्ा 
ज्मातींच्ा व्था आवि दःुखाकिे स्माजाचे लक्ष िेधण्ाचे ्महत्िाचे का्म 
्ा आत्मकथनाने केले आह.े
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सनुीता भोसले ्ांच्ा बोलण्ाचे आश्ांकन ्ा आत्मकथनात 
्ेतेच, ्ाबिोबिीने प्शांत रुपिते ्ांनी त्ा त्ा प्संग / घटनेिि सितःच े
केलेले काही भाष््ही इथे ्ेते. उदाहििाथ्व, सनुीता जेवहा वतच्ा आईने 
अध्व-बेशदु्ीच्ा अिसथेतही ्मातंग बाईने वदलेले पािी प्ा्ले नाही ह्ा 
घटनेविर्ी सांगतात, तेवहा प्शांत रुपिते दशेात िाबिल्ा जािाऱ्ा 
घरिापसी अवि्ानािि भेदक भाष्् कितात. त्ांनी वलवहले आह,े “पि 
्ांना वहदं ूध्मा्वत पित घेिाि, पि जात कोिती दिेाि? जातीवशिा् कुिी वहदं ू
असतं का?” (तत्रैि, प.ृ ४६) ् ा जळजळीत उद्ािातून त्ांनी ध्म्वव्िसथेतील 
जातिासतिािि कोििे ओढले आहते. सनुीता ्ांच्ा कथनाला स्मांति 
स्माजातील विविध घिा्मोिींच्ा उललेखातून शासन, प्शासनाच्ा 
पातळीििील अंतवि्विोध आवि विसंगतींििही प्शांत रुपिते ्ांनी ने्मके 
बोट ठेिले आह.े स्माजाचे आजही पािध्ांच्ा प्श्नांकिे लक्ष नाही, ही 
बाब त्ांनी अनेक उदाहििांतून अधोिेवखत केली आह.े उदाहििाथ्व, सनुीता 
गा्िान जव्मनीच्ा संघरा्वविर्ी सांगत असताना प्शांत ्ांना आठिते, ती 
विशेर आवथ्वक क्षेत्रांसाठी (एसइिेि) सिकािने सरुू केलेली शेतकऱ्ांच्ा 
भ-ूसंपादनाबाबतचा का्दा पास करून घेण्ाविर्ीची धिपि. प्शांत 
वलवहतात, “सनुीताचा हा संघर्व एका कुटंुबाला एक-दोन एकि ज्मीन 
व्मळण्ासाठी सरुू असतानाच... इवंि्ाच्ा आवथ्वक विकासाला अवधक 
गती द्ा्ची असेल ति विशेर आवथ्वक क्षेत्र विकवसत कििं आिश्क 
असल्ाचं प्वतपादन किण्ात ्ेत होतं. त्ासाठी सिकाि शेतकऱ्ांच्ा 
जव्मनी उद्ोगपतींना दणे्ासाठी ्मध्सथी की दलाली कििाि होतं.” (तत्रैि, 
प.ृ १२७) ्ा उद्ािातच सनुीता आवि एकूिच पािधी ज्मातीचा, भटक्ा 
वि्मकु्त जाती-ज्मातींचा लढा वकती दधु्वि आह,े ्ाची कलपना ्ेते.

संदर्भ :

गं्थ

१.  भोसले, सनुीता ि रुपिते प्शांत (२०१९) : विंचिाचं तेल, िोहन प्काशन, 

पिुे.

२.  सोळांकुिे, सवुप््ा (२०१४) : मारुतराि जाधि ध्े्वनष्ठ ि समाजवनष्ठ 

व्वकमत्ि, आविष्काि प्काशन, पिुे.
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निय्तकानलके

१.  िेिके, बाळकृष्ि (२०१५) : विमयुका्न, परिित्वनाचा िाटसरू (१६ ते  

३० जनू), पिुे.

२.  लष्कि, विना्क (२०१३) : िारतातील विमयुक जाती - ििक्ा जमाती आवण 

राष्ट्ी् सवमती, परिित्वनाचा िाटसरू (१५ ते ३० जनू), पिुे. 

महाजाल

१.  कुलकिवी ,अंजली (२०१६ ) : ‘भटक्ा वि्मकु्तांची अवसततिाची लढाई’,  

द.ै लोकसत्ता, ३० एवप्ल २०१६. 

 ht tps : / /www.loksa t ta .com / l adha-cha lva l i -andolan_

news/backwards-fighting-for-survival-1232711/?utm_

source=whatsapp_web&utm_medium=socia l&utm_

campaign=socialsharebuttons

 (संकेतसथळाला भेट १८ जानेिािी २०२१)
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वशक्षक (प ््विेक्षक)
नंदादीप विद्ाल्, गोिेगाि, ्मुंबई

arjunjagd@gmail.com

358



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक

(पिीवक्षत पसुतक : कलचिली किेकट, संपादक : संदीप सािंग आवि िंदना 
्महाजन, प्काशक : ग्रंथाली, ्मुंबई, प्काशन िर्व : २०१८, पषेृ् : ३७६, 
्मलू् : रु. ३५०) 

जगभि सगळीकिे अज्ान, अंधश्रद्ा, विर्मता ् ांचे अंधाि्म् साम्राज् 
असताना भाितात व्वक्तसिातंत््, स्मता, बंधतुा ्ा ्मानिी ्मलू्ांचा उजेि 
पेििािा बौद्धम्म उद्ाला आला आवि तो भाितभि-भािताबाहिे िेगाने 
फैलािला. त्ाने स्माज्मनाची खोलिि पकि घेतली. ततकालीन भािती् 
स्माजात वहसंा, ्ज््ाग, उचचनीचता ्ा विघातक प्थांनी उचछाद ्मांिला 
होता. त्ातून बहुसंख् स्माजाचे शोरि होत होते. िि्वव्िसथा आकािाला 
आली होती. जावतव्िसथा वन्मा्वि होत होती. ्ा िि्वजावतव्िसथेत 
कवनष् ्मानलेल्ा घटकांना गलुा्म स्मजण्ात ्ेत होते. व्रि्ांना ति ्मािसू 
्मानण्ासही नकाि वदला जात होता. वतला कुटंुबात, स्माजात कसलाही 
्मानसन्मान व्मळत नवहता. ्रिीशदूावतशदूांना हीन-तुचछ ्मानिाऱ्ा आवि 
एकूिच ्मािसुकीला कलंक लाििाऱ्ा ्ा व्िसथेला बुद्ाच्ा विचािांनी 
सरंुुग लािला. चातुि्वण्ा्विि आधािलेली जी िैवदकसंसकृती प्सथावपत िाली 
होती वतला बौद्धम्माने पा्बंद घातला. परििा्मी, भािती् उपखंिात 
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शांतता-स्मतेचे स्माजजीिन अनुभिास ्ेऊ लागले. शेतकऱ्ांचे शोरि 
थांबले. ्ज्ात होिाऱ्ा पशहुत्ेला आळा बसला. शदूावतशदूांना आपिही 
्मािसू आहोत, आपल्ालाही सत्ता, संपत्ती, प्वतष्ा प्ाप् किण्ाचा अवधकाि 
आह,े ्ाची प्वचती ्ेऊ लागली. व्रि्ांना ्मकु्तीचा श्ास घेण्ासाठी, 
परुुरप्धान जाच धिुकािनू सित:चा विकास किण्ासाठी पिेुसा अिकाश 
प्ाप् िाला. ्मािसा्मािसांतले कृवत्र्म भेद नष करून सि्व ्मािसांना स्मान 
पातळीिि आििािा आवि त्ांना उननत वहा्ला पे्ििा दिेािा बुद्ाचा 
धम्म पढुच्ा काळात केिळ भाितदशे वकंिा आवश्ा खंिच नवह,े ति सबंध 
जगभि पसिला. 

बुद्ाच्ा विचािांनी भािती् स्माज प्भावित िालेला असताना 
ज्ांचे वहतसंबंध धोक्ात आले होते त्ा िैवदकांनी िेगिेगळे िािपेच 
आखनू बौद्धम्माला ना्मोहि्म किण्ाचा सातत्ाने प््तन केला. अखेि 
िैवदकिच्वसि पनुहा प्सथावपत िाले आवि बौद्धम्म पिद्ा्मागे गेला. 
िैवदक विचािांच्ा प्भािाखाली आलेला स्माज वहदं ू नािाने ओळखला 
जाऊ लागला. एकेकाळी बौद् असलेले लोक आपला हा ददेीप््मान 
िािसा विसरून सित:ला वहदं ू स्मज ू लागले. त्ांचा तसा स्मज करून 
दणे्ात आला. १९५६ साली हा गैिस्मज िॉ. बाबासाहबे आंबेिकि ्ांनी 
संपषुात आिला. तेवहापासनू बौद्धम्माचा ्मलू्संपनन िािसा ओळखनू तो 
सिीकािण्ाचा ्माग्व भािती् जनतेला उपलबध िाला. ्ा प्वरि्ेत परुुरांच्ा 
बिोबिीने व्रि्ाही िैवदक पगिा िगुारून बुद््मागा्वने जाण्ाविर्ी गांभी्ा्वने 
विचाि करू लागल्ा. आजति अशा व्रि्ांची संख्ा लक्षिी्रित्ा 
िाढलेली वदसते आह.े त्ापैकी अनेकजिी प्त्क्ष ध्मायंति कित आहते, 
काहीजिी बौद्धम्म दनंैवदन जीिनात अनुसित आहते, ति काहीजिी बौद् 
तत्िज्ानाचा अभ्ास आवि ्मांििी कित आहते. ्ा साऱ्ा घिा्मोिींकिे 
सजगपिे पाहिाऱ्ा िॉ. िंदना ्महाजन आवि संदीप सािंग ् ांना ह ेिैचारिक-
सांसकृवतक वसथत्ंति शबदांवकत वहा्ला हिे असे िाटू लागले आवि 
त्ातूनच त्ांनी ्ा ्मवहलांच्ा ्मनोगतांचा स्मािेश असलेला कलचरली 
करेकि हा ग्रंथ संपावदत केला आह.े 

ध्म्वसंसकृतीविर्ी वचवकतसक विचाि करू लागलेल्ा व्रि्ा 
बौद्धम्माकिे आकृष होत आहते, ही ्ा ग्रंथाच्ा संपादकांच्ा ्मते 
आधवुनक ्गुातील भािती् सांसकृवतक रिांतीची पवहली पािलं आहते. 
त्ात िालेली त्ांची अवभव्क्ती साध्ासोप्ा शबदांत असली तिी वतचा 
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आश् रिांवतकािी आह.े ्ा ्मनोगतां्मधनू व्क्त िालेली त्ांच्ा ्मनातली 
खळबळ, ह े एका अथा्वने सा्मावजक-सांसकृवतक परिित्वनाच्ा प्वरि्ेतले 
ऐवतहावसक पि्व असनू ते स्माजाच्ा वनदश्वनास आिनू दिेे गिजेचे होते. 
बौद् धम्म सिीकािण्ाचा विर् ्मनात ्ेिे आवि नंति त्ादृषीने िाटचाल 
कििे, ही िाटते तेिढी सोपी गोष नाही. ह ेअत्ंत धािसाचे का्म आह.े ्ाच 
धािसाचा शोध घेण्ाची भवू्मका ्ा ग्रंथवनव्म्वतीच्ा ्मळुाशी आह ेआवि 
त्ा पे्ििेतूनच प्सतुत ग्रंथ साकािला गेला आह.े 

संपादक िॉ. िंदना ्महाजन ्ांच्ासह िॉ. रुपा कुळकिवी, िॉ. गेल 
ऑ्मवहटे, िॉ. संबोधी दशेपांिे, िॉ. लता प्वतभा ्मधकुि, िॉ. लता छत्रे, 
िॉ. अच्वना गििीि, िॉ. चैत्रा िेिकि, िॉ. भािना िाठोि, िॉ. ्मीनल कुष,े 
प्ा. िंदना भागित, प्ा. पललिी हरगे, अॅि. िरा्व दशेपांिे अशा आपापल्ा 
क्षेत्रात वहरििीने का ््व कििाऱ्ा ्मात्र ते कित असताना बुद्विचाि ्महत्िाचा 
असल्ाचे लक्षात आलेल्ा ३३ व्रि्ांनी ्ा ग्रंथातून आपल्ा भवू्मका 
वनभवीिपिे ्मांिल्ा आहते. ्मकु्तीचा ्माग्व शोधिाऱ्ा व्रि्ांची ही ्मनोगतं 
्मनापासनू स्मजनू घेतली पावहजेत. त्ांच्ा संघर्व्म् प्िासातील टपपे आवि 
्मदु्दे सिचछंद अिकाशाला गिसिी घाल ू पाहिाऱ्ा व्रि्ांसाठी नककीच 
पे्ििादा्ी ठितील. भािती् व्रि्ांच्ा ्मकु्तीच्ा ्मागा्वतील ने्मक्ा भवू्मका 
का् आहते, कोिते वसद्ांतन सिीकारून, कोिती िैचारिक बांवधलकी 
्मानून ्ा ्मागा्वििचा प्िास किता ्ेऊ शकतो, वनभ्व्-्मकु्त जगण्ासाठी 
कोिते सांसकृवतक प्ा्वििि ्ोग् अस ूशकते, अशा अनेक प्श्नांची उत्तिे ्ा 
्मनोगतां्मधनू व्मळतात.

आजप य्ंत स्माजा्मध्े आवि अगदी चळिळीं्मध्ेही व्रि्ांचे सथान 
परिघाििच िावहले. वपतसृत्ताक व्िसथेच्ा भििपोरिासाठीच व्रि्ांची 
सि्व शक्ती खचवी पित आली. ्मात्र ्ाची जािीि फािशी कुिाला नाही. 
परिित्वनाचा ध्ास घेतलेल्ा परुुरांनीसदु्ा व्रि्ांना आिश्क असलेल्ा 
्मकु्त अिकाशाचा शोध घेतला, असे वचत्र वदसत नाही. फक्त फुले-आंबेिकि 
अपिाद आहते. त्ा्मळेु ्रिी्मकु्तीच्ा पाऊलखिुा शोधताना आवि भािती् 
व्रि्ांच्ा ्मकु्तीची िैचारिक ्मांििी किताना फुले-आंबेिकिांच्ा विचािांच े
धागेदोिे तपासतच पढेु जािे लागते. अथा्वत, हा धागा गौत्म बुद्ाने केलेल्ा 
्मानि्मकु्तीच्ा वसद्ांतनाशी जाऊन वभितो. त्ा्मळेुच ्मकु्तीच्ा वदशेने 
जाऊ इवचछिाऱ्ा प्त्ेक व्क्तीला बुद््मागा्वचे आकर्वि िाटते. ्ा ग्रंथात 
वलवहिाऱ्ा व्रि्ा िैवदक संसकृती नाकािताना अगदी आपसकूपिेच फुले-
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आंबेिकिांचा आवि बुद्विचािांचा पिुसकाि-सिीकाि किताना वदसतात ते 
त्ा्मळेुच! 

बुद्विचाि भाितात जन्माला आला आवि जगभि पसिला. आज 
धाव्म्वक पातळीिि त्ात काहीशी तांवत्रकता आलेली वदसत असली तिी 
तक्व शदु् वचवकतसा किा्ला वशकवििािा ्मळू बुद्विचाि शबवलत होत 
नाही. त्ा्मळेुच तो आता गलोबल विचाि महिनू जो्मदािपिे पढेु ्ेत आह.े 
जगातल्ा अनेक बुवद्िंतांनी ्ा विचािाला आपलेसे केले आह.े विज्ानाला 
प््माि ्मानिाऱ्ा जगभिच्ा नव्ा वपढीला बुद्विचाि औवचत्ाचा िाटू 
लागला आह.े ्ा पाश््वभ्ूमीिि ्मकु्तीच्ा पाऊलिाटा शोधिाऱ्ा ्ा ्मवहला 
बुद््मागा्वचा अिलंब कित आहते, ही घटना पिेुशी बोलकी असनू ती नव्ा 
्गुाची नांदी ठिल्ावशिा् िाहिाि नाही, हा ्ा पसुतकाच्ा संपादकांचा 
आशािाद ्महत्िाचा आह.े 

्ा पसुतकाचे नाि िेधक आवि अनिथ्वक आह.े आज बहुसंख् 
भािती् स्माज वहदं-ूिैवदकसंसकृतीचा आज्ाधािक असला तिी पिूवी तो 
अिैवदक संसकृतीचे, विशेरतः बौद्संसकृतीचे अनुसिि कित होता. आता 
तो सितःला िैवदक संसकृतीचा िािसदाि स्मजतो आह.े अशा तऱहनेे तो 
त्ाला हीन, दयु््म, कवनष्, तुचछ ्मानिाऱ्ा आवि त्ाचे शोरि कििाऱ्ा 
व्िसथेचा पाईक बनला आह.े काळाच्ा ओघात धाव्म्वक-सांसकृवतकदृष्ट्ा 
तो इनकिेकट, नादरुुसत िाला आह.े एकोविसाव्ा शतकाच्ा ्मध्ािि 
्ा इनकिेकटनेसची, नादरुुसतीची जािीि सि्वप्थ्म ्महात्मा जोवतबा फुले 
आवि सावित्रीबाई फुले ्ांना िाली आवि त्ांच्ाच विचािातून ही जािीि 
भािती् स्माजाला वहा्ला सरुुिात िाली. फुले ्ांनी पििळ नािाच्ा 
आपल्ा विद्ान अनु्ा्ाकिून प्ाचीन काळातील बौद् पंवित अश्घोर 
्ाच्ा िज्रसचूी ् ा ग्रंथाचा अनुिाद करून घेतला आवि तो प्कावशत केला. 
त्ांनी सत्शोधक स्माज आवि त्ानंति साि्वजवनक सत्ध्म्व सथापन केला. 
त्ाचीही बीजं ् ा िज्रसचूी्मध्े असल्ाचे वदसते. कृष्िाजी अजु्वन केळुसकि 
्ांनाही फुले ्ांनीच गौतम बयुदांचे चररत्र वलवहण्ास प्ितृ्त केले. ्ा चरित्राने 
पढेु िॉ. आंबेिकिांच्ा बाल्मनािि बुद्विचािाचा पवहलािवहला संसकाि 
केला. नंतिच्ा काळात (बुद्, कबीि ्ांच्ासह) फुले ्ांना गरुू ्मानून 
आंबेिकिांनी सांसकृवतकदृष्ट्ा दरुुसत होण्ाचा वनि्व् घेतला. त्ांनी िैवदक 
संसकृतीचे िच्वसि िगुारून आपली ्मळू संसकृती असलेली बौद्संसकृती 
सिीकािली आवि ते सांसकृवतकदृष्ट्ा दरुुसत िाले, कलचिली किेकट िाले. 
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थोिक्ात, ‘कालरि्मात िालेली सांसकृवतक चकू दरुुसत कििे महिजे 
कलचिली किेकट होिे.’ इचछेविरुद् लादली गेलेली, शोरि कििािी, 
जीिनविकासाला पोरक नसिािी संसकृती नाकारून ्मानिी जीिन सिा्वथा्वने 
फुलविण्ाची क्ष्मता असिािी संसकृती सिीकाििे महिजे कलचिली किेकट 
होिे. ने्मकी हीच भवू्मका ्ा पसुतकातील ्मवहलांनी घेतली आह.े आमही 
कलचिली इनकिेकट िालो होतो. आ्मच्ािि िैवदकसंसकृतीची गलुा्मी 
लादण्ात आली होती. ्ा गलुा्मीची जािीि आमहाला होत नवहती. आता 
्मात्र आमही जागतृ िालो असनू आ्मच्ािि लादली गेलेली गलुा्मवगिी 
िगुारून आमही सांसकृवतकदृष्ट्ा दरुुसत होत आहोत, कलचिली किेकट होत 
आहोत, ह े्ा पसुतकातून ्ा ्मवहला आत्मविश्ासपिू्वकतेने सांगत आहते. 
त्ांची ही कथने बुद्कालीन थेिीगाथेशी नाते सांगिािी असनू कलचरली 
करेकि ्ा ग्रंथाने बुद्ाच्ा वदशेने वनघालेला ्रिी्मकु्तीचा हा काििां सािा 
भाित किेत घेतल्ावशिा् िाहिाि नाही, ह ेसपषपिे दश्विण्ाचे का ््व केले 
आह.े 
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(पिीवक्षत पसुतक: वहॉइसेस ऑफ विसेंट, लेवखका: िोव्मला थापि, प्काशक : 
वसगल बुकस, वदलली, प्काशन िर्व : २०२०, प.ृ १६९, ्मलू्: रु. ४९९)

इगंलंिचे ्माजी पंतप्धान विनसटन चवच्वल ्ांचं एक खपू प्वसद् िाक् 
आह,े ते असं - ‘जो दशे आपला इवतहास विसिला त्ाला भविष्् नाही.’ 
पि इवतहास महिजे का्, तेवहाची परिवसथती का्, तेवहाचे सत्तावधकािी 
कोि, ह ेसंदभ्व लक्षात घेतल्ावशिा् घटनांचे ्ोग् आकलन होऊ शकत 
नाही. िोव्मला थापि ्ांचं लेखन जेवहा जेवहा िाचलं तेवहा तेवहा ्ाची 
उत्तिं सापिण्ाच्ा जिळ आहोत असं िाटलं. ्मग ते ऑन नॅशनॅवलझम 
वकंिा विच ऑफ अस आर आ ््यनस ही पसुतकं असोत, वकंिा कोितेही 
लेख िा भारिं असोत. थापि ्ांच्ा नुकत्ाच प्वसद् िालेल्ा व्ॉइसेस 
ऑफ वडसेंि ्ा पसुतकातील वििोधी आिाजांचा इवतहास पावहला की 
ताज्ा घिा्मोिी स्मजनू घ्ा्ला त्ाचा उप्ोग होतो. इवतहासकािाची 
स्माजा्मधील भवू्मका ही हीच आह,े असं िाटतं. 

प्ाचीन भािताचा इवतहास ्ाविर्ी कोितीही चचा्व िोव्मला थापि 
्ांचं नाि घेतल्ावशिा् पिू्व होऊ शकत नाही. आपि िोव्मला थापि 
्ांचा ्मळू अभ्ास जिी िाचला नसेल, तिीही त्ा आपल्ाला िेळोिेळी 
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्महत्िाच्ा सा्मावजक घटनांिि ्मकु्तपिे आपलं ्मत ्मांििाऱ्ा ‘पवबलक 
इटंलेकचअुल’ महिनू नककीच ओळखीच्ा आहते. 

१९३१ साली पंजाबी कुटंुबात जन्मलेल्ा िोव्मला थापि ्ांचे ििील 
सैन्ातले िॉकटि होते. त्ांच्ा बदल्ां्मळेु थापि ्ांचं शाले् वशक्षि ह े
पेशािि, िािळवपंिी ि पिुे ् ेथे िालं. त्ांच्ा एका ्मलुाखतीत त्ा सांगतात 
की, ‘एकदा आमही ्मदासला (आता चेननई) गेलो होतो. ििील एका 
म्वुि््म्मध्े घेऊन गेले. वतथे त्ांनी ्मला खपू वशलपं, प्ाचीन दगिांच े
प्काि, चोलिंशातील िाजांचे पतुळे दाखिले. त्ासंबंधीची पसुतकं घेऊन 
आमही घिी आलो. िविलां्मळेु ्मला िाचनाची आिि होतीच. पि ही 
पसुतकं िाचताना आधी कंटाळा आला, पि नंति गोिी िाटू लागली. ती 
पसुतकं ्मी भिाभिा िाचनू संपिली. त्ानंति ते ्माझ्ाशी त्ाबद्दल चचा्व 
करू लागले. वतथनूच ्मनात प्श्न पिू लागले, आपि कोि, आपलं ्मळू 
का्, आपल्ा प्ाचीन इवतहासात का् घिलं?’ ्ािरून िोव्मला थापि 
्ांना आपल्ाला सांगण्ात आलेल्ा इवतहासाला प्श्न विचािण्ाची सि् 
खपू पिूवीच लागली असािी ह ेलक्षात ्ेतं. पढेु पंजाब विद्ापीठातून इगं्रजी 
सावहत्ात पदिी घेतल्ानंति, उचच वशक्षिासाठी त्ांना पिदशेी जा्ची 
इचछा होती. तेवहा ििील महिाले, ‘्माझ्ाकिचे पैसे ्मी तुझ्ा लगनात हुिंा 
दणे्ासाठी ठेिले आहते, ति पदिी हिी की लगन तूच ठिि.’ तेवहा अवजबात 
न कचिता, ‘अथा्वतच पदिी’ असं उत्ति त्ांनी वदलं होतं. त्ानुसाि सन 
१९५८ ्मध्े लंिन विद्ापीठातून प्वसद् इवतहासकाि ए. एल. बाश्म ्ांच्ा 
्माग्वदश्वनाखाली त्ांनी आपली पीएच.िी. पिू्व केली. त्ांच्ा अभ्ासाचा 
विर् सम्ाि अशोक आवण मौ ््य साम्ाज्ाचं अध:पतन हा होता. त्ांच्ा 
अभ्ासाच्ा आधािे त्ांनी त्ांचं पवहलं पसुतक प्वसद् केलं. त्ानंति 
िोव्मला थापि ्ांनी सोमनाथ- मंवदर, शकयुं तला, प्ाचीन िारताचा इवत्ास, 
सांसककृ वतक ि सामावजक इवत्ास ्ासािख्ा चाळीसहून अवधक पसुतकांच ं
लेखन केलं आह.े थापि ्ांच्ा ्मते, वरिवटश इवतहासकािांनी त्ांच्ा पिंपिा, 
संसकृती, इवतहासलेखनाची पद्त िोळ्ांस्मोि ठेऊन भािताचा इवतहास 
वलवहण्ाचा प््तन केला. त्ा्मळेु आपले इवतहासलेखन चकुीच्ा पा्ािि 
उभे िावहले. ्ा पसुतकातही त्ांनी आपलं ह े्मत अधोिेवखत किण्ासाठी 
दाखले वदले आहते. 

त्ांच्ा प्ाचीन भािताच्ा इवतहासाच्ा ्मांििीसाठी त्ांना भाित 
सिकािने ‘पद्मभरूि’ ही पदिी दोन िेळा (सन १९९२ ि सन २००५) जाहीि 
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केली. पि दोनहीही िेळा त्ांनी ती नाकािली. ही पदिी नाकाििािी कदावचत 
ही पवहलीच व्क्ती असेल. त्ा महितात, ‘िैचारिक जगतातले सि्व ्महत्िाच े
पिुसकाि ्मला व्मळाले आहते. सिकािकिून पिुसकाि सिीकारून ्मी ्माि ं
सिातंत्् ग्मिेन आवि महिनू शासनाचा कोिताच पिुसकाि ्मी सिीकाििाि 
नाही.’ आज ८९ िरायंच्ा िोव्मला थापि ्ा जिाहिलाल नेहरू विद्ापीठात 
प्ोफेसि एव्मिटा (Professor Emerita) महिनू का ््वित आहते. आधवुनक 
जगातील स्माज्माध््मांचा िापि करून त्ा त्ांच्ा विद्ाथ्ायंपढेु ्ेत 
असतात. अनेक वििोधी आिाजांना अिकाश व्मळिनू दणे्ाचा प््तन त्ा 
किीत असतात. 

थापि ्ांना ्ा पसुतकाची कलपना त्ांनी २०१९ साली वदलली्मध्े 
वदलेल्ा दोन व्ाख्ानांिरून सचुली. पवहलं ‘ने्मीचंद स्मतृी व्ाख्ान’ 
ज्ाचं शीर्वक होतं - The Presence of the Other : Religion and 
Society in Early India. त्ाबिोबिच ‘तािकंुिे स्मतृी व्ाख्ान’ ज्ाच ं
शीर्वक होतं - Renunciation, Dissent and Satyagraha. ् ा दोन एकाच 
प्कािच्ा विर्ांना एकत्र करून त्ाला आिखी व्ापक असा ऐवतहावसक 
संदभ्व दऊेन ही व्ाख्ानं पसुतक सिरूपात िाचकांस्मोि आिािीत असं 
ठिलं. त्ा्मळेु ्ा पसुतका्मध्े िैवदक काळापासनू ते आताप य्ंत विविध 
प्कािे घिलेल्ा वििोधी आिाजांचं वििेचन केलं गेलं आह.े 

 पसुतकाच्ा सरुुिातीलाच त्ा असं सपष कितात, की वििोधी 
आिाजांचा अभ्ास, महिजे आपली संसकृती कशाप्कािे घित गेली ्ाचा 
अभ्ास कििे. त्ा्मळेु ‘वििोधी आिाजांच्ा अभ्ासावशिा्’ कोित्ाही 
संसकृतीचं आकलन होिं शक् नाही. आजच्ा भािताचा विचाि केला ति 
कोित्ाही प्कािच्ा वििोधी आिाजाला दाबून टाकण्ाची पद्त बघा्ला 
व्मळते. लोकशाही्मध्े वििोधी आिाज हा गिजेचाच नवह े ति तो असि ं
अपरिहा ््वही आह.े वििोधी ्मतांनाही ्मान् करून, त्ाला अिकाश दऊेन, 
सा्मंजस्ाने जगिं ही लोकशाही. पि आज असं वचत्र वनवश्चतच नाही. ्ा 
पाश््वभ्ूमीिि पसुतकाचा हा विर् खपूच ्महत्िाचा िाटतो. 

पि केिळ ्ा विर्ािि िाचा्ला व्मळेल ही अपेक्षा केली ति 
िाचकांची वनिाशा होिाि. पि पसुतकाची प्कििं िाचल्ािि आजच्ा 
वििोधी आिाजाचे ऐवतहावसक संदभ्व स्मजनू घेिंही तेिढंच ्महत्िाच ं
आह,े ह ेलक्षात ्ेतं. पसुतकातील ्मखु् आश्ाची नऊ भागांत विभागिी 
केली आह.े िैवदक काळापासनू ित्व्मानकाळाप य्ंतच्ा ्मतभेदांची, िैवदक 
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व्िसथेला सपष -असपषपिे वििोध कििाऱ्ा आवि का््म ‘इति’ ्मानल्ा 
गेलेल्ा आिाजांची चचा्व ्ा विभागां्मध्े किण्ात आली आह.े िैवदक 
सावहत्ातील दासीपतु्र रिाह्मिाच्ा उदाहििािरून िैवदक काळातील 
सा्मावजक सति आवि वसथती स्मजनू घेण्ाचा प््तन किण्ात आला आह.े 
तसेच दस्,ू असिु आवि व्ात्ांची नकािात्मक पद्तीने उपवसथती नोंदिण्ात 
आलेली वदसते, पि तिीही आपिास त्ांच्ा संसकृतीची, सा्मावजक सतिांची 
आवि ध्मा्वची िैवदक सावहत्ातून उकल होत नाही. दासीपतु्रांना िैवदक 
स्माजिचनेत सा्मािनू घेतले गेले असले, तिी त्ांना स्मान सथान व्मळालेले 
वदसत नाही. ्महाभाितात ्महत्िाची भवू्मका वनभाििािा विदिु अनेक 
घटनांिि ्महत्िाचे ्मतभेदाचे ्मदु्दे नोंदितो. पि त्ाला उचच दजा्व व्मळालेला 
वदसत नाही. िैवदक सावहत्ात दासीपतु्राची उपवसथती ही ‘सि’ आवि ‘इति 
’वकंिा ‘इति’ ्ांच्ातील संिाद आवि ्मतभेदांना काही प््मािात सा्मािनू 
घेण्ाच्ा प्वरि्ेचे उदाहिि आह,े असे िोव्मला थापि वलवहतात.

थापि ् ांच्ा ्मते, कोित्ाही संसकृतीची प्गती होते ती वतथे घििाऱ्ा 
िैचारिक घसुळिी्मळेु आवि ही घसुळि आपले ्मतभेद ्मांिल्ा्मळेु 
होते. भाितात आधवुनकपिू्व कालखंिात धाव्म्वक विचाि आवि कलपनेच्ा 
अवभव्क्तीच्ा ्माध््मातूनच सत्तेला प्श्नांवकत केले जात होते आवि 
महिनूच आधवुनकपिू्व काळात आपिास संप्दा्ांच्ा ्माध््मातून ‘अनेक 
सि’ आवि ’अनेक इति’  वदसतात, अशी ्मांििी थापि ्ांनी केली आह.े 
आपल्ाकिे वहदं ूआवि ्मसुल्मान अशी ही विभागिी इगं्रजांनी भाितािि 
िाज् किा्ला लागल्ापासनू िाली आह,े असंही त्ा महितात. भाितात 
असलेल्ा अनेक संप्दा्ांना, सा्मावजक गटांना केिळ वहदं ूमहििे अ्ोग् 
आह,े असंही त्ांचं महििं आह.े िािकिी, ्महानुभाि, वलंगा्त, खोजा, 
्मोपला आवि कबीिपंथी अशा सिायंनाच आपि वहदं ू वकंिा ्मसुल्मान ्ा 
चौकटीत घातले. त्ांचे असे विभाजन कििे अनैवतक आह,े अशी ्मांििी 
त्ांनी ्ा पसुतकात केली आह.े अठिाव्ा शतकात बंगाली ‘म्ाराष्ट्-
पयुराणा’त ्मिाठ्ट ्ांना गाई-रिाह्मिांची हत्ा कििािे असे महटले आह,े अशी 
नोंद थापि ्ांनी केली आह.े

थापि ् ांनी गांधीजींच्ा सविन् का्दभेंग वकंिा असहकाि ् ा वििोध 
दश्वविण्ाच्ा पद्तीचं चांगलं विशे्रि केलेलं आह.े वरिवटश ह ेका्द्ानं 
आपला अं्मल िचत होते ह ेगांधीजींच्ा लक्षात आलं. अशा का्द्ाला तो 
का्दा ्मोिून, सा्मवूहक पद्तीनं वििोध कििं, ह ेवतथनू ्ेतं. 
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पसुतकात सिातंत््ोत्ति काळा्मधले दाखले आिखी हिे होते असं 
पसुतक िाचताना िाटलं. थापि ्ांनी ्ा काळातील आंदोलनांबद्दल, 
वििोधांबद्दल पसुट भाष्् केलेलं वदसतं. आश्च ््व महिजे २०११ सालच्ा 
भ्रषाचािवििोधी आंदोलनानं दशेाचं िाजकािि बदललं होतं. ् ा आंदोलनाचा 
्मोठा फा्दा त्ािेळच्ा वििोधीपक्षाला िाला. पि तिीही ्ा पसुतकात 
अणिा हजािे ्ांचा उललेख नाही वकंिा ्ा आंदोलना्मधनू िाजकी् शक्ती 
महिनू स्मोि आलेल्ा केजिीिाल ्ांचाही उललेख नाही. पि कदावचत ्ा 
अनुललेखातच थापि ्ांचं महििं दिलं आह.े 

आधवुनक काळातील उदाहििं क्मी असल्ानं नव्ा िाचकांना ह े
पसुतक अध्विट िाटण्ाची शक्ताही आह.े पि सदुृढ लोकशाहीसाठी 
्मतभेद होिं, ्मतभेद पचििं आवि ्मतभेद ्मान् कििं अत्ािश्क आह,े 
ह ेअसं ्मानिाऱ्ा सिायंसाठी ह ेपसुतक महिजे ऐवतहावसक पि्विीच आह.े 
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हर्ष जगझाप
हर्ष जगझाप ह ेसावित्रीबाई फुले पणुे विद्ापरीठ, पणुे येथे विपार्षमेंर ऑफ पॉवलवरकस 
अँि पव्लक अॅिवमविस्टे्शि या विभागात प्ाधयापक असिू गेलरी तरीस िरषे 
अधयापिक्ेत्ात काय्षरत आहते. आंबेडकरी चळवळ (२०१५), आंबेडकरवाद 
(२०१५), महाराष्ट्ातील आंबेडकरी राजकारणाचे समकालीन आकलन (सहलेखि) 
(२०१५) हरी पसु्तके प्वसद्ध असिू तयाांिरी महाराष्ट्ातील जातीय अतयाचार (२०१५) या 
ग्ांथाचे सांपादि केले आह.े तसेच ते महाराष्ट्ाचया सामावजक- साांस्ककृ वतक चळिळींमधये 
सवरिय आहते. विविध विद्ापरीठाांमधये ि सांस्थाांमधये शोधविबांध सादररीकरणासाठरी ि 
माग्षदश्षिासाठरी तयाांिा आमांवत्त केले जाते. 

अशोक लक्ष्मीबाई नािायणिाव िाणा
अशोक लक्मरीबाई िारायणराि राणा महाराष्ट् शासिाचया ‘महाराजा सयाजरीराि 
गायकिाि चररत् साधिे प्काशि सवमतरी’त सदस्य या िातयािे सधया काय्षरत आहते. 
माधयवमक विद्ालयामधये कलावशक्क तसेच कविष्ठ ि िररष्ठ महाविद्ालयाांमधये 
मराठरीचे अधयापक महणिू ते काय्षरत होते. अमराितरी येथरील मवहला महाविद्ालयाचया 
मराठरी विभागातूि २०१५ सालरी ते सेिावििकृत्त झाले. तयाांिरी ‘विलास सारांग याांचया 
कथाांिररील अवतिास्तििादरी छाया’ या विरयािर एम.वफल.चरी पदिरी आवण सांत 
गािगेबाबा अमराितरी विद्ापरीठातूि तयाांिरी ‘मराठरी कथा ि कविताांमधरील िाग 
वमथक ि प्वतमा याांचा वचवकतसक अभयास’ या विरयािर परीएच.िरी.पदिरी प्ाप्त 
केलरी आह.े राष्ट्रीय ि आांतरराष्ट्रीय चचा्षसत्ाांमधये तयाांिरी शोधविबांधाांचे िाचि केले 
आह ेतर शोधवियतकावलकाांमधिू तयाांचे शोधविबांध प्कावशत झाले आहते. तयाांिरी 
१९६७ पासिू लेखिास आरांभ केला असिू आजतागायत तयाांचरी छत्रपती शिवराय, 
सवराजयसंकश्पका राष्ट्माता शजजाऊ, आरोपीचया शपंजऱयात संभाजी, लोकांचा राजा 
िाहू छत्रपती, लोकमाता अशह्यामाई, गणेि जनमाचया कथेचा अथ्थ, बौद्ध गणपती व 
सरसवती, शवनासोंडेचा गणपती, वैज्ाशनक दृशटिकोन व जादटूोणा, शवठोबा कुणाचा?, 
गढुीपाडवा किासाठी? दिेो-दिेींचया लक्मी, ग्ामगीतेतील ग्ामशनमा्थण पंचक, दवे 
धम्थ, दवेाशदकांचे रहसय, राष्ट्संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, साशहतय शनशम्थती 
प्रशरिया व आसवाद, साशहतयाची भाषा, आशदमाया, भारतीय मातदृवेता इतयादरी ७० 
पसु्तके प्कावशत झालरी आहते. तर पौवा्थतय मातदृवेता, पाश्ात्य व आशरिकी मातदृवेता, 
गणपतीदवेता, दवैतांची गोटि, सण-उतसव, असतयाची सतयकथा इतयादरी पसु्तके 
प्काशिाचया िारेिर आहते. महातमा गाांधरी आांतरराष्ट्रीय वहांदरी विश्व विद्ापरीठ, िधा्ष, 
सांत गािगेबाबा अमराितरी विद्ापरीठ, राष्ट्सांत तुकिोजरी महाराज िागपरू विद्ापरीठ, 
स्िामरी रामािांद तरीथ्ष मराठिािा विद्ापरीठ तसेच सावित्रीबाई फुले पणुे विद्ापरीठ अशा 
विविध विद्ापरीठाांमधये तयाांिरी अभयासपणू्ष वयाखयािे वदलरी आहते. सांत गािगेबाबा 
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अमराितरी विद्ापरीठ, यशिांतराि चवहाण मकु्त विद्ापरीठ, िावशक आवण किा्षरक 
विद्ापरीठ येथरील अभयासरिमाांमधये तयाांचे लेख आवण पसु्तके समाविष्ट झालरी आहते. 
साप्ाशहक शचत्रलेखा, मुांबईमधरील तयाांचया असतयाची सतयकथा आवण मातपृजून 
शवश्वभजन या लेखमाला अवतशय िाचकवप्य ठरलया. तयाांिा विविध सांस्थाांचे परुस्कार 
प्ाप्त झाले असिू तयाांिरी विविध सावहतय सांमेलिाचे अधयक्पदहरी भवूरविले आह.े

देवेंद्र उबाळे
दिेेंद्र उबाळे ह े एल.आय.सरी. ऑफ इांविया या सांस्थेत ‘उचच शे्णरी साहाययक’ या 
पदािर काय्षरत आहते. तयाांिरी एम.ए.(पावल), एम.वफल. (पावल), एल.एल.बरी. या 
पदवया प्ाप्त केलया आहते. तसेच ते िेर पररीक्ा उत्तरीण्ष झाले आहते. तयाांचे सात 
ग्ांथ प्कावशत असिू चार ग्ांथाचे तयाांिरी सांपादि केले आह ेआवण आजिर विविध 
पररसांिादाांमधये तयाांिरी शोधविबांधाांचे िाचि केले आह.े

अरुणा ढेिे
अरुणा ढेरे या सपु्वतवष्ठत मराठरी किरी, कथाकार, समरीक्क आवण विचारिांत लेखक 
आहते. १९८६सालरी ‘स्िातांत्योत्तर मराठरी कथा-कादांबऱयाांचा आवदबांधातमक अभयास’ 
(जरी. ए. कुलकणणी आवण वचां.त्यां.खािोलकर याांचया विशेरसांदभा्षत) या विरयािररील 
सांशोधिकाया्षसाठरी तयाांिा विद्ािाचस्पतरी (परीएच.िरी.) हरी पदिरी प्ाप्त झालरी आह.े 
पणुे विद्ापरीठाचया शैक्वणक माधयम सांशोधि कें द्रात अधयापक-विमा्षतरी महणिू, राजय 
वशक्णशास्त्र सांस्थेत सावहतय-विभागप्मखु महणिू काय्षरत असतािा तयाांिरी पसाय या 
मावसकाचे सांपादि केले. कथा, कविता, लवलत लेख, बालसावहतय, िैचाररक लेखि 
आदींमधये तयाांिरी समथ्षपणे लेखि केले असिू काहरी ग्ांथाांचे सांपादिहरी तयाांिरी केले 
आह.े अज्ात झऱयावर रात्री (१९९५), भगवया वाटा (१९९१), वेगळी माती वेगळा 
वास (२००२), शवसमशृतशचते्र (१९९८), कशवतेचया िोधात अशा काहरी िािाांचा येथे 
उललेख करता येईल. िॉ. लाभसेरिार प्वतष्ठाितफषे  वदला जाणारा ‘िॉ. लाभसेरिार 
सावहतय सनमाि’, महाराष्ट् सावहतय परररद, जळेु-सोलापरू शाखा आवण वप्वसजि 
फाऊां िेशि, सोलापरू याांचयातफषे  वदला जाणारा ‘दत्ता हसलगरीकर श्ेष्ठ सावहवतयक 
राजयस्तररीय परुस्कार’ याांसह अिेक परुस्काराांिरी तयाांिा सनमावित केले गेले आह.े 
प्ाचरीि भारतरीय साांस्ककृ वतक प्िाह, लोकसांस्ककृ तरी, स्त्ररीजरीिि, सांत वस्त्रयाांचे योगदाि 
आदरी तयाांचया वचांतिाचे विरय आहते. राजय मराठरी विकास सांस्था, महाराष्ट् राजय 
सावहतय-सांस्ककृ तरी मांिळ आवण राजय लोकसावहतय सवमतरी अशा विविध महत्िाचया 
सवमतींिर काय्षरत असतािा तयाांिरी महत्िपणू्ष योगदाि वदले आह.े २०१९ सालरी 
यितमाळ येथे झालेलया ९२वया मराठरी सावहतय सांमेलिाचे अधयक्पद तयाांिरी भरूविले 
आह.े
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नंददनमी आतष्दिद्ध
िांवदिरी आतमवसद्ध या किरी असिू तयाांिरी ‘सांस्ककृ त आवण तौलविक सावहतयाभयास’ या 
विरयाांत एम.ए. केले आह.े द.ै सकाळमधये पत्काररता, राजय मराठी शवकास संसथेचया 
‘अिुिादमाला प्मखु’ महणिू तयाांिरी काम केले आह.े िकृत्तपते् आवण िामिांत वदिाळरी 
अांकाांमधिू विविध विरयाांिर साततयािे स्तांभलेखि ि लेखि कररीत असतात. भारतरीय 
सावहतय, स्त्ररीजरीिि, वचत्पर गरीत-सांगरीत तसेच विविध साांस्ककृ वतक-सामावजक विरयाांिर 
तयाांिरी लेखि केले आह.े तयाांिा वहांदरी, बांगालरी, उदू्ष, फारसरी या भारा अिगत असिू 
कथाांचे ि कविताांचे अिुिादहरी केले आहते. िांवदिरी आतमवसद्ध याांचरी नारीजातक, 
कोरा कागद, शनळी िाई, ओळख, कथालोक, मैं िायर तो नहीं, यह गशुलसतााँ हमारा, 
अपवू्थ बंगाल, कारेनामा, शवदशेिनी इतयादरी पसु्तके प्कावशत असिू तयाांचया कोरा 
कागद शनळी िाई या पसु्तकास ‘राजय िाङ्मय परुस्कार’ वमळालेला आह.े 

अंजलमी जोशमी 
अांजलरी जोशरी या मी अ्बट्थ एशलस या लोकवप्य पसु्तकाचया लेखक असिू मिोिैज्ाविक 
समपुदशेक महणिू काय्षरत आहते. तयाांिरी मुांबई विद्ापरीठातूि ‘जरावचवकतसा समपुदशेि’ 
(Geriatri Counselling) या विरयात एम.वफल., तर ‘तक्ष सांगत भाििाप्धाि ित्षि 
उपचारपद्धतरी’ (REBT Psychotherapy) या विरयात परीएच.िरी. पदिरी प्ाप्त केलरी 
आह.े सधया तया मुांबईमधरील ‘िेवलांगकर इवनस्रर्यरू ऑफ मॅिेजमेंर, िेवहलपमेंर अॅणि 
ररसच्ष’ या शैक्वणक सांस्थेत सहयोगरी अवधष्ठाता आवण ‘मािि सांसाधि’ विरयाचया 
प्ाधयापक महणिू काय्षरत आहते. तयाांिरी आपलया आयषु्यातरील बराच काळ हा 
वशक्णक्ेत्ात वयवतत केला आह.े अिेक सांस्था- सांघरिाांिा तया ‘मािसशास्त्रज् 
सललागार’ तसेच ‘मािि सांसाधि सललागार’ महणिू आपलरी सेिा दते असतात. 
आय.सरी.एस.एस.आर.तफषे  वदलरी जाणाररी ‘यांग िॉकररल फेलोवशप’, स्िरीिितफषे  वदलरी 
जाणाररी ‘वलिॉअस-पाम स्कॉलरवशप’ (Linnaeus-Palme Scholarship), ‘बेस्र 
अॅकॅिवमक परफॉम्षनस’, ‘बेस्र मेंरॉर’, ‘आऊरस्रॅवनिांग अवचवहमेंर’ तसेच ‘महाराष्ट् 
फाऊां िेशि’ आवण ‘महाराष्ट् सावहतय परररद’ेतफषे  वदला जाणारा ‘सिवोतककृ ष्ट सावहतय 
सनमाि’ असे अिेक परुस्कार तयाांिा प्ाप्त झाले आहते. आजिर तयाांिरी वफकशि आवण 
िॉिवफकशि स्िरूपातरील सात पसु्तकाांचे लेखि केले आह,े तर विविध राष्ट्रीय आवण 
आांतरराष्ट्रीय सांशोधिपवत्काांमधिू शांभरचयािर तयाांचे लेख प्कावशत झाले आहते.

िेणुका ओझिकि 
रेणकुा ओझरकर या मुांबई विद्ापरीठाचया भाराविज्ाि विभागात साहाययक प्ाधयापक 
महणिू काय्षरत असिू मराठरी ि इतर भारतरीय भाराांचरी सांरचिा, िाकयविनयास, 
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पदविनयास, वशक्णक्ेत्ातरील भारा इतयादरी तयाांचया आििरीचरी सांशोधिाचरी क्ेत्े 
आहते. ‘मराठरीतरील सांयकु्त वरियापदाांचरी सांरचिा’ या विरयािर तयाांिरी परीएच.िरी.साठरी 
सांशोधि-प्बांधाचे लेखि केले आह.े 

अदवनाश पांडे
अवििाश पाांिे ह े मुांबई विद्ापरीठाचया भाराविज्ाि विभागात साहाययक प्ाधयापक 
ि विभागप्मखु महणिू काय्षरत आहते. भारािैज्ाविक वचवकतसा, अथ्षविचार, 
िाकयविनयास, भावरक िापर, भारा ि समाज, बहुभावरकता, वशक्णक्ेत्ातरील भारा 
इतयादरी विरयाांचा ते सांशोधिपर अभयास करत असतात. तयाांिरी आजिर ‘भारेचया 
सांरचिािादरी तत्िप्णालरीमधये मौवखकता’, ‘िसईचया भावरक भपू्दशेाचा अभयास’ ह े
सांशोधि-प्कलप पणू्ष केले आहते. 

िंयोदगता ढष्ढेिे
सांयोवगता ढमढेरे या गेलरी तरीस िरषे मकु्त पत्काररता आवण सामावजक सांस्थाांचया 
क्ेत्ात काय्षरत आहते. ‘स्त्ररीमकु्तती आांदोलि सांपक्ष  सवमतरी’चया सवरिय सदस्य 
असिू सामावजक प्शाांकररता विशेरतः ‘मवहला’, ‘सेकस िक्ष स्ष’ आवण ‘लैंवगक 
अलपसांखय’ या विरयाांिर तया लेखि आवण माधयमिकालत करत आहते. एच.
आय.वहरी., सेकस िक्ष स्ष आवण लैंवगक अलपसांखय याांचयाबद्दल ‘माधयमात िापरलरी 
जाणाररी मराठरी पररभारा’ अवधक अचकू आवण सांिेदिशरील असािरी, यासांबांधरी 
पवुस्तकालेखि केले आह े आवण तयाचबरोबर राजय-वजलहा-तालकुा स्तराांिररील 
पत्काराांसाठरी विविध प्वशक्ण िग्ष तयाांिरी आयोवजत केले आहते. 

दवनया ष्ालतमी हिमी
वििया मालतरी हररी या बरीएस.सरी. असिू तयाांिरी ‘लॅब रेवकिवशयि’चा कोस्ष पणू्ष 
केला आह.े १९८० पासिू विविध के्त्ाांत विविध जबाबदाऱया समथ्षपणे साांभाळत 
आजतागायत तया साततयािे सामावजक काय्ष करत आहते. तसेच २०१४ पासिू ‘यवुिक 
फाऊां िेशि’चया विश्वस्त असिू ‘यवुिक फाऊां िेशि’चया अांतग्षत ‘शैक्वणक सांशोधि 
कें द्रा’चरी स्थापिा आवण तयाांिरी केलेले काय्ष ह ेतयाांचे विशेर योगदाि आह.े यावशिाय 
‘भारत ज्ाि-विज्ाि समदुाय’चया ितरीिे जिळपास ७५ चयािर पसु्तकाांचे लेखि 
आवण तयावयवतररक्त स्ितांत्पणेहरी काहरी पसु्तकाांचे वलखाण, सांपादि ि भाराांतर तयाांिरी 
केले आह.े तयात मलुांना फुलायचे तर, अथ्थपणू्थ शिक्षणाचया शदिेने, बहुभाशषकता, 
गणुवत्ापणू्थ शिक्षणाचा पाया, गाणयाची िाळा या पसु्तकाांचा समािेश आह.े
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गमीतालमी दव. षं्. 
गरीतालरी वि. मां. या रसायिशास्त्राचया वििकृत्त प्ाधयापक असिू तया जीवनसंसथा, नारी 
समता मंच, शनगराणी मशहला बालक शवकास संसथा, शवमेनस नेटवक्थ , िाश्वत आदरी 
सांस्थाांचया सांस्थापक सदस्य ि पदावधकाररी आहते. संदभाांसशहत स्तीवाद, स्तीप्रश्न 
सोडवताना, प्रश्न परुुषभानाचे, कथा गौरीची इतयादरी पसु्तकाांचया तया सांपादक सदस्य 
असिू शमळून साऱयाजणी मावसक ि परुुष उवाच ह्ा वदिाळरी अांकाांचया सांपादक 
महणिू काय्षरत आहते.

िेणुकादाि उबाळे
रेणकुादास उबाळे ह े भांिारा वजलह्ातरील तुमसर येथे एस.एि.मोर महाविद्ालयात 
मराठरी विरयाचे साहाययक प्ाधयापक ि विभागप्मखु महणिू काय्षरत आहते. याांिरी 
आपले वशक्ण सावित्रीबाई फुले पणुे विद्ापरीठाचया मराठरी विभागातूि पणू्ष केले. तसेच 
पणुयातरील राििे इवनस्रर्यरूमधिू पत्काररतेचे वशक्ण घेतले ि काहरी िरषे पत्काररता 
केलरी. ‘िसांत आबाजरी िहाके याांचया कविताांचा वचवकतसक अभयास’ या विरयािर 
तयाांिरी एम.वफल. केले आह.े तसेच पररवत्थनाचा वाटसरू, महाराष्ट् साशहतय पशत्रका, 
अक्षरगाथा इतयादरी वियतकावलकाांमधिू ि काहरी ग्ांथाांमधिू विविध विरयाांिर तयाांच े
लेख प्कावशत झाले आहते. ‘मराठरीचया शालेय अभयासरिमातरील विचारप्णालरी ि 
प्भतुि’ या विरयािर स्िामरी रामािांद तरीथ्ष मराठिािा विद्ापरीठ, िाांदिे येथे तयाांच े
परीएच.िरी.चे सांशोधि सरुू आह.े लोकसावहतय, सामावजक भाराविज्ाि ि विशेरतः 
भरकया-विमकु्ताांचया साांकेवतक बोलींचा अभयास ह ेतयाांचया अभयासाचे विरय आहते. 
‘सतयशोधक वशक्क सभे’चे ते सवरिय काय्षकतषे असिू महाराष्ट्ातरील फुले-आांबेिकररी 
चळिळरीसोबतच अिेक पररित्षििादरी चळिळींमधये ि सांघरिाांमधये काय्षरत आहते.

अनंत देशषु्ख
अिांत दशेमखु ह ेश्रीमतरी िाथरीबाई दामोदर ठाकरसरी मवहला विद्ापरीठ, मुांबई येथरील 
मराठरी विरयाचे वििकृत्त प्ाधयापक आहते. तयाचबरोबर एक मराठरी लेखक, सांशोधक, 
चररत्कार आवण समरीक्कहरी आहते. अननवय, कुसमुावती दिेपांडे आशण गतकाल 
या पसु्तकाांचे तयािरी सांपादि केलेले आह.े तयाांचा ‘रधों अष्टखांिातम’ हा महतिाकाांक्री 
प्कलप असिू मराठी साशहतयातील पशहला अश्ीलतेचा वाद : संिोधन आशण 
संपादन, ‘गोपाळराव जोिी यांचा शवलायतचा प्रवास हरी तयाांचरी सांपादिे आहते. र. 
धों. कववे, श्ीधर बळवंत शटळक : चररत्र आशण लेखसंग्ह, राँ गलर र. प.ु परांजपे, शव. 
द. घाटे, केतकरमासतर हरी तयाांिरी वलवहलेलरी प्वसद्ध चररत्े आहते. तर आंबेया डहाळी 
हा लवलतलेखसांग्ह प्वसद्धरीचया िारेिर आह.े तयाचप्माणे साशहतयशचंतन, रंगयात्रा, 
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मराठी साशहतय संिोधन : सवरूप शवचार, जमलेली पानं : वसंत सबनीस गौरव गं्थ, 
गंगाधर गाडगीळ : वयक्ी आशण सटृिी, गंगाधर गाडगीळ यांचे साशहतय, प्रा. वसंत 
कानेटकर : साशहतयवेध, भैरपपांचे कादबंरीशवश्व, आजचे नाटककार, मराठी कादबंरी 
आसवादयात्रा आदरी ग्ांथाांमधयेहरी तयाांचे लेखि समाविष्ट केलेले आहते. तयाांिरी एकूण 
२० एम.वफल. आवण १० परीएच.िरी.चया विद्ावथ्षिींिा माग्षदश्षि केले आह े तसेच 
तयाांचया विविध प्कारचया काया्षसाठरी अिेक परुस्काराांिरी तयाांिा सनमावित केले आह.े
 

िेखा ठाकूि
रेखा ठाकूर या ‘िांवचत बहुजि मवहला आघािरी’चया प्दशे अधयक् महणिू काय्षरत 
आहते. फुले, आांबेिकर, गाांधरी, लोवहया ह्ा चार विचारधाराांिा अिुसरत चळिळींचया 
िैचाररक जिणघिणरीमधये तयाांचरी महत्िाचरी भवूमका आह.े तयाांचे आई-ििरीलहरी 
समाजिादरी चळिळरीतच असलयामळेु लहािपणापासिूच राजकतीय-सामावजक 
काय्षरिमाांत तया सवरिय आहते. १९७० ते १९८० या दशकात तयाांिरी यवुक रिांती 
दल या यिुक सांघरिेमधये वरियाशरील सहभाग घेतला. फुले-आांबेिकररी चळिळरीत 
गेलरी पस्तरीस िरषे तया काय्षकता्ष आहते. बहुजििादरी दृवष्टकोणातूि स्त्ररीप्शाांचरी माांिणरी 
ि बहुजि वस्त्रयाांचया सांघरिाांचया कामात तया काय्षरत आहते. वहरी. परी. वसांग याांिरी 
‘मांिल आयोगा’चया अांमलबजािणरीचरी घोरणा करणयापिूणीपासिू ओबरीसींचया 
‘आरक्ण आांदोलिा’त गेलरी ४० िरषे तयाांचा सहभाग आह.े ‘मांिल आयोगा’चया 
अांमलबजािणरीचरी घोरणा केलयािांतर सांघपररिारािे ि ब्ाह्मणरी राजकतीय शक्तींिरी 
केलेलया बाबररी मवशदरीचया पतिािांतर मुांबईत उसळलेलया दांगलरीमधये शाांतता 
प्स्थावपत करणयासाठरी तयाांिरी काम केले.

योदगनमी िाऊळ 
योवगिरी राऊळ या ‘आयिरीबरीआय बँक’ या सरकाररी उपरिमाचया बँकेतूि 
स्िेचछावििकृत्तरी घेऊि गेलरी दहा िरषे लेखि/पत्काररता करत आहते. याचबरोबर १९८५ 
पासिू ‘स्त्ररी-मकु्तती सांघरिे’चया विश्वस्त मांिळािर सवरिय आहते तर २०१२ पासिू 
पे्ररक, ललकारी या स्त्ररी-चळिळरीचया मावसकाचया सांपादक मांिळािर काय्षरत आहते. 
‘प्वसद्धरीमाधयमे आवण सामावजक प्श’ या विरयािर तया वियवमत लेखि करतात. 
‘Dr Ambedkar’s Thoughts’ या विरयातरील मुांबई विद्ापरीठाचया ‘पदवयतु्तर 
पदविका अभयासरिमा’त २०१३ सालरी तया प्थम रिमाांकािे उत्तरीण्ष झालेलया आहते. 
िॉ. बाबासाहबे आांबेिकर याांचया लेखिाचा आवण विचारधारेचा विशेरतिािे अभयास 
करूि स्त्ररीसक्मरीकरण, वस्त्रयाांचे आवथ्षक स्िािलांबि तसेच सामावजक नयायासाठरी िॉ. 
आांबेिकराांचया विचाराांचरी गरज या विरयाांिर तयाांचरी वयाखयािे ि लेख प्वसद्ध होत 
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असतात. बाईपणातून बाहरे पडताना... आवण मखुवटा उतरव्यावर... ह ेतयाांचे दोि 
कावयसांग्ह प्वसद्ध झाले आहते. 

अदनता पगािे
अविता पगारे या बरी.ए. (राजयशास्त्र) ि एम.एस.ि्लय ु(मवहला आवण बाल कलयाण) 
झालेलया असिू तया सधया एम.बरी.ए. करत आहते. गेलरी तरीस िरषे सामावजक 
क्ेत्ात काय्षरत असिू वलांगाधाररत वहांसाचार थाांबिणयासाठरी समाजातलया विविध 
समहूाांबरोबर तयाांिरी काम केले आह.े समपुदशेि, प्वशक्ण, मेळािे याांमाफ्ष त हा 
विरय जास्तरीत जास्त लोकाांपययंत पोहोचििू तयाांिा या चळिळींचा भाग करणयासाठरी 
तया प्यतिशरील आहते. आतापययंत तयाांिरी ‘मवहला हकक सांरक्ण सवमतरी’, िावशक 
येथरील वजलह्ाचया मवहला आवण मलुाांकररता साहाययक कक्ात काम केले तसेच 
िांतर याच के्त्ात महाराष्ट्ाचरी ‘समनियक’ महणिूहरी काम पावहले. ‘फयचुर ग्पु’ ह्ा 
वबग बाजारचया कां पिरीत CSR मधये सात िरषे काम केले असिू ‘स्ियांसाहाययता 
गरा’(SHG) चया मवहलाांचे उतपादि वबग बाजारचया दकुािात आणिू तयाांिा माकषे र 
वमळििू दणेयासाठरीहरी प्यति केले. सधया ‘वलांगाधाररत वहांसाचार’ हाच विरय घेऊि 
विद्ाथणी, यिुा याांतहरी विशेरतः मलुगे, तरुण याांचयाबरोबर काम कररीत आहते. 
मलुगयाांिा ‘मावसक पाळरी ि आरोगय’ या सांदभा्षत सांिेदिशरील करणयाचे काम सरुू 
आह.े तसेच ‘जि आांदोलिाचया राष्ट्रीय समनिय सवमतरी’मधये सामावजक सांघरा्षसाठरी 
तया मेधाताई पारकर याांचयाबरोबर ‘महाराष्ट् ररीम’मधये काम कररीत आह.े लोकमतचया 
‘मैत्’ परुिणरीत वसतीवरची पोर िािािे वलवहलेलया ३१ लेखाांचा हा सांग्ह ह्ाच िािािे 
पसु्तक रूपािे प्वसद्ध झालेला आह.े आह.े तयाांिरी ‘जेनिर’ या विरयािर वलवहलेलरी 
पवुस्तका हरी प्वशक्ण काया्षसाठरी साहाययक आह.े

षु्क्ा दाभोलकि
मकु्ता दाभोलकर याांिरी ‘रारा समाजविज्ाि सांस्थे’तूि एम.ए. केले असिू तयाांच े
एल.एल.बरी. झाले आह.े ग्ाम पांचायत, ग्ामसभा, ग्ामवशक्ण सवमतरी इतयादरी ‘पांचायत 
राज सांस्थाां’मधये सवरिय असलेलया ग्ामस्थाांिा प्वशक्ण दतेात. तसेच ‘कौरुांवबक 
वहांसाचार’ या विरयाांिर गेलरी पांचिरीस िरषे कोकणातरील ग्ामरीण भागात काम कररीत 
आहते. तयाचबरोबर विद्ाथणीदशेपासिू ‘महाराष्ट् अांधश्द्धा विमू्षलि सवमतरी’चया 
काय्षकता्ष आहते.
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वािंतमी दाष्ले
िासांतरी दामले याांिा मुांबई विद्ापरीठाचया इवतहास विभागात २५ िरषे अधयापिाचा 
आवण मुांबई विद्ापरीठाचयाच (आधरी रवशयि आवण सोववहएर अभयासकें द्र असे िाि 
असणारे परांतु िांतर िामाांतर झालेले) ‘यरेुवशअि अभयासकें द्रा’त सांशोधि सहयोगरी 
महणिू पाच िरायंचा अिुभि आह.े तसेच मराठरी भारेत पसु्तके प्कावशत करणाऱया 
आवण सांस्ककृ तरीचे िाचि-सांिध्षि करणाऱया ग्ंथाली एक वाचक चळवळीचया 
उपरिमाांमधरील तया एक विश्वस्त असिू सवरिय सभासदहरी आहते. वशिाय तया 
िावर्षकाांक प्कावशत करणाऱया स्तीउवाच वियतकावलकाचया एक सदस्य आहते. 
२००५पासिू तया लोकसत्ा आवण महाराष्ट् टाईमस या दवैिकाांमधिू वियवमतपण े
स्तांभलेखि करतात, तर २०१०मधये तयाांिरी कॉमे्ड श्ीपाद अमतृ डांगे चररत्राचे लेखि 
केले आह.े सधया तयाांचे Torch bearers of Deccan blazing the northern 
skies ह्ा पसु्तकाचया मराठरी भाराांतराचे काम सरुू आह.े

वंदना खिे
िांदिा खरे या स्त्ररीिादरी लेखक आवण सामावजक काय्षकता्ष असिू पनुहा स्ती उवाच या 
स्त्ररीिादरी िेबसाईरचया तया प्मखु सांपादक आहते. सामावजक पररित्षिाशरी सांबांवधत 
चळिळरी आवण माधयमाांमधये २० िरायंचा तयाांिा प्दरीघ्ष अिुभि आह.े िांदिा खरे 
याांिरी अवेही, पकुार, अक्षरा, वाचा, मीशडया मॅटस्थ अशा अिेक सांस्थाांसोबत 
विविध प्कलपाांसाठरी काम केले आह.े शहररी आवण ग्ामरीण समदुायाांसाठरी मागरील 
१५ िरायंपासिू ‘वलांग, लैंवगकता आवण माधयमे’ या विरयाांिर तया काय्षशाळा घेत 
आहते. वलांगभाि आवण लैंवगकतेचया विविध पैलूांविरयरी मराठरीतरील अग्गणय 
वियतकावलके आवण ित्षमािपत्ाांमधये तयाांचे २५० हूि अवधक लेख प्कावशत झाले 
आहते. तयाांिरी आजिर नवजयोती सह्ाद्ीचया, पाच प्रश्न, िंभर उत्रे या पसु्तकाांच े
लेखि आवण अनवाणी संिोधक या पसु्तकाचे सहलेखि केले आह.े तयाांिा ओपिस्पेस 
(पणुे), प्िाह (वदललरी) आवण सराई (वदललरी) या वशष्यिकृत्तरी वमळालया आहते. तसेच 
‘लािलरी वमविया अॅिॉि्ष’ िे तयाांिा सनमावित करणयात आले आह.े 

शयाष्ल ष्नोहि गरुड
शयामल गरुि याांिरी एम.ए. (मराठरी सावहतय), िेर, एम.एम.सरी.अँि.जे. (पत्काररता) 
पणू्ष केलेले असिू तयाांिरी परीएच.िरी. हरी पदिरी प्ाप्त केलेलरी आह.े २००१ ते २००४ 
महातमा फुले रात् महाविद्ालय, जेरबाई िाविया रोि, परळ, मुांबई येथे प्ाचाय्षपदरी 
काम केलेलां आह.े तसेच २००४ ते २०१३ शासकतीय महाविद्ालय (एवलफनस्रि 
महाविद्ालय/इस्माईल यसुफु महाविद्ालय) येथे अधयापिाचा अिुभि आह.े  
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२०१३ पासिू मराठरी विभाग, मुांबई विद्ापरीठ येथे तया अधयापि कररीत आहते. 
दशलत स्ती आतमकथने (दवलत स्त्ररी आतमकथिाांचरी समरीक्ा) कलाजीवन ‘ती’चया 
अंतःसथाचं (कलािांत स्त्ररी आतमकथिाांचरी समरीक्ा) अह ं चराशम (जयेष्ठ पत्कार 
राहरी वभिे याांचया आतमकथिाचे श्दाांकि) हरी तयाांचरी प्कावशत पसु्तके आहते. 
‘किातरीचया मागे’ (दवैिक पणुयिगररी- २०१६) हरी तमाशा कलािांताांचा चररत्ातमक 
आढािा घेणाररी लेखमाला तयाांिरी वलवहलरी आह.े यावयवतररक्त ‘तमाशातरील मसु्लरीम 
कलािांताांचे योगदाि’ या विरयािर मागरील पाच िरायंपासिू तयाांचे सांशोधि सरुू आह.े 
रमाई फाऊां िेशि, औरांगाबादचा सामावजक काया्षसाठरीचा ‘रमाई परुस्कार’ (२०१४), 
केरबा पाररील ट्स्र िारायणगाि याांचयातफषे  ‘अणणाभाऊ साठे परुस्कार’ (२०१७) असे 
परुस्कार तयाांिा प्ाप्त झाले आहते. ‘महाराष्ट् राजय सावहतय सांस्ककृ तरी मांिळ’ याांचया 
‘तमाशातरील बहुजि कलािांताांचा इवतहास’ (बकृहद ्प्कलप) या प्कलपािर गेलया ३ 
िरायंपासिू काम सरुू असिू हा प्कलप अांवतम रपपयात आह.े

गणेश ष्तकिमी
गणेश मतकररी ह े आवक्ष रेकर असिू तयाांचरी ‘सावहतय आवण वचत्पर’ समरीके्तरील 
कामवगररी लक्िेधरी आह.े ते १९९७ पासिू मराठरी आवण इांग्जरी या दोनहरी भाराांमधिू 
वचत्परसमरीक्ा करत आहते. २०१४ सालरी गाजलेलया शखडकया अरया्थ उघड्या या 
प्योगशरील कादांबररीपासिू तयाांिरी वफकशि वलहायला सरुुिात केलरी. राष्ट्रीय परुस्कार 
विजेतया इनवेसटमेनट या मराठरी वचत्पराचां तयाांिरी सहवदगदश्षि केले आह.े तसेच भाई 
- वयक्ी की व्ली, पांघरुण अशा वचत्पराांचया लेखिातहरी तयाांचा सहभाग आह.े 
‘केशिराि कोठािळे पाररतोवरक’, ‘अ. िा. िरणी परुस्कार’, ‘शाांताराम परुस्कार’, 
‘लोकमांगल परुस्कार’ अशा महत्िाचया परुस्काराांिरी तयाांिा सनमावित करणयात आलेले 
आह.े राष्ट्रीय आवण राजय वचत्पर परुस्काराांचया सवमतरीिरहरी तयाांिरी काम केले आह.े

अंजलमी कुलकणणी 
अांजलरी कुलकणणी या मराठरी स्त्ररीिादरी किरी ि लेखक असिू तया एम.ए., एल.एल.बरी. 
आहते. तयाांचरी एकूण पांधरा पसु्तके प्कावशत आहते. याअांतग्षत हृदयसपिशी, संभ्रमाचया 
पाणयात गटांगळया ह े लवलतलेखसांग्ह; स्तीसवतवाचा िोध, स्तीप्रश्न- एक आवत्थ ह े
िैचाररक लेखसांग्ह; मी एक स्तीजातीय असवसथ आतमा, संबद्ध, बदलत गेलेली 
सही; रात्र, दःुख आशण कशवता ह ेकवितासांग्ह आवण इतर सांपावदत लेखिहरी प्वसद्ध 
आह.े तयाांचरी रंग मजेचे रंग उद्ाचे हरी कविता एस.एस.सरी. बोिा्षचया इयत्ता दहािरीचया 
इांग्जरी माधयमाचया पाठ्यपसु्तकात तसेच बदलत गेलेली सही हा कवितासांग्ह पणु े
विद्ापरीठात एम. ए. मराठरी (स्िायत्त) अभयासरिमात समाविष्ट केलेला होता. तयाांिरी 
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२०१६ मधये द.ै लोकसत्ाचया ‘चतुरांग’ परुिणरीत ‘लढे आांदोलिां, चळिळरी’ हरी 
लेखमाला वलवहलरी. अांजलरी कुलकणणी याांिा १९९६ आवण १९९८ सालरी राजय 
सरकारचा उतककृ ष्ट सावहतय विवम्षतरीचा ‘केशिसतु परुस्कार’ प्ाप्त झाला आह.े तयाांिा ग. 
शद. माडगळूकर प्रशतष्ानचा परुस्कार (२०१३), उदू्थ साशहतय पररषदचेा ‘शायरा परिरीि 
शाकतीर परुस्कार’ (२०१३), महाराष्ट् साशहतय पररषद, पणुे याांचा जयेष्ठ किरीला वदला 
जाणारा ‘राजकिरी भा. रा. ताांबे परुस्कार’ (२०१६) असे एकूण अठरा परुस्कार प्ाप्त 
झाले आहते. 

अजु्षन जगधने 
अजु्षि जगधिे ह ेगोरेगाि, मुांबई येथरील िांदादरीप विद्ालयात वशक्क (पय्षिेक्क) महणिू 
काय्षरत आहते. तयाांचा नैशतक-अनैशतक या िािाचा कथासांग्ह ग्ांथालरी प्काशिातफषे  
प्कावशत झालेला आह.े ते बहुजन संवाद या वदिाळरी अांकाचे सांपादि करतात. 
वशिाय ‘स्त्ररीभ्णू हतया’विरोधरी विरयािररील साशवत्रीचया लेकी या मराठरी वचत्पराच े
कथालेखि तयाांिरी केले आह.े तसेच सधया ते ‘महाराष्ट् अांधश्द्धा विमू्षलि चळिळ’, 
मुांबई येथे अधयक् या पदािर आहते.

प्रज्ा दशदोिे 
प्ज्ा वशदोरे या राजकतीय विशे्रक, अभयासक आवण लेखक असिू गेलरी अिेक िरषे 
साततयािे विविध ित्षमािपत्ाांमधये वलखाण करत आहते. पदवयतु्तर वशक्ण घेतलयािांतर 
तयाांिरी विविध माधयमाांतूि राजकतीय ि सामावजक विरयाांिर प्भािरी भाष्य केले 
आह.े सकाळ, लोकमत, लोकसत्ा अशा स्थाविक िकृत्तपत्ाांत लेखि करत असतािा 
तयाांिरी द वॉल सट्ीट जन्थल, नॅिनल शजओग्ॅशफक अशा विविध प्काशिाांसाठरीहरी 
‘आांतरराष्ट्रीय साहाययक बातमरीदार’ महणिू काम केले आह.े वसमला येथरील ‘इांवियि 
इवनस्रर्यरू ऑफ अॅिवहानस स्रिरीज’मधये ‘गाांधरी’ या विरयािर अभयास करणयासाठरी 
तयाांिा वशष्यिकृत्तरी वमळालरी होतरी. ग्ीनअथ्थ ह्ा सामावजक क्ेत्ात काय्षरत असलेलया 
सांस्थेमधये तया ‘राजयकारभार ि धोरणे’ या विरयात सललागार महणिू काम करतात. 
एका राजकतीय पक्ाचया ‘महाराष्ट्ाचया ्ल ू वप्ांर’कररता तयाांिरी राजयकारभार आवण 
धोरणे या सांपणू्ष विभागाचे लेखिदखेरील केले आह.े तयाचबरोबर मैत्री ह्ा सामावजक 
सांस्थेत तया गेलरी अिेक िरषे स्ियांसेिक महणिू काय्षरत आहते.
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सदंर्भ देण्याविष्ीच्या मयार्भदर्भक सचूनया

‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text 

parenthetical Author-Date citation या संदभ्भ पद्धतीचा अविंब करण े

असिवाय्भ आि.े 

In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभ्भ दणेयाची असधक 

सटुसटुीत पद्धत आि.े या पद्धतीिसुार प्रतयक्ष िेखातीि मजकुरामधये वा सववेचिामधये 

संदभाांच ेआधार दणे ेअसभपे्रत असते. या पद्धतीिे संदभ्भ दतेािा िेखकाच ेआडिाव, 

संदभ्भग्ंथाच ेप्रकाशिवष्भ आसण उद्धधृत संदभा्भचा पधृष्ठ क्रमांक िोंदसवण ेआवशयक असते. 

उदािरणाथ्भ,

(रेगे २००४ : ७५) 

सदर संदभ्भग्ंथासवषयीच ेअनय तपशीि िेखाचया शवेटी जोडिेलया संदभाांचया यादीमधये 

समासवष्ट केिे जातात. 

उदािरणाथ्भ,

रेगे, म.े पुं. (२००४) : वििेकिाद, विज्ान आवि श्रद्ा, िोकवाङ्मय गधृि, मुबंई. 

शोधसिबंधाचया शवेटी संदभ्भसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्जी भाषतेीि 

संदभाांची सवतंत्र िोंद करावी. तसेच िी मासिती दतेािा ग्ंथ (सवतंत्र, संपासदत 

इतयादी), सियतकासिक, वत्भमािपत्र, अप्रकासशत प्रबंध, प्रबंसधका, संकेतसथळ आसण 

समाजमाधयम िा क्रम पाळावा. 

सदंर्भ देतयानया गं्थकयारयाच्या,/सपंयादकयाच्या आडनयाियाने प्यारंर करून 

आडनयाियानुक्रमे नोंद करणे आिश्क आहे. 

उदािरणाथ्भ, 

मतकरी, रतिाकर (१९८३) : स्पर्श अमतृाचा, मजॅेससटक बकु सटटॉि, मुबंई. 

मिोिर, शयाम (१९८३) : ह ेईश्वरराि...ह े्परुुषोत्तमराि..., पटॉपयिुर प्रकाशि, मुबंई. 

एकयाच लेखकयाच्या एकयाहून अविक पुसतकयंाचे सदंर्भ ् ेत असतील तर िषया्भनुक्रम 

पयाळयािया. 

उदािरणाथ्भ, 

िेमाडे, भािचदं्र (१९८७) : सावहत्ाची भाषा, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद .

िेमाडे, भािचदं्र (१९९०) : टीकासि्ंिर, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद. 
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एकया लेखकयाच्या एकयाच िषया्भतील एकयाहून अविक गं्थयंाचया, लेखयंाचया सदंर्भ ्ेत 

असेल तर पुढीलप्मयाणे वलहयािे.

उदािरणाथ्भ, 

पाटीि, गंगाधर (१९९१ अ) : ‘सचनिमीमांसा’, अनषु्टुभ, माच्भ –एसप्रि, पधृ. ३-६. 

पाटीि, गंगाधर (१९९१ आ) : ‘कथिमीमांसा’, अनषु्टुभ, सदवाळी अकं, पधृ. ८६ -१२७. 

एकाच साधिाचा संदभ्भ िागोपाठ येतो तेविा ‘तत्ररैव’ शबद वापरूि पधृष्ठ क्रमांक द्ावा. 

उदािरणाथ्भ, िेखात एखाद्ा पसुतकाचा संदभ्भ पसिलयांदा येत असेि तर तो (मसुतिबोध 

१९९७ : ३१) अशा पद्धतीिे िोंदवावा. िाच संदभ्भ सिग आलयास (तत्ररैव, पधृ. ४९) 

असे सििावे. 

लेखयाच्या रेिटी देण्यात ्ेणयाऱ्या विविि प्कयारच्या सदंर्भसयािनयंाच्या नोंदींची 

प्यावतवनविक उदयाहरणे पुढीलप्मयाणे आहेत. ही उदयाहरणे देत असतयानया IN- 

TEXT-CITATION पद्धतीनुसयार प्त्क्ष वििेचनयात सदंर्भ कसे द्या्चे 

्यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.

ग्ंथ (book)
एक लेखक

रेगे, म.े पुं. (२००४) : वििेकिाद, विज्ान आवि श्रद्ा, िोकवाङ्मय गधृि, मुबंई. 

IN- TEXT-CITATION 

(रेगे २००४ : २५)

दोन लेखक

मािश,े समसिंद व जोशी अशोक (२००७) : आधवुनक समीक्ा वसद्ांत, मराठी सवभाग, 

मुबंई सवद्ापीठ व मौज प्रकाशि गधृि, मुबंई.

IN- TEXT-CITATION 

(मािश ेव जोशी २००७ : ७८)
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सपंयादक (एक)

जोशी, मिादवेशास्ती (संपा.) (१९६२) : भारती् संसकृवतकोर- खडं १, भारतीय 

संसकधृ सतकोश मडंळ, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(जोशी १९६२ : ६०)

सपंयादक (दोन)

भोळे, भा. ि. व बेडसकिाळ सकशोर (संपा.) (२००३) : बदलता महाराष्ट्र, डटॉ. 

बाबासािबे आबेंडकर अकादमी, सातारा.

IN-TEXT-CITATION 

(भोळे व बेडसकिाळ २००३ : ३६)

सपंयादक (दोनयापेक्षया अविक असल्यास)

िाईक, राजीव व इतर (संपा.) (१९८८) : रंङ्गना्क, आसवषकार प्रकाशि, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक व इतर १९८८ : ५९)

सपंयावदत गं्थयातील लेखयाचया सदंर्भ 

केळकर, अशोक (१९८१) : ‘भाषावरैज्ासिक संशोधिाचया िवया सदशा’, भाषा ि 

सावहत् : संरोधन, वसंत जोशी (संपा.) , मिाराषट्र सासितय पररषद, पणु,े पधृ. ४७-६८. 

IN-TEXT-CITATION 

(केळकर १९८१ : ५०) 

अनुियावदत 

आबेंडकर, बाबासािबे (२००५) : द.ु आ., जावतव्िस्ेच े विधिंसन, गौतम सशदं े

(अि.ु), सगुावा प्रकाशि, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(आबेंडकर २००५ : ३८) 



वष�  ०१ � अकं  ०५ � जानेवारी २०२१

�ीवाद िवशेषांक
385

सपंयावदत आवण अनुियावदत गं्थ

बापट, प.ु सव. (संपा.) (२००१) : धमम्पद, प.ु म.ं िाड (अि.ु), मिाराषट्र राजय सासितय 

आसण संसकधृ ती मडंळ, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(बापट २००१ : १५) 

सियतकासिकातीि िेख 
चौसाळकर, अशोक (२०१९) : ‘सचिी क्रांतीची ७० वषषे’, समाज प्रबोधन ्पवरिका, 

ऑकटोबर-सडसेंबर, पधृ. ३-११. 

पळशीकर, सिुास (२०२०) : ‘िागररकतवसवषयक दरुुसतीच े वासतव’, ्पररित्शनाचा 

िाटसरू, १६ ते २९ फेब्वुारी, पधृ. १८ -२४. 

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(चौसाळकर २०१९ : ७)

(पळशीकर २०२० : २१)

ित्भमयानपत्यातील लेख
िाडकणणी, कमिाकर (२०२०) : ‘िोय, बािरंगभमूीिी ‘प्रायोसगक’ िोती!’, 

लोकसत्ता, २४ म,े पधृ. १२.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(िाडकणणी २०२० : १२)

गं्थपररच् 
फडके, अिंत (२०२०) : ‘सवकासिीतीची कठोर सचसकतसा (पवूा्भध्भ)’ अचयतु गोडबोिे 

यांचया अनि ््श -विकासनीती : सि्शनाराच्ा उंबरठ््ािर? या पसुतकाच े परीक्षण, 

्पररित्शनाचा िाटसरू, १६ ते २९ फेब्वुारी, पधृ. ४६-४९.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.
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IN-TEXT-CITATION 

(फडके २०२० : ४८) 

मुलयाखत
केतकर, कुमार (२०१७) : ‘माकस्भ : प्रभाव आसण पररणाम’ शखेर दशेमखु (मिुाखतकार), 

साधना, म,े पधृ. २२-२३.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(केतकर २०१७ : २२)

रयाषण 
दरेकर, प्रसवण (२०१४) : ‘चांगलया शरैक्षसणक धोरणाची राजयािा आवशयकता आि!े’, 

विवधमडंळातील राजगज्शना, िवता प्रकाशि, मुबंई, पधृ. ५४-५७.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(दरेकर २०१४ : ५५)

 
अप्कयावरत प्बंि आवण प्बंविकया 
िाईक, कधृ षणा बाबिी (२०१६) : ‘रतिाकर मतकरींचया गढूकथा : सवरूप आसण 

अभयास’, अप्रकासशत प्रबंध, मुबंई सवद्ापीठ.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक २०१६ : ८७)
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िेबसयाईट सदंर्भ 
सकेंतसथळयािरील परीक्षण 

आळवेकर, एकिाथ (२०१८) : ‘ररंगाण : उतक्रांतीची िवी सदशा दणेारी कादबंरी’, 

पीडीएफ.

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html

(संकेतसथळािा भटे २७ फेब्वुारी २०१९) 

IN-TEXT-CITATION 

(आळवेकर २०१८)

सकेंतसथळयािरील लेख 

कुिकणणी, िरंेब (२०२०) : ‘सशक्षणाची कक्षा आसण कक्षेच ेसशक्षण’

http://herambkulkarniarticles.blogspot.com/2020/01/blog-

post_4html?m=1 

(संकेतसथळािा भटे २८ म े२०२०) 

IN-TEXT-CITATION 

(कुिकणणी २०२०)

सकेंतसथळयािरील पुसतक 

मिोिर, यशवंत (२०१२) : विचारसत्ता, यगुसाक्षी प्रकाशि, िागपरू.

http://yashwantmanohar.com/pdf/Bauddha%20Sanskruti%20

Ani%20Sah 

itya.pdf 

(संकेतसथळािा भटे १५ म े२०२०)

IN-TEXT-CITATION 

(मिोिर २०१२)

सकेंतसथळयािरील ित्भमयानपत्

िमेाडे, श्ीसिवास (२०२०) : ‘परीक्षा - सवद्ारयाांची आसण अससततवाची’

https:// www.esakal.com/sampadakiy/shrinivas-hemade-article-

about-student-299349 

(संकेतसथळािा भटे ३० म े२०२०)
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IN-TEXT-CITATION 

(िमेाडे २०२०)

समयाजमयाध्म 
बोरगावे, दीपक (२०२०) : ‘रोमाि याकोबसि आसण भाषांतर अभयास’

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=18731
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अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठांचे कठा्यठायाल्य, 
मुंबई धिद्ठापीठ, आबेंडकर भिन, कधलनठा कॅमपस, 
धिद्ठानगरी, मुंबई – ४०००९८.

© ‘सभंाषित’ या तज्ज्ञपरीषषित सशंोधन-
पषरिकेतील (Peer-Reviewed Research 
Journal) कोणतयाही मजकुराचे पुनमुमुद्रण 
पूरमुपररानगीषशराय करता येणार नाही.

लेख पुढील ई-पत्यारर (Email) पाठरारेत.
editorinchief.sambhashit@mu.ac.in with a cc to  

editor.sambhashit@mu.ac.in
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