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वेळेत मदु्रण करून माझी िचांता दरू केली. या सवाांचे सहकायग महत्त्वाचे आह.े 

या िवषयावरती सांर्ोधन करताना माझ्यापढेु खपू आव्हाने होती. या आव्हानाांना 

पेलण्याचे सामर्थयग दणेारे माझे िनकटचे वकीलिमत्र स्वगीय सतीर् सोनक, खचलेल्या 
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यजमान नाट्य कलाकार श्री. महेंद्र बाांदोडकर, आपल्या मायेच्या पररस्पर्ागने माझ्या 

आयषु्याचे सोन े करणारी, मला वाढवणारी माझी आई र्ोभा तोरणे, मला जगण्याच े
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प्रोत्साहनामळेु व िनरपेक्ष मदतीमळेुच ह ेसांर्ोधनाचे काम वेळेत पणूग करू र्कले.  या 

सवाांबद्ङल कृतज्ञता व्यि करण ेह ेमाझे कतगव्य आह.े 

               नीता रघुनाथ तोरणे  
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[I] 
 

प्रस्तावना 

खवषयप्रवेश 

मराठी सािहत्यात साठोत्तरी कालखांडात िविवध प्रवाह उदयास आले. यामध्ये 

ग्रामीण, स्त्रीवादी, आिदवासी, जनवादी, भटक्या िवमिुाांचे सािहत्य, वांिचताांचे सािहत्य 

याांचा समावेर् होतो. प्रत्येक सािहत्यप्रकाराला स्वतःची भिूमका आिण वैचाररक बैठक 

आह.े १९७५ नांतर ग्रामीण आिण स्त्रीवादी सािहत्यप्रवाहाांचा प्रसार आिण प्रचार 

व्यापक प्रमाणात झालेला आह.े ग्रामीण व स्त्रीवादी सािहत्य या प्रवाहाांनी मराठी 

सािहत्यात स्वतःचे स्वतांत्र स्थान िनमागण केलेले आह.े स्त्रीवादी सािहत्यप्रवाहामध्ये स्त्री 

कादांबरीकाराांचे योगदान बहुमलू्य स्वरूपाचे आह.े या योगदानाची दखल घेण्यासाठी 

आिण या कादांबऱ्याांमधनू आढळणाऱ्या स्त्रीवादी जािणवाांचा प्रभाव, आर्यसतू्रे व 

आिवष्कारतांत्र याांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीतील स्त्रीवाद (काही िनवडक लेिखकाांच्या सांदभागत)’ हा िवषय  सांर्ोधनासाठी  

िनवडलेला आह.े  

‘कादांबरी’ हा समाजसापेक्ष वाङ्मयप्रकार  आह.े १९९० नांतरच्या काळात 

‘कादांबरी’ या वाङ्मयप्रकाराने  खपू मोठा अवकार् कवेत घेतलेला आह.े या काळात 

स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांना बहुिवध आयाम प्राप्त झालेले िदसनू येतात. प्रामखु्याने १९९० 

नांतरच्या स्त्रीवादी जािणवाांचा प्रभाव ज्या स्त्रीलेिखकाांच्या कादांबऱ्यातनू िदसनू येतो, 

अर्ा िनवडक लेिखकाांच्या कादांबऱ्याांची िनवड सांर्ोधन अभ्यासासाठी  केलेली आह.े 

यामध्ये  किवता महाजन, मेघना पेठे, आर्ा बग,े अांिबका सरकार, प्रितभा रानडे, र्ाांता 
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गोखले, प्रितमा इांगोले या प्रमखु स्त्रीकादांबरीकाराांचा समावेर् आह.े या लेिखका  

महानगरीय जगण्याचा प्रत्यक्ष एक भाग आहते. त्याांच्या कादांबऱ्याांतनू समान अर्ा 

स्त्रीवादी जाणीवा सिूचत करणारी आर्यसतू्रे सापडतात. या लेिखका एकाच काळाचे 

प्रितिनधीत्व करतात म्हणनू या लेिखकाांच्या कादांबऱ्याांतनू अनभुविवश्वाचे येणारे 

वेगळेपण याचाही अभ्यास या प्रबांधात केलेला आह.े या काळातील कादांबऱ्याांतनू 

समकालीन भोवतालातील आत्मभान आलेली स्त्री अिधक सजगपणे व्यि झालेली 

आह.े या लेिखकाांनी कादांबऱ्याांच्या माध्यमातनू स्त्रीजीवनाला नवा आयाम, नवा 

आकार दणे्याचा प्रयत्न केलेला  आह.े म्हणनू ‘ब्र’, ‘नाितचरािम’, ‘रीटा वेिलणकर’, 

‘बढुाई’, ‘एका श्वासाच े अांतर’, ‘भमूी’, ‘रेघोट्या’  या कादांबऱ्याांचा िवचार या 

सांर्ोधनिवषयात केलेला आह.े या सांर्ोधन िवषयाची उिद्ङष्ट े पढुीलप्रमाणे साांगता 

येतील. 

संशोधनाची ईखिषे्ट 

१. ‘स्त्रीवाद’ या िवचारप्रणालीचे आकलन करून घेणे. पािात्य आिण भारतीय 

पातळीवरील ‘स्त्रीवाद’ या िवचारप्रणालीचे स्वरूप अभ्यासणे. 

२. स्त्रीवादाची मलूतत्त्वे आिण स्त्रीवादी समीक्षापद्चती याांच े स्वरूप 

अभ्यासणे. 

३. कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराचे स्वरूप, ितच े घटक  उलगडणे, पािात्य 

आिण भारतीय पातळीवर  कादांबरीचा अथग समजावनू घेणे. 
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४.  स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल, िस्थत्त्यांतरे याांचा र्ोध घेणे. 

स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातील कादांबरीचे स्वरूप, 

आर्यसतू्रे समजनू घेणे. 

५.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू व्यि होणाऱ्या स्त्रीवादी 

जािणवाांचे स्वरूप तपासणे. 

६.  या काळातील िस्त्रयाांच्या व्यििगत व व्यावसाियक जीवनात उद्भवणारे 

िविवध प्रश्न, त्या प्रश्नाांची माांडणी या काळातील लेिखका कर्ा पद्चतीने 

करतात, ह ेपाहणे. 

७.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतील आिवष्कारतांत्र तपासणे.  

उपरोल्लेिखत उिद्ङष्टाांच्या पतूीसाठी खालील प्रकरणाांतनू स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीतील स्त्रीवादाचे आकलन करून घेतलेले आह.े 

१)  प्रकरण पिहलेः स्त्रीवादः सांकल्पना आिण स्वरूप. 

२)  प्रकरण दसुरेः स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल. 

३)  प्रकरण ितसरेः १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीतील स्त्रीवादी 

जािणवा. 

४)  प्रकरण चौथेः १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीतील 

आिवष्कारतांत्र. 

५) प्रकरण पाचव:े उपसांहार  
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ऄभ्यासपद्धती 

वरील प्रकरणाांच्या अभ्यासासाठी स्त्रीवादी आिण समाजर्ास्त्रीय 

समीक्षापद्चतीचा वापर केलेला आह.े या पद्चतीच्या आधारे प्रकरणाांचे स्वरूप 

पढुीलप्रमाणे माांडता येईल. 

‘स्त्रीवाद : सांकल्पना आिण स्वरूप’ या प्रबांधाच्या पिहल्या प्रकरणात 

स्त्रीवादाचा अथग, त्याबाबतची मतमताांतरे, पािात्य आिण भारतीय पातळीवर 

स्त्रीवादाचे स्वरूप, स्त्रीवादाची मलूतत्त्वे, स्त्रीवादी समीक्षापद्चती आिद घटकाांचा 

अभ्यास केलेला आह.े 

‘स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल’ ह ेप्रबांधातील दसुरे प्रकरण असनू या 

प्रकरणात ‘कादांबरी’ या सािहत्यप्रकाराचे स्वरूप, व्याख्या, घटक आिण कादांबरीचा  

घाट, आदींचा अभ्यास केलेला आह.े स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातील 

स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचा आढावा घेतलेला आह.े यामध्ये प्रारांभापासनू ते १९९० 

पयांत या कालखांडातील स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीतील आर्यसतू्रे तपासलेली 

आहते. 

‘१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या कादांबरीतील स्त्रीवादी जािणवा’ ह ेितसरे 

प्रकरण आह.े किवता महाजन, आर्ा बग,े मेघना पेठे, र्ाांता गोखले, अांिबका सरकार, 

प्रितमा इांगोले, प्रितभा रानडे, र्ाांता गोखले या लेिखकाांच्या िनवडक कादांबऱ्याांच्या 

आधारे स्त्रीवादी जािणवाांचे िवशे्लषण या प्रकरणात केलेले आह.े  

 ‘१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या  कादांबरींतील आिवष्कारतांत्र’ या 

प्रबांधाच्या चौर्थया प्रकरणात कादांबरीची र्ीषगके आिण त्यातनू व्यि होणारा िवचार, 



[V] 
 

अपगणपित्रकाांमधनू व्यि होणारा भाविनक नातेसांबांध, पररवतगनवादी चळवळींर्ी 

बाांिधलकी, लोकसांस्कृतीतील रचनाप्रकाराांचा वापर, दृष्टाांत, स्थळकाळ प्रदरे्, 

बोलीभाषा, त्यातील गीतरचना, प्रितमा आिण प्रितके, िनवेदनपध्दती आदींचा अभ्यास 

केलेला आह.े  

‘उपसांहार’  या महत्त्वपणूग प्रकरणात सांर्ोधनाअांती  हाती आलेल्या िनष्कषाांची 

माांडणी केलेली आह.े 

 

*************** 
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प्रकरण पखहले 

स्त्रीवाद : संकल्पना व स्वरूप 

१.१ प्रास्ताखवक   

‘स्त्रीवाद’ ही िवचारप्रणाली सांर्ोधनातील मखु्य घटक असल्यामळेु सवगप्रथम 

या िवचारप्रणालीची सांकल्पना आिण स्वरूप समजनू घेणे आवश्यक आह.े प्रस्ततु 

प्रबांधाच्या ‘स्त्रीवाद: सांकल्पना आिण स्वरूप’ या पिहल्या प्रकरणात स्त्रीवादाच े

अथगिववेचन, उगम आिण िवकास, पािात्य आिण भारतीय स्त्रीवाद, स्त्रीसधुारणा 

करण्याबाबत झालेली आांदोलने याांचा िवचार केलेला आह.े 

१९६० नांतरच्या कालखांडात मराठी सािहत्यात िविवध सािहत्यप्रवाह िनमागण 

झाले. यामध्ये ग्रामीण, दिलत, आिदवासी, भटके-िवमिु, जनवादी तसेच स्त्रीवादी 

अर्ा अनेक प्रवाहाांचा प्रामखु्याने उल्लेख केला जातो. पािात्य दरे्ाांत िस्त्रयाांच्या 

मलूभतू हक्कासाठी िस्त्रयाांनी केलेल्या चळवळीतनू स्त्रीवाद, स्त्रीवादी िवचारप्रणाली, 

स्त्रीवादी सािहत्य व स्त्रीवादी समीक्षा िनमागण झालेली आह.े पािात्य दरे्ाांतनू ही 

िवचारप्रणाली भारतात आलेली आह.े भारतात िब्रिटर् राजवटीत िनमागण झालेल्या 

स्त्रीिवषयक सामािजक चळवळी, सधुारणावादी दृिष्टकोण, प्रबोधनाची चळवळ, 

िस्त्रयाांकडे पाहण्याचा मानवतावादी दृिष्टकोण ह े मराठीत स्त्रीसािहत्याचा पाया 

घालण्यास उपयिु ठरले. स्वातांत्र्यानांतर घटनेने िस्त्रयाांना बहाल केलेले समान हक्क व 

अिधकार यामळेु स्वातांत्र्योत्तर कालखांडात वेगळे पवग िनमागण झाले. या पवागने १९६० 

नांतरच्या मराठी सािहत्यात मलूगामी आिण मलूभतू स्वरूपाचे बदल झाले. डॉ. 
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बाबासाहबे आांबेडकर याांनी राबवलेली अस्पशृ्य िनवारणाची चळवळ व धमाांतर 

याांच्या प्रभावातनू साठोत्तरी कालखांडात दिलत सािहत्य प्रवाह िनमागण झाला. या 

सािहत्यान ेदबलेल्या माणसाांचा आवाज मराठी सािहत्यात आणला. या काळात िनमागण 

झालेल्या ग्रामीण सािहत्याला चळवळीच े रूप येण्यासाठी १९७५ पयांतचा कालखांड 

जावा लागला. १९७५ नांतर डॉ. आनांद यादव याांच्या नेततृ्वाखाली ग्रामीण सािहत्याची 

चळवळ उभी रािहली. १९७५ ह े ‘आांतरराष्रीय मिहला वषग’ म्हणनू साजरे केले गेले. 

यातनू स्त्रीवादी सािहत्य प्रवाहाला जाणीवपवूगक बळकटी प्राप्त होऊन स्त्रीवादी 

सािहत्यप्रवाह अिधक ठसठर्ीतपणे पढेु आला.        

साठोत्तरी मराठी सािहत्यावर महत्त्वाचा प्रभाव पाडणाऱ्या स्त्रीवादी 

िवचारप्रणालीला पािात्य स्त्रीवादाची भक्कम पाश्वगभमूी आह.े आपल्या राजकीय, 

सामािजक आिण आिथगक हक्काांसाठी पािात्य िस्त्रयाांनी िदलेल्या सांघिटत लढयातनू 

स्त्रीवाद या िवचारप्रणालीचा जन्म झाला. स्त्रीचे र्ोषण करणाऱ्या, ितला दयु्यम स्थान 

दणेाऱ्या प्रस्थािपत समाजव्यवस्थेला ही िवचारप्रणाली  नकार दते.े जगभरातील समस्त 

िस्त्रयाांना माणसू म्हणनू जगण्याचा हक्क िमळावा हा िवचार स्त्रीवादाने रूजवला. स्त्री-

परुुषसमानतेच्या हक्काांिवषयीची जाणीव स्त्रीवादी िवचारप्रणालीन ेिनमागण केली. सांपणूग 

िवश्वात िस्त्रयाांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्त्याचारात बहुताांर्ी साम्य असले तरी प्रत्येक 

सांस्कृतीत हया  अन्यायाचे सांदभग आिण अिभव्यिी वेगवेगळ्या आहते. आधिुनक 

काळातील ही िवचारप्रणाली प्रामखु्याने िस्त्रयाांच्या प्रश्नाांचे िवशे्लषण व स्पष्टीकरण करत.े 

मानव हा समाजर्ील प्राणी आह.े त्याच्या नैसिगगक गरजा असतात, तर्ाच मानवी 

गरजादखेील असतात. आपले हक्क जपण्यासाठी माणसान ेमलूभतू बदल स्वीकारले. 

या बदलातनू आपली जीवनप्रणाली िनिित केली. या जीवनप्रणालीबरोबर मानवी 



[३] 

 

वतगनप्रणाली आकाराला आली. धमग आिण सांस्कृतीच्या उगमानांतर स्त्री-परुुष याांचा 

वतगनव्यवहार िनिित केला गेला. या व्यवहारातनू जगभरातील समस्त िस्त्रयाांच्या 

वतगनप्रणालीवर बांधने घातली गेली. एकोिणसाव्या र्तकाच्या पवूागधागत स्त्रीला 

गलुामिगरीत बांिदस्त करू पाहणाऱ्या व्यवस्थेच्या िवरोधात आवाज उठिवणाऱ्या 

िविवध सांघटना, लढे, आांदोलने आिण िविवध प्रकारच्या चळवळीं, जगभरात उदयास 

आल्या. परुुषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रीचे होणारे र्ोषण, असमानतेवर आधाररत 

परुुषीव्यवहार, या साऱ्या व्यवस्थेत स्त्रीला स्वत:च्या अिस्तत्वािवषयी पडलेले प्रश्न, 

समानतेची झालेली जाणीव यामळेु जगभरात िविवध स्त्रीवादी चळवळीचा पाया 

मजबतू झाला. स्त्रीचा माणसू म्हणनू जगण्याचा मदु्ङा या चळवळीच्या कें द्रस्थानी होता. 

त्यातनू स्त्रीच्या र्ोषणाला प्रखर िवरोध करणारी िवचारप्रणाली िनमागण झाली. स्त्रीवाद 

या नावान ेती ओळखली जाऊ लागली.  

समाजजीवनातील िस्त्रयाांच्या र्ोषणाचे प्रत्येक क्षेत्र र्ोधनू ते उखडून 

टाकण्याच्या योजकतेने िक्रयात्मक होणारी ही िवचारप्रणाली आह.े स्त्रीवादी िवचार 

िस्त्रयाांना स्वत:वरील िवश्वास, स्वत:चा आदर आिण अन्यायकारक समाजव्यवस्थेर्ी 

सांघषग या तीन सतू्राांनी एकत्र आणतो. स्त्रीवादान ेस्त्रीला स्वत:कडे, कुटुांब व समाजाकडे 

पाहण्याची नवी दृष्टी िदली. समाजािवषयी नवे भान िदले. िलांगभेदावर आधाररत 

िवषमता ही  िनसगागनसुार नसत ेतर मानवी सांस्कृतीत ती घडिवली जाते, असा िवचार 

स्त्रीवाद माांडतो. स्त्रीवाद ही िवचारप्रणाली परुुषिवरोधी नसनू परुुषप्रधान व्यवस्थेच्या 

िवरूद्च आह,े म्हणनू स्त्री-परुुष समानतेचा परुस्कार करणे, स्त्रीचे र्ोषण करणाऱ्या, 

ितला दयु्यम स्थान दणेाऱ्या व्यवस्थेर्ी सांघषग करून समाजव्यवस्थेची पनुबाांधणी करण े

हा या िवचारप्रणालीचा उद्ङरे् आह.े एकूणच स्त्रीवादाचा अथग व व्याख्या, स्त्रीवादाची 
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उत्क्राांती आिण स्वरूप, िविवध िवचारधारा, स्त्रीवादी समीक्षापद्चती, स्त्रीवादी समीक्षेची 

गहृीतके, वैिर्ष्ट,े स्त्रीवादाची मलूतत्त्वे, भारतीय स्त्रीवादाची वाटचाल आिण िवकास या 

िवषयीच ेिववेचन या प्रकरणात केलेले आह.े 

१.२ स्त्रीवाद : ऄथा व व्याख्या 

‘स्त्रीवाद’ हा फेिमिनझम या इांग्रजी र्ब्दाचा मराठी पयागय आह.े ‘फेिमिनझम’ 

या र्ब्दाची उत्पत्ती लॅटीन र्ब्द ‘फेिमना’ पासनू झाली. ‘स्त्रीवाद’ या र्ब्दाचा प्रथम 

वापर कॅनिडयन अमेररकन स्त्रीवादाच्या अभ्यासक िलांडा केएली याांनी १८९० मध्ये 

‘न्य ूवमुन’ या अथागने केल्याची नोंद आढळते.
१
 एिलन ड्यबूोस याांनी ‘स्त्रीवाद आिण 

मतािधकार’ या सांर्ोधन लेखात ‘स्त्रीवाद’ या र्ब्दाचा वापर राजकीय चळवळ या 

हतेनेू १९१० मध्ये केल्याचे साांगनू या र्ब्दाचे मळू िान्समध्ये असल्याची नोंद केली 

आह.े
२
 स्त्रीवाद या सांकल्पनेला एकाच अथागत समािवष्ट करता येत नाही, तर ती अनेक 

अथागने यिु आह.े नवसमाज िनिमगतीसाठी मानवी व्यवहारातील र्ोषणाची कारण े

र्ोधनू स्त्री-अिस्मतेचा परुस्कार करत नव्या पयागयाांची माांडणी करू पाहणाऱ्या ‘स्त्रीवाद’ 

या सांकल्पनेची व्यापकता पढुील िववेचनावरून लक्षात येते. 

‚Feminism is a position favourable to the rights of 

women.”
3
 Dictionaire de Philosophie. 

सकु्मणी रॉय याांच्या मतानसुार ‚स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रीसत्तेचा परुस्कार होय.‛
४
 

डॉ. अिश्वनी धोंगडे म्हणतात, ‚स्त्रीवाद म्हणजे परुुषाांपासनू फारकत घऊेन 

स्वत:चा सवतासभुा िनमागण करण े नव्ह,े पण सांस्कृतीच्या हजारो वषाांच्या इितहासान े
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बाईचे मानवपण नाकारून ितला जी पर्तुलु्य अवस्था प्राप्त करून िदली त्यातनू बाहरे 

पडून आपले हक्क प्रस्थािपत करून घेण्यासाठी िनमागण केलेले ह ेव्यासपीठ आह.े
‛५ 

पािात्य समीिक्षका िलांडा गाडगन याांच्या मत े  ‚िस्त्रयाांच े दयु्यमत्त्व आिण 

त्यासाठी कराव्या  लागणाऱ्या सांघषागचे िवशे्लषण म्हणजे स्त्रीवाद होय.
‛६

 

डॉ. मांगला आठलेकर  याांच्या मतानसुार ‚स्त्रीवाद याचा अथग आत्मभान 

आलेली स्त्री आपण आिण आपला भोवताल यात सांबांध कसा प्रस्थािपत करत,े स्त्री 

म्हणनू अन्याय, स्त्री म्हणनू अत्त्याचार, स्त्री म्हणनू अवहलेना, उपेक्षा या साऱ्याांना नकार 

दऊे र्कत ेका ह ेपाहाणां.‛
७
 

डॉ. िवद्यतु भागवत  याांच्या मतप्रणालीनसुार ‚ स्त्रीवादी जाणीव म्हणजे एकच 

एक साचा अथवा एकाकार मात्र नसतो. इितहासाच्या िभन्न टप्पप्पयाांवर, िविवध 

पररपे्रक्ष्यातनू स्त्रीवादी भान घडत असत.े‛
८
 

वरील िविवध मत े व व्याख्या यातनू व्यि होणाऱ्या ‘स्त्रीवादा’च्या अथागचे 

िववेचन करता लक्षात येत ेकी, स्त्रीवाद म्हणजे परुुषप्रधान सत्ताव्यवहारास िवरोध करून 

नवसमाज िनिमगती करण.े स्त्रीला केवळ उपभोग्य वस्त ूमाननू ितचे र्ोषण करणाऱ्या सवग 

सत्ताकें द्राांना नकार दऊेन ती उलथवनू टाकणे आिण स्त्रीचे माणसूपण अबािधत राहील 

अर्ी स्त्री-परुुष समानतेवर आधाररत नवी समाजव्यवस्था िनमागण करणे यावर स्त्रीवाद 

भर दतेाना िदसतो. स्त्रीवाद ही साचेबध्द नसनू ती व्यापक दृिष्टकोण असणारी 

िवचारप्रणाली आह,े असा अथग वरील व्याख्याांवरून काढता येतो. थोडक्यात 

स्त्रीवादाचा साराांर् साांगताना आपल्याला अस े म्हणता येईल की स्त्रीवाद म्हणजे 

परुुषप्रधान व्यवस्थािनिमगत सवगप्रकारच्या सत्ताकें द्राला िवरोध करणारी नवी 

िवचारप्रणाली असनू, व्यवस्थेने िनमागण केलेल्या िस्त्रयाांच्या दयु्यमत्वाला  नकार दणेारी 
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आिण िविवध के्षत्राांत स्त्री-परुुष समता प्रस्थािपत करण्याकररता सांघषगर्ील असणारी 

िवचारप्रणाली आह.े स्त्रीवादाचा अथग समजून घेतल्यानांतर स्त्रीवादाचा उगम आिण 

स्वरूप समजनू घेणे क्रमप्राप्त ठरत.े 

१.३ स्त्रीवाद : ईत्क्रांती अखण स्वरूप 

मराठी सािहत्यात स्त्रीवादाचा सांदभग १९६० नांतर जरी जोडला जात असला तरी 

स्त्रीवादाची माांडणी पािात्य िवचारसरणीच्या आधारेच करावी लागत.े भारतीय पांरपरेत 

स्त्रीवादाची बीजे सांत कवियत्री जनाबाई आिण कान्होपात्रा याांच्या अभांगात सापडत 

असली तरी याला सैध्दाांितक अर्ी बैठक नाही. धमगिवषयक पारांपररक प्रस्थािपत 

सांकल्पना आिण त्यापासनू मिुी, धािमगक बांधने झगुारून दणे्यासाठी केलेले बांड 

इतकाच त्याचा मयागिदत अथग आह.े पािात्य पातळीवर स्त्रीवादाचा िवचार केला तर 

स्त्रीवाद मखु्यत्वे एक राजकीय िवचारप्रणाली होती. ितचा प्रवास पढुील तीन टप्पप्पयाांत 

माांडता येतो. 

जीवनाच्या सवग के्षत्राांची िचिकत्सक मीमाांसा करणाऱ्या स्त्रीवादी 

िवचारप्रणालीची मळेु पािात्य दरे्ात सतराव्या र्तकात सापडतात. सतराव्या 

र्तकापासनू धमगसत्तेचे स्थान कमी होऊन राष्र, राष्रीयता, राजकीय हक्क, कतगव्ये 

याांना महत्त्व आले.  पिहल्या व दसुऱ्या जागितक महायधु्दाांमध्ये िस्त्रयाांनी केलेल्या 

बहुमलू्य कामिगरीमळेु िस्त्रयाांकडे पाह्णण्याचा दृिष्टकोण बदलला. परुुषाांचे व िस्त्रयाांचे 

राजकीय हक्क या सांदभागत िवचारमांथन होऊ लागले. पररणामी इांग्लांड, अमेररका, िान्स 

या पािात्य दरे्ाांमधनू िस्त्रयाांनी एकत्र येऊन िविवध मागण्याांसाठी चळवळीं उभ्या 

केल्या. या चळवळींच्या माध्यमातनू प्रामखु्याने मतदानाचा अिधकार, यािर्वाय 
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सांपत्तीमध्ये वाटा, िर्क्षण-नोकरी-व्यवसायाांमध्ये स्थान िमळावे अर्ा अनेक 

मागण्याांसाठी लढा िदला. स्त्रीवादाच्या पिहल्या टप्पप्पयात १७८३ साली िें च 

राज्यक्राांतीतनू पढेु आलेला मानवी हक्काचा जाहीरनामा स्त्रीवादी िवचाराांना पे्ररक 

आिण पोषक ठरला. त्यानांतर १७९० मध्ये ऑिलच द गुांझ या लेिखकेने िस्त्रयाांच्या  

हक्काचा जाहीरनामा प्रिसध्द करून परुुषाांप्रमाणेच स्त्रीलाही एक स्वतांत्र व्यिी म्हणनू 

सन्मानाने जगण्याचा हक्क असला पािहजे अर्ी मागणी केली. िें च राज्यक्राांतीतनू 

आलेले ‘मानवी हक्काचे िबल’ व अमेररकेतील ‘िबल ऑफ रायटस’् याांचा आधार 

घेऊन मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट याांनी िें च राज्यक्राांतीच्या सांदभागत १७७२ साली ‘A 

Vindication of rights of women’ या ग्रांथात िस्त्रयाांच्या हक्काचे समथगन करणारी 

वैचाररक माांडणी केली.
९   

हा स्त्रीवादाचा प्रारांभ म्हणता येईल.
            

 

दसुऱ्या टप्पप्पयात १८६७ साली िब्रिटर् पालगमेंटमध्ये जॉन स्टुअटग िमल याांनी 

िस्त्रयाांच्या मतदानाची मागणी केली. १८ ६० मध्ये िमलन ेिलिहलेला ‘सब्जेक्र्न ऑफ 

वमुन’ हा ग्रांथ प्रकािर्त झाला. यात त्याांनी सामािजक सधुारणाांना गती दणे्यासाठी व 

िस्त्रयाांच्या िहतसांबांधाांचे रक्षण करण्यासाठी िस्त्रयाांना मतदानाचा अिधकार आिण हक्क 

असावा अर्ी मागणी केली. पण तीही नाकारली गेली. मतािधकारासाठी इांग्लांडमधल्या 

िस्त्रयाांना फार मोठा लढा उभारावा लागला. यानांतर िान्समध्ये १८७८ मध्ये ‘माराया 

दरेाम्स’ या स्त्रीवादी कायगकतीने िस्त्रयाांच्या हक्काांसाठी ‘इांटरनॅर्नल कॉ ांग्रेस’ सरुू केली. 

पररणामी िान्समधील िस्त्रया सांघटनात्मक पातळीवर एकरूप होऊन कायदरे्ीर हक्क 

िमळवण्यासाठी लढू लागल्या. १९११ मध्ये चीनमधल्या सेिेजेट िस्त्रयाांनी 

मतदानासाठी उग्र आांदोलन केले व त्यात िवजय िमळिवला. 
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ितसऱ्या टप्पप्पयाांत इांग्लांडमध्ये १९२८ साली २१ वषाांवरील सवग िस्त्रयाांना 

िमळालेला मतदानाचा अिधकार,
१०

 १९१९ मध्ये अमेररकेतील िस्त्रयाांना िमळालेला 

मतदानाचा अिधकार,
११ 

१९४४ मध्ये िान्समध्ये िस्त्रयाांना िमळालेला मतदानाचा 

अिधकार,
१२  

यामळेु स्त्रीवादी िवचाराला चालना िमळाली. या दरे्ाांतील िस्त्रयाांनी 

सरांजामर्ाही आिण परांपरेचे दडपण याांनी िनमागण केलेली स्त्रीवगागची किनष्ठता, दयु्यम 

दजाग याांना अत्यांत िचवटपणे छेद दणे्याचा प्रयत्न केला. घराबाहरे पडलेल्या िस्त्रयाांना 

त्याांचे स्वातांत्र्य, िर्क्षण आिण प्रश्न याांची जाण येऊ लागली. परुुषप्रधान व्यवस्थेकडून 

त्याांचा होणारा छळ, त्यािवषयी त्याांच्या मनात िनमागण झालेली चीड, यातनू 

स्वहक्काची झालेली जाणीव, असमानतेला िवरोध, त्याचबरोबर सामािजक-साांस्कृितक 

प्रिक्रयेमधील त्याांचा सहभाग यािवषयीची सजगता त्याांच्यामध्ये वाढली. त्यातनूच 

िवसाव्या र्तकात स्त्रीवादाचा उदय झाला. डॉ. मांगला वरखेडे याांच्या मतानसुार 

‚स्त्रीच्या िर्क्षणावर, व्यवसायावर, सांचारावर, बांदी असता कामा नये, स्त्रीचा ितच्या 

र्रीरावर हक्क असावा, माततृ्व ऐिच्छक असाव,े प्रजोत्पादनासाठी िस्त्रयाांना गलुाम 

बनिवणाऱ्या परुुषसत्ताक व्यवस्थाांना नकार ह े या कालखांडातील स्त्रीवादाचे मध्यवती 

सतू्र होत.े‛
१३

 

या िववेचनानांतर स्त्री, स्त्रीत्व आिण स्त्रीवाद या सांकल्पना समजून घेणे उिचत 

ठरत.े त्याचे स्वरूप पढुीलप्रमाणे साांगता येईल. 
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१.४ स्त्री, स्त्रीत्व अखण स्त्रीवाद 

िलांगभाव दृिष्टकोणातनू परुुषसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रीवर दयु्यमत्त्व लादण्याचा 

प्रयत्न केला जातो. इथ ेस्त्री आिण परुुष या िभन्निलांगी सांकल्पना तर आहतेच, परांत ुया 

व्यितररि काही समिलांगीचेही समाजिवश्व  आह,े ह ेलक्षात घेणे आवश्यक आह.े पण 

स्त्री आिण परुुष ही दोनच समाजिवश्वे मानवी समाज पयागवरणात आहते, असा भ्रम 

िनमागण करण्यात परुुषसत्ताक व्यवस्था अगे्रसर आह.े स्त्री ही परुुषापेक्षा दयु्यम असत,े 

ती नाजकू असत,े चलू आिण मलू एवढया परुताच ितचा सांबांध असतो, स्त्री ही लाजरी, 

दबुळी अथवा अबला, िवनयर्ील, सोिर्क असत े अर्ीच स्त्रीची प्रितमा िनमागण 

करण्यात परुुषसत्ताक व्यवस्था यर्स्वी झाली. स्त्री बांडखोर आिण क्राांितकारक अस ू

र्कत ेही स्त्रीची प्रितमा परुुषसत्ताक व्यवस्थेला मान्य नाही. माततृ्व आिण िपततृ्व या 

दोन सांज्ञामध्ये स्त्री आिण परुुष या दोघाांनाही बांिदस्त केल्यानांतर िपततृ्व म्हणताना सवग 

सांसाधनाच्या मालकीचा अिधकार परुुषाच्या हाती कें िद्रत होतो आिण स्त्रीकडे फि 

माततृ्व िदले जाते. त्यातनू केवळ ितची प्रितमा वांर्िनिमगती करण्याचे िकां वा परुुषप्रधान 

सांस्कृती चालिवण्यासाठी वारस िनमागण करण्याच े साधन अर्ीच केली जात.े स्त्रीचा 

वतगनव्यवहार परुुषप्रधान सांस्कृती ठरवत.े यामध्ये स्त्रीचे स्त्रीत्व आिण स्त्री म्हणनू 

जगण्याचे िनयम अांतभूगत होतात. ह े िनयम स्त्रीचे माणसूपण िहरावनू घेतात. एकूण 

स्त्रीवाद्याांच्या मत े स्त्री आिण स्त्रीत्व याांचा िवचार जैिवक आिण र्ारीररक अर्ा 

पातळीवर केलेला आह.े तो पढुीलप्रमाणे साांगता येईल. 

१. स्त्री ही िनसगगत: नाजकू, गोड, लाजरी, मयागदार्ील आिण िवनयर्ील असत े असे 

मानले जाते. पण त्याचा जैिवक गणुार्ी काही सांबांध नसतो. 
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२. समाजाच्या व सांस्कृतीच्या अपेक्षाांमधनू व सािहत्यामधनू ितच्या अर्ा प्रितमा िनमागण 

करून ितच्या मनावर ही बाब िबांबवली जाते. 

३. स्त्री िवषयीचा साचा समाजान ेतयार केलेला असतो. पण तो लपवनू त्याला र्ारीररक 

वा जैिवक पातळीवरील सत्य म्हणनू साांगण्यात येत.े त्यालाच स्त्रीचे सत्त्व िकां वा स्वभाव 

मानण्याची ही चाल आह.े 

४. स्त्रीची अर्ी प्रितमा िनमागण करण्यात परुुषीसांस्कृतीचे िहतसांबांध लपलेले असतात. ते 

सांबांध उघडकीस आणणे हीच स्त्रीवादाच्या पातळीवरील महत्त्वाची बाब आह.े 

५. नारीत्व ही र्ारीररक पातळीवरील सांकल्पना आह.े तर स्त्रीत्व ही सामािजक-साांस्कृितक 

पातळीवरील सांकल्पना आह.े 

िमिलांद मालर्े  याांच्या िववेचनानसुार ‚जैिवक पातळीवर नारीत्व, सामािजक 

पातळीवर स्त्रीत्व आिण राजकीय पातळीवर स्त्रीवाद या तीन पातळ्या वेगवेगळ्या 

आहते आिण तरीही त्या एकमकेींर्ी सांबांिधत आहते आिण हचे स्त्रीवादी 

िवचारसरणीचे मलूभतू तत्त्व आह,े‛
१४

 अस ेयातनू िसध्द होत.े समाजसांस्कृतीने  िनमागण 

केलेल्या स्त्रीत्वाच्या साच्यामागचे परुुषी राजकारण उघड करणे, त्याचबरोबर 

स्त्रीपरुुषाांमधील र्ारीर-जैिवक िलांगभेद स्वीकारून सममलू्यतेच्या तत्त्वावर आधारलेली 

समानता प्रस्थािपत  करण्याचा एकूण स्त्रीवाद्याांचा प्रयत्न  िदसनू येतो.   

स्त्रीवादाचा प्रारांभ पािात्य िवचारिवश्वात झालेला असला तरी भारतीय 

परांपरेतही या िवचाराची पाळेमळेु र्ोधता येतात. तर्ी ती र्ोधली जाऊन भारतीय 

स्त्रीवाद ही सांकल्पनाही माांडण्याचा प्रयत्न झालेला आह.े सरुूवातीला पािात्य 

स्त्रीवादाचे स्वरूप पढुील प्रमाणे अभ्यासता येईल. 
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१.५ पाश्चात्य स्त्रीवाद  

पािात्य स्त्रीवाद ही सांकल्पना इांग्लांड, अमेररका आिण िान्स या दरे्ाांतील 

मतदानाच्या चळवळीतनू आकाराला आली. िस्त्रयाांच्या या चळवळींना चालना 

दणे्याचे, त्याांच्यात सांघषागचे व आत्मिवश्वासाचे बीज पेरण्याचे महत्त्वपणूग कायग 

तत्कालीन िवचारवांतानी आपल्या मौिलक लेखनातनू केले. एकोिणसाव्या र्तकात 

स्त्रीवादी िवचारवांतानी िस्त्रयाांच्या हक्काांसांबांधी, स्त्रीच्या परवर्तेसांबांधी व्यि केलेले 

िवचार स्त्रीवादी चळवळीस पे्ररक ठरले. पािात्य स्त्रीवादी चळवळीला वैिवध्यपणूग 

वैचाररक िलखाणाची जोड िमळाल्याने ितचा पाया भक्कम झाला. चळवळीच्या 

माध्यमातनू अनेक पािात्य स्त्रीवादी िवचारवांत, लेिखका स्त्रीवादाची माांडणी करू 

लागल्या. पािात्य स्त्रीवाद ही सांकल्पना पढुील लेिखकाांच्या िवचाराांच्या आधारे स्पष्ट 

करता येईल.  

१.५.१ मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट (२७ एखप्रल १७५९ - १० सप्टें. १७९७) 

मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट या िस्त्रयाांच्या हक्क आिण अिधकाराांसाठी लढणाऱ्या 

िब्रिटर् लेिखका असनू त्या प्रिसद्च िवचारवांत व वकील आहते. मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट 

याांनी िें च राज्यक्राांतीच्या सांदभागत ‘A Vindication of rights of the women’ 

(१७९२) या ग्रांथात िस्त्रयाांच्या स्वातांत्र्याचा िवचार माांडला. या ग्रांथाच्या माध्यमातनू 

त्याांनी आधिुनक स्त्रीवादाचा जाहीरनामा िलिहला. त्याांनी िस्त्रयाांच्या िर्क्षणाच्या 

हक्काकडे लक्ष वेधले. ‘स्त्री’ मानव नाही का? िस्त्रया जर प्राणी नसतील तर मनषु्यच 

असल्या पािहजेत अर्ा बांडखोर िवचारसरणीतनू मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट याांनी स्त्रीवादाची 

माांडणी केली. िस्त्रयाांना परुुषाांप्रमाणे िर्क्षण व चाांगली वागणकू िमळाली तर, िस्त्रया 
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कायगक्षम व उत्तम नागररक होऊ र्कतात, असा िवचार मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट याांनी 

माांडला.
१५

 

मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट याांच्या िवचारातनू स्त्री कायगक्षमतेिवषयीच्या त्याांच्या धारणा 

स्पष्ट होतात. िस्त्रयाांना िर्क्षण आिण चाांगले आरोग्य िमळावे यावर त्या प्रखरपण े

भिूमका माांडताना िदसतात. िस्त्रयाांच्या कायगक्षमतेचा आिण उत्तम नागररक बनण्याचा 

सांबांध िर्क्षणार्ी जोडतात. िर्क्षण हचे िस्त्रयाांच्या प्रगतीचे साधन आह,े अस े त्याांना 

वाटते. 

१.५.२ जॉन स्टुऄटा खमल (२० मे १८०६ – ८ मे १८७३) 

    जॉन स्टुअटग िमल ह ेिब्रिटर् िवचारवांत, राजकीय अथगर्ास्त्रज्ञ म्हणनू पररिचत आहते. 

िस्त्रयाांसाठी मतदानाच्या हक्काचा परुस्कार करणारे व िस्त्रयाांच्या सामािजक सधुारणाांना 

महत्त्व दणेारे िमल याांनी िविवध सामािजक, राजकीय िसद्चाांत माांडून राजकीय 

अथगव्यवस्थेमध्ये व्यापक योगदान िदले. ‘The Subjection of women’ (१८६९) 

या ग्रांथात िस्त्रयाांना मतािधकार िमळावा म्हणनू जॉन स्टुअटग िमलन े प्रखरपणे आवाज 

उठिवला. तत्कालीन समाजव्यवस्थेच्या िवरोधात क्राांितकारक िवचार माांडले. 

िववाहसांस्था आिण कुटुांबसांस्था स्त्रीच्या व्यिििवकासाला आिण स्वातांत्र्याला कर्ा 

बाधक ठरतात, ह ेदाखवनू िस्त्रयाांना आपले िहतसांबांध ठरिवण्याचा अिधकार आह,े तो 

का नाकारला गेला, असा प्रश्न िवचारत जॉन स्टुअटग िमल याांनी स्त्रीवादाची माांडणी 

केली. ‚िस्त्रयाांना मतदानाचा हक्क िमळाल्यास सामािजक सधुारणाांना गती िमळेल. 

िस्त्रयाांच्या िहतसांबांधाांचे रक्षण करण्याचा मतदानाचा हक्क त्याांना िदलाच पािहजे.‛
१६
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या माांडणीतनू जॉन स्टुअटग िमल िस्त्रयाांच्या रक्षणासाठी त्याांना मतदानाचा हक्क 

आिण अिधकार िदला पािहजे अस ेिववेचन करतात. िस्त्रयाांच्या सामािजक िहतसांबांधाच े

रक्षण मतदानाच्या माध्यमातनू होऊ र्कत,े यावर त्याांचा िवश्वास होता. मतदानाच्या 

अिधकारातनू सामािजक सधुारणाांना गती िमळू र्कते, हा पररवतगनवादी िसद्चाांत िमल 

याांनी अधोरेिखत केला.  

मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट आिण जॉन स्टुअटग िमल याांच्या स्त्रीवादी िवचाराांचे मळू ह े

िस्त्रयाांना केवळ मतदानाचा हक्क अिधकार िमळावा या परुते मयागिदत होत.े व्यापक 

अस े स्त्रीवादाचे रूप त्याांच्या िवचारात िदसत नाही. केवळ िस्त्रयाांना मतदानाचा 

अिधकार िमळाल्याने त्याांच्या जीवनात सधुारणा होईल याकडे त्याांचा कटाक्ष िदसतो. 

१.५.३ व्हखजाखनया वुल्फ (२५ जाने. १८८२ – २८ माचा १९४१)  

व्हिजगिनया वलु्फ या िवसाव्या र्तकातील महत्त्वाच्या िब्रिटर् लेिखका व 

समीक्षक आहते. स्त्रीवाद आिण स्त्री-सौंदयगर्ास्त्राची व्यापक माांडणी व्हिजगिनया वलु्फ 

याांनी केली. आजच्या स्त्रीवादी िवचाराांची बीजे वलु्फ याांच्या ‘A Room of one’s 

own’ (१९३८) या त्याांच्या ग्रांथात आढळतात. या ग्रांथात त्या म्हणतात ‚समाज 

व्यवस्थारूपी अत्यांत सुांदर जादचू्या आरर्ात, परुुषाची प्रितमा त्याांच्या मळूच्या 

रूपापेक्षा िकतीतरी मोठी िदसावी अर्ी सोय असत.े परुुषाांच्या क्षमतेिवषयी अत्यांत 

चकुीचा ग्रह, जसा िस्त्रयाांच्या मनाचा करून िदलेला असतो, तसाच िस्त्रयाांना 

स्वत:िवषयीदखेील चकुीचा ग्रह करून िदलेला असतो. परुुष आिण िस्त्रया यातील 

फरक समाजानेच िनमागण केलेला असतो.‛
१७ 
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वलु्फ याांनी प्रथम स्त्रीवादाचे व्यापक रूप िवर्द केले. या रूपातनू त्याांनी स्त्री-

परुुष याांच्यातील िवषमता, लैंिगक असमानता, स्त्रीत्व, िस्त्रयाांबद्ङलचा सामािजक 

दृिष्टकोण यातनू स्त्रीवाद माांडलेला िदसतो. स्त्रीचे जीवन, िस्त्रयाांच ेसािहत्य आिण त्याची 

समीक्षा याबद्ङलचा दृिष्टकोण वलु्फ याांनी माांडला. िस्त्रयाांच्या सािहत्याकडे पाहण्याचा 

परुुषी दृिष्टकोण, त्यातील वचगस्ववाद, स्त्रीला दयु्यमत्व दणेारी मानिसकता याांच ेिववेचन 

वलु्फ याांनी केले. व्हिजगिनया वलु्फ याांच्या ग्रांथातील िवचाराांचा प्रभाव तत्कालीन 

िस्त्रयाांवर फारसा पडला नाही; पण १९६० नांतरच्या नव्या स्त्रीवादी चळवळीवर मोठ्या 

प्रमाणावर पडलेला आह.े 

१.५.४. खसमॉन द बोव्हा (९ जानेवारी १९०८-१४ एखप्रल १९८६) 

िसमॉन द बोव्हा या स्त्रीवादी िसद्चाांत माांडणाऱ्या िें च स्त्रीवादी लेिखका, तत्त्वज्ञ 

व राजकीय िवचारवांत असनू ‘वमुन्स िलबरेर्न मवु्हमेंट’ मध्ये त्याांचा सिक्रय सहभाग 

आह.े िसमॉन द बोव्हा याांनी दीघगकाळ चालत आलेल्या परुुषसत्ताक व्यवस्थेवर 

आघात केला. ‚कोणी बाई म्हणनू जन्माला येत नाही, पण नांतर ती बाई बनिवले जाते. 

म्हणजे केवळ िलांगवैिर्ष््टयामळेु एखाद्या व्यिीवर बाईपणाच्या कल्पना लादल्या 

जातात.‛
१८ 

अर्ी स्त्रीवादाची माांडणी िसमॉन द बोव्हा याांनी केली. ‘द सकेां ड सेक्स’ 

(१९४९) या ग्रांथात त्याांनी परुुषप्रधान व्यवस्था व स्त्रीचे दयु्यमत्व यावर हल्ला करून 

स्त्रीवादाचे सैध्दाांितक स्वरूप आकाराला आणले. िलांगभाव, परुुषी समाजव्यवस्थेकडून 

केलेले लैंिगक राजकारण, स्त्रीला दयु्यमत्त्व दणेारा परुुषी िवषमताभाव या घटकाांना 

महत्त्वाचे स्थान िदले. िसमॉनच्या मत े ‚स्त्रीजीवनाचे ददुवै म्हणजे परुुषाने  मानवी 

अिस्तत्वाची सजगनर्ील बाज ूफि स्वत:कडे ठेवली. या उलट सवग दनैांिदन िनत्यकमे 

स्त्रीच्या खाांद्यावर टाकली. पररणामत: स्त्रीने काहीही भव्यिदव्य कामिगरी करण्याची 
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र्िीच सांपषु्टात आली. ितच ेअिस्तत्व राांधा, वाढा, उष्टी काढा, मलू जन्माला घाला 

यातच अडकून पडले.‛
१९

 

िसमॉन द बोव्हा याांनी स्त्री-परुुष लैंिगकतेचे राजकारण, जन्मत: स्त्रीला िदलेला 

दयु्यमपणा, ितच्यावर लादली गेलेली बांधने, ितचे नाकारलेले माणसूपण, स्त्री-परुुष 

समानता आिद मदु्याांच्या आधारे  बोव्हा याांनी स्त्रीवादाची माांडणी करत स्त्रीवादी 

सािहत्य आिण समीक्षा व्यावहाराला वेगळे वळण िदलेले आह.े बोव्हा याांच्या या 

सांदभागत िवद्यतु भागवत म्हणतात की ‚स्त्रीवादी िवचाराांच्या सवग प्रवाहाांवर ितने प्रभाव 

टाकलेला आह.े ितच्या सांकल्पनात्मक िवशे्लषणाच्या चौकटीपलीकडे जाणे कोणत्याही 

एका प्रवाहाला जमले नाही. ह्यातनू ितच्या योगदानाची गणुवत्ता समजते.‛
२०

  

१.५.५ बेटी खिडन (४ फेबु्रवारी १९२१- ४ फेबु्रवारी २००६) 

बेटी ििडन या अमेररकन लेिखका असनू त्याांनी स्त्रीवादी चळवळीत सिक्रय 

सहभाग घेतलेला आह.े १९६६ ते १९७० या काळात NOW या िस्त्रयाांच्या राष्रीय 

सांघटनेच्या त्या पिहल्या  अध्यक्ष आहते. त्याांनी ‘Feminine Mystique’ (१९६७) 

या पसु्तकातनू स्त्रीच्या दयु्यमत्वाला िपतसृत्ताक व्यवस्थेला जबाबदार ठरिवले. 

अमेररकेत राहणाऱ्या उपनगरातील िस्त्रयाांवर त्याांनी लक्ष कें िद्रत केले. स्त्रीचे आयषु्य 

केवळ लग्न आिण मलेु याांच्यापरुतेच मयागिदत आह ेका ? असा प्रश्न ितने िवचारला.
२१ 

िर्क्षण, नोकरी, धमग, प्रिसध्दी माध्यमे, राजकीय हक्क, कुटुांब या सवग स्तराांवर दजुाभाव 

दाखिवला जातो, ह ेितने उलगडून दाखिवले. परुुषी वचगस्वातनू मिु होण्याचा एक मागग 

म्हणजे िस्त्रयाांचे मानिसक अवलांिबत्वापासनू दरू जाणे, िपतसृत्ताक पद्चतीमळेु िस्त्रया 

मानिसक दृष्टीन ेपरुुषाांवर  अवलांबनू असतात. त्याचे ह ेअवलांबनू असणे बांद झाले, तर 
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त्याांची अनेक जोखडातनू मिुता होईल, अस े िवचार बेटी ििडनने व्यि केलेले 

आह.े
२२  

ििडनला राजकीय प्रश्नाांसांदभागत जाण होती. िस्त्रयाांनी स्वत:ला व्यापक राजकीय 

प्रश्नाांर्ी जोडून घेतले पािहजे. ििडनच्या मत े माततृ्व ही दांतकथा नसनू मानवी 

जीवनाच्या सांदभागत ते चाांगले मलू्य आह.े परुुषाांकडे  पाहण्याचा िवधायक दृिष्टकोण 

ििडनन े िदला.  परुुषाबरोबरच्या लैंिगक नात्याकडे नकारात्मकपणे पाहण्याची गरज 

नाही. प्रत्येक परुुष हा र्त्रचू असतो, अर्ा दृष्टीतनू  परुुषाकडे पाहणे चकुीचे आह ेअसे 

मत ििडन याांनी माांडले. स्त्रीमिुीच्या चळवळीत परुुषाला बरोबरीने घेतले पािहजे, 

असा आधिुनक िवचार त्याांनी स्त्रीमिुी चळवळीला िदला. स्त्री-परुुष िवषमतेच े बांध 

तोडायचे असतील तर नैसिगगक पे्ररणा आिण गरजा नाकारता येणार नाहीत. त्यामळेु 

लैंिगक प्रश्न आिण लैंिगक राजकारण याांच्या अित उदात्तीकरणाला ििडन नकार दते.े 

१.५.६ केट खमलेट (१४ सप्टेंबर १९३४ – ६ सप्टेंबर २०१७) 

 अमेररकन स्त्रीवादी लेिखका व व्यवसायान े प्राध्यापक  म्हणनू कायगरत 

असणाऱ्या केट िमलेट याांनी  स्त्रीवादी चळवळीत कृितर्ील कायगकत्याग म्हणनू सिक्रय 

सहभाग घेतलेला आह.े जहाल स्त्रीवादाचा  परुस्कार करणाऱ्या केट िमलेट याांनी 

आपल्या िवचारधारेतनू लैंिगक क्राांतीची मागणी केली. Sexual Politics (१९७०) या 

ग्रांथाच्या माध्यमातनू त्याांनी वैचाररक वादळ उठिवले. प्रस्थािपत समाजव्यवस्था आिण 

ितची पायाभतू सांरचना यामागे परुुषी वचगस्व असल्याचे त्याांनी रोखठोकपणे साांिगतले. 

Sexual Politicsची व्याख्या करताना त्या म्हणतात, ‚सेक्र्अुल पॉिलिटक्स ही एक 

अर्ी प्रिक्रया आह ेकी, त्यात राज्य करणारे परुुष आपल्या खालच्या िस्त्रयाांवर आपले 

वचगस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात.‛
२३
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केट िमलेट याांच्या वरील उद्गाराचा अथग लक्षात घेतला असता अस ेिदसत ेकी, 

तत्कालीन समाजव्यवस्थेत खालच्या स्तरातील िस्त्रयाांकडे पाहण्याचा परुुषाांचा 

दृिष्टकोण दमनाचा आिण केवळ भोगण्याचा होता. परुुषाांच्या मनात िस्त्रयाांिवषयी 

असणारी वचगस्वाची भावना ही लैंिगक िवकृतीमधनूच येत,े असा दावा िमलेट करताना 

िदसतात. िमलेटने सवगप्रथम लैंिगकतेमध्ये क्राांती व्हायची असेल तर लैंिगकतेच्या 

राजकारणाच्या आकलनाची आवश्यकता प्रितपािदत केली. िमलेटने ितच्या सांपणूग 

तत्त्वज्ञानात लैंिगकता आिण राजकारणाला प्राधान्य िदले. परांत ु केवळ स्त्रीच्या 

र्ोषणाला लैंिगक िवषमता जबाबदार आह,े अस ेम्हणणे उिचत ठरणार नाही. स्त्रीच्या 

र्ोषणातील लैंिगक िवषमता हा एक घटक मानता येईल. िमलेटन ेस्त्री-परुुष लैंिगकतेवर 

प्रकार्झोत टाकला. त्याांच्यातील उत्पादनसांबांधातील िवषमता दाखवली नाही. 

१.५.७ शुलाखमथ फायरस्टोन (७ जाने. १९४५ – २८ ऑगस्ट २०१२) 

जहाल स्त्रीवादाचा िवचार करत असताना ज्याांची नावे प्राधान्याने चचेला घेतली 

जातात त्यामध्ये र्लुािमथ फायरस्टोन या महत्त्वाच्या केनेिडयन-अमेररकन क्राांितकारी 

लेिखका, स्त्रीवादी िवचारवांत आहते. स्त्रीवादाच्या िवकासातील त्याांचे योगदान अत्यांत 

मोलाचे आह.े ‘न्ययूॉकग  रेिडकल वमुन’, ‘रेड स्टोिकां ग्स’ आिण ‘न्ययूॉकग  रेिडकल 

फेिमिनस्टस’ या स्त्रीवादी गटात त्याांनी सिक्रय सहभाग घेतलेला आह.े  

र्लुािमथ फायरस्टोन ‘The dielatic of sex’ (१९७०) या पसु्तकात 

समाजातील मलूभतू वगीय िवभाजन आिण दडपणकू लैंिगकतेच्या आधारे केली जात,े 

ह े माांडलेले आह.े ‚आपण जे मानस धारण करतो ते एक िनखळ भौितक वास्तवच 

असत.े र्ारीररकतेवर आधाररत असलेली आमची कुटुांबव्यवस्थाच, लैंिगक िवषमता 

वगगव्यवस्था िनमागण करत‛े अस ेर्लुािमथ फायरस्टोन म्हणत.े
२४ 
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फायरस्टोन याांनी आपल्या िवचारातनू लैंिगक िवषमतेमागील कारणपरांपरा 

र्ोधली. त्यापाठीमागचा वगीयभाव अधोरेिखत केलेला आह.े स्त्रीवादी िसध्दाांतनाची 

परांपरा फायरस्टोन याांनी िनमागण केली. मानसर्ास्त्रीय सांदभागसह त्याांनी िस्त्रयाांच्या 

दबुळेपणाचे िवशे्लषण केले. लैंिगक भिूमकाांच्या सांदभागत जहाल िनयतवादी 

िवशे्लषणाला फायरस्टोन याांनी चालना िदली. फायरस्टोनच्या िवचाराांच्या प्रभावामळेु 

१९७० च्या दर्कात िब्रटन आिण इतर दरे्ाांमध्ये फायरस्टोननांतर आलेल्या 

स्त्रीवाद्ङयाांनी लैंिगकतेवर आधाररत श्रमिवभागणीला प्राधान्य िदले. त्यापाठीमाग े

फायरस्टोन याांच्या िवचाराांचा प्रभाव आह.े 

वरील स्त्रीवादी िवचारवांताांनी माांडलेल्या िवचारातनू स्त्रीवादाच्या सैध्दाांितक 

स्वरूपाचे आकलन होत.े या आकलनातनू स्त्रीवादाची माांडणी समजते. मतदानाच्या 

हक्कापासनू सरुू झालेला त्याांचा राजकीय लढा स्त्रीच्या अिस्तत्वाचे हक्क आिण 

अिधकाराांपयांत येऊन थाांबताना िदसतो. स्त्रीच्या र्ोषणाला परुुषीव्यवस्था कारणीभतू 

आह े ह े माांडताना त्या स्त्रीच्या लैंिगक स्वातांत्र्यावरही भर दतेाना िदसतात. एकूणच 

स्त्रीवादी िवचारवांतानी स्त्रीच्या माणसू म्हणनू जगण्याच्या हक्काचे प्रितपादन केलेले 

आह.े यातनू िनमागण झालेल्या वेगवेगळ्या िवचारधाराांचा अभ्यासदखेील महत्त्वपणूग 

ठरतो. 

 १.६ स्त्रीवादी खवचारधारा अखण प्रवाह  

पािात्य स्त्रीवादाची वाटचाल स्पष्ट करताना त्याकडे राजकारण म्हणनू पाहताना 

त्यामध्ये आलेल्या िविवध िवचारधाराांच्या अनषुांगाने पाहावे लागते. स्त्रीवादी 

चळवळीतनू िनमागण झालेले िविवध दरे्ाांतील राजकीय व वैचाररक दृिष्टकोण यामळेु 
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स्त्रीवादाचे िविवध प्रवाह िनमागण झालेले आहते. त्यातील प्रमखु प्रवाह पढुीलप्रमाण े

साांगता येतील.  

१.६.१ मवाळ खकंवा ईदारमतवादी स्त्रीवाद 

उदारमतवादी स्त्रीवाद्याांची भिूमका ही स्त्री-परुुष समानतेवर आिण िस्त्रयाांच्या 

स्वातांत्र्यावर भर दणेारी आह.े हक्क आिण िवकासाच्या समानसांधी प्राप्त झाल्या तर 

स्त्री-परुुष िवषमता नष्ट होऊन समानतेच े पवग िनमागण होईल, अर्ी मवाळ स्त्रीवादाची 

भिूमका आह.े प्रबोधनयगुापासनू चालत आलेल्या उदारमतवादी िवचारप्रणालीर्ी 

ससुांगत अर्ी ही माांडणी आह.े िस्त्रयाांना राजकीय व कायदरे्ीर समानता प्राप्त झाली की 

व्यिीगत िवकासाची जबाबदारी स्त्रीला पेलता येऊ र्कत े यावर मवाळ स्त्रीवाद भर 

दतेाना िदसतो. परांत ुसमान सांधी िमळूनही िस्त्रया अपेिक्षत कायग करू र्कल्या नाहीत 

तर त्याची जबाबदारी सांपणूग समाजव्यवस्थेची नसनू िस्त्रयाांची आह,े असे मवाळ स्त्रीवाद 

मानतो. रोजगार, मतािधकार, मालमत्तेचा हक्क या सवगच के्षत्राांत स्त्री-परुुषाांना समान 

सांधीची मागणी करण े ह े मवाळपांथीय स्त्रीवादाचे स्वरूप आह.े यासांदभागत मांगला 

वरखेडे म्हणतात ‚सांपणूग समाजरचना बदलण्यापेक्षा िस्त्रयाांना परुुषाांच्या बरोबरीन ेसांधी 

प्राप्त व्हावी, यावर भर दणेारी ही िवचारप्रणाली आह.े‛
२५

 

१.६.२ जहाल स्त्रीवाद  

िस्त्रयाांचे र्ोषण ह े वांर्, जात, आिण वगीय र्ोषणाच्या सीमा ओलाांडणारे 

सवांकष स्वरूपाचे र्ोषण असनू या परुुषकें द्री लैंिगक शे्रष्ठत्वाचा सवग पातळ्याांवर 

प्रितवाद करण ेही जहाल स्त्रीवादाची भिूमका आह.े Sexual Politics (१९७०) या 
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ग्रांथातनू केट िमलेट याांनी जहाल स्त्रीवादाची माांडणी केली.
२६ 

परुुषाांच्या मनात 

िस्त्रयाांिवषयी असणारी वचगस्वाची भावना ही लैंिगक िवकृतीमधचू येत,े असा दावा 

िमलेट याांनी या ग्रांथात केला आह.े लैंिगकतेच्या राजकारणाच्या आकलनाची 

आवश्यकता िमलेट याांनी प्रितपािदत केली. िस्त्रयाांच े र्ोषण करणाऱ्या 

समाजव्यवस्थेच्या िवरूध्द आिण समाजव्यवस्थेचा डोलारा साांभाळणाऱ्या 

परुुषप्रधानतेिवरूध्द प्रखर लढा दणेारी ही िवचारप्रणाली आह.े सॅण्रा िगल्बटग, सझून 

गबुर, हरेॉल्ड ब्लमू, हलेन िसक्सस, लयरूी इररगारे याांनी या िवचारप्रणालीची सैध्दाांितक 

माांडणी केली.
२७ 

िवरचनावादी भिूमकेचा आधार घेत सािहत्यकृतीचे िवपरीत वाचन 

करून त्यातील िलांगभेदाचा राजकीय आर्य खणनू काढण्यावर या िवचारसरणीने भर 

िदला. परुुषसत्ताक व्यवस्थेला िवचिलत करून त्याला समाांतर अर्ी स्त्रीप्रधान व्यवस्था 

िनमागण करण्याचा िवचार जहाल स्त्रीवाद माांडतो.  

परुुषकें द्रीत भािषक व्याकरण नाकारून स्त्रीकें द्री सांिहता िनमागण करण ेह ेजहाल 

स्त्रीवादाचे प्रमखु उिद्ङष्ट आह.े 

१.६.३ कृष्णवणीय स्त्रीवाद  

कृष्णवणीय स्त्रीवाद हा अमेररकेतील स्त्रीवादी चळवळीतनू आकाराला आलेला 

आह.े परुुषसत्ताक दमनापासनू स्त्रीची मिुता झाली पािहजे अर्ी  या स्त्रीवादाची 

भिूमका आह.े गौरिस्त्रया आिण कृष्णवणीय िस्त्रया याांच्यात जोपयांत समानपातळीवर 

भिगनीभाव नाांदत नाहीत, तोपयांत िस्त्रयाांना आपली लढाई स्वतांत्रपणे लढणे भाग आह,े 

अर्ी भिूमका बेलहूक याांनी माांडली.
२८

 केवळ लैंिगक िवषमताच नव्ह ेतर वांर् आिण 

वगीय िवषमतादखेील नष्ट केली पािहजे, असा समग्रलक्ष्यी िवचार कृष्णवणीय 
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स्त्रीवादात अिभपे्रत आह.े र्ोषणाला प्रितकार करणाऱ्या स्त्रीची प्रितमा िनमागण करणे ह े

कृष्णवणीय स्त्रीवादी सािहत्याचे ध्येय आह.े
२९ 

स्त्री व परुुषाांच्या साचेबांद भिूमकाांना 

आव्हान दणेे आिण स्वत:साठी िकमान मानवी प्रितष्ठा प्राप्त करून स्वत:ची अिस्मता 

िनमागण करण ेह ेकाळ्या स्त्रीवादाचे वैिर्ष्ट आह.े काळ्या स्त्रीवादात स्त्रीच्या वणगभेदाची 

चचाग झाली. स्त्रीच्या रांगानसुार होणाऱ्या अन्यायाची माांडणी काळ्या स्त्रीवादान ेकेली.  

पािात्य समाजजीवनात काळ्या स्त्रीचे होणारे र्ोषण स्त्री म्हणनू जसे आह,े तसेच ती 

रांगाने काळी आह े म्हणनूदखेील आह.े रांगभेदातनू समोर येणारे िवषमतावादी रूप 

काळ्या स्त्रीवादाने अधोरेिखत केले. गोऱ्या परुुषाांच्या वासनेला बळी पडणाऱ्या, गलुाम 

म्हणनू िवक्री होणाऱ्या आिण उत्पादन साधनात कोणतीही मालकी नसलेल्या, उपेिक्षत 

असलेल्या काळ्या िस्त्रयाांचे हक्क आिण अिधकार ह ेगोऱ्या िस्त्रयाांपेक्षा वेगळे आहते, 

याची समाजर्ास्त्रीय माांडणी काळ्या स्त्रीवादाने केली. केवळ स्त्री व रांग अर्ा 

दहुरेीपणातनू होणारे र्ोषण, त्याचे िविवध पदर कृष्णवणीय स्त्रीवादाने उलगडून 

दाखिवले. 

१.६.४ पयाावरणीय स्त्रीवाद 

पयागवरणीय स्त्रीवाद ही िवचारधारा वनस्पती आिण सषृ्टीतील सफुलीकरण, 

प्रजनन, सांगोपन, सांवधगन आिण जैिवक वाढीच्या प्रिक्रयेतील प्राकृितकतेर्ी स्त्रीर्रीराचे 

सम्यक नात ेआह,े अस ेमानणारी आह.े स्त्रीधमागतील प्राकृितकतेचे भान ठेवनू ितच्या 

िवकासातील अडसर दरू करण े आिण त्यासाठी योग्य असणारे सामािजक वातावरण 

तयार करण,े यावर भर दणेारी ही चळवळ आह.े
३०  

गभगपात, गभगजल परीक्षा इत्यादी 

अप्राकृितक कृत्याांिवरूध्द या चळवळीने सामािजक जगजागरण केले. स्त्रीच्या 
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र्ोषणाचे आिण पारतांत्र्याचे मळू ह ेस्त्रीर्रीराला िमळालेल्या नैितक पररमाणात आह.े 

पयागवरणवादी स्त्रीिवचारधारेने या दयु्यम स्थानाचा प्रितवाद केला. सषृ्टीच्या नैसिगगक 

चक्रार्ी स्त्री दहेातील बदलाांच्या िस्थतीर्ी प्राकृितक सांबांध आह.े यावर त्याांनी भर 

िदला आह.े आिण स्त्री र्रीराकडे पाहण्याची न-नैितक दृष्टीतनू पाहण्याची दृष्टी िदली.
३१

 

िनसगग आिण याांच्यातील साम्यभावातनू पयागवरणीय स्त्रीवाद पढेु आलेला आह.े सषृ्टी 

आिण स्त्रीमध्ये होणारे बदल याांच्यातील समानता अधोरेिखत करून पयागवरणीय 

स्त्रीवाद्याांनी स्त्रीचे िनसगागर्ी जैिवक नात े जोडलेले आह.े सषृ्टी ज्या प्रमाण े 

नविनिमगतीवर भर दते,े त्याचप्रमाणे स्त्रीदखेील सजृनर्ील असनू ितच्या नविनमागणाची 

र्िीस्थळे पयागवरणीय स्त्रीवाद्याांनी माांडली.  

१.६.६ मार्कसावादी स्त्रीवाद 

माक्सगवादी स्त्रीवाद कुटुांबसांस्थेचा िवचार भाांडवलर्ाही सांदभागतच करताना 

िदसतात. परुुष हा भाांडवलदार आिण स्त्री ही श्रिमक अर्ी ती माांडणी आह.े आिथगक 

परावलांबन ह ेस्त्रीदास्याचे मळू कारण आह.े म्हणनू ही िवचारसरणी आिथगक परावलांबन 

दरू करण्यावर भर दतेाना िदसत.े कारण उत्पादनसाधनाच्या खाजगी मालकीवर 

आधारलेली भाांडवलर्ाही समाजव्यवस्था ही खरी िस्त्रयाांच्या र्ोषणाला कारणीभतू 

आह.े अर्ी भिूमका माक्सगवादी स्त्रीवाद घेताना िदसतो. आिथगक परावलांबन ह े

स्त्रीदास्याचे मखु्य कारण आह,े अस े माक्सगवादी स्त्रीवाद साांगताना िदसतो. 

भाांडवलर्ाहीतनू पररणत झालेला वगगलढा आिण लैंिगक श्रमिवभागणीतनू झालेली 

स्त्री-परुुष िवषमतेची पररणती याांची साांगड घालनू माक्सगवादी स्त्रीवादाची माांडणी केली 

जाते.
३२ 
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    माक्सगवादी स्त्रीवादाने स्त्रीच्या र्ोषणासाठी वगीय िवषमतेला जबाबदार ठरिवले. 

वगीय समानता िनमागण होणार नाही, तोपयांत मालकी हक्क परुुषाकडेच राहील, अर्ी 

माांडणी करत माक्सगवादी स्त्रीवादान े वगीय समानतेच्या प्रस्थापनेचा आग्रह धरला. 

उत्पादन सांबांध ह े स्त्री-परुुष िवषमतेतील महत्त्वाचे कारण असल्याचे साांगनू 

उत्पादनसांबांधातील समान वाटणीची मागणी माक्सगवादी स्त्रीवादान ेकेली. 

   पािात्य सािहत्यात स्त्रीवादी िवचाराने आपले वेगळेपण आपल्या वैिर्ष््टयासह िसध्द 

केलेले आह.े पािात्य स्त्रीवादाच्या प्रभावातनू १९७५ नांतर भारतात स्त्रीमिुीचा िवचार 

रूजला आिण स्त्रीवादी सािहत्य आिण स्त्रीवादी िवचारव्यहू आकाराला आला. पािात्य 

दरे्ाांत िजतक्या प्रभावीपणे स्त्रीवाद ही िवचारप्रणाली मळू धरू र्कली िततक्या 

प्रभावीपणे ती भारतात मळू धरू र्कली नाही, ज्या पे्ररणेतनू पािात्य दरे्ाांनी या 

िवचारप्रणालीचा स्वीकार केला, तसा स्वीकार भारतीय समाजव्यवस्थेत झालेला नाही. 

मळुात स्त्रीवाद या पे्ररणेचे भारतीय सांदभागतील स्वरूप वेगळे आह.े त्यामळेु भारतीय 

पररपे्रक्ष्यातनू या िवचारसरणीचा िवचार केला तर त्याच ेस्वरूप लक्षात येईल. 

 

१.७ भारतीय स्त्रीवाद : वाटचाल अखण खवकास 

भारतीय स्त्रीवादाचे स्वरूप समजनू घेण्यासाठी येथील समाजव्यवस्थेतील 

स्त्रीच्या स्थानाचा अभ्यास महत्त्वाचा आह.े भारतीय समाजव्यवस्था ही चातवुगण्यी 

समाजव्यवस्था आह.े त्यामळेु भारतीय स्त्री िलांग, वणग आिण जात या सांदभागत 

बहुस्तरीय र्ोषण अनभुवते. मखु्य म्हणजे भारतीय समाजव्यवस्थेला िववाह व 

कुटुांबसांस्थेचा भक्कम पाया आह.े िर्वाय ती परुुषसत्ताक व्यवस्थेवर आधाररत आहते. 
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ही व्यवस्था ज्या धमगग्रांथावर चालत,े ते धमगग्रांथ परुुषरिचत असल्याकारणाने परुुषी 

परांपरा आिण अिभमान याांचा प्रत्यय दतेात. साहिजकच परुुषरिचत धमगग्रांथात स्त्रीला 

दयु्यमत्त्व िदलेले  आह.े गलुामिगरी व अन्याय याांमध्ये भरडली गेलेली स्त्री हीच 

भारतीय स्त्रीची प्राचीन काळापासनू ओळख आह.े प्राचीन भारतातही ज्ञानाजगन करून 

परुुषाांबरोबर वादिववादात भाग घेणाऱ्या गागी, मैत्रयी सारख्या िस्त्रया, 

र्ांकराचायागबरोबरच्या वादात भाग घेणारी मांडनिमश्र याांची पत्नी, सांकटकाळी 

(र्हाजाांची कैद) िर्वाजीराजाला योग्य सल्ला दणेारी सईबाई, छत्रपती नसताना 

स्वराज वाचिवणारी ताराबाई ही उदाहरणे दलुगिक्षता येणार नाहीत. प्राचीन काळातील 

भारतीय स्त्रीचे वणगन करताना अरूणा दभुाषी म्हणतात, ‚या काळात स्त्रीचे स्थान बीज 

वाढवण्याचे क्षेत्र (र्ेत) िकां वा भस्त्रा (कातडी िपर्वी) एवढेच होत,े असे िदसत.े माणसू 

म्हणनू ितला कोणतेही स्थान अथवा प्रितष्ठा नव्हती.‛
३३

 मनसु्मतृीसारख्या ग्रांथानी 

स्त्रीला सामािजक, राजकीय आिण आिथगक तसेच साांस्कृितक पातळीवर दयु्यम स्थान 

िदले. धािमगक पातळीवर दवे आिण दवेता या िमथकाांमध्ये स्त्रीला परुुषाांच्या बरोबरीने 

स्थान असले आिण त्याांची पजूा होत असली तरी ती धमगग्रांथाांमध्ये आिण प्रितमेमध्येच 

बांिदस्त होती. व्यावहाररक पातळीवर स्त्रीला नेहमी दयु्यमत्त्व िदले गलेे. आयग-

अनायागच्या सांस्कृती सांघषागत अनायागच्या िवरोधातले साधन म्हणनू ितचा वापर केला 

गेला अस े डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर, आ. ह. साळुांके आिण र्रद पाटील याांच्या 

िवचाराांतनू स्पष्ट होत.े अनायागच्या परांपरेत स्त्रीला माणसूपणाच ेहक्क आिण अिधकार 

होत.े अनायागच्या सांस्कृतीत स्त्रीला प्रितष्ठा होती. रामायणातील सांघषग हा आयग आिण 

अनायग याांच्या परांपरेतील सांघषग होता. त्यामध्ये र्पूगणखा आिण सीता या दोन्ही िस्त्रया  

या आयाांच्या र्ोषक वतृ्तीला बळी पडलेल्या िदसनू येतात. महाभारत या ग्रांथात 
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द्रौपदीने पाच परुुषाांर्ी केलेला िववाह हा मातसृत्ताक कुटुांबपध्दतीतील स्त्रीच्या 

अिधकाराचे सतूोवाच करतो. समाजसांस्कृतीमध्ये िस्थत्त्यांतर होऊ लागल्यानांतर 

तत्कालीन समाजात होत असलेली स्त्रीची कुचांबणा कमी करण्याचे काम 

भििसांप्रदायाने केले. समाजात िविवध धमग, सांप्रदाय आिण त्याांच्या िवचारधारा यामध्ये 

स्त्रीला मानाच े स्थान िमळाले. चक्रधरानी िस्त्रयाांना पांथात िदलेला प्रवेर्, गौतम 

बधु्दाच्या बौध्द धम्मामधला िस्त्रयाांचा वावर, सांन्यास िदक्षेची िदलेली परवानगी, 

महानभुाव सांप्रदायातील महदांबा, वारकरी सांप्रदायातील सांत जनाबाई, आिण सांत 

कान्होपात्रा या िस्त्रया आपल्या अिभव्यिीला भििच्या माध्यमातनू वाट करून दतेाना 

िदसतात. धवळे, जात्यावरच्या ओव्या, अभांग, फुगडी याांसारख्या प्रकारातनू िविवध 

कालखांडातील िस्त्रया आपले िवचार आिण जगणे आिण त्यातनू येणारी वेदना 

माांडताना िदसतात. परांत ु या साऱ्या प्रिक्रयेत स्त्रीला असणारे स्वातांत्र्य ह े धािमगक 

पातळीवरचे होत,े ह े मान्य करायला हवे. स्त्रीच्या माणसूपणार्ी िनगडीत असणाऱ्या 

चळवळी भारतात इांग्रजी राजवटीपासनू सरुू झालेल्या िदसतात. 

इांग्रजी राजवटीने केलेले कायद,े सामािजक चळवळींना िदलेले प्रोत्साहन, 

िर्क्षणाचा प्रसार करण्यासाठी उघडलेल्या र्ाळा आिण महािवद्यालये, 

सािहत्यसांवधगनाला िदलेले प्राधान्य यामळेु भारतीयाांचा समाजाकडे पाहण्याचा 

दृिष्टकोण बदलला. इांग्रजी िर्क्षणामळेु सधुारणाांचे वारे वाहू लागले. िस्त्रयाांच्या िविवध 

प्रश्नाांचा आिण अधोगतीपणूग जीवनाचा र्ोध घेऊन स्त्रीिर्क्षण व स्त्रीसधुारणा 

घडिवण्याचे कायग येथील समाजसधुारकाांनी केले. समाजसधुारकाांच्या अथक 

प्रयत्नाांमळेु व कायाांमळेु समाज, सांस्कृती, धमग आिण परांपरा याांकडे पाहण्याचा मानस 

बदलला. स्त्रीिवमोचनाच्या िविवध सामािजक आिण राजकीय चळवळीं िनमागण होऊ 
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लागल्या. त्यातनू स्त्रीिवषयीच्या सधुारणावादी चळवळींचा व्यास वाढलेला िदसतो. 

राजा राममोहन रॉय याांनी इांग्रजी राजसत्तेच्या मदतीने केलेला सतीबांदीचा कायदा, 

सांमतीवयाचा कायदा याांसारख्या कायद्याांमळेु स्त्रीला सांरक्षण प्राप्त झाले. कलकत्ता व 

आजबूाजचू्या भागामध्ये रॉय याांनी ‘लेडीज सोसायटी’ची स्थापना करून मलुींसाठी 

र्ाळा उघडल्या. परुोगामी िहांद ू ब्राम्हण समाजाचे सदस्य आिण जहाल िवचाराांच े

िवद्याथी  याांनी स्त्री िर्क्षणाची मोहीमच उघडली होती. अिनष्ट प्रथाांमळेु िदले जाणारे 

िस्त्रयाांचे बळी रोखले जाव ूलागले. परांपरा आिण धमग या मागागतनू होणाऱ्या र्ोषणाला 

पायबांद घालणारी रचना इांग्रजी राजवटीत िनमागण झाली. इांग्रजी राजवटीत िदल्या 

जाणाऱ्या िर्क्षणामळेु आधिुनक िवचारधारा वाढू लागली. त्याचा प्रभाव त्या 

काळातील समाजजीवनावर होऊ लागला.  

महाराष्रात सामािजक सधुारणाांचे पवग सरुू झाल्यानांतर लोकिहतवादी, 

बाळर्ास्त्री जाांभेकर याांनी िवधवापनुिवगवाहाला अनकूुल मत िनमागण करण्यासाठी 

अिवरत प्रयत्न केले. लोकिहतवादींनी ‘र्तपत्राां’ मधनू िस्त्रयाांच्या िविवध प्रश्नासांदभागत 

चचाग केली. बाळर्ास्त्री जाांभेकराांनी ‘दपगण’ आिण ‘प्रभाकर’मधनू  

िवधवापनुिवगवाहाची गरज आिण त्यापाठीमागील वैज्ञािनक कारणे िवर्द करून या 

चळवळीला भक्कम आधार िदला. केर्वपन, सतीप्रथा, बालिववाह, बहुपत्नीत्व, 

अर्ा अनेक स्त्रीिवषयक प्रश्नाांबाबत वतृ्तपत्राांतनू जनजागतृी केली. नािर्क येथ े

लोकिहतवादींनी ‘िवधवा पनुिवगवाह मांडळा’ची स्थापना करून प्रत्यक्ष कृितर्ील 

िवचाराांना चालना िदली.  

स्त्रीसधुारणेच्या सांदभागत महात्मा फुले याांच ेकायग फार महत्त्वपणूग आह.े स्त्रीजीवन 

सधुारण्यासाठी िर्क्षण ह े प्रभावी साधन मानले. स्त्रीमिुीच्या  चळवळीची  सरुूवात 
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फुलेंनी स्वतःपासनू आरांभली.  महात्मा फुले याांनी सरुू केलेल्या सामािजक सधुारणाांची 

चळवळ आिण स्त्रीिर्क्षणाचा घातलेला पाया या दोन्ही गोष्टींनी धमगपरांपराांचे वाभाडे 

काढले. भारतीय स्त्रीच्या र्ोषणाला ब्राह्मणीव्यवस्था जबाबदार असनू ही धमगव्यवस्था 

नाकारताना सावगजिनक सत्यधमग हा पयागय त्याांनी िदला. मलुींसाठी काढलेली र्ाळा, 

आांतरजातीय िववाह, िवधवापनुिवगवाह, बालहत्याप्रितबांधक गहृाची स्थापना, 

केर्वपनािवरूद्च आांदोलन, मखु्य म्हणजे  स्त्रीिर्क्षणाची चळवळ राबवनू 

तळागळातील िस्त्रयाांसाठी िर्क्षणाचे दरवाजे उघडे केले. फुलेंनी यातनू समाजसधुारणा 

चळवळींचा पाया भक्कम केला. महषी धोंडो केर्व कवेंनी स्वतः पनुिवगवाह करून 

‘िवधवािववाहप्रितबांध िनवारण मांडळी’, ‘अनाथ बािलकाश्रम’ अर्ा सांस्था स्थापन 

करून िवधवाांचे जीवन मागी लावले.  

गोपाळ गणेर् आगरकर याांनी आपल्या लेखनाद्रारे स्त्रीजीवनाच्या सवाांगीण 

प्रगतीला पररपोषक अर्ी वैचाररक माांडणी केली. तकग र्दु्चता, बिुद्चप्रामाण्यवाद, 

व्यििस्वातांत्र्याचा उद्घोष ही त्याांच्या लेखनाची वैिर्ष््टये होती. स्त्रीजीवनाकडे त्याांनी 

र्ास्त्रीय आिण व्यििवादाच्या भिूमकेतनू पािहले. स्त्रीचे व्यिी म्हणनू असणारे 

अिस्तत्व आगरकराांनी पिहल्याांदा माांडले. धमागतील ज्या अिनष्ट प्रथा-परांपरानी  

िस्त्रयाांना बांिदस्त केले होत,े अर्ा प्रथा आिण परांपराांवर त्याांनी प्रहार चढवला. 

बालिववाह, जरठकुमारी िववाह, स्त्रीिर्क्षणास बांदी, िवधवापनुिवगवाहास बांदी, सतीची 

चाल, केर्वपन याांसारख्या अिनष्ट प्रथाांवर आपल्या जळजळीत लेखणीन े त्याांनी 

आसडू उगारला. सरकारकडून स्त्रीिर्क्षणाबाबत सिी, योग्य अपत्यसांगोपनाबरोबरच 

स्त्रीच्या स्वतःच्या बौिद्चक िवकासासाठी िर्क्षणाची आवश्यकता िवर्द केली.
३४

 स्त्री-

परुुषाांना समान दजागच्या िर्क्षणाचा आग्रह धरताना परुुषाांना केवळ परुुष आहते म्हणनू 
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त्याांची योग्यता नसतानाही िविर्ष्ट कामे करण्याची परवानगी असणे तर समाजाचा 

िनम्मा िहस्सा असणाऱ्या िस्त्रया याांस केवळ िस्त्रया आहते म्हणनू त्याांना परवानगी 

नाकारणे या िवषमतेिवरूद्च आगरकराांनी बांड पकुारले. िस्त्रयाांना त्याांच ेबौिद्चक सामर्थयग 

आजमावण्याची सांधी दणे्याची आवश्यकता प्रितपािदत केली.
३५

 

आगरकराांच्या काळात दरे्ाच्या स्वातांत्र्यासाठी चालवलेल्या सत्याग्रहाच्या 

चळवळीचा पररणाम स्त्रीजीवनावर झाला. वैचाररक िवकासासाठी राजकीय चळवळीत 

महात्मा गाांधीजींनी िस्त्रयाांना िदलेला प्रवेर् तसेच १९३८ साली झालेला िमठाचा 

सत्याग्रह आिण त्यातील िस्त्रयाांचा सहभाग स्त्रीच्या राजकीय स्वातांत्र्याच्या सांदभागत 

महत्त्वाचा आह.े िवठ्ठल रामजी िर्ांद े याांनीदखेील िस्त्रयाांच्या बाबतीत केलेले कायग 

स्त्रीजीवनात क्राांतीचे पाऊल टाकणारे ठरले. परृ्थवीवरील सवग माणसे समान असनू 

प्रत्येकाने आपली जात, धमग, वांर्, भाषा, प्राांत इत्यादी िवसरून एकमेकाांत िमसळले 

पािहजे अर्ी आध्याित्मक भिूमका त्याांनी स्वतःमध्ये रूजवली. भारतीय िववाहसांस्थेवर 

त्याांनी कठोर र्ब्दाांत आसडू उगारला. भारतीय िववाहसांस्था परुुषाांसाठी मोठी सखुाची 

बाब असली तरी स्त्रीजातीला मात्र ती भषूणावह ठरणारी नाही, अस े त्याांच े म्हणण े

होत.े
.३६  

 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी भारतीय स्त्रीचा िवचार वेगळ्या पररपे्रक्ष्यातनू 

केलेला िदसतो. भारतीय समाजव्यवस्थेतील स्त्रीच्या गलुामीला जातीव्यवस्था 

जबाबदार असल्याचे त्याांनी साांिगतले. जोपयांत भारतात जातीव्यवस्था आह,े तोपयांत 

स्त्रीला कोणतेही अिधकार िमळणार नाहीत, अर्ी त्याांची धारणा होती. िस्त्रयाांच्या 

आयषु्यात गलुामी पेरणाऱ्या सांस्कृतीचा आधारस्तांभ असलेल्या ‘मनसु्मतृी’ या ग्रांथाच े
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जाहीर दहन करून त्याांनी स्त्रीमिुी चळवळीला चालना िदली. मनसु्मतृीतील 

स्त्रीिवरोधाचा, िवचाराांचा आिण िनयमाांचा त्याांनी जाहीर िनषेध नोंदवला. ‘िहांद ू कोड 

िबल’ माांडून डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी भारतीय स्त्रीच्या वारसा हक्काची तरतदू 

माांडली. परांत ुभारतीय समाजव्यवस्थेतील तत्कालीन धमगमातांडाांनी त्याला िवरोध करून 

‘िहांद ू कोड िबल’ नाकारले. या घटनेला उत्तर म्हणनू डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी 

आपल्या कायदमेांत्रीपदाचा राजीनामा िदला. स्त्री म्हणजे मलेु काढण्याचा कारखाना या 

प्रवतृ्तीला डॉ. आांबेडकराांनी जोरदार िवरोध दर्गिवला. ‘‘कोणत्याही कारणासाठी का 

होईना, ज्यावेळी एखाद्या स्त्रीची मलू होऊ दणे्याची इच्छा नसेल, त्यावळेी ितला 

गभगधारणा टाळता येण्याची र्क्यता असली पािहजे आिण सांतती जन्माला घालण ेह े

सवगस्वी ितच्या इच्छेवर अवलांबनू असले पािहजे.
’’३७ 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांच ेह े

उद्गार भारतीय समाजव्यवस्थेतील िस्त्रयाांना  खऱ्या अथागने स्वातांत्र्य दणेारे आह.े 

भारतीय स्त्रीला परुुषाबरोबर समान वेतन, बाळांतपणाची रजा, काम करत असलेल्या 

िठकाणी पाळणाांघरे, िविवध के्षत्राांत राखीव जागा यापाठीमाग े डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडकराांचा स्त्रीस्वातांत्र्याचा िवधायक दृिष्टकोण िदसनू येतो. भारताला स्वातांत्र्य 

िमळाल्यानांतर भारतीय सांिवधानाने िस्त्रयाांना िदलेले अिधकार, कायद्याांची  होणारी 

अांमलबजावणी, िर्क्षणाचा झालेला प्रसार, िस्त्रयाांना िमळणारे आरक्षण यातनू स्त्रीला 

सामािजक, राजकीय, र्ैक्षिणक आिण आिथगक स्तराांवर परुुषाच्याबरोबरीने दजाग प्राप्त 

झाला. त्याच े पडसाद स्त्रीच्या जीवनात िदस ू लागले. भारतीय समाजव्यवस्थेला तडे 

जाव ू लागले. पारांपररक धारणा बदल ू लागल्या. स्त्रीकडे माणसू म्हणनू बघण्याच्या 

वतृ्तीत बदल झाला. यामळेु भारतीय स्त्री अिधक आत्मिवश्वासाने प्रश्नाांना सामोरी जाव ू

लागली.
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स्त्रीप्रश्नाांबाबत जसे परुुषाांनी प्रयत्न केले, तसेच िस्त्रयाांनीदखेील िर्क्षणाच्या 

प्रसारामळेु स्त्रीिवषयीच्या सधुारणावादी चळवळींना पािठांबा िदला. त्यातनू िस्त्रयाांना 

आपल्या हक्क आिण अिधकाराांिवषयी जाणीव होऊ लागली. पतीच्या सामािजक 

कायागत सिक्रय सहभागी होणाऱ्या व पतीच्या मतृ्यनूांतर ते कायग स्वतःच्या जबाबदारीवर 

पढेु चालिवणाऱ्या सािवत्रीबाई फुले, पांिडता रमाबाई रानडे याांच्यापासनू एक वेगळी 

परांपरा सरुू झाली. ताराबाई िर्ांद े याांना समाजात राजरोसपणे चाललेल्या 

स्त्रीअत्त्याचाराचे झालेले दर्गन, चौफेर व डोळस वाचन यामळेु झालेला सधुारकाांच्या 

कायागचा पररचय, त्यासांबांधी िचांतन, मनन, त्यातनू घडत गेलेली स्वतःची वैचाररक 

भिूमका, त्यामळेु १९व्या र्तकािवषयीचे सजग भान, स्वतः स्त्री असल्यान े स्त्रीच्या 

अांतःकरणातील वेदनाांची जाण, माचग १८८१मध्ये िवधवा िवजयालक्ष्मीकडून झालेली 

भ्रणूहत्या, त्याबाबत उमटलेल्या िक्रया-प्रितिक्रया, िविवध वतृ्तपत्राांनी केलेली 

िचिकत्सा, कोटागचा िनकाल या साऱ्या घटनाांमळेु ताराबाईमधील स्त्रीत्व, स्वत्व जाग े

झाले. िस्त्रयाांच्या नैसिगगक गरजाांसांदभागत ताराबाई याांनी महत्त्वपणूग िवचार माांडले. 

याबाबत मणृािलनी जोगळेकर म्हणतात, ‘‘नैसिगगक वासनाांचे अिस्तत्व, त्याांच्या 

पतूीची गरज व त्या अनैसिगगकपणे दाबल्यास अनीितकारक वतगन होणे स्वाभािवक 

आह.े ह े स्त्री-परुुषाांत दोघाांतही सारखेच आह.े एवढा sex बाबतचा धीट परुोगामी 

िवचार १९ व्या र्तकात एक स्त्री मोकळेपणाने माांडते, ही गोष्ट खरोखर आियगकारक 

वाटते.’’
३८

 

सािवत्रीबाई फुले याांच्या र्ैक्षिणक सधुारणा चळवळीमळेु ताराबाई िर्ांद े‘स्त्री-

परुुष तलुना’ (१८८२) हा ग्रांथ िलहू र्कल्या. स्त्री-परुुष तलुना’ हा िनबांध म्हणजे 

भारतीय स्त्रीवादी िवचाराांचा भक्कम आधारस्तांभ आह.े या िनबांधात त्याांनी रामायण 
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महाभारतापासनू ते मिुामाला, मांजघुोषा या समकालीन कादांबऱ्याांवर आपली परखड 

मत ेव्यि केली. त्या काळात स्त्री-परुुष समानतेचा िवचार माांडून, िस्त्रयाांना बांिदस्त करू 

पाहणाऱ्या जात, धमग आिण परुुषप्रधान व्यवस्था याांच्यावर आसडू उगारण्याच े काम 

ताराबाई िर्ांद ेयाांनी केले. यासांदभागत डॉ. िवलास खोले म्हणतात, ‚कुटुांब व्यवस्थेची 

बारकाईने छाननी करून परुुषाांना सवगश्रेष्ठत्व, दवेतलु्यत्व बहाल करणाऱ्या परांपरेला 

आव्हान दऊेन स्त्री-परुुष समानेतची ग्वाही दणेारे पसु्तक त्याांनी िसध्द केले. स्त्रीच्या 

प्रदीघगकालीन मौनानांतर उमटलेला, समाजाला कुां ठीत करून टाकणारा स्वर म्हणजे 

ताराबाई ांचे ‘स्त्री-परुुष तलुना’ ह ेलेखन होय‛.
३९

 

रमाबाई रानडे याांनीदखेील स्त्रीसधुारणेबाबत केलेले कायग महनीय स्वरूपाचे 

आह.े त्या काळात उच्च जातीत जन्माला येऊन रमाबाई रानडे याांनी धमगव्यवस्था, 

प्रथा-परांपरा याांना भेदणाऱ्या सांघटना आिण सांस्था िनमागण केल्या. स्त्रीिर्क्षणावर भर 

दतेाना त्याांनी िस्त्रयाांच्या स्वावलांबनावरदखेील भर िदला. स्त्री स्वावलांबी झाली तर 

सांपणूग समाज स्वावलांबी होईल अर्ी त्याांची धारणा होती. यासाठी त्याांनी ‘आयग 

मिहला समाज’ ही िस्त्रयाांची सांघटना स्थापना केली. यािर्वाय ‘र्ारदासदन’, 

‘मिुिसदन’ या सांस्थाांच्या माध्यमातनू िस्त्रयाांना जीवनोपयोगी कौर्ल्य िर्किवण्यावर 

भर िदला. रमाबाई रानडे याांच्या कायागतनू त्या काळातील िस्त्रयाांच्या प्रश्नाांची जाणीव 

होत.े तत्कालीन समाजव्यवस्थेत जगणाऱ्या िस्त्रयाांवर असलेली जात, धमग आिण परांपरा 

याांची दहर्त अधोरेिखत होत.े परांत ुया काळातील पयागवरणाचा िवचार करता त्याांनी 

केलेले कायग क्राांितकारकच आह ेअस ेम्हणता येत.े      
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साधारण  िवसाव्या र्तकाच्या  मध्यावर भारताला १९४७ मध्ये स्वातांत्र्य 

िमळाले. १९५० मध्ये भारताने प्रजासत्ताक राज्यपध्दतीचा स्वीकार केला. राजकीय 

व्यवस्थापनाबरोबर समाजव्यवस्थेची पनुबाांधणी, परांपरागत भारतीय समाजव्यवस्थेत 

बदल आिण त्या जागी नव्या समता, स्वातांत्र्य, बांधतुा असणाऱ्या समाजाची िनिमगती, 

नागररकाांना हक्क आिण अिधकार, िवकासाची सांधी दऊेन असमतोल नष्ट करण ेआिद 

मदु्ङयाांचा िवचार स्वातांत्र्यानांतर होऊ लागला. यामध्ये स्त्रीदखेील कें द्रस्थानी आली. 

िस्त्रयाांच्या हक्क आिण अिधकाराांवर गदा आणणाऱ्या रूढीं आिण परांपरा उदध््वस्त 

करून स्त्रीला स्वातांत्र्य दणेाऱ्या नव्या कायद्याांची अांमलबजावणी करणारी यांत्रणा 

कायगरत झाली. िस्त्रयाांना कायदरे्ीर अिधकार िमळाले तर िस्त्रयाांच्या जीवनात, मलूगामी 

स्वरूपाचे बदल होतील, याची जाणीव झालेल्या समाजसधुारकाांनी, आधिुनक 

िवचारधाराांनी भारतीय स्त्रीला हक्क आिण अिधकार िमळण्याच्या दृिष्टकोणातनू नव्या 

कायद्याांची िनिमगती केली. भारतीय राज्यघटनेने िस्त्रयाांना समानता िदली. तसेच 

मतदानाचा अिधकारही िदला. १९५६ मध्ये डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी ‘िहांद ूकोड 

िबल’ माांडले. िस्त्रयाांना िववाह, वारसा, घटस्फोट इत्यादीबाबत महत्त्वाचे अिधकार 

िमळाले. िस्त्रयाांच्या दृष्टीन े१९७५ ह ेवषग ‘मिहला वषग’ म्हणनू महत्त्वाचे आह.े स्त्रीचा 

सामािजक दजाग सधुारण्यासाठी  सांयिु राष्र सांघाने १९७५ ह े साल ‘आांतरराष्रीय 

मिहला’ वषग म्हणनू जाहीर केले. भारतात या कल्पनेच े स्वागत झाले. आांतरराष्रीय 

मिहला वषागच्या िनिमत्तान े भारतीय िस्त्रयाांचा पािात्य स्त्रीचळवळींर्ी व िवचाराांर्ी 

सांपकग  आला. कें द्रसरकारने  िस्त्रयाांची सामािजक पररिस्थती आिण दजाग याांचा राष्रीय 

पातळीवर र्ोध घेण्यासाठी डॉ. फलरेण ूगहुा याांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती स्थापना 

करण्यात आली. यानांतर १९७५ ते १९८५ ह ेदर्क ‘स्त्री दर्क’ म्हणनू साजरे करण्यात 
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आले. या स्त्री दर्कात िस्त्रयाांचे हक्क, अिस्मता आिण आत्मसन्मानाबद्ङल जनजागरण 

झाले. या महत्त्वपणूग घटनाांमळेु स्त्रीिवषयक प्रश्नाांना व्यापक रूप प्राप्त झाले. स्त्रीच्या 

सवाांगीण मिुीचा िवचार मळू धरू लागला. मिहला दर्कामळेु कुां िठत झालेल्या स्त्री 

चळवळींना गती िमळाली. स्त्रीमिुी आांदोलनाच्या ध्येयाने पे्रररत होऊन िस्त्रयाांच्या 

अनेक सांघटना, िविवध गट अिस्तत्वात आले. अनेक के्षत्राांत िविवध स्त्रीसांस्था, िविवध 

अांगानी व िविवध पातळ्याांवर कायगरत झाल्या. यामळेु िस्त्रयाांना झगडण्याचे बळ 

िमळाले. अन्यायािवरूद्चच्या लढाईतनू िस्त्रया आवाज उठव ू लागल्या. सामािजक 

सधुारणाांबाबत आग्रह कमी होऊन िस्त्रयाांच्या हक्काांसाठी आत्मभान जागतृ करण्याच े

प्रयत्न होऊ लागले. िविवध कायदरे्ीर तरतदुी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला 

जाऊ लागला. स्त्रीमिुी सांघटना, मिहला दक्षता सिमती, नारी समता मांच, समाजवादी 

मिहला सभा अर्ा सांघटनाांची िनिमगती झाली. एकां दरीत १९७५ ह े ‘आांतरराष्रीय 

मिहला वषग’ िस्त्रयाांच्या जीवनात खपू महत्त्वाचे वषग ठरले. पािात्य दरे्ाांतनू स्त्रीवादी 

पे्ररणाांचे बळ घेऊन भारतीय भमूीत गितमान झालेल्या स्त्रीवादाला येथील 

समाजसधुारकाांच्या स्त्रीिवषयक सधुारणाांच्या िवचाराांची व कायाांची पाश्वगभमूी 

लाभलेली  आह.े अर्ा पद्चतीने भारतीय स्त्रीवादाची वाटचाल आिण ितचा िवकास 

समजनू घेता येतो. 

 

१.८  स्त्रीवादी समीक्षापद्धती  

सािहत्याचे अथवा सािहत्यकृतीचे वाचन, िवशे्लषण, अथगिनणगयन आिण 

मलू्यमापन करण्याच्या समीक्षाव्यवहारात अनेक समीक्षापद्चती आढळतात. यामध्ये 

चररत्रात्मक, मानसर्ास्त्रीय, समाजर्ास्त्रीय, आिदबांधात्मक, रूपिनष्ठ, माक्सगवादी, 
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भाषावैज्ञािनक आिद समीक्षापद्चती प्रमखु समीक्षापद्चती म्हणनू िवचारात घेतल्या 

जातात. १९६० नांतर या समीक्षापद्चतीत स्त्रीवादी सािहत्य-समीक्षा या पद्चतीचा 

समावेर् होऊ लागला. पािात्य स्त्रीवादातनू िनमागण झालेली स्त्रीवादी समीक्षा ही 

सामािजक, साांस्कृितक, राजकीय पररवतगनाच्या लढाईतील कृितर्ील िवचारधारा आह.े 

प्रस्थािपत सािहत्यिवश्वात स्त्रीलेखनाकडे नेहमी दलुगक्ष होत,े त्याची गाांभीयगपवूगक समीक्षा 

होत नाही. या वस्तिुस्थतीला पयागय म्हणनू स्त्री-अिस्मतेतनू स्त्रीवादी समीक्षा पढेु आली. 

या समीक्षापद्चतीबद्ङल वसांत आबाजी डहाके म्हणतात, ‚स्त्रीवादी सािहत्य समीक्षा ही 

एका आांतरर्ाखीय अभ्यासाची एक र्ाखा आह.े या अभ्यासात ‘िलांग’ हा मलूभतू 

अनभुव मध्यवती मानला जातो.‛
४० 

समीक्षाव्यवहारातील परुुषप्रधान व्यवस्थचे े

असणारे ‘िलांगभेदाचे’ राजकारण उघड करून दाखिवणे ह े स्त्रीवादी समीक्षेच े उिद्ङष्ट 

आह.े 

अिश्वनी धोंगडे याांनी तीन पातळीवर स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीचे िववेचन केलेले 

आह.े 

१. िफमेल :स्त्री-समीक्षा लेखकाांचा अ-राजकीय िवचार (अ-पॉिलिटकल) ह्या 

समीक्षेत स्त्रीवादी न होता स्त्री समीक्षक असणे आवश्यक आह.े 

२. फेिमिनन : िस्त्रयाांवर वचगस्व गाजिवणाऱ्या परुुषी समाजात दडपलेल्या, बाजलूा 

टाकलेल्या पण िविर्ष्ट राजकीय भिूमका घेतलेल्या वाङ्मयीन हुांकाराची समीक्षा. 

३. फेिमिनस्ट : िपतसृत्ताक व िलांगवाद याांिवरूध्द राजकीय भिूमका घेणाऱ्या 

सािहत्याची समीक्षा.
४१ 
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सािहत्यातनू परुुषी मानिसकतेने आिण ती मानिसकता डोक्यात घेऊन लेखन 

करणाऱ्या समीक्षकाांनी िस्त्रयाांच्या सािहत्याला नेहमी दयु्यम दजाग िदलेला िदसनू येतो. 

या मानिसकतेला िवरोध करण्याचा प्रयत्न स्त्रीवादी सािहत्यान े केलेला आह.े 

सािहत्यातील परुुषी वचगस्वािवरूध्द त्याांनी रचलेल्या िनयमप्रणाली आिण सांकेतप्रणाली 

याांच्या िवरोधात स्त्रीवादी समीक्षेने मोहीम उघडली. या सांदभागत आिश्वनी घोंगडे 

म्हणतात, ‚वाङ्मयीन कलाकृतीकडे पाहण्याचा स्त्रीकें द्री दृिष्टकोण आिण समाजातील 

रूढ िपतसृत्ताक पद्चतीला वाङ्मयीन समीक्षेच्या माध्यमातनू िदलेला धक्का म्हणजे 

स्त्रीवादी समीक्षा.‛
४२

 असे म्हणता येईल.  

समीक्षेच्या  क्षेत्रात एलन र्ोवॉल्टर िलिखत A literature of their own 

(१९७७) व Towards a feminist Poetics (१९७९), सँरा िगलबटग आिण ससुान 

ग्यबुर The Madwoman in the Attic (१९७९), बारबरा िस्मथ Towards a 

Black Feminist Criticism(१९७७), ल्यसुी इरीगरे, ज्यिुलया िक्रस्तेवा याांचे 

समीक्षात्मक लेखन स्त्रीवादी समीक्षेला ताित्त्वक बैठक प्राप्त करून दणेारे ठरले.  

१.८.१. स्त्रीवादी समीके्षची गृखहतके 

स्त्रीवादी समीक्षापद्चती एक अध्ययनपध्दती असनू ती राजकीय कृती आह.े 

स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीला िनिित अर्ी वाङ्मयीन मलू्यदृष्टी आह.े ही समीक्षापद्चती 

परुुषी वचगस्वाचे राजकारण नाकारून नव्या िनकषाांची िनिमगती करून सािहत्याचे 

आकलन व मलू्यमापन करत.े डॉ. मांगला वरखडेे याांनी स्त्रीवादी समीक्षेची गिृहतके 

पढुीलप्रमाणे साांिगतलेली आहते. 
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१. परुुषसत्ताक मलू्यदृष्टीतनू आलेल्या रचनाबांधाांना, िवचारव्यहूाांना छेद दणेे, वाङ्मयाचे 

परुुषकें द्री मानदांड, प्रमाणके याांचे पनुमुगल्याांकन करून नवे मानदांड, नवी मलू्ये 

िनमागण करणे. 

२. इितहासात दडपल्या गेलेल्या स्त्रीलेिखकाांचा र्ोध घेऊन त्याची पनु:स्थापना 

करण.े 

३. परुुषिनिमगत सािहत्याचे स्त्रीवादी वाचन करण.े परुुषी मलू्यदृष्टीतनू स्त्रीर्रीराची 

प्रितमा कर्ी अवतरत ेह ेदाखवनू परुुषिनिमगत सािहत्यातील दटुप्पपीपणा उघडकीस 

आणणे. 

४. स्त्रीवादी वाचक तयार करणे. सािहत्यात स्त्रीपात्राच्या वाट्याला येणारे दयु्यमत्व व 

साधनमलूकत्व ओळखायला िर्किवणे, वाङ्मयीन रूपबांधातनू, रै्लीवैिर्ष््टयाांतनू 

आर्यातील स्त्रीिविर्ष्टता कर्ी वाचावी यािवषयी दृिष्टकोण तयार करणे. 

५. केवळ िस्त्रयाांचे म्हणनू िस्त्रयाांनी स्वतांत्रपणे तयार केलेले कोणकोणते  आकृितबांध 

अस ूर्कतील याचा र्ोध घेण ेआिण त्याची प्रस्थापना करण्यासाठी पढुाकार घेण.े 

स्त्रीिविर्ष्ट अनभुविवश्वाला स्त्रीर्िीचाच एक मलूस्त्रोत माननू त्याांना वाङ्मयीन 

घाटाांचा िवषय बनिवणे.
४३

 

वरील गिृहतकाांचा आढावा घेतला असता परुुषी वचगस्व नाकारून स्त्रीसािहत्याच्या 

क्षमता र्ोधण्याला ही समीक्षापद्चती वाव दते.े ही समीक्षापद्चती साचेबध्द स्वरूपाची 

नसनू ती कोणताही एकच एक िकां वा एकिजनसी घाट तयार करण्यावर भर दते नाही. 

समता, स्वातांत्र्य आिण बांधतुा ही मानवी मलू्ये या समीक्षापद्चतीत आहते. ही मलू्ये या 

समीक्षापद्चतीतनू व्यि होतात. ज्या घटकाांवर परुुषी आक्रमणे होत रािहली आिण 
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सत्ता-सांपत्तीचे हस्तक म्हणनू आकाराली आली, त्या घटकाांच्या िवरोधात रोखठोक 

भिूमका स्त्रीवादी समीक्षापद्चती घेते. 

१.८.२ स्त्रीवादी साखहत्यशास्त्राची मांडणी 

एलेन र्ो वॉल्टर याांनी प्रथम स्त्रीवादी सािहत्यर्ास्त्राची रूपरेषा माांडली. या 

माांडणीमळेु १९६० पासनू सरुू असलेली स्त्रीवादी समीक्षा ‘लैंिगक राजकारण’ यामधनू 

बाहरे पडली. ‘A literature of their own’(1970),’Towards Feminist 

Poetics’(1979), Feminist criticism in the wilderness’ (1981) या तीन 

लेखाांतनू स्त्रीवादी समीक्षेची माांडणी केली. या माांडणीमळेु स्त्रीसािहत्याच्या 

िवशे्लषणाची चचाग होऊन स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीची िदर्ा िनिित झाली. एलेन र्ो 

वॉल्टर याांनी समीक्षापद्चतीचे दोन प्रकार साांिगतले. 

अ)  फेखमनाइन खक्रखटक 

या प्रकारात परुुषानगुामी सािहत्याचे स्त्रीवादी वाचन केले जाते. याला स्त्रीप्रधान 

समीक्षादखेील म्हणता येत.े स्त्रीवाचक िनमागण करण,े परुुषाांनी िसध्द केलेल्या 

सािहत्यातनू स्त्रीची जी परांपरागत, साांकेितक प्रितमा प्रकटलेली आह,े त्या  सािहत्याचे 

वाचन करण,े ह ेहते ूया पद्चतीच ेआहते. या स्त्रीिनष्ठ समीक्षेने स्त्री-वाचकाला आपल्या 

स्वत:च्या दृिष्टकोणातनू कोणत्याही सांिहतेचे वाचन करण्याचा हक्क आह.े िपतसृत्ताक 

व्यवस्थेतनू िनमागण झालेल्या सािहत्याचे पनुवागचन करण्याचा हक्क आह,े ही महत्त्वाची 

भिूमका या प्रकाराने घेतलेली िदसनू येत.े 
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 ब)  गायनोखक्रखटक 

स्त्रीसािहत्याची समीक्षा, परुुषानगुामी सािहत्याचे स्त्रीवादी वाचन ही स्त्रीवादी 

समीक्षेची एक िदर्ा आह.े Gynocriticism या स्त्रीिनष्ठ समीक्षेची व्याख्या एलेन र्ो 

वॉल्टर याांनी पढुीलप्रमाणे केली आह.े‚feminist criticism that is genuinely 

women-centered, independent and intellectually coherent.‛
४४ 

स्त्री 

सािहत्याचे स्त्रीकें द्री िवशे्लषण करणारी भिूमका असनू यात िस्त्रयाांच्या ‘स्त्रीिविर्ष्ट’ 

अनभुवावर लक्ष कें द्रीत केलेले िदसत.े डॉ. मांगला वरखेडे याांच्या मतानसुार ‚िस्त्रयाांच्या 

सािहत्याचा अथग स्त्रीकें द्री दृष्टीन े लावणे, िवषय, ऐितहािसकता, र्ैली, आर्य 

सािहत्यप्रकार, लेखातील सांरचना, स्त्रीची सजगकता याांचा स्त्रीकें द्री र्ोध घेणे आिद 

घटक या प्रकारातनू तपासले जातात.‛
४५  

वॉल्टर याांनी स्त्रीिविर्ष्ट अनभुवाांच्या 

आकलनासाठी चार प्रकारचे नमनेु सचुिवले आहते.
४६

 

१. स्त्रीर्रीरिनष्ठ अनभुवाचे आकलन. 

२. स्त्रीिनष्ठ मनोिवशे्लषण. 

३. स्त्रीकें द्री साांस्कृितक अिभव्यिीचे आकलन. 

४. स्त्रीिनष्ठ साांस्कृितक अनभुविवश्वाचे अथगिनणगयन. 

एकां दरीत स्त्रीसािहत्याची सांिहता, आर्य, सांरचना, कथनपध्दती आिण ितची  

वैिर्ष्ट ेयासाठी या चार िदर्ा उपयिु आहते. 

परुुषप्रधान सािहत्यातील ममगस्थळे समजनू त्यातील िलांगािधष्ठीत 

र्ोषणव्यवस्था उघड करणे, प्रस्थािपत स्त्रीप्रितमाांचे स्त्रीवादी िववेचन करणे, स्त्रीच्या 
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लैंिगक जािणवाांना सन्मान प्राप्त करून दणेे, स्त्री-परुुष सांबांधाचे पारांपररक स्वरूप स्पष्ट 

करण,े दडपलेल्या स्त्री कतृगत्वाला सांधी दणे े व समिलांगी सहवासाचा भावबांध 

खलेुपणाने रेखाटणे या तत्त्वाांच्या आधारे स्त्रीवादी समीक्षेची माांडणी आकाराला आली. 

१.७.३ स्त्रीवादी समीके्षचे खवशेष 

स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीत स्त्री ही कें द्रवती आह.े स्त्रीचे सािहत्य आिण ितच े

मलू्यमापन करणाऱ्या स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीने रूढ समीक्षापद्चतीला नकार दऊेन 

समीक्षेची नवी चौकट िनमागण केली. िस्त्रयाांची भाषा र्ोधणे, साांकेितक पररभाषेचा 

कोर् तयार करणे, िस्त्रयाांच्या अनभुवातनू आलेल्या प्रितमाांचा र्ोध घेणे याांसारख्या 

घटकाांतनू स्त्रीवादी अभ्यासाची िदर्ा िनिित केली. स्त्रीवादी समीक्षेच े िवर्ेष 

पढुीलप्रमाणे साांगता येतील. 

१. िलांगभावरिहत दृिष्टकोणातनू सािहत्याची िचिकत्सा केली जाते. 

२. परुुषप्रधान व्यवस्थेतील भेदभावरिहत मलू्याांचा समीक्षात्मक  पद्चतीने स्त्रीवादी 

मीमाांसेचे र्ास्त्र िवकिसत करण्यावर भर दणे.े 

३. सािहत्यात प्रितिबांिबांत झालेल्या स्त्रीच्या प्रितमा, स्त्रीिचत्रणातील साांकेितकता, 

समीक्षाव्यवहारातील िस्त्रयाांचे अनलु्लेख, त्याांच्यािवषयीच्या चकुीच्या समजतुी आिण 

परुुषरिचत स्त्रीिवषयक चकुीच्या प्रितमा  ह े स्त्रीवादी समीक्षेच्या मीमाांसेच े िवषय 

िवकिसत करण.े 

४. िलांगभाव आिण सामािजक सांबांध, सामािजक सांरचना याांना समाजर्ास्त्रीय 

दृिष्टकोणाची जोड दऊेन समीक्षापद्चती िवकिसत करण.े 
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स्त्रीवादी  समीक्षेच े मलू्यमापन करताना डॉ, र्ोभा नाईक म्हणतात, ‚एकूण 

स्त्रीवादी दृिष्टकोणातनू र्ोिषताांच्या मिुिर्ी व त्याांच्यातील र्िीर्ोधार्ी बाांधनू घणे े

या ध्येयािनर्ी वाटचाल करीत असलेली ही समीक्षापद्चती प्रत्येक क्षेत्राची कसनू 

तपासणी करत.े नवीन मलू्यसांकल्पनाांची िनिमगती करत.े स्त्रीवाद जसा समाजाचा 

कायापालट करण्याची प्रितज्ञा करतो. तसेच स्त्रीवादी समीक्षापद्चती सािहत्याची काय-

वाचा मने बदलनू घेण्याची प्रितज्ञा करत.े‛
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स्त्रीवादी समीक्षेच े िवर्ेष लक्षात घेता स्त्रीवादी समीक्षेची व्याप्ती वाढत आह.े 

जगातील अनेक बदलाांच्या पाश्वगभमूीवर स्त्रीर्ोषणाचे नवनवे आयाम परुुषसत्ता 

िवकिसत करत े आह.े राजकीय सत्तासांबांध िकां वा एकूण साांस्कृितक जगातील परुुष 

हस्तक्षेप लक्षात घेता स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीचा िवस्तार वाढतो आह,े ह े अधोरेिखत 

होत.े 

१.८.४ स्त्रीवादाची मूलतत्त्वे 

िस्त्रयाांच्या जीवनप्रणालीचा िवचार करून स्त्रीवादी िवचारवांतानी जी सैद्चाांितक 

माांडणी केली, त्यातनू स्त्रीवादाची मलूतत्त्वे आकाराला आलेली आहते. आपल्यावर 

झालेल्या अन्यायाचे पररमाजगन करताना या अन्यायाला पोषक असणाऱ्या 

समाजव्यवस्थेच्या िवरोधात आसडू उगारण्याचे क्राांितकारी पवग स्त्रीवादाने अधोरेिखत 

केले. यासाठी जगभरातील िस्त्रयाांना  सांघिटत होऊन मोठा लढा द्यावा लागला. या 

सांघषागतनू स्त्रीवादाची मलूतत्त्वे िनमागण झालेली िदसतात, ती पढुीलप्रमाणे साांगता 

येतील. 

१. समान हक्क, समान दजाग आिण समान स्वातांत्र्य ह ेस्त्रीवादाचे मलूतत्त्व आह.े 
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२. िस्त्रयाांमध्ये आत्मर्ोधाची जाणीव िनमागण करण.े 

३. प्रत्येक स्त्री-परुुषाला व्यििस्वातांत्र्य ह ेमलू्य समानतेने लाग ूकरण.े 

४. िस्त्रयाांकडे पाहण्याचा परुुषी दृिष्टकोण बदलण्याचा आग्रह धरणे. 

५. िस्त्रयाांना आिथगक, राजकीय, सामािजक इत्यादी सवग के्षत्रात समान हक्क िमळावेत हा 

आग्रह धरणे. 

६. स्त्री ही भोगवस्त ू नाही. ितलाही स्वतांत्र व्यििमत्त्व आह,े ही जाणीव परुुषप्रधान 

व्यवस्थेला करून दणेे. 

७. कुटुांबात मलुीचा िवकास मलुगी म्हणनू नव्ह ेतर व्यिी म्हणनू करण्याची सांधी ितला 

िमळावी हा आग्रह धरणे. 

८. आचारस्वातांत्र्य, िवचारस्वातांत्र्य याप्रमाणेच िस्त्रयाांना आिथगक स्वातांत्र्यही असाव े 

म्हणजे  ितच ेपरावलांिबत्व कमी होईल, असे मानणे.  

९. कुटुांबसांस्था िवकासातील अडथळा बन ूनये, अस ेवाटणे. 

१०. कुटुांब आिण मलेु ही स्त्री-परुुष दोघाांची समान जबाबदारी असावी, असे मानण.े 

वरील मलूतत्त्वाांचा िवचार केला असता स्त्री-परुुष समानतेचा िवचार िबांबवणारी  

िवचारधारा म्हणजे स्त्रीवाद अस ेआपल्याला म्हणता येईल. ही सांकल्पना केवळ स्त्री-

स्वातांत्र्याचा िवचार माांडते अस ेनाही तर आदर्ग समाजव्यवस्थेच्या िनिमगतीची घोषणा 

करत.े आदर्ग समाजव्यवस्थेतनू स्त्री-परुुष ऐक्य आिण समानता िनमागण होईल, असा 

िवश्वास या िवचारधारेला आह.े समानतेच्या गाभ्यार्ी सवाांना घेऊन जाण ेहाच उद्ङरे् 

स्त्रीवादाचा आह.े स्त्रीवाद हा सवग पातळींवरच्या समानतेला प्राधान्य दतेो. लैंिगक 

समानतादखेील महत्त्वाची मानतो. याबाबत रावसाहबे कसबे याांनी केलेले िववेचन 
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महत्त्वाचे आह.े ‚स्त्री-परुुषाांच्या लैंिगक सांबांधाकडे नीितच्या दृिष्टकोणातनू न पाहता 

त्याकडे जीवन-अिस्तत्वाच्या (human-existence) दृिष्टकोणातनू पािहले पािहजे. 

भाांडवलर्ाहीतील स्त्री-परुुषाांचे लैंिगक सांबांध ह ेमालकी हक्काच्या तत्त्वाप्रमाणे ठरलेले 

असतात. परुुष ज्याप्रमाणे सांपत्तीवर हक्क साांगत असतो, तसाच तो स्त्रीला मालमत्ता 

माननू ितच्यावर तो मनाप्रमाणे हक्क गाजव ूर्कतो. वास्तिवक पाहता स्त्री-परुुष सांबांध 

ह े सवगश्रेष्ठ नैसिगगक सांबांध असतात. ते माणसाचे माणसार्ी असलेले सांबांध 

असतात‛.
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१.९ पाश्चात्य स्त्रीवाद अखण भारतीय स्त्रीवाद यातील भेद 

या सांर्ोधनात्मक अभ्यासासाठी महत्त्वाच्या म्हणनू पािात्य स्त्रीवाद आिण 

भारतीय स्त्रीवाद या सांकल्पना वर स्पष्ट केलेल्या आहते. या दोहोतील भेद पढुीलप्रमाण े

अधोरेिखत करता येईल. 

१.  पािात्य स्त्रीवादाचे मळू आधिुनक आह;े तर भारतीय स्त्रीवादाचे मळू प्राचीन 

आह.े पािात्य स्त्रीवादाला सैद्चाांितक पाश्वगभमूी होती. भारतीय स्त्रीवादाला 

सैद्चाांितक पाश्वगभमूी नाही. 

२.  पािात्य स्त्रीवाद िनमागण करण्यात पािात्य दरे्ाांतील िस्त्रयाांच ेमहत्त्वपणूग योगदान 

आह.े स्त्रीमिुीच्या चळवळीत पािात्य दरे्ाांतील िस्त्रया आांदोलनात प्रत्यक्ष 

सहभागी झालेल्या होत्या. भारतीय स्त्रीवाद िनमागण करण्यात िस्त्रयाांबरोबर 

सामािजक सधुारणावादी चळवळी, समाजसधुारक, भारतीय सांिवधान आिण 

िर्क्षण याांचा मोलाचा वाटा आह.े 
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३.  पािात्य दरे्ाांतील व भारतातील सामािजक पयागवरण परस्परिभन्न आह.े त्यामळेु 

दोन्ही स्त्रीवादाचे स्वरूप वेगळे आह.े या दोन्ही दरे्ाांतील िस्त्रयाांचे प्रश्न वेगवेगळे 

आहते. 

४.  पािात्य दरे्ाांतील स्त्रीचा लढा हा परुुषप्रधान व्यवस्थेिवरूद्च आह,े तर भारतातील 

िस्त्रयाांचा लढा हा परुुषप्रधान व्यवस्था, जात आिण धमग यातील िवषमता 

याांच्यािवरूद्च आह.े 

५.  पािात्य दरे्ाांतील िस्त्रयाांना भाांडवलर्ाही अथगव्यवस्थेला िवरोध करावा लागतो, 

तर भारतीय िस्त्रयाांना कृिषप्रधान अथगव्यवस्था आिण भाांडवली अथगव्यवस्था या 

दोहोंच्या िवरूद्च लढा द्यावा लागतो. 

६.  पािात्य दरे्ाांतील िस्त्रयाांची मनोरचना आिण भारतीय िस्त्रयाांची मनोरचना 

परस्परिभन्न आह.े पािात्य दरे्ाांतील व भारतातील िस्त्रयाांचा िववाहसांस्था, धमग 

आिण कुटुांबसांस्था याांच्याकडे पाहण्याचा दृिष्टकोण वेगवेगळा आह.े 

७.  पािात्य समाजात आिथगक सबुत्ता हा घटक कें द्रवती आह.े त्यामळेु स्त्रीकडे 

उपभोगवादी दृिष्टकोणातनू पािहले जाते. तर भारतीय समाजाच्या कें द्रवती घर, 

घरार्ी िनगिडत असणारे स्त्रीचे भाविवश्व, अनेक नात्याांतनू आकारास येणारे 

भारतीय व्यिीचे व्यििमत्व, भाांडवलर्ाही प्रवतृ्तीपेक्षा वेगळी असणारी भारतीय 

मानिसकता यामळेु भारतीय स्त्री आिण पािात्य स्त्री याांच्यामध्ये िभन्नभाव िदसनू 

येतो. 
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८.  पािात्य दरे्ाांतील िस्त्रयाांना स्वतःच्या हक्काांची जाणीव झाली; परांत ु भारतीय 

स्त्रीला ती करून द्यावी लागली. 

९. आजचा  भारतातील  स्त्रीवादी िवचार  पािात्यधाररत म्हणता येईल. पािात्य 

स्त्रीवाद हा स्वयांभ ू असनू व्यििवाद हा पािात्य स्त्रीवादाचा तर सामिूहकता हा 

भारतीय स्त्रीवादाचा गाभा आह.े 

पािात्य आिण भारतीय स्त्रीवाद यातील भेद स्पष्ट केल्यानांतर पािात्य आिण 

भारतीय स्त्रीवादाचे स्वरूप, काळ, पयागवरण आिण पररिस्थती वेगळी असल्याचे िदसनू 

येत.े ह ेसवग तपासनू पािहले असता पािात्य स्त्रीवादाची पे्ररणा ही भारतीय स्त्रीवादापेक्षा 

िविभन्न आिण आधिुनक असल्याचे स्पष्ट होत.े  

१.१०  समारोप अखण खनष्कषा 

भारतीय स्त्रीवाद हा पािात्य स्त्रीवादापेक्षा वेगळा आह.े त्याला कारणीभतू 

असणारी पररिस्थती समजनू घेतली तर जागितकीकरण, खाजगीकरण आिण 

उदारीकरणाच्या काळात भारतीय स्त्रीवादाचे वेगळ्या पद्चतीने आकलन करून  घेता 

येईल. भारतीय स्त्रीवादाने कुटुांबसांस्था न त्यागता त्याची बलस्थाने र्ोधनू पारांपररक 

मलू्यधारणा बदलनू टाकून नव्या धारणा स्वीकारायला हव्यात. सवग पातळींवरच्या 

िस्त्रयाांना एकित्रत आणनू त्याांच्यात एकरूपता िनमागण करण्याच े आव्हान भारतीय 

स्त्रीवादासमोर आह.े ग्रामीण, दिलत आिण महानगरीय पातळींवर दबल्या गेलेल्या सवग 

िस्त्रयाांना एकित्रत आणनू त्याांच्यात पररवतगनाचा, व्यवस्थाबदलाचा िवचार रूजिवण े

आिण त्यासाठी स्त्रीने धमग, जात आिण स्त्रीला मारक ठरणाऱ्या परांपरा व अांधश्रद्चा 
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नाकारून नवसमाजाची िनिमगती करण्यासाठी लढा दणेे ह ेभारतीय स्त्रीवादासमोरचे मोठे 

आव्हान आह.े 

प्रस्ततु प्रबांधात १९९० नांतर स्त्रीिलिखत िनवडक कादांबऱ्याांचे स्त्रीवादी 

दृिष्टकोणातनू आकलन माांडावयाचे आह.े त्या अनषुांगाने या प्रकरणात स्त्रीवादाची 

सांकल्पना आिण स्वरूप स्पष्ट केले. वरील िववचेनातनू येणारे िनष्कषग पढुीलप्रमाण े

माांडता येतील. 

१. स्त्रीवाद ही सांकल्पना एकिजनसी नाही ती बहुआयामी आह.े भौगोिलक, 

साांस्कृितक, राजकीय, ऐितहािसक व आिथगक पयागवरणातनू ितचा िवकास झाला. 

२. अमेररका, िान्स आिण इग्लांड या दरे्ाांतनू िवकिसत झालेल्या स्त्रीवादाचे जाळे 

जगभर पसरलेले िदसत.े मतदानाच्या अिधकारापासनू स्त्रीच्या लैंिगक 

हक्काबाबतची माांडणी स्त्रीवादाने केलेली िदसत.े 

३. स्त्रीवादाला सैध्दाांितक स्वरूप प्राप्त करून दणे्यामध्ये व्हिजगिनया वलु्फ, जॉन 

स्टुअटग िमल, िसमॉन द बोव्हा, बेटी ििडन, केट िमलेट, र्लुािमथ फायरस्टोन 

याांचा िसांहाचा वाटा आह.े या िवचारवांताांनी केलेल्या माांडणीतनू स्त्रीवादाला 

वैचाररक अिधष्ठान प्राप्त झाले.  

४. मवाळ स्त्रीवाद, जहाल स्त्रीवाद, कृष्णवणीय स्त्रीवाद, पयागवरणीय स्त्रीवाद, 

माक्सगवादी स्त्रीवाद अर्ा स्त्रीवादाच्या प्रवाहातनू स्त्रीवादाचे िवकिसत रूप 

आकाराला आलेले िदसत.े  
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५. भारतीय स्त्रीवाद हा पािात्य स्त्रीवादापेक्षा वेगळा  िदसनू येतो. भारतीय स्त्रीवाद हा 

परुुषसत्ताक व्यवस्था, धमगव्यवस्था आिण जातीय स्तरीकरणाांला िवरोध करताना 

िदसतो. 

६. भारतीय स्त्रीवादाची परांपरा ही प्राचीन असनू ितला सैध्दाांितक स्वरूप नाही. 

आधिुनक काळात महाराष्रात झालेल्या सामािजक आिण राजकीय सधुारणा 

याांच्या प्रभावातनू भारतीय स्त्रीवाद िनमागण झाला. 

७. भारतीय स्त्रीवादाची परांपरा ही सांत जनाबाई, सांत कान्होपात्रा, महात्मा फुले, 

गोपाळ गणेर् आगरकर, महषी धोंडो केर्व कवे, लोकिहतवादी, सािवत्रीबाई 

फुले, रमाबाई रानडे, ताराबाई िर्ांद,े महात्मा गाांधी आिण डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडकर याांच्या िवचाराांतनू व कृितर्ील चळवळींतनू घडलेली  आह.े 

८. ‘िलांगभावा’चा िवचार केल्यािर्वाय स्त्रीवाद ही सांकल्पना पढेु नेता येत नाही. 

केवळ स्त्री-परुुष समता िकां वा समानता या एकाच मदु्ङयावर स्त्रीवाद  अडून बसत 

नाही. 

९. स्त्रीवादाचा व्यापक िवचार करणारी आिण स्त्रीसािहत्याचा वेगळा िवचार करणारी 

स्त्रीवादी समीक्षा स्त्रीच्या दृष्टीतनू स्त्रीवादी सािहत्याचा िवचार माांडते. 

१०. स्त्रीवादी समीक्षेत ‘िलांगभेद’ हा मलूभतू अनभुव मध्यवती मानला आह.े परुुषी 

समीक्षा स्त्रीच्या सािहत्याचा सवाांगीण िवचार करू र्कत नाही, असा दावा 

स्त्रीवादी समीक्षा करत.े त्यामळेु वेगळ्या सौंदयगर्ास्त्राची माांडणी स्त्रीवादी समीक्षा 

करत.े 

११. मराठीतील स्त्रीवादी समीक्षेचा पािात्य स्त्रीवादाचाच प्रभाव असल्याचे िदसनू 

येत.े पािात्य स्त्री आिण भारतीय स्त्री याांच्या जीवनप्रणालीत िभन्नता असनूही 



[४७] 

 

पािात्य दृिष्टकोणातनू भारतीय स्त्रीचा केला जाणार िवचार पररपणूग िवचार आह,े 

अस ेआपल्याला मानता येणार नाही. 

१२. पािात्य पातळीवर जसा कृष्णवणीय स्त्रीवाद पाहावयास िमळतो, तसा भारतीय 

पातळीवर दिलत, बहुजन आिण आांबेडकरवादी स्त्रीवाद िदसनू येतो. 

१३. वेगवेगळ्या कालखांडानसुार स्त्रीवादाचे स्वरूप बदलत गेले. स्त्रीच्या 

अिस्तत्वापासनू लैंिगकतेपयांतचा िवचार स्त्रीवादात केला गेलेला  आह.े हा 

स्त्रीवाद प्रमाण माननू भारतीय िस्त्रयाांनी आपल्या सािहत्यातनू िस्त्रयाांच े प्रश्न 

माांडलेले  आहते. 

या साऱ्या परामषागतनू प्रबांधिवषयाच्या अभ्यासाच्या अनषुांगाने आवश्यक 

असणारी पाश्वगभमूी िसद्च झालेली आह.े मराठी कादांबरी ितच्या उगमापासनू बदलत 

आह.े काळानसुार िस्त्रयाांनी िलिहलेल्या कादांबऱ्याांमध्येही िस्थत्त्यांतरे होत आलेली 

आहते. ही िस्थत्त्यांतरे समजनू घेण्यासाठी मराठीतील स्त्रीिलिखत कादांबरीच्या 

इितहासाचा आढावा पढुील प्रकरणामधनू घ्यावयाचा आह.े 

*************** 
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प्रकरण दुसरे 

स्त्रीखलखित मराठी कादबंरीची वाटचाल 

 

२.१ प्रस्तावना 

मागील प्रकरणात आपण स्त्रीवादाचे सैद्चाांितक स्वरूप अभ्यासले. स्त्रीवाद या 

सांकल्पनेचे िविवध पररपे्रक्ष्यातनू सिवस्तर अभ्यासाद्रारे आकलन करून घेतले. 

स्त्रीवादाचे िविवध प्रकार, पािात्य आिण भारतीय पातळीवर स्त्रीवादाचा झालेला 

िवकास, स्त्रीवादाची मलूभतू तत्त्व ेअभ्यासली. स्त्रीवाद ही राजकीय िवचारधारा असनू 

स्त्रीला ितच्या हक्काांिवषयी, स्वातांत्र्यािवषयी जागतृ करणारी कृितिनष्ठ अर्ी 

िवचारप्रणाली आह.े प्रस्थािपत व्यवस्थेतनू आलेल्या स्त्रीिवषयीच्या प्रितमेला छेद दते 

स्त्रीवादी िवचारप्रणाली नव्या स्त्रीभानातनू, स्त्रीच्या नजरेतनू ितच्या सत्त्वाचा अथग 

लावण्याचा प्रयत्न करत.े या पाश्वगभमूीवर स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचा अभ्यास केला 

जाणार असल्यान े ‘कादांबरी’ या सािहत्यप्रकाराचे स्वरूप, व्याख्या, घटक आिण 

कादांबरीचा घाट, मराठीतील स्त्रीकादांबरीकार, त्याांची वाटचाल आिण िस्थत्त्यांतराच े

िवशे्लषण प्रस्ततु प्रकरणात केलेले आह.े 

 

२.२ कादबंरी : वाङ्मयप्रकार  

मराठीत १९व्या र्तकाच्या उत्तराधागत ‘कादांबरी’ हा सािहत्यप्रकार उदयास 

आला. इांग्रजी नावलापासनू पे्ररणा घेऊन िनयतकािलकाांच्या माध्यमातनू ‘कादांबरी’ हा 
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वाङ्मयप्रकार मराठी भाषेत लोकिप्रय झाला. ‘कादांबरी’ हा दीघग भािषक अवकार् 

असणारा आिण मानवी जीवनातील सारी समग्रता पडताळून पाहणारा वाङ्मयप्रकार 

आह.े आधिुनक काळातील सवागिधक आवाहनक्षमता पेलण्याची क्षमता कादांबरीमध्ये 

आह.े  

कथनात्मक सािहत्यात अांतभूगत होणा-य़ा कादांबरीचे कथनात्मकता ह े मलूभतू 

आिण व्यवच्छेदक लक्षण आह.े वाङ्मयीन क्षेत्रामध्ये एका िविर्ष्ट वाङ्मयप्रकाराचा 

िनदरे् करण्यासाठी ‘कादांबरी’ ही मराठी समीक्षेमध्ये रूढ झालेली सांज्ञा आह.े 

िफिल्डांग, ई. एम. फॉस्टगरपासनू अनेक पािात्य अभ्यासकाांनी आिण मराठीत िव. का. 

राजवाडे याांच्यापासनू भालचांद्र नेमाडे याांच्यापयांतच्या अनेक मराठी लेखक-

अभ्यासकाांनी कादांबरीच्या स्वरूपािवषयी िववेचन केलेले आह.े कादांबरी हा 

वाङ्मयप्रकार पािात्य वाङ्मयाच्या इितहासात अठराव्या र्तकात तर मराठीत 

एकोिणसाव्या र्तकाच्या उत्तराधागत मदु्रण कलेचा उदय झाल्यानांतरचा िवकास झालेला 

आधिुनक सािहत्यप्रकार आह.े पािात्य दरे्ाांतील समाजजीवनात झालेल्या मलूभतू 

िस्थत्त्यांतरातनू कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराचा उदय झाल्याचे म्हटले जाते. धमगसधुारणा, 

मध्यमवगागचा उदय, इहवादी आिण िवज्ञानिनष्ठ दृिष्टकोण, व्यििवाद, िर्क्षणप्रसार, 

लोकर्ाही राज्यपध्दती अर्ा िविवध गोष्टींचा सांबांध कादांबरी या सािहत्यप्रकाराच्या 

अवतरणार्ी आह,े हररिांद्र थोरात
१
 याांच्या िववेचनातनू कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराच्या  

िनिमगतीच े स्वरूप  अधोरेिखत  होत.े 

भारतीय पातळीवर कादांबरीचा िवचार करता ितचा सांबांध सांस्कृत कवी 

बाणभट्टर्ी जोडला जातो. त्यान े ‘कादांबरी’ या र्ीषगकाने िलिहलेल्या कथनात्मक 



 

[५५] 

 

लेखनावरून मराठीत कादांबरी ही सांज्ञा स्वीकारली गेली. १८७२ मध्ये का. बा. मराठे 

याांनी कादांबरीला ‘नावल’ अस ेसांबोधले. मराठे याांनी उपयोजलेली नावल ही सांकल्पना 

इांग्रजीतील ‘नॉवेल’ सांकल्पनेर्ी िमळतीजळुती आह.े ‘नॉवेल’ या र्ब्दाला ‘कादांबरी’ 

हा पयागयी र्ब्द रूढ करताना अदु्भतरम्य, प्रणयरम्य, नवलपणूग कथा ह े कादांबरीच े

स्वरूप योिजणाऱ्याांच्या मनात असाव.े पािात्य कादांबरी जन्माला आल्यानांतर ितला 

‘नॉव्हले’ सांबोधले जाऊ लागले, असे वसांत आबाजी डहाके याांनी साांिगतलेले आह.े
२  

िव. का. राजवाडे याांनीदखेील कादांबरी ही सांज्ञा कथात्मक वाङ्मय अर्ा अथागने 

वापरलेली आह.े लहान गोष्टी, अदु्भतकथा व वस्तिुस्थत्यादर्गक कथानके ह े तीनही 

प्रकार कादांबरीमय सारस्वताचेच घटक असल्याचे  ते नमदू करतात.
३ 

राजवाडे याांच्या 

िवधानातनू कादांबरीचा सांबांध प्राचीन काळार्ी जोडता येतो. वरील िववेचनावरून अस े

म्हणता येईल की पािात्य दरे्ात कादांबरी हा वाङ्मयप्रकार िनमागण होण्यास तेथील 

सामािजक, साांस्कृितक, राजकीय, भौगोिलक अवकार् कारणीभतू ठरलेला िदसतो. तर 

भारतीय पातळीवर कादांबरीचा िवचार केला तर िब्रिटर् राजवट, त्यामळेु बदललेले 

समाजजीवन, भोवतालचे पयागवरण, सामािजक व राजकीय चळवळी, सधुारणाांवादी 

िवचाराांचा व्यहू, आधिुनक दृिष्टकोण, सािहत्याकडे पाहण्याचे आलेले भान आिण 

इांग्रजी राजवटीन ेसािहत्याला िदलेले प्रोत्साहन यातनू कादांबरीचा उदय झालेला िदसतो. 

‘यमनुापयगटन’ ही कादांबरी मराठीतील पिहली कादांबरी मानली तर ितचा िनिमगतीकाल  

१८५७ हा आह.े त्यामळेु भारतीय पातळीवर मराठी कादांबरीचा कालखांड हा अवघा 

िदडर्े वषाांचा असल्याचा तकग  नोंदवता येतो. 
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२.२.१ कादबंरी : व्याख्या 

कोणत्याही सािहत्यप्रकाराच्या व्याख्येतनू त्या प्रकाराचे सांपणूग आकलन होते 

अस े नाही. कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराची कोणतीही एकच अर्ी व्याख्या करता येत 

नाही. कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराचा अथग समजनू घेण्यासाठी अभ्यासाच्या दृष्टीन े

पािात्त्य आिण भारतीय समीक्षकाांच्या व्याख्या पाहता येतील. 

१.  पािात्य कादांबरीचा जनक िफिल्डांग याांच्या मते कादांबरी म्हणजे ‘‘गांभीर 

वातावरण नसलेले गद्य महाकाव्य होय.‛
४ 

 िफिल्डांग याांनी कादांबरीला गद्य 

महाकाव्य म्हटले असनू त्यामध्ये एखादा दरे् िकां वा लोकसमदुाय, सामािजक 

जीवन, रूढी-प्रथा, परांपरा याांचा समावेर् असावा अर्ी त्याांची अपेक्षा होती. 

महाकाव्याचे माध्यम पद्य आिण वातावरण गांभीर आिण उदात्त तर कादांबरीच े

माध्यम गद्य आिण वातावरण खेळकर असा फरकही त्याांनी केल्याचे िदसनू येत.े 

२.  ‘‘ज्यात सवग काही सामावेल अर्ी गारूड्याची थैली म्हणजे कादांबरी.’’
५
 

कादांबरी हा िवस्ततृ आिण बहुआयामी प्रकार असल्याचे एच. जी. वेल्स याांच्या 

िववेचनातनू सिूचत होत.े 

३.  प्र. वा. बापट आिण ना. वा. गोडबोले याांच्या मतानसुार ‘‘सत्यसषृ्टीच्या आधारे 

काल्पिनक प्रितसषृ्टी िनमागण करून काल्पिनक पात्राांची स्वाभािवक व काही 

अर्ी तद्रलांिबत िजवीत घटना याचे गोष्टीरूपाने वणगन करून जीवनातील 

गुांतागुांतीच्या प्रश्नावर प्रकार् टाकणारा गद्य वाङ्मयप्रकार म्हणजे कादांबरी.‛
६ 

बापट आिण गोडबोले याांच्या मताचा िवचार केला असता कादांबरी या 
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वाङ्मयप्रकाराला त्याांनी जीवनार्ी आिण वास्तवार्ी जोडलेले आह.े परांत ुत्याांनी 

कल्पनेलाही वाव िदलेला आह.े 

४.  भालचांद्र नेमाडे याांच्या म्हणण्यानसुार ‘‘कादांबरी म्हणजे प्रदीघग भािषक अवकार् 

असलेली, आर्यसतू्राचे अनेक पदर असलेली आिण त्यामळेु िवस्ततृ सांरचना 

माांडणारी, अनेक पात्रे, प्रसांग, सांपणूगतेकडे झकुलेले आहते, अर्ी सािहत्यकृती 

असत.े’’
७
 नेमाडे याांनी आपल्या िववेचनात कादांबरी हा िवस्ततृ आिण व्यापक 

अवकार् समावनू घेणारा सािहत्यप्रकार असल्याचे स्पष्ट केलेले आह.े त्याांच्या 

या िववेचनावरून कादांबरी ही कथा, किवता, नाटक या सािहत्यप्रकाराांपके्षा 

वेगळी असल्याचे स्पष्ट होत.े 

५.  हररिांद्र थोरात याांच्या मतानसुार ‘‘आधिुनक व्यििला िनयांत्रक म्हणनू 

समाजाची जाणीव होत असत.े या िनयांत्रणाच्या िवरोधात व्यििन े नोंदिवलेला 

िनषेध म्हणजे समाजाचे प्रारूप घेऊन वावरणारी कादांबरी असे आपल्याला 

म्हणता येईल. समाजिनयांत्रणामधनू आिण सामािजक व्यवस्थेमधनू साकार 

होणाऱ्या, प्रत्यही जाणवणाऱ्या जगाला व्यििने र्ोधलेला पयागय म्हणज े

कादांबरी होय.’’
८
 थोरात याांच्या िवशे्लषणातनू कादांबरी हा वाङ्मयप्रकार 

समाजातील व्यििसांबांधावर आधाररत असतो, असा िनष्कषग काढता येतो. 

जीवनातील व्यािमश्रतेमळेु कादांबरीचे आवाहकत्व व्यापक व खोलवर असत.े 

मानवी जीवनातील सकू्ष्म, तरल क्षणाच्या िचत्रणापासनू िवराट समाजजीवनाच े

दीघगकालीन जीवनिचत्रण आिण तसाच व्यापक भािषक अवकार् कादांबरी या 

वाङ्मयप्रकाराला लाभलेला आह,े अस ेवरील व्याख्याांवरून आकलन होत.े 
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२.२.२ कादबंरीचे स्वरूप 

कादांबरीच्या िविवध व्याख्याांचा परीचय करून घेतल्यानांतर कादांबरीचे स्वरूप 

पाहणे उिचत ठरेल. उषा हस्तक याांनी कादांबरीचे स्वरूप पढुीलप्रमाणे माांडलेले  आह.े 

१.  कादांबरी ह ेकथनात्मक गद्याचे रूप असनू कथनात्मकता ह ेितच ेमलूभतू वैिर्ष्टय 

आह.े कादांबरीला िकमान लाांबी हवी. म्हणजे कादांबरीत आर्याला  सामावनू  

घेणारा  अवकार्  हवा. 

२.  आर्याच्या िवस्तारीकरणातनू अवकार् पसरतो. या प्रकारात कथनाला म्हणजे 

िनवेदनाला महत्त्व दणे्यात आलेले आह.े कादांबरीत जे िवषय माांडले जातात, त्या 

िवषयाांवर बांधन नाही. त्यामळेु या िवषयाची वगगवारी िनिित करता येत नाही. 

३.  लघकुथा आिण लघकुादांबरी याांच्यापेक्षा ितला मानवी जीवनव्यवहाराचे दर्गन 

अिधक व्यापक प्रमाणात घडिवता येत.े कारण ितचा फलक त्याहून अिधक 

िवस्ततृ असतो. 

४.  घटना, व्यिि, वातावरण इत्यादी घटकाांच्या सहाय्याने मानवी जीवनार्ी 

िनगडीत असणाऱ्या वास्तवाच्या िविवधस्तरीय, व्यािमश्र रूपाचे दर्गन ितला 

घडिवता येत.े त्यासाठी सामान्यतः स्थलकालाच्या व्यापक पटाचा उपयोग 

केलेला असतो.
९ 

उषा हस्तक याांच्या िववेचनाच्या आधारे अस ेमत नोंदवता येते की, कादांबरी हा 

बहुआयामी वाङ्मयप्रकार आह.े आर्याच्या िवस्तारीकरणासाठी आिण 

अनभुविवश्वाच्या व्यापक प्रकटीकरणासाठी ‘कादांबरी’ हा वाङ्मयप्रकार उपयिु ठरतो. 
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लेखकाच्या अनभुविवश्वाला  सामावनू घेणाऱ्या, िवपलु घटना, प्रसांग माांडणाऱ्या या 

वाङ्मयप्रकारातनू वास्तवदर्ी समाजजीवनाचा आलेख अिधक िवस्तारता येतो. 

२.२.३ कादबंरीचे घटक 

भाषेच्या माध्यमातनू कादांबरीकार िवषयवस्त ू िनवडत असतो. या 

िवषयवस्तमुध्ये काळाचे िचत्रण साकारलेले असत.े या काळात घडणाऱ्या घटना, त्या 

घटनाांची पाश्वगभमूी, त्या घटना ज्या िठकाणी घडतात ते स्थळ आिण वातावरण या 

सवाांचा पररणाम ज्याांच्यावर पडतो त्या व्यिी म्हणजे कादांबरीतील पात्रे होत. त्या  

पात्राांची भाषार्ैली, त्यामध्ये घडणारे सांवाद, त्यातनू िनमागण होणारे नाट्य व वातावरण 

आिण िनवेदनाच्या माध्यमातनू पढेु सरकरणारे कथानक अर्ा घटकाांनी िमळून कादांबरी 

आकाराला येत असत.े कादांबरी ही लेखकाच्या दृिष्टकोण आिण भिूमकाांनसुार 

आकाराला येत असत.े लेखक ज्या समाज आिण प्रदरे्ातनू येतो, त्या प्रदरे्ाच ेिचत्रण 

त्याच्या कादांबरीतनू होत असत.े लेखक त्याच्या प्रवतृ्तीनसुार समाजातील काही घटना 

व काही व्यिी याांच्या सहाय्याने जीवनाचा, मानवी मनाचा, तत्त्वाांचा, मलू्याांचा र्ोध 

घेत असतो. हा र्ोध म्हणजे कादांबरीतील जीवन होय. कादांबरीतील पात्राांच्या 

िवचाराांतनू आिण कृतीतनू मानिसक व प्राकृितक घटना घडत असतात. या घटनाांमधनू 

त्या कादांबरीतील पात्रे िवकिसत होत असतात. प्रत्येक घटनेकडे व्यिी वेगवेगळ्या 

दृिष्टकोणातनू पाहत असत.े त्यामळेु त्यातनू िनघणारे िनष्कषग वेगवेगळे असतात. त्यातनू 

घटना बहुआयामी होत असत.े प्रत्येक व्यििला बाहरेील जगार्ी आिण स्वतःच्या 

अांतमगनातील जगार्ी कळतनकळत एक सांघषग चाललेला असतो. मानवी जीवनात 

घडणाऱ्या सगळ्या प्राकृितक व मानिसक घटना या सांघषागतनूच िनमागण होत असतात. 

हा आिदम सांघषग व त्या सांघषागतनू िनमागण होणाऱ्या घटना कादांबरीतनू साकारतात. या 
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घटनाांच्या ससुतू्र बाांधणीतनू िविर्ष्ट कालखांड आकाराला येत असतो. हा कालखांड 

रोजच्या प्रत्यक्ष जीवनातील लेखकाला आकिषगत करणारा भाग असतो. म्हणजेच 

कथानकाद्रारे कादांबरी उलगडते. कथानकाद्रारे कादांबरी उलगडत असताना ह ेकथानक 

वाचकाला भावण्यासाठी िकां वा िखळवनू ठेवण्यासाठी व्यििच्या सामान्यपणातील 

वेगळेपण आिण वेगळेपणातील सामान्यपण िचित्रत होणे आवश्यक असत.े एकां दरीत 

कादांबरीच्या रचनेत िवषयवस्त,ू कथानक, वातावरणिनिमगती, िनवेदनपध्दती  व 

भाषार्ैली ह ेघटक महत्त्वाचे ठरतात. लेखकाच्या अनभुविवश्वातनू आर्याची िनिमगती 

होत े आिण त्यातनू कादांबरीचा रूपबांध आकाराला येतो. कादांबरीत आर्य, 

अिभव्यिी, रूप, आकृितबांध इत्यादी सांदभागत िविवधता आढळून येत.े कादांबरीला 

िवस्ततृ मानवी जीवनिचत्रणाचे व्यापकत्व लाभल्यामळेु  सामािजक वास्तव ह े

कादांबरीचे महत्त्वपणूग आर्यद्रव्य ठरत.े सवग प्रकारच्या कादांबऱ्याांत कोणत्या ना 

कोणत्या प्रकारे सामािजक वास्तव आर्यद्रव्य बननू येत असत.े या सांदभागत डॉ. द. िभ. 

कुलकणी म्हणतात  ‚प्रत्येक कादांबरी- मग ती रम्यादू्भत असो, पौरािणक असो की 

मनोिवशे्लषणात्मक असो- मलूतः ‘सामािजक’ कादांबरीच असत.े‛
११

 

एकां दरीत कादांबरी हा वाङ्मयप्रकार समाजवास्तवार्ी िनगडीत असणारा प्रकार 

आह.े मानवी जीवनाच्या सवग कक्षाांना सामावनू घेणारा प्रकार म्हणनू ‘कादांबरी’ या 

प्रकाराकडे पाहता येत.े  

   प्रस्ततु प्रकरणात समाजजीवनाची नोंद घेणारा वाङ्मयप्रकार म्हणनू कादांबरीचा  

अभ्यास करताना मराठीतील आद्य स्त्रीकादांबरीकार साळूबाई ताांबवेकर याांच्यापासनू ते 

१९९० पयांतच्या कालखांडातील लेिखकाांनी िलिहलेल्या कादांबऱ्याचा धावता मागोवा 
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घ्यावयाचा आह.े यामध्ये स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचे स्वरूप, ितची आर्यसतू्र,े या 

आर्यसतू्राांमधनू डोकावणारे समाजवास्तव व पयागवरण या मधनू प्रितिबांिबत होणारा 

लेिखकाांचा दृिष्टकोण  त्याांच्या क्षमता व मयागदा याांच ेिवशे्लषण करणार आहोत. 

२.३ स्त्रीखलखित मराठी कादबंरीची वाटचाल 

स्वातांत्र्यपवूग व स्वातांत्र्योत्तर कालखांडाचा िवचार केला असता िविवध घटकाांचा 

पररणाम या कालखांडावर पडल्याचे िदसनू येत.े समाज, सांस्कृती आिण धमग, परांपरा, 

सामािजक व राजकीय चळवळी, या चळवळींतनू िनमागण होणाऱ्या िविवध िवचारधारा 

यातनू कोणताही कालखांड िवकिसत होत असतो. िहप्पपोल्लीत तेन यासारखा िवचारवांत 

‘वांर्, यगु आिण पररिस्थती लेखकाांच्या लेखनावर पररणाम करत असत’े,
११

 अस े

म्हणतो. यातील यगु हा घटक म्हणजेच कालखांड होय. कोणत्याही कालखांडात 

घडणाऱ्या सामािजक, साांस्कृितक, राजकीय, आिथगक आिण र्ैक्षिणक िस्थत्त्यांतराला 

लेखक सामोरा जात असतो. या सामोरे जाण्यातनू लेखकाची एक मनोभिूमका तयार 

होत असत.े या मनोभिूमकेचा अवकार् पकडणारा वाङ्मयप्रकार म्हणनू कादांबरीकडे 

पाहता येत.े लेखक आिण त्याच्या कादांबऱ्या याांच्या नोंदी अभ्यासणे म्हणजे 

कादांबरीची वाटचाल अभ्यासणे नव्ह,े तर लेखक अथवा लेिखकाांच्या कादांबरीतनू 

व्यि झालेला समाज आिण लोकमानस तपासणे, सामािजक आिण राजकीय 

िवचारधारा याांच्या  प्रभावाचा र्ोध घेण ेम्हणजे कादांबरीचा इितहास अभ्यासणे होय. 

या अभ्यासात महाराष्रातील समाजजीवनात झालेली पररवतगने, सामािजक 

आांदोलनाच्या चळवळीतनू कोणती नवी मलू्ये िनमागण झाली, ह े सारे घडण्यासाठी 

कोणते साांस्कृितक पयागवरण कारणीभतू ठरले, या साऱ्या प्रश्नाांचा उहापोह करत 
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स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल माांडता येईल. ही वाटचाल िवर्द करताना 

खालील स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचे स्वातांत्र्यपवूग काळातील स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरी आिण स्वातांत्र्योत्तर काळातील स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरी अस े कालखांड 

साांगता येतील. या दोन प्रकारात पनु्हा १. प्रारांभापासनू ते १८८५ पयांतचा कालखांड़, २. 

१८८५ ते १९२०चा कालखांड, ३. १९२० ते १९५० चा कालखांड, ४. १९५०चा ते 

१९९० पयांतचा कालखांड़ अस ेस्त्रीिलिखत कादांबरीचे िवभाग करता येतील. 

२.३.१ प्रारंभापासून ते १८८५ पयंतचा कालिंड 

मराठी भाषेत कादांबरी वाङ्मयप्रकाराची सरुूवात १८५७ साली प्रकािर्त 

झालेल्या स्वतःचे वळण असलेल्या आिण कोणत्याही स्वरूपाचे भाषाांतर नसलेल्या 

बाबा पद्मनजी याांच्या ‘यमनुापयगटन’ या सामािजक वळणाच्या आिण प्रचारकी 

स्वरूपाच्या कादांबरीने झाली. त्यापवूी कथनात्मक सािहत्याचा र्ोध घेता मराठी भाषेत 

कथनात्मक सािहत्याची बीजे १८४१ मध्ये िलिहलेल्य़ा हरी केर्वजी याांनी केलेल्या 

बिनयन्स जॉनच्या ‘िपिल्ग्रम्स प्रोग्रेस’चे भाषाांतर ‘याित्रकक्रमण’ या  कादांबरीने झालेली 

िदसत.े यानांतर कादांबरी या वाङ्मयप्रवाहात राजकीय, ऐितहािसक, अदु्भतरम्य अर्ा 

अनेक प्रकारच्या कादांबऱ्याांच े लेखन झालेले िदसत.े िस्त्रयाांच्या सािहत्याचा मागोवा 

घेताना महदांबेच्या धवळ्यापासनू िस्त्रयाांच्या लेखनाला प्रारांभ झालेला िदसनू येतो. 

आद्य कवियत्रीचा मान महदांबेला इितहासाने िदलेला आह.े स्त्रीलेखनाची ही परांपरा सांत 

मिुाबाई, सांत जनाबाई, सांत कान्होपात्रा, सांत बिहणाई या िस्त्रयाांनी पढेु नेल्याचे िदसनू 

येत.े पद्यात्मकतेमध्ये िस्त्रयाांचे योगदान मोलाचे आह.े परांत ुगद्यात्मक आिण कथात्मक 

सािहत्यात अर्ा स्वरूपाचे लेखन झालेले िदसत नाही. त्यासाठी इांग्रजी राजवटीचा 

कालखांड यावा लागला. इांग्रजी राजवटीत सरुू झालेल्या िमर्नरी र्ाळा, औद्योिगक व 
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नागरी सिुवधा, स्त्रीकडे पाहण्याचा परांपरावादी दृिष्टकोण  बदलावा म्हणनू सरुू झालेली 

सामािजक आांदोलने आिण चळवळी यातनू व्यापक नसले तरी िस्त्रयाांना लेखनाचे भान 

आलेले िदसत.े यातनू मराठी कादांबरीच्या उदयानांतर जवळपास १६ वषाांनी पिहली 

स्त्रीिलिखत कादांबरी िलिहली गेली. १८७३ साली प्रकािर्त झालेल्या साळूबाई 

ताांबवेकराांच्या ‘चांद्रप्रभािवरहवणगन’ या कादांबरीची पिहली स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरी 

म्हणनू नोंद सापडते. या कादांबरीिवषयी डॉ. भालचांद्र फडके म्हणतात, ‚स्त्रीने पतीधमग 

पाळावा आिण सांसार सखुाचा होण्यासाठी िर्क्षणही घ्यावे अर्ी त्याांची भिूमका या 

कालखांडार्ी ससुांगत आह.े िविर्ष्ट हते ूसमोर ठेवनू िलिहण ेही या काळातील प्रधान 

प्रवतृ्ती होती. अदु्भताचा पररवेष दऊेन जे साांगायचे तेही समाजाला उपयुि व बोधपर 

वाटेल असेच. तस ेया कादांबरीला फारस ेकथानक नाही.’’
१२

 भालचांद्र फडके याांच्या 

िववेचनावरून असे जाणवत ेकी प्रस्ततु कादांबरी ही अदु्भतरम्य कादांबरी आह.े फडके 

याांचे िववेचन गहृीत धरले तरी ताांबवेकर याांच्या कादांबरीलेखनावर ‘मिुामाला’, 

‘मांजघुोषा’ या कादांबरीचा प्रभाव जाणवतो. याच वळणाची ही कादांबरी आह.े यातील 

कथानक गुांतागुांतीचे आह.े चार िवभागात माांडली गेलेली ही कादांबरी परांपरावादी  

िवचाराांची धारणा जपणारी आह.े राजा मिणभद्र, रघनुाथराव, त्याांची मलुगी चांद्रप्रभा, 

ितचा िप्रयकर कृष्णा आिण फकीर आिद प्रमखु पात्रे या कादांबरीत आहते. मिणभद्र 

याांच्या राजमहालात एक फकीर येतो. तो राजाला आिण राजमहालातील अिधकारी 

याांना तीन प्रश्न िवचारतो- 

मै कौन हू?ँ और मै आपके पास िकस वास्त ेआया हू?ँ  मेरे हाथ मे ये िपांजरा ह ै

उसमें ये दोन पांछी, एक मैना और एक नरुी ये कौन हैं?
१३

  या प्रश्नाांची उत्तरे कोणालाच 

दतेा येत नाहीत. मिणभद्र राजा िचडून चांद्रप्रभाचे वडील रघनुाथराव याांना मतृ्यदुांडाची 
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िर्क्षा दतेो. परांत ु चाणाक्षपणा आिण बिुद्चमत्ता याांच्या जोरावर आपले वडील 

रघनुाथराव याांची प्रश्नाांच्या कचाट्यातनू सटुका करून चांद्रप्रभा त्याांचा मतृ्यदुांड रोखत,े 

अर्ा आर्याची ही कादांबरी आह.े या कादांबरीत येणारे चांद्रप्रभा आिण कृष्णा याांच े

पे्रम, कृष्णाने घेतलेली चांद्रप्रभाची परीक्षा, त्यातनू िसद्च झालेले ितच ेपाितव्रत्य आिण 

र्ेवटी होणारे िमलन अर्ा कथानकातनू ही कादांबरी आकाराला आलेली आह.े 

परांपरावादी आिण परुुषी सांस्कृतीचा पगडा यातनू या लेिखकेची सटुका झालेली नाही. 

वाचकाांचे मनोरांजन करण ेआिण त्याांना आनांदी ठेवणे हा या कादांबरीचा उद्ङरे् आह.े हा 

उद्ङरे् लक्षात घेता स्त्रीवादी जािणवा िकां वा स्त्रीवादाचे कोणतेही भान या कादांबरीत 

आढळत नाही. याबाबत कुसमुावती दरे्पाांडे म्हणतात, ‘‘एरव्ही वास्तव स्त्रीजीवनाचा 

िविर्ष्टपणे िनदरे्ही या कादांबरीत आढळत नाही. आधिुनक िर्क्षणाच्या प्रारांभकाळी, 

सांसार साांभाळून फावल्या वेळेत वाङ्मयाचा व्यासांग चाल ू ठेवनू बिुद्चपरुस्सरपण े

परुुषाांच्या लेखनाचे अनकुरण कराव’े’
१४ 

 याच महत्त्वाकाांके्षने पढुारलेल्या िस्त्रयाांची मने 

व्यापली गेली. साळूबाई ताांबवेकराांची ‘चांद्रप्रभािवरहवणगन’ ही कादांबरी या प्रवतृ्तीच े

उदाहरण होय. साळूबाई ताांबवेकर याांच्या कादांबरीच्या काही उिणवा असल्या तरी ज्या 

कालखांडात त्या कादांबरीलेखन करतात, त्या कालखांडाचा िवचार करता स्त्रीने 

कादांबरीसारखा प्रकार हाताळणे, ही अत्यांत महत्त्वाची गोष्ट आह.े या कादांबरीने 

स्त्रीलेिखकाांसमोर कादांबरीलेखनाची पे्ररणा ठेवली. व्यापक आिण बहुरांगी 

कादांबरीवाङ्मयाचा पाया रोवणारी ही कादांबरी मराठी कादांबरीच्या इितहासात अत्यांत 

महत्त्वाची आह.े याबाबत डॉ. प्रिमला िभरूड म्हणतात, ‘‘साळूबाई ताांबवेकर याांचा 

कादांबरी लेखनाचा प्रयत्न डळमळीत असला तरी िमळिमळीत िनिितच नाही. त्याांच्या 

लेखनात अनेक उिणवा असल्या तरी काही जािणवाही आहते. पररणामकारकता नसली 
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तरी प्रयत्नर्ीलता आह.े’’
१५

 साळूबाई ताांबवेकर याांनी ‘चांद्रप्रभािवरहवणगन’च्या 

माध्यमातनू स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची परांपरा िनमागण केली. त्यामळेु या कादांबरीच े

मराठी वाङ्मयात िस्त्रयाांच्या कादांबरीलेखनाच्या वाटचालीत मोलाचा वाटा आह.े हळबे-

ररसबडुाांच्याप्रमाणे साळूबाई ताांबवेकर आपल्या कादांबरीलेखनातनू बोधवादाचा हात 

पकडताना िदसतात. या कादांबरीच्या मयागदा मान्य करूनही स्त्रीिलिखत कादांबरीच्या 

इितहासात ही कादांबरी मैलाचा दगड ठरताना िदसते. पढुील कालखांडात साळूबाई 

ताांबवेकर याांची १८९४ मध्ये प्रिसद्च झालेली ‘िहांदसु्थानातील तारा’ ही कादांबरी अनेक 

रहस्याांनी भरलेली कादांबरी आह.े अदु्भतरम्य कादांबरी म्हणनू ती ओळखली जाते. सात 

प्रकरणाांत िवभागलेल्या या कादांबरीत भतुाांच्या िकां काळ्या, पाषाणमय नगरी, अदु्भत 

चमत्कार भरलेले िदसनू येतात. िनरिनराळ्या भाषेत बोलणारे पक्षी या कादांबरीत 

आहते. िहांदी भाषेचा वापर ही िदसनू येतो. मलुाांना िर्क्षण िदले पािहजे अस े

उपकथानकदखेील या कादांबरीतनू िदसनू येते. 

२.३.२ १८८५ ते १९२०चा कालिंड 

१८८५ ते १९२० हा कालखांड मराठी कादांबरीच्या दृष्टीन े आधिुनक आिण 

महत्त्वाचा कालखांड आह.े या कालखांडात कादांबरीने िविवध िवषय हाताळलेले 

िदसतात. स्त्रीिलिखत कादांबरीनेदखेील या काळात कादांबरीलेखनात भर घातल्याच े

िदसनू येत.े सामािजक, अदु्भतरम्य, ऐितहािसक, अनवुािदत अर्ा िविवध स्वरूपात या 

काळात स्त्रीकादांबरीकाराांनी लेखन केलेले िदसत.े गोदावरी पांिडत, कार्ीबाई 

कािनटकर, सरस्वतीबाई िभडे, इांिदरा हररणरूकर, कमला दसेाई-िकबे, जानकीबाई 
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दसेाई, दगुागबाई जोर्ी, अनसुयाबाई दरे्पाांडे, इांिदरा सहस्त्रबदेु्च, गजरा भोसले, 

िगरीजाबाई केळकर आिद लेिखकाांनी या काळात कादांबरी लेखन केलेले आह.े 

१.  काखशबाइ काखनटकर 

कािर्बाई कािनटकर याांची ‘रांगराव’ ही पिहली कादांबरी १९०३ साली प्रिसद्च 

झाली. हररभाऊ आपटे याांच्या कादांबरीलेखनाचा प्रभाव या कादांबरीतनू िदसनू येतो. या 

कादांबरीतनू तत्कालीन सामािजक चळवळींनी िवकिसत केलेले वातावरण िदसनू येत.े 

मराठीतील स्त्रीने िलिहलेली ही पिहली सामािजक मराठी कादांबरी आह.े समाजातील 

चालीररती, रूढी, पद्चती, नीतीिनयम, स्त्रीिवषयक समाजाचा दृिष्टकोण  याबाबींची 

ओळख ‘रांगराव’ ही कादांबरी करून दते.े ‘रांगराव’ ही त्याांची कादांबरी एकूण ५१ 

प्रकरणाांत िवभागलेली आह.े ‘रांगराव’ हा या कादांबरीचा नायक आह.े तत्कालीन 

कुटुांबव्यवस्था, िस्त्रयाांची अवस्था, दरे्पे्रम आिद घटकदखेील या कादांबरीतनू येताना 

िदसतात. या कादांबरीच्या क्षमता आिण मयागदा िवर्द करताना कुसमुावती दरे्पाांडे 

म्हणतात, ‘‘कार्ीबाई ांची कथारचना िकत्येकदा अजागळ व कां टाळवाणी वाटते. 

कथेतील पाल्हाळामळेु व पात्राांच्या भाऊगदीत जीव गदुमरू लागतो. वाचकाांच्या मनात 

कुतहूल उत्पन्न करण्यासाठी त्याांनी योिजलेल्या यकु्त्या िकत्येकदा हास्यास्पद वाटतात. 

वाचक व लेिखका याांच्यािवषयीचे उल्लेख आज प्राथिमक दजागचे वाटतात. परांत ुया 

सवाांचा कालसापेक्ष िवचार व्हावा. याउलट त्याांच्या सषृ्टीवणगनाप्रमाणेच त्याांची घरगतुी 

घटनाांची वणगने उठावदार व प्रत्ययपणूग असतात. काही व्यििरेखा िवर्ेषतः िस्त्रयाांच्या 

व्यििरेखा भरीव व िजवांत आहते.’’
१६

 कािर्बाई कािनटकर याांची ‘रांगराव’ कादांबरी 

ही तत्कालीन समाजवास्तवाचा वेध घेणारी कादांबरी आह.े या कादांबरीत येणारे 

समाजवास्तव अत्यांत सकू्ष्मपणे त्याांनी िचतारलेले आह.े त्यामळेु कुसमुावती दरे्पाांडे 
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याांनी दाखिवलेल्या त्याांच्या कादांबरीच्या मयागदाांकडे दलुगक्ष करता येत.े कािर्बाई 

कािनटकराांनी सामािजक वास्तवाच ेरूप आिण आदर्ग मराठी कादांबरीत आणला, तो 

पढुील काळातील लेिखकाांसाठी उपयिु ठरलेला िदसतो. १९२० नांतरही त्याांनी 

कादांबरीलेखन चाल ू ठेवले होत.े या काळात िलिहलेल्या कादांबरीचा िवचार पढेु 

१९२०च्या कालखांडात केलेला आह.े 

२.  श्रीमती आखंदराबाइ हररपरूकर 

श्रीमती इांिदराबाई हररपरूकर याांची ‘दवैलीला’ ही कादांबरी १९११ साली 

प्रकािर्त झाली. जीवनात जे जे घडले त्याांचे प्रमािणक आिण वस्तिुनष्ठ व तटस्थ 

िचत्रण या कादांबरीत लेिखकेने केलेले आह.े या कादांबरीत लपवावे असे काही वाटले 

नाही आिण तस ेप्रसांगही आपल्या आयषु्यात घडले नाहीत, अस े लेिखकेने प्राांजळपणे 

नमदू केले आह.े
१७

 या कादांबरीत ‘इांिदरा’ नावाच्या मलुीची जीवनकहाणी येत.े ितच्या 

आयषु्यातनू दःुखाचा फेरा हटत नाही, असे या कादांबरीचे सतू्र आह.े श्रीमांत घराण े

असनूही इांिदरा गरीब कुटुांबातील िदवाकरर्ी लग्न करत.े त्यातनू येणाऱ्या सांकटाांचा 

समथगपणे मकुाबला करत सांसार साांभाळते. सांसारात ितला कोणतेच सखु प्राप्त होत 

नाही. ितच्या दोन्ही मलुाांचा मतृ्य,ू िदवाकरला होणारा क्षयरोग, मलुीप्रमाणे 

साांभाळलेली नणांद िनघनू जाणे आदींतनू इांिदरेच्या जीवनातील दःुख लेिखकेने िवर्द 

केलेले आह.े कादांबरीची भाषा साधी आिण पररणामकारक आह.े या कादांबरीच्या 

रूपाने मराठीत स्त्रीिलिखत आत्मिनवेदनात्मक कादांबरीचा पाया रोवला गेला अस े

म्हणता येत.े 
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३.  दुगााबाइ जोशी 

१९१३ मध्ये दगुागबाई जोर्ी याांची ‘सरु्ीला’ ही कादांबरी प्रिसद्च झाली. िसांध ू

या टोपण नावान ेत्याांनी सिुर्लेची साांिगतलेली दःुखद जीवनकहाणी या कादांबरीत येत.े 

कादांबरीचा र्ेवट सरु्ीलेच्या आत्महत्येने होतो. आपल्या पतीच्या ध्येयिसद्चीसाठी ती 

आत्महत्येचा पयागय स्वीकारते. स्त्रीजीवनातील वेदना, समाजातील उथळपणा आिण 

ढोंग, अिनष्ट रूढी, त्या रूढींच े होणारे घातक पररणाम, मानवतेचा गळा आवळणारे 

समाजाचे कडक दांडक, स्त्रीिर्क्षण, िर्क्षणिवषयक मतभेद अर्ा गोष्टींतनू ही कादांबरी 

तत्कालीन समाजाची ओळख करून दते.े या कादांबरीत झालेला पत्रात्मक र्ैलीचा 

वापर ह ेया कादांबरीचे महत्त्वाचे वैिर्ष््टय आह.े 

४.  खगरीजाबाइ केळकर 

िगरीजाबाई केळकर याांची ‘परुी हौस िफटली’ याांची ही कादांबरी १९१६ साली 

प्रिसद्च झाली. एका कुटुांबाची कथा या कादांबरीत आलेली आह.े बालिववाह, 

िबजवरार्ी लग्न, अनाचार, सिद्रचार, मलुाांवर सांस्कार, कुटुांबातील हवेेदावे, स्वाथीवतृ्ती 

बळावल्यान े परस्पराांबद्ङल िनमागण होणारी मत्सराची भावना आदींचे दर्गन या 

कादांबरीतनू िगरीजाबाई केळकर याांनी घडिवलेले आह.े बोधवादी दृिष्टकोण  प्रकट 

करणाऱ्या या कादांबरीला वास्तवाचां भान आह.े 

५.  आखंदरा सहस्त्रबुदे्ध 

       इांिदरा सहस्त्रबदेु्च याांची ‘गोदावरी’ ही कादांबरी १९१६ रोजी प्रिसद्च झाली. या 

कादांबरीची नाियका गोदावरी आह.े गोदावरीचे ह े आत्मवतृ्त अितर्य प्राांजळ, 

रृदयस्पर्ी, तत्कालीन स्त्रीजीवनावर प्रकार् टाकणारां आह.े गोदावरी या कादांबरीवर 
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हररभाऊ आपटे याांच्या कादांबरीलेखनाचा प्रभाव जाणवतो. वडील, मलुाच्या 

लग्नासाठी ठरिवलेल्या मलुीर्ी स्वतः िववाह करणारे गोिवांदराव, एका मिहन्याच्या 

मलुाांची ठरिवली जाणारी लग्न,े बालाजरठिववाह आदींच ेिचत्रण या कादांबरीत येताना 

िदसत.े 

६.  जानकीबाइ देसाइ 

       जानकीबाई दसेाई याांनी हुांडापद्चतीचा कडाडून िनषेध करण्यासाठी ‘गहृलक्ष्मी’ 

(१९१५), स्त्रीधमग साांगण्यासाठी ‘पे्रमळ सवत’ (१९१७), ‘सौभाग्यितलक’ (१९१८) 

‘पाितव्रत्याची कसोटी’ (१९१९) इत्यादी कादांबऱ्या िलिहल्या. यातील बहुताांर्ी 

कादांबऱ्या प्रभाव टाकू र्कल्या नाहीत. परांपरा, धमगव्यवस्था, समाजातील चालीररती, 

यातनू िस्त्रयाांकडे पाहणारा परांपरावादी दृिष्टकोण  या कादांबरीतनू समोर येताना िदसतो. 

परांत ुसकस आिण दजेदार व्यििरेखा िनमागण करण्यात जानकीबाई दसेाई याांना आलेले 

अपयर्, रचनाबांधात प्रयोगर्ीलतेचा अभाव, मनोरांजन करणारी, परांपरेला वाव दणेारी 

कथानके, परांपरावादी दृिष्टकोणातनू येणारा आर्य, परांत ु सामािजक चालीररती 

िवरोधात आवाज अस े सांिमश्र रूप जानकीबाई दसेाई याांच्या कादांबरीत जाणवत.े  

‘ताजमहाल’ ही त्याांची ऐितहािसक कादांबरी दोन भागाांमध्ये, सहा खांडाांमध्ये आिण 

अनेक प्रकरणाांमध्ये िवभागलेली िदसत.े ितच्यात अनेक रहस्याांचा समावेर् आह.े 

 ७.  गोदावरीबाइ पखंडत 

गोदावरीबाई पांिडत याांची अदु्भतरम्य कादांबरी ‘प्रीतीचा मोबदला अथवा 

पषु्पगचु्छ’ इ. स. १८९० मध्ये प्रिसद्च झाली असनू दहा प्रकरणाांत िवभागलेली ही 

कादांबरी स्त्रीिर्क्षणाचे महत्त्व पटवनू साांगते. िस्त्रयाांना िर्क्षण दणे्यात आळस करू नका 
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अस ेसतू्र या कादांबरीत िदसनू येत.े बोधवादी स्वरूप, वेषाांतर, रहस्य, योगायोग, िहांदीचा 

वापर, वाचकाांर्ी िहतगजू, आदर्गतत्त्व अर्ा तत्कालीन परांपरेत बसणाऱ्या अनेक 

गोष्टींनी ही कादांबरी सजलेली आह.े 

८.  ऄनुसयाबाइ देशपांडे 

अनसुयाबाई दरे्पाांडे याांची १९१२ मध्ये प्रिसद्च झालेली ‘वसईचा वेढा’ ही 

ऐितहािसक कादांबरी मराठ्याांच्या इितहासातील एका महत्त्वाच्या घटनेवर आधाररत 

आह.े थोरले बाजीराव पेर्वे, िचमाजी अप्पपा याांच्या पराक्रमाची साक्ष दणेाऱ्या आिण 

पोतुगगीजाांच्या ताब्यातनू वसईचा िकल्ला िजांकणाऱ्या प्रसांगाांची ही कादांबरी आह.े 

      १८८५ ते १९२० हा कालखांड लक्षात घेता या काळातील कादांबरीचे स्वरूप 

बहुिवध आह,े असे िदसनू येत.े अदु्भतरम्य, ऐितहािसक, सामािजक, भाषाांतररत अर्ा 

सवगच प्रकारच्या कादांबऱ्याांचा समावेर् या काळात करता येतो. आत्मिनवेदनाचे तांत्र, 

पत्रात्मक र्ैलीचा वापर करून मराठी कादांबरीच्या रूपबांधाला धक्का िदलेला िदसतो. 

व्यििरेखा ठसठर्ीत उतरलेल्या आहते. िवषयामध्ये िविवधता, िवदारक मनःिस्थती, 

व्यापक अनभुतूी, सकू्ष्म िनररक्षण, स्त्रीिर्क्षणाचे महत्त्व आिद गोष्टी या 

कादांबरीलेखनातनू िदसनू येतात. जाचक रूढींच्या िवरूद्च बांड पकुारण्याची क्षमता या 

कादांबरीलेिखकाांमध्ये असली तरी परांपरेला िचकटून राहताना काही जनु्या मलू्याांवर त्या 

श्रद्चा ठेवताना िदसतात. बोधवाद, प्राांजळ िनवेदन, आत्मिचिकत्सा आिद घटकदखेील 

या काळातील कादांबरीलेखनात िदसनू येतात. 

२.३.३.  १९२० ते १९४५चा कालिंड  

१९२० ते १९४५ हा कालखांड मराठी सािहत्याच्यादृष्टीने अत्यांत महत्त्वाचा 
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कालखांड आह.े १९२० पवूी िनमागण झालेल्या सामािजक आिण राजकीय चळवळींचा 

प्रभाव १९२० ते १९५० या कालखांडावर पडलेला आह.े या प्रभावातनू महाराष्रात 

सामािजक िस्थत्त्यांतर अिधक गितर्ील झाल्यामळेु या काळातील िविवध सामािजक 

राजकीय चळवळींनी लक्ष वेधनू घेतले होत.े िस्त्रयाांच्या प्रश्नाांकडे लक्ष वधेनू घेणाऱ्या 

सामािजक चळवळी, दिलताांच ेप्रश्न माांडणाऱ्या सामािजक चळवळी, चलेजावचा लढा, 

महात्मा गाांधी आिण डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांच्यात झालेला पणु ेकरार,  राजषी 

र्ाहू महाराजाांनी बांद केलेल्या मरुळी, दवेीदासी प्रथा, दिलताांना ५० टक्के िदलेले 

आरक्षण, या काळात झालेले पिहले आिण दसुरे महायदु्च आिद घटकाांनी महाराष्राच्या 

सामािजक आिण राजकीय समाजजीवनावर पररणाम केलेले होत.े त्याचा काही प्रभाव 

या काळात लेखन करणाऱ्या िस्त्रयाांवर पडलेला होता का, ह े या भागात आपण 

तपासणार आहोत. या काळात कादांबरीलेखन करणाऱ्या र्ारदा भट, जानकीबाई दसेाई, 

कार्ीबाई कािनटकर, र्ाांताबाई नािर्ककर, कमलाताई बांबेवाले, इांिदरा सहस्त्रबदेु्च, 

िवभावरी िर्रूरकर, कुमिुदनी प्रभावळकर, गीता सान ेया प्रमखु लेिखका िदसतात. 

ऄ. सामाखजक कादबंऱ्या 

१. शारदा भट 

१९२० ते १९४५ या काळात प्रिसद्च झालेल्या िस्त्रयाांच्या  सामािजक कादांबरीत 

िविवधता आह.े समाजािवषयीचे िनरीक्षण आह.े या िनरीक्षणातनू तत्कालीन 

समाजव्यवस्थेच े दर्गन घडताना िदसत.े यर्ोदा भट िलिखत ‘मलुाांचे बांड अथवा 

प्रितज्ञाभांग’ (१९२१) या कादांबरीचा नायक असलेला यर्वांत दरे्सेवेची स्वप्पने पाहत 

असताना आपले प्रोफेसर केवळ बोलके सधुारक असल्याचे त्याला कळत.े मग 
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अिववािहत राहून देर्ाची सेवा करण्याची प्रितज्ञादखेील तो मोडतो. त्याचे सहकारीही 

हाच मागग पत्करतात. र्ेवटी त्याचे  गणुप्रभेर्ी लग्न होत े आिण त्याांचा सखुाने सांसार 

सरुू होतो. लग्नानांतरही समाजसेवेचे काम करणारी गणुप्रभा तत्कालीन समाजसेिवकाांचां 

प्रितिनधीत्व करताना िदसत.े गाांधीजींचे िस्त्रिवषयक िवचारदखेील लेिखकेने या 

कादांबरीच्या माध्यमातनू माांडलेले आहते. िस्त्रयाांच्या उन्नतीखेरीज दरे्ाची उन्नती र्क्य 

नाही, या िवचाराांतनू लेिखकेवर असलेला गाांधीवादाचा प्रभाव जाणवतो. एकां दरीत 

तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील बोलके सधुारक, त्याांची पोपटपांची आिण व्यवहारात 

असलेली कायगर्नू्यता, स्त्रीिर्क्षण अस ेिवषय हाताळताना सामािजकता ह ेसतू्र र्ारदा 

भट याांच्या  कादांबरीतनू  िदसनू  येत.े 

२. जानकीबाइ देसाइ 

जानकीबाई दसेाई याांच्या ‘पत्नीव्रताची कसोटी’ (१९२१) ‘अघोर पातक’ 

(१९२४), ‘मकूनाियका’ (१९२७) आिद  कादांबरीतनू तत्कालीन समाजमानस व्यि 

होत.े द्रव्यलोभामळेु माणसाचां होणारां अधःपतन, दजुगन आिण सज्जन याांच्या लढाईत 

र्ेवटी सज्जनाांचा होणारा िवजय, सत्याचा मागग पत्करला तर होणारी सखुप्राप्ती आिद 

िवषयवस्तूांतनू ‘पत्नीव्रताची कसोटी’ या कादांबरीचे कथानक आकाराला येताना िदसत.े 

‘अघोर पातक’ या कादांबरीतनू दोन िमत्राांचे दर्गन घडताना िदसत.े या कादांबरीतनू 

येणारी करीम आिण बर्ीर या दोन िमत्राांची कहाणी म्हणजे ‘पत्नीव्रताची कसोटी’ या 

कादांबरीचा पढुचा भाग होय. कादांबरीत असांगती, िवस्कळीतपणा, चमत्कार आिण 

योगायोग िदसनू येतो. ‘मकूनाियका’ या कादांबरीतनू स्त्रीजावनाची ससेहोलपट 

जानकीबाई दसेाई याांनी अधोरेिखत केली आह.े या कादांबरीतनू भागीरथी या मलुीच्या 

माध्यमातनू मकु्या आिण बिहऱ्या असणाऱ्या मलुींच्या आयषु्यातील वेदना माांडलेल्या 
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आहते. जन्मतःच व्यांग असलेल्या मलुींना कोणत्या समस्याांना सामोरे जावे लागत,े 

त्याचा तपर्ील या कादांबरीतनू उतरताना िदसतो. स्त्रीजीवनातील समस्या माांडताना 

स्त्रीजीवनातील िविवध कां गोरे जानकीबाई दसेाई याांनी उलगडवले आहते. 

३. काशीबाइ काखनटकर 

कार्ीबाई कािनटकर याांच्या १९२० नांतरच्या काळात िलिहलेल्या ‘पालखीचा 

गोंडा’ (१९२८) या कादांबरीत दोन बिहणींच्या जीवनाच ेवतृ्ताांकन केलेले आह.े त्याांच्या 

या कादांबरीतनू दोन बिहणींच्या जीवनातील सांदभग आिण समाजव्यवस्था याांचे दर्गन 

घडत.े िस्त्रयाांची परवर्ता, हतबलता, सासरी होणारा छळ आिण त्याची दाहकता, 

त्यातनू व्यि होणारी अगितकता, स्त्रीच्या जगण्यातील दयनीय अवस्था आिद घटकाांच े

सकू्ष्म तपर्ील कािर्बाई कािनटकर याांच्या कादांबरीतनू व्यि होताना िदसतात. 

४. शांताबाइ नाखशककर 

र्ाांताबाई नािर्ककर याांनी ‘लग्नाचा बाजार’ (१९२९) या कादांबरीतनू 

हुांड्यासारखा सामिजक प्रश्न हाताळला आह.े लग्नाच्या बाजारात हुांड्याच्या नावाखाली 

िवकल्या जाणाऱ्या मलुींची वेदना या कादांबरीतनू प्रकटत.े स्त्रीला वस्तचूे रूप दऊेन 

ितचा बाजार करणाऱ्या व्यवस्थेची  मानिसकता, पैर्ाांच्या माध्यमातनू स्त्रीचे केले 

जाणारे र्ोषण, गरीब समाजातील मलुींची होणारी कुचांबणा, त्याांच्या वाट्याला येणारे 

नैराश्य या कादांबरीतनू िदसनू येत.े िहांद ू समाजातील िववाहपध्दती, यामध्ये परुुषाांना 

िदलेले अवाजवी अिधकार, त्यातनू होणारे र्ोषण सरेुर्, सत्यवती आिण सिुमत्रा 

याांच्या माध्यमातनू माांडलेले आह.े ‘लग्नाचा बाजार’ या कादांबरीचा उद्ङरे् स्त्री 

वगागच्या, स्त्रीस्वातांत्र्याच्या व स्वास्र्थयाच्या दृष्टीन ेआपल्या िववाहसांस्थेत इष्ट ती क्राांती 



 

[७४] 

 

घडवनू आणणे जरूर आह,े ह े दाखिवण्याचा असल्यान े त्याांनी िववाहसांस्थेतील दोष 

दाखिवण्यासाठी काही उदाहरणे कथानकासाठी घेतलेली आहते. पण ही कादांबरी 

हतेपुरुस्सरपणे िलिहली असल्यान े कथानकाची ओढाताण फार झाली असनू 

स्वभावरेखाटनही नीट साधले नाही.‛
१८

 प्र. वा. बापट आिण ना. वा. बापट याांच्या 

िववेचनातनू या कादांबरीच्या मयागदा िदसत असल्या तरी या कादांबरीचा कालखांड 

लक्षात घेता नािर्ककर याांच्या लेखनातील क्राांितबीजे अत्यांत महत्त्वाची आहते, ह े

लक्षात येत.े  

‘हाच का धमग’ (१९३०) या कादांबरीतनू धमागच्या नावाखाली चाललेल्या 

अघोरीपणाचे, ढोंगीपणाचे आिण भोळ्या श्रद्चा आिदांचे िचत्रण येत.े या कादांबरीच्या 

र्ीषगकातनू र्ाांताबाई नािर्ककर याांचा सामािजक दृिष्टकोण अधोरेिखत होताना 

िदसतो. जातीभेद, प्राांतभेद, वणगभेद, त्याांच्यातील लटुारूपणा, भोळ्या भािवकाांचे िवधी 

यातनू धमागच्या नावाखाली होणाऱ्या लटुारू व्यवस्थचेा पांचनामा र्ाांताबाई नािर्ककर 

याांनी केलेला आह.े धमग आिण परांपरा याांच्या आधारे सामान्य माणसाचे र्ोषण 

करणाऱ्या आध्याित्मक वतृ्तीला धारेवर धरण्याच ेकाम नािर्ककर याांनी केलेले आह.े 

कालखांड आिण कादांबरी याांचा िवचार करीता लेिखकेची क्राांितकारी िवचारधारा 

अत्यांत महत्त्वाची आह.े त्यामळेु सामािजकतेबरोबर या कादांबरीला वचैाररकतेच े

अिधष्ठान लाभलेले आह.े 

५. कमलाताइ बंबेवाले 

कमलाबाई बांबेवाले याांच्या ‘बांधमिुा’ (१९३०) या कादांबरीतनू घटस्फोटाचा 

प्रश्न हाताळलेला आह.े या कादांबरीच्या र्ीषगकातनू व्यि होणारा मिुीचा िवचार 
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स्त्रीजीवनार्ी िनगिडत आह.े उषा या नाियकेच्या माध्यमातनू वाचकाांना िवचारप्रवतृ्त 

करण्यास भाग पाडलेले आह.े स्त्रीचे  वैवािहक जीवन सखुकारक नसेल, नवरा 

बाहरेख्याली आिण व्यसनी असेल, त्यान े दसुरे लग्न केले तर स्त्रीला घटस्फोटाची 

परवानगी असावी असा िवचार उषा या नाियकेच्या माध्यमातनू माांडला आह.े िहांद ू

धमागतील कायद ेस्त्रीच्या अधोगतीला कसे कारणीभतू ठरतात, या कायद्यामळेु स्त्रीला 

कोणत्या वेदनेला सामोरे जावे लागत,े याचा िवचार या कादांबरीच्या माध्यमातनू 

बांबेवाले याांनी केलेला  आह.े 

६. आखंदरा सहस्त्रबुदे्ध  

१९२० नांतरच्या काळात लेखन करणाऱ्या इांिदरा सहस्त्रबदेु्च याांच्या ‘बाळूताई 

धडा घ’े (१९३१) या कादांबरीतनू िववाहसांस्था स्त्रीचा िवचार करीत नाही हा िवचार 

माांडून तत्कालीन समाजव्यवस्थेत स्त्रीचे होरपळलेपण अिधक वास्तवदर्ीपण े

रेखाटलेले आह.े या माध्यमातनू त्याांनी नव्या प्रश्नाांची माांडणी केलेली आह.े 

७. खवभावरी खशरूरकर 

१९२० ते १९४५ या काळातील महत्त्वाची स्त्रीकादांबरीकार म्हणनू िवभावरी 

िर्रूरकर याांचा उल्लेख करावा लागतो. ‘िहांदोळ्यावर’ (१९३४) या त्याांच्या 

कादांबरीतनू पतीसखुाला वांिचत झालेल्या स्त्रीच्या मनातील वैचाररक आांदोलने 

लेिखकेने माांडलेली आहते. स्त्रीजीवनातील ज्वलांत आिण मलूगामी समस्या माांडताना 

स्त्रीचा  सामािजक, राजकीय िवचार िवभावरी िर्रूरकर माांडतात. अचला ही 

कादांबरीची नाियका दारूबाज नवऱ्याला सोडून आपल्या भावाच्या आश्रयाला येत.े 

र्ारीररक भावना असह्य होतात, त्याचवेळी अचला िवरागच्या पे्रमात पडते. या 
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कथानकातनू स्त्रीला लैंिगक स्वातांत्र्य िमळाले पािहजे, ही भावना या कादांबरीतनू पढेु 

येताना िदसत.े लैंिगक स्वातांत्र्य एवढाच ‘िहांदोळ्यावर’ या  कादांबरीचा आर्य नाही, 

रूढ सामािजक व्यवस्थेत आांतरजातीय व िववाहबाह्य सांबांधाचे भिवतव्य आिण 

तत्कालीन रूढ व्यवस्थेत व्यििस्वातांत्र्यावरची बांधने हाही  आर्य व्यि झालेला  

आह.े कादांबरीच्या रचनेच्या सांदभागत कुसमुावती दरे्पाांडे म्हणतात. ‘‘आतापयांत 

चिचगलेल्या इतर लेिखकाांच्या कादांबऱ्याांप्रमाणे येथ ेकथानक बहुरांगी करण्याचा प्रयत्न 

नाही. कथेिवषयीच्या पारांपररक कल्पनाांमळेु िकां वा कथेने करमणकू व्हावी म्हणनू 

प्रत्ययाच्या पिलकडील जीवनाच े कल्पनािनष्ठ वणगन कुठेही घसुडलेले नाही. यामळेु 

कथा आटोपर्ीर, सौष्ठवपणूग व पररणामकारक झालेली आह.े’’
१९  

‘िवरलेले स्वप्पन’ 

(१९३५) या िवभावरी िर्रूरकर याांच्या कादांबरीत प्रयोगर्ीलता िदसते. रोजिनर्ीच्या 

माध्यमातनू आकाराला येणाऱ्या या कादांबरीतील व्यििरेखा  बेडर आिण धाडसी 

िदसतात.  नायक वैर्ाख आिण नाियका रोिहणी याांच्या माध्यमातनू या काळातील स्त्री 

आिण परुुष याांच्या िवचार करण्याच्या पद्चती समजनू येतात. गरीबाांिवषयी कळवळा, 

श्रीमांतीिवषयी िवरिी, िर्क्षण क्षेत्रातील जातीयवाद व विर्लेबाजी आिद घटकाांच े

दर्गन या कादांबरीतनू िदसनू येत.े  

८. कुमुखदनी प्रभावळकर  

कुमिुदनी प्रभावळकर याांच्या ‘अिनयिमत जग’ (१९३४) आिण ‘िनमागल्यातील 

कळी’ (१९३५) या दोन्ही कादांबऱ्याांतनू सामािजक वास्तवाच े िचत्रण आलेले आह.े 

‘अिनयिमत जग’ या कादांबरीच्या र्ीषगकातनूच मानवी जीवनातील अिनयिमतपणाचा 

आिण िवसांगतीचा प्रत्यय त्याांनी दाखवलेला आह.े ‘िनमागल्यातील कळी’ या 
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कादांबरीच्या माध्यमातनू त्याांनी वेश्याांच े जीवन, त्याांच्या जीवनातील समस्या, त्याांची 

होणारी ससेहोलपट आदींचा पट या कादांबरीतनू उलगडवला आह.े या कादांबरीतनू 

येणाऱ्या श्यामला आिण वत्सला याांच्या माध्यमातनू त्याांनी वेश्याांच्या जीवनाच ेकां गोरे 

िटपले आहते. वेश्या व्यवसायातनू िनधागराने बाहरे पडलेली, सरेुर्बरोबर लग्न करून 

सखुी सांसार माांडणारी, ववैािहक जीवनाच्या माध्यमातनू माततृ्वाच े सखु अनभुवणारी 

श्यामला स्त्रीच्या िनधागरीवतृ्तीचे  प्रितिनधीत्व करते. तर दसुऱ्या बाजलूा आपल्या 

व्यवसायात रममाण झालेली, पण नांतर दःुखाच्या िववांचनेत अखांड बडुलेली, 

अगितकतेचा आिण पराधीनतेचा प्रत्यय आलेली वत्सला स्त्रीच्या वेदनचे्या कळा 

उलगडून दाखवते. या काळातील सामािजक कादांबरीतनू तत्कालीन समाजव्यवस्थेच े

प्रभावीपणे दर्गन घडत.े  

 ९. गीता साने  

गीता साने या कालखांडातील महत्त्वाची कादांबरीलेिखका आह.े ‘िनखळलेली 

िहरकणी’ (१९३६) या कादांबरीच्या माध्यमातनू त्याांनी बालिववाहाचा प्रश्न माांडलेला 

आह.े बालिववाहाच्या दषु्पररणामाांना सामोरे गेलेल्या मिहलाांच ेआक्रां दन या कादांबरीत 

िदसनू येत.े कादांबरीची नाियका कृष्णा, लहान असतानाच अच्यतुर्ी ितचा िववाह 

होतो. परांत ु अच्यतु याने ितच्यार्ी र्ारीररक पातळीवर सांबांध ठेवल्यानांतर ितला 

िहस्टेररयाचा िवकार होतो. ितला िदवस जातात. परांत ुदोन्ही वेळा ितचा गभगपात होतो. 

िहस्टेररयाच्या िवकारामळेु ती अच्युतपासनू दरू राहण्याचा िनणगय घेते. अच्यतु ितला 

समजावतो. परांत ु ती आपला हकेा सोडत नाही. यानांतर कृष्णा िहची मैत्रीण रतन 

िहच्यार्ी अच्युत िववाह करतो. र्ेवटी कृष्णाचा मतृ्य ूहोतो. बालिववाहाच्या समस्या, 
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िस्त्रयाांचे आिथगक प्रश्न, िहांद ू धमागत जगणाऱ्या िस्त्रयाांच्या समस्या या कादांबरीतनू 

अधोरेिखत होतात. ‘िहरवळीखाली’ (१९३६) या त्याांच्या कादांबरीत िबजवरार्ी लग्न 

केलेल्या मलुीची समस्या माांडलेली आह.े या कादांबरीत येणारी नाियका ‘मध’ू पतीच्या 

आिण सासचू्या साांगण्याप्रमाणे वागणारी आह.े ितच्या वतगनात कोणताही बदल होत 

नाही. या कादांबरीत सामािजकता िदसनू येत नाही. ती का येत नाही हादखेील प्रश्न 

कादांबरीचे कथानक पािहल्यावर पडतो. ‘वठलेला वकृ्ष’ (१९३६) या कादांबरीतनू गीता 

सान े याांनी िवमल या नाियकेच्या माध्यमातनू िहांद ू िववाह, िहांद ू िववाहपद्चती, वध ू

परीक्षा याबाबत िवचार माांडलेले आहते. ‘लितका’ (१९३७) या कादांबरीतनू राधेची 

जीवनकथा आिण ितचा सांघषग माांडलेला आह.े िस्त्रयाांच्या जीवनातील सांघषागवर 

आधारलेल्या या कादांबरीत समाजसेवा, िभकाऱ्याांचा प्रश्न, पारतांत्र्यामधील 

उदािसनतेची भावना, मातेच े कतगव्य आिद आर्यसतू्रे येताना िदसतात. ‘फेरीवाला’ 

(१९३८) या कादांबरीतनू गीता साने याांनी बेकारीचा प्रश्न माांडलेला आह.े ‘आिवष्कार’ 

(१९३९) या कादांबरीतनू गीता सान ेयाांनी राजकीय चळवळीच ेदर्गन घडवलेले आह.े 

क्राांितकारकाांच्या गटात सािमल झालेला, मातभृमूीवर िनताांत पे्रम असलेला आिण 

सावरकराांना आदर्ग मानणारा अजय हा या कादांबरीचा नायक असनू त्याच्या 

माध्यमातनू राजकीय आिण सामािजक िवचारधारा माांडण्यात गीता सान े यर्स्वी 

झालेल्या आहते. राजकीय स्वातांत्र्य की सामािजक स्वातांत्र्य? या वादात सामािजक 

स्वातांत्र्य महत्त्वाचां आह,े ह े िवचार अजयला पटतात आिण तो सामािजक स्वातांत्र्यात 

स्वतःला झोकून दतेो, ह ेया कादांबरीचे कथानक आह.े समाजकारण आिण राजकारण 

यावर भर दणेारी ‘माळरानात’ (१९४१) आिण अस्पशृ्यतेच े िचत्रण करणारी ‘धकेु 

आिण दिहवर’ (१९४२) या दोन महत्त्वाच्या कादांबऱ्या होत. 
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इांिदरा पेंडस े  याांची ‘लितका’ (१९३७) ही कादांबरी िपता-पतु्राच्या 

मतभेदावर आधाररत आह.े स्त्रीपरुुषाांच े िववाहोत्तर सहजीवन आिण िस्त्रयाांच्या 

हक्काांबद्ङलची जाणीव कमला सोहोनी याांच्या ‘वादळापवूी’ (१९३७) या कादांबरीत 

येत.े पे्रमा कां टक याांच्या ‘काम आिण कािमनी’ (१९३७) या कादांबरीत वैवािहक 

ब्रह्मचयग आिण ग्रामोद्चार आिद तत्त्व े माांडलेली आहते. मी का जगावे?, या प्रश्नातनू 

‘अिग्नयान’ (१९४२) या कादांबरीमध्ये पे्रमा कां टक याांनी रोिहणी या मलुीच े जीवन 

माांडलेले आह.े आनांदीबाई जयवांत याांच्या ‘उिमगला’ या कादांबरीतनू पािात्य 

िवचाराांमळेु हट्टी बनलेल्या उिमगलेचे जीवन साकारलेले आह.े सदानांदच्या माध्यमातनू 

बदलणारी उिमगला र्ेवटी उदारमतवादी िवचारधारेची बनत.े कुमिुदनी प्रभावळकर याांनी 

‘एकेरी गाठ’ (१९३७) या कादांबरीच्या माध्यमातनू घटस्फोटाचा प्रश्न माांडलेला आह.े 

तर ‘कल्पना’ (१९३८) या कादांबरीतनू स्त्रीस्वातांत्र्याचा प्रश्न आिण ‘रस्सीखेच’ 

(१९३९) या कादांबरीतनू प्रभावळकर याांनी पे्रमाचा ित्रकोण रांगिवला आह.े 

बालसांगीतावर आधारलेली ‘बेसरू सांगीत’ (१९३८) आिण ‘परतदान’ (१९४३) या 

कादांबरीतनू पती आिण पत्नी यामधील पे्रम दाखिवले आह.े 

र्ाांताबाई नािर्ककर याांच्या ‘िचखलातले कमळ’ (१९३९), ‘माझी कोरीव 

लेणी’ (१९४०), ‘िकती’ (१९४२), ‘पसुलेल्या राांगोळ्या’ (१९४७) याांसारख्या 

कादांबरीतनू सामािजक समस्या, िववाहपध्दती, तत्कालीन समाजव्यवस्था व 

मध्यमवगीय िस्त्रयाांच्या जीवनातील प्रश्न येतात. त्याांच्या कादांबऱ्याांच्या र्ीषगकातनू 

स्त्रीजीवनाचा वेध िनदर्गनास येतो. मालतीबाई दाांडेकर याांच्या ‘मातमृांिदर’ (१९४१) या 

कादांबरीतनू दोघी बिहणींच्या जीवनाच ेदर्गन घडत.े त्याांच्या ‘तेजिस्वनी’ (१९४३) या 

कादांबरीत क्षमा या नाियकेच्या माध्यमातनू स्त्रीच्या चाकोरीबद्च जीवनाचा आढावा 
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घेतलेला आह.े ‘वज्रलेख’ (१९४६) या कादांबरीतनू िववाह आिण िववाहामळेु 

घातलेली बांधने अधोरेिखत होतात. तर ‘कृष्णरजनी’ (१९४७) या कादांबरीतनू 

पररत्यिा िस्त्रयाांची जीवनकहाणी माांडण्यात मालती दाांडेकर यर्स्वी झालेल्या 

िदसतात. र्ाांता र्ेळके याांच्या ‘स्वप्पनतरांग’ (१९४५) मधनू सिुमत्रा नावाच्या 

भावनाप्रधान मलुीच्या जीवनाचा पट उलगडून दाखिवलेला आह.े ‘िवझती ज्योत’ 

(१९४६) या कादांबरीतनू कोष्टी समाजाच े तर ‘कोजागरी’ (१९४७) या कादांबरीतनू 

िद्रतीय  िववाहाचा प्रश्न र्ाांता र्ेळके याांनी माांडलेला आह.े सरोिजनी बाबर याांच्या 

‘कमळाचां जाळां’ (१९४६) या कादांबरीतनू मकुुां दा आिण उषा याांच्या पे्रमावर आधाररत 

असनू या कादांबरीत सामािजक वास्तवाच ेदर्गन घडत नाही. 

या कालखांडातील स्त्रीर्ी िनगडीत सामािजक समस्या हाताळण्यात या 

लेिखका यर्स्वी होताना िदसतात. हुांडाबळी, वेश्याव्यवसाय, व्यांग असलेल्या 

मलुींच्या जीवनातील प्रश्न माांडण्यातनू लेिखकाांचा िनतळ आिण स्वच्छ सामािजक 

दृिष्टकोण िदसतो. परांत ुसज्जन आिण दजुगन अर्ीच लढाई दाखवनू सज्जनाचा िवजय 

दाखिवण्यापयांतची भिूमका या लेिखका घेताना िदसतात. या काळातील लेिखकाांच्या 

कादांबऱ्या बोधप्रधान आहते. त्यातनू समाजबदलाची कोणतीही िदर्ा गवसत नाही. 

समाजवास्तव रेखाटण्यात जरी या लेिखका यर्स्वी झालेल्या असल्या तरी ते 

समाजवास्तव बदलावे यासाठीच्या  कृितर्ीलतेचा अभाव  आढळतो. बांडखोर 

स्वरूपाच्या नाियका या काळातील कादांबरीत येत नाहीत. परांपरेचा स्वीकार करून 

त्यातील मलू्याथगता स्वीकारून वाईट परांपरा बाजलूा सारा, असा कातडीबचावपूणा 

त्याांच्या भिूमकेत िदसतो. मात्र काळाची मयागदा लक्षात घेता तत्कालीन 

समाजव्यवस्थेच े वास्तवदर्ी दर्गन घडिवण्यात या लेिखका यर्स्वी झालेल्या 
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िदसतात. ‚१९२० ते १९४७ या कालखांडातील कादांबरीकाराना िस्त्रयाांच्या समस्या 

माांडण्यात ‘रस’ आह,े‛
२०

 अस ेिवधान भालचांद्र फडके याांनी केलेले आह.े या काळात 

कादांबरीलेखन करणाऱ्या िस्त्रयाांनी कथानकाच्या रचनेकडे अिधक लक्ष िदलेले नाही. 

परांत ुया कालखांडातील िस्त्रयाांच्या कादांबरीत त्याांच्या अनेक समस्याांचा िवचार झालेला 

आह.े त्या समस्याांची बहुिवध अांगे िटपण्यात या काळातील लेिखका यर्स्वी झालेल्या 

आहते. मराठी कादांबरीत भारतीय िववाहसांस्थेबद्ङल या काळात प्रश्न िवचारले गेले, हा 

या काळाचा महत्त्वाचा िवर्ेष आह.े 

ब. ऐखतहाखसक कादबंरी 

१९२० ते १९४५ या काळात िस्त्रयाांनी जसे सामािजक कादांबऱ्याांच ेलेखन केले 

तसेच ऐितहािसक कादांबरीचेदखेील लेखन केले. या काळातील ऐितहािसक कादांबरीत 

प्रगल्भता जाणवत नाही. परांत ुऐितहािसक तपर्ीलाचा वापर करून कथानक माांडण्यात 

या लेिखका यर्स्वी झालेल्या िदसतात. जानकीबाई दसेाई याांच्या ‘िदलबहार’ 

(१९२३) या ऐितहािसक कादांबरीत िसकां दर लोदीच्या िदलबहार नावाच्या मलुीची 

कहाणी येत.े िदलबहारच्या माध्यमातनू सज्जन िवरूद्च दजुगन अर्ी लढाई दाखवनू 

र्ेवटी सज्जनाांना झालेला सखुाचा लाभ या कादांबरीतनू माांडलेला आह.े 

‘साम्राज्यासाठी’ (१९३१) या त्याांच्या दसुऱ्या कादांबरीत िवजयनगरच्या साम्राज्याची 

ऐितहािसक पाश्वगभमूी आलेली आह.े िवजयनगरच्या सम्राटपदासाठी िपता-पतु्र, भाऊ-

भाऊ याांच्यातील कारस्थानां आिण त्यातच पनु्हा परकीय आक्रमणाचा धोका आदींच े

िचत्रण या कादांबरीतनू त्याांनी केलेले आह.े 
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राजपतुाांमधील वैरावर आधाररत ‘कौमदुी’ (१९२६) या ऐितहािसक कादांबरीतनू 

र्ाांताबाई नािर्ककर याांनी राजपतुाांची स्वभाववैिर्ष््टये, त्याांचा बाणेदारपणा आिण 

अगदी रे्वटचां टोक गाठणारां आपापसातील वैर आिद घटक येताना िदसतात. 

बाबराच्या नांतर हुमायनू यान ेराज्यपदाची सतू्रे हातात घेतल्यानांतरचा हा काळ आह.े या 

काळात कमलपरू, पषु्पपरू आिण िबसनगर ही राजपतुाांची त्यावेळची प्रमखु राज्ये होती. 

या राज्याांचा सांबांध कौमदुी या कादांबरीच्या कथानकार्ी आह.े  

यर्ोदाबाई भट याांच्या ‘राजमाता िजजाबाई’ (१९२७) या ऐितहािसक 

कादांबरीत राजमाता िजजाबाई याांच्या जीवनाचा वेध घेतलेला आह.े िजजाबाई ांच े

बालपण, र्हाजी राजे याांच्यार्ी होणारा त्याांचा बालिववाह, लखजुी जाधव आिण 

र्हाजी राजे याांच्यातील वैमनस्यान ेिचांताग्रस्त झालेल्या िजजाऊ, छत्रपती िर्वरायाांचा 

जन्म, त्यानांतर त्याांनी स्थापन केलेले स्वराज्य याांचा तपर्ील त्याांच्या कादांबरीत येताना 

िदसतो. यर्ोदाबाई भट याांचा परांपरावादी दृिष्टकोण  या कादांबरीतनू प्रकट झालेला  

आह.े या काळातील तरूणाांनी या कादांबरीतनू बोध घ्यावा आिण स्वातांत्र्यासाठी 

लढण्यासाठी पे्रररत व्हाव े या हतेनेू ही कादांबरी िलिहण्यामागचा त्याांचा हते ू असावा, 

अस ेत्याांच्या कादांबरीतील कथानकावरून वाटते.  

अन्नपणूाग सगुवेकराांची ‘सोन्याची खाण’ (१९३०) या कादांबरीतनू सांभाजी 

महाराजाांच्या जीवनातील अनेक तपर्ील साकारलेले आहते. त्याांच्या जीवनावर 

आधाररत असलेल्या या कादांबरीत सांभाजी महाराजाांचा मतृ्य,ू राजाराम महाराजाांचा 

राज्यारोहण प्रसांग, त्याांचा मतृ्य,ू मराठ्याांमधील दफुळी आिण औरांगजेबाच्या धमगवेडाच े

वास्तवदर्ी िचत्रण साकारण्यात ‘सोन्याची खाण’ ही कादांबरी यर्स्वी झालेली आह.े  
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कुमिुदनी प्रभावळकर याांच्या ‘र्कुनी मोहोर’ (१९३२) या ऐितहािसक 

कादांबरीत १८ व्या र्तकाच्या उत्तराधागतील मराठ्याांच्या व राजपतुाांच्या वैमनस्याच े

िचत्रण येत.े  

या कालखांडात िनमागण झालेल्या ऐितहािसक कादांबरीत मराठे, मिुस्लम राजवट 

आिण राजपतू आदींच्या जीवनावर आधाररक कथानके येताना िदसतात. त्यामळेु या 

काळातील ऐितहािसक कादांबरीत िविवधता नाही. यातील काही कादांबरीत 

पवूगग्रहदिूषतपणा आिण जातीचा अिभमान येतो. उदा. यर्ोदाबाई भट याांच्या ‘राजमाता 

िजजाऊ’ या कादांबरीत छत्रपती िर्वरायाांचा उल्लेख गोब्राह्मणप्रितपालक असा आला 

आह.े िर्वाय िर्वराय याांच्याकडे त्या केवळ िहांदूांच ेराजे या दृिष्टकोणातनू पाहतात. या 

काळातील ऐितहािसक कादांबरीतनू कोणतीही मलू्यधारणा प्रकट होत नाही. केवळ 

बोधवाद िदसनू येतो. पण हा बोधवाददखेील बाळबोध स्वरूपाचा आह.े 

क. ऄनुवाखदत कादबंरी 

इांिदरा सहस्त्रबदेु्च याांची ‘केवळ ध्येयासाठी’ (१९२४) ही कादांबरी ग्रॅट एलन 

याांच्या ‘द वमुन हू डाईड’ या कादांबरीचां स्वैर रूपाांतर आह.े १९२० ते १९३५ या 

काळात स्त्रीने अनवुाद केलेली ही पिहली कादांबरी आह.े र्ािलनी ही या कादांबरीची 

नाियका आह.े बाबासाहबे िकतगने याांची ती मलुगी. बाबासाहबे याांचा िमत्र डॉ. सपेुकर 

याांचा मलुगा कमलाकर याच्यावर र्ािलनी पे्रम करीत असत.े र्ािलनी आधिुनक 

िवचारधारा व स्वतःची  मत े  जपणारी असल्यामळेु ितची लग्निवधीबद्ङलची मत े

क्राांितकारक आहते. ितच्या मत ेलग्निवधी म्हणजे िस्त्रयाांवर लादलेली गलुामिगरी होय. 

त्यामळेु डॉ. सपेुकर याांचा मलुगा कमलाकर याच्याबरोबर लग्न न करता राहण्याचा 
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ितचा िनधागर असतो. लग्न न होताच र्ािलनी कमलाकरबरोबर राहत े ही गोष्ट 

तत्कालीन समाजाला खटकत.े त्यातनू दोन्ही घराांत वाद होतात. त्याचा पररणाम म्हणनू 

बाबासाहबे िकतगने आिण डॉ. सपेुकर ह े र्ािलनी आिण कमलाकर याांना स्वीकारत 

नाहीत. या काळातच र्ािलनीला िदवस जातात. यावेळी कमलाकरचा मतृ्य ू होतो. 

त्यामळेु र्ािलनी एकाकी होत.े र्ािलनीला मलुगी होते. त्यामळेु ितच े जीवन 

आनांददायी होते. परांत ु मलुगी कमिलनी मोठी झाल्यानांतर र्ािलनीला ितच्या पवूग 

आयषु्यबद्ङल िवचारते. त्यावेळी कमिलनीला धक्का बसतो. ती आई र्ािलनीचा 

िधक्कार करू लागत.े या काळात ती र्ािलनीला सोडून आजोबा, डॉ. सपेुकर 

याांच्याकडे परत जाते. यानांतर र्ािलनी आत्महत्या करत.े 

‘केवळ ध्येयासाठी’ ही इांिदरा सहस्त्रबदेु्च याांची कादांबरी आर्याच्या पातळीवर 

सकस असनू ितचे रूपाांतर चाांगले झालेले आह.े परांत ुया कादांबरीतील िवचार भारतीय 

सांस्कृतीला, मानिसकतेला पटणारे नाहीत. पण इांिदरा सहस्त्रबदेु्च याांना ही कादांबरी 

अनवुािदत करावीर्ी वाटली, यातच त्याांच ेमोठेपण िदसनू येत.े काळाच्या पढेु जाणारी, 

स्वतांत्र िवचाराची नाियका र्ािलनी आिण ितला समजनू घेऊ न र्कणारा समाज 

याांच्यातील सांघषग, त्याला र्रण न जाणारी आिण र्ेवटी आत्महत्येचा पयागय 

स्वीकारणारी नाियका भारतीय समाजात रूजिवण्याचा प्रयत्न करणे ही क्राांितर्ीलता 

अत्यांत महत्त्वाची आह.े 

रत्नप्रभा रणिदवे याांची ‘िदव्यचक्ष’ू (१९३६) ही कादांबरी रमणलाल दसेाई ां 

याांच्या गजुराती कादांबरीवर आधारलेली आह.े राजकीय चळवळ हा या कादांबरीचा 

गाभा आह.े सामािजक िवषमता, स्पश्यास्पशृ्य भेद, पनुिवगवाह आिद सांदभगदखेील या 
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कादांबरीत येताना िदसतात. जनादगनपांत, सरु्ीला, अरूण, रांजना आिण पषु्पा, िवमोचन 

याांच्या पे्रमाचा धागादखेील या कादांबरीत गुांफलेला आह.े रमणलाल दसेाई याांच्या 

कादांबरीचा ‘छायानट’ (१९४४) या नावान े रत्नप्रभा रणिदव े याांनी अनवुाद केलेला 

आह.े या कादांबरीतदखेील राजकीय िवचारधारा माांडलेली आह.े कमल िदिक्षत याांनी 

जेम्स िहल्टन याांच्या ‘वईु आर नॉट अलोन’ या कादांबरीचा ‘िनष्कलांक’ (१९३९) या 

नावान े अनवुाद केलेला आह.े मालतीबाई चोळणकराांची ‘िचत्रलेखा’ ही कादांबरी 

(१९४६) मध्ये प्रिसद्च झालेली असनू भगवतीचरण र्माग याांच्या कादांबरीचा तो 

अनवुाद आह.े या काळातील अनवुािदत कादांबऱ्याांचा पढुील काळातील िस्त्रयाांच्या 

कादांबरीवर प्रभाव पडलेला िदसत नाही. 

२.३.४ १९५० नंतरचा कालिंड 

स्वातांत्र्योत्तर कालखांडात या स्त्रीिलिखत कादांबरीने कादांबरीचा अवकार् 

िवस्तारलेला िदसतो. स्वातांत्र्योत्तर कालखांडात दरे्ात  झालेली भाषावार प्राांतरचना, 

हररतक्राांती, औद्योिगक क्राांती, िर्क्षणाचे सावगित्रकीकरण, िस्त्रयाां सांदभागत कायद्याांची 

अांमलबजावणी यामळेु सामािजक, राजकीय, आिथगकदृष््टया पररवतगन झालेले िदसत.े या 

बदलेल्या पयागवरणाच्या प्रभावामळेु या काळातील कादांबरी आर्यदृष््टया बदलेली 

िदसत.े त्यामळेु काळानसुार स्त्रीिलिखत मराठी  कादांबरी बदलत गेलेली िदसत.े या 

कालखांडातील महत्त्वाच्या स्त्रीकादांबरीकाराांची वाटचाल पढुीलप्रमाणे समजनू घेता येत.े 

स्वातांत्र्यपवूग कालखांडात लेखन करणाऱ्या िवभावरी िर्रूरकर याांनी 

स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातदखेील कादांबरीलेखन केलेले आह.े स्वातांत्र्योत्तर काळात 

‘बळी’ (१९५०), ‘जाई’ (१९५३) आिण ‘र्बरी’ (१९६६), ‘उमा’ (१९६६) आिद 
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कादांबऱ्याांचा अवकार् त्याांचे स्त्री कादांबरीकार म्हणनू या काळातील योगदान 

अधोरेिखत करतात. ‘बळी’या त्याांच्या कादांबरीने स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीला वेगळे 

वळण िदले. याबाबत कुसमुावती दरे्पाांडे म्हणतात, ‘‘अर्ा सरृदय वस्तिुनष्ठेचा 

आिवष्कार िवभावरी िर्रूरकराांची पढुील कादांबरी ‘बळी’ (१९५०)मध्ये दृष्टीस पडतो. 

या कथेने मराठी कादांबरीस नवे वळण लावनू ितच्यात नवा जोम उत्पन्न व्हावयास 

हवा.’’
२१ 

 िवभावरी िर्रूरकर याांच्या ‘बळी’ या कादांबरीत माांगगारूडी समाजातील 

व्यिींनी सोसलेल्या दःुखाचे, त्याांच्यातील ओ ांगळपणाचे, त्याांच्या पर्पुातळीवर 

असलेल्या जीवनाचे दर्गन घडिवले आह.े माांग गारूडी समाजातील दाररद््रय, गनु्हगेारी, 

िनरक्षरता, िदर्ाहीन जीवन जगणाऱ्या माणसाांचे वेगळे िवश्व त्याांच्या कादांबरीतनू 

आकाराला आलेले आह.े माांग गारूडी समाजात जन्माला आलेल्या ‘आबा’ 

नायकाभोवती या कादांबरीचे कथानक िफरत.े गाांधीसेवा आश्रमात िनराळे सांस्कार 

घेऊन आलेला आबा न्यायासाठी जेव्हा झगडतो, तेव्हा त्याच्या वाट्याला आलेले 

अपयर् या कादांबरीतनू िवभावरी िर्रूरकर याांनी माांडलेले आह.े जातीमळेु न िमळणारी 

नोकरी आिण सोबत गनु्हगेारीचा िर्क्का यामळेु माणसू म्हणनू आबाांना कुणीच 

स्वीकारत नाही. त्याच्या दःुखाचा, सांघषागचा अवकार् या कादांबरीने व्यापलेला आह.े 

या कादांबरीसांदभागत भालचांद्र नेमाडे म्हणतात, ‘‘रांजक रीितप्रधान प्रवतृ्तीलाच 

कलात्मक कादांबरी समजले जाई तेव्हा िवभावरी िर्रूरकराांची ‘बळी’ (१९५०) पढेु 

येऊन वास्तववादाचे नवे पवगच सरुू झाले. मराठीतील वास्तववादाची दनै्यावस्था 

‘बळी’ नांतर सांपषु्टात येणे अपररहायग होत.े इतकी ‘बळी’ महत्त्वाची आह.े
‛२२

 

िवभावरी िर्रूरकर याांच्या कादांबरीतनू स्त्रीसमस्या माांडलेल्या आहते. ‘जाई’, 

‘र्बरी’ आिण त्यानांतर प्रिसद्च झालेली ‘उमा’ या ितन्ही कादांबऱ्याांतनू स्त्रीमनाचे 
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िविवध पदर उलगडून दाखिवलेले आहते. सवग बाजूांनी प्रितकूल पररिस्थतीर्ी झगडा 

करणाऱ्या स्त्रीच्या जीवनाचा ताळेबांद त्याांनी या कादांबऱ्याांमधनू साकारलेला आह.े 

मानवी मलू्याांसाठी झगडा करणाऱ्या, स्वतःचे मन मारून मलुाांच्या भिवतव्याचा िवचार 

करणाऱ्या िस्त्रया त्याांच्या कादांबरीमधनू येताना िदसतात. ‘र्बरी’ या कादांबरीत केवळ 

समस्या येत नाहीत, तर अनेक राजकीय, सामािजक सांदभग येतात. महायदु्चाचे पररणाम, 

भडकलेली महागाई, वाढलेली बेकारी, १९४२चे चलेजावचे आांदोलन, गाांधीहत्या या 

घटनाांचा परामर्ग घेऊन त्याांची ‘र्बरी’ ही कादांबरी आकाराला येत.े एकां दरीत िवभावरी 

िर्रूरकर याांनी त्याांच्या कादांबरीमधनू काळाची नस अचकू पकडलेली आह.े 

स्वातांत्र्योत्तर काळात  िवभावरी िर्रूरकराांनांतर ज्याांच्या कादांबरीची चचाग झाली 

त्यामध्ये ज्योत्स्ना दवेधर याांचा समावेर् करावा लागेल. या काळात नयना आचायग, 

र्ैलजा राजे, कुसमु अभ्यांकर, र्कुां तला गोगटे याांनीदखेील मोठ्या प्रमाणात 

कादांबरीलेखन केले. या काळात कादांबरी लेखनात स्वतःचा ठसा उमटिवणाऱ्या 

कादांबरी लेिखकाांमध्ये ज्योत्स्ना दवेधर याांचा समावेर् करावा लागेल. ‘घरगांगेच्या 

काठी’ (१९६७) ‘कल्याणी’ (१९६९) ‘िचमणीचां घर होतां मेणाचां’ (१९७५), ‘ऐलतीर 

पैलतीर’ (१९७६), ‘पतुळा’ (१९७६) या कादांबऱ्याांमधनू पररिस्थतीर्ी झगडणाऱ्या 

स्त्रीयाांचे  जीवनचररत्र माांडलेले आह.े लीला श्रीवास्तव याांच्या कादांबरीत मध्यमवगीय 

स्त्रीचे चररत्र आलेले आह.े ‘अांधारातील दःुख’ (१९६५), ‘िकतीतरी एकटे’ (१९६७), 

‘गटार आिण गांगाजळ’ (१९६९), ‘पाया पोखरलेली घरां’ (१९७०), ‘गढूळ पाण्यातील 

मासोळ्या’ (१९७१), ‘गांगा वाहते आह’े (१९७२), ‘एक मासोळी सात समदु्र’ 

(१९७६), ‘नग्न प्रश्न’ (१९७३), ‘आकार् पेलणारे खाांब’ (१९७४), ‘दोघी’ (१९७५) 

या कादांबरीमधनू त्याांनी भडक आिवष्काराला प्राधान्य िदलेले आह.े त्याांच्या बहुताांर्ी 
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कादांबरीत सेक्स व अत्त्याचार याांचे भडक दर्गन घडलेले िदसनू येत.े र्कुां तला गोगटे 

याांच्या ‘साथगक’ (१९७०), ‘तझुीच’ (१९७९), ‘चाहूल’ (१९७८), ‘कर्ाला उद्याची 

बात’ (१९७९), ‘स्मिृतभ्रांर्’ (१९७७) या कादांबऱ्याांचे बीज कोणत्या तरी कथा 

असाव्यात असा सांर्य भालचांद्र फडके याांनी व्यि केला आह.े
२३ 

त्याांच्या कादांबरीत 

पे्रम हाच िवषय वारांवार येत असल्यान े त्या मनोरांजनप्रधान झालेल्या आहते. र्ैलजा 

राजे याांनी ‘न्याय’ (१९७०), ‘साकेत’ (१९७१), ‘पराधीन आह ेजगती’ (१९७६) या 

कादांबरीमधनू मध्यमवगीय स्त्रीच्या जीवनाचे िविवध कां गोरे उलगडून दाखिवलेले 

आहते. नवऱ्याबरोबरचे स्त्रीचे पे्रम, पवूागश्रमीचा िप्रयकर, स्त्रीच्या भावना, स्त्री-

परुुषसांबांध, िववाहबाह्यसांबांध या िवषयाांची पनुरावतृ्ती त्याांच्या कादांबरीतनू िदसनू येत.े  

कुसमु अभ्यांकर, नयना आचायग, समुती क्षेत्रमाडे, र्कुां तला गोगटे, योिगनी 

जोगळेकर, चांद्रप्रभा जोगळेकर, माधवी दसेाई आिद  कादांबरीलेिखकाांनी िवपलु 

प्रमाणात कादांबरीलेखन केले आह.े यातील काही लेिखकाांनी आपल्याला जी व्यिी 

आदरयिु वाटते, ज्याच्यािवषयी मनात अपार करूणा आह,े त्याांचे जीवनचररत्र या 

कादांबरीलेिखकाांनी िचतारले आह.े यामध्ये ‘रमाबाई’- ज्योत्स्ना दवेधर, ‘मिुाई’- 

मणृािलनी जोर्ी, ‘या सम हा’- योिगनी जोगळेकर याांचा उल्लेख करता येतो. र्ैलजा 

राजे याांनी भा. द. खरे याांच्या सहकायागने लालबहाद्ङूर र्ास्त्री याांच्या जीवनावर 

आधाररत ‘अमतृपतु्र’ ही कादांबरी िलिहलेली आह.े  

१९७५ नांतर कादांबरीलेखनात ज्याांनी स्वतांत्रपणे ठसा उमटिवला त्यामध्ये कमल 

दसेाई, गौरी दरे्पाांडे आिण सािनया याांचा उल्लेख करावा लागेल. कमल दसेाई याांच्या 

‘काळा सयूग’ (१९६८) आिण ‘हटॅ घालणारी बाई’ या कादांबरीतनू मनोिवशे्लषणाचे तांत्र 
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अवलांिबले आह.े या कादांबरीतनू सांज्ञाप्रवाहाचा वापर करून एका वेगळ्या जािणवचे े

कादांबरीलेखन कमल दसेाई याांनी केलेले आह.े त्याांच्या कादांबऱ्याांच्या कें द्रस्थानी 

अत्यांत सांवेदनर्ील, परात्मतेचा अनभुव घेणारी, अिस्तत्वाच्या िचांतेने ग्रासलेली स्त्री 

आह.े आपण स्त्री आहोत, या सांकल्पनेतनू ती स्वतःचा र्ोध घेताना िदसत.े त्याांची 

नाियका पारांपररक नैितक मलू्यव्यहूाांर्ी कायम झगडत असताना िदसते. परांपरेने िनमागण 

केलेल्या स्त्रीपेक्षा ती वगेळी आह.े िलांगभाव जािणवेच्या स्पर्ागने त्याांची नाियका 

पछाडलेली आह,े अस े मात्र आपल्याला म्हणता येत नाही. त्याांच्या कादांबरीतील 

नाियकाांनी ‘मी’ िवषयी अनेक प्रश्न िनमागण केलेले आहते. त्याांच्या कादांबरीतील 

आर्यसतू्रे आधिुनकवाद, अिस्तत्ववाद याांना स्पर्ग करणारी आहते. कमल दसेाई 

याांच्या कादांबरीलेखनाबाबत रा. भा. पाटणकर म्हणतात, ‘‘खऱ्या ‘मी’चा र्ोध ह े

कमल दसेाई याांच्या कथावाङ्मयातील प्रमखु सतू्र आह.े’’
२४

 पाटणकर याांच्या या 

िवधानाचा अथग समजनू घेतला असता स्त्री जे स्वतःचे मीपण र्ोधते आह,े स्वतःचा 

अिस्तत्वाचा जो र्ोध घते ेआह,े त्याचे मळू कमल दसेाई याांच्या कादांबरीत आढळून 

येत.े 

गौरी दरे्पाांडे याांच्या ‘एकेक पान गळावया’ (१९८०) ‘तेरूआ आिण काही 

दरूपयांत’ (१९८५), ‘िनरगाठी आिण चांिद्रके गां, साररके गां’ (१९८७), ‘दसु्तर हा घाट 

आिण थाांग’ (१९८९) या कादांबऱ्याांमधनू आधिुनक स्त्रीचे िवश्व रेखाटलेले आह.े 

याबाबत वांदना महाजन म्हणतात, ‘‘ितच्या कादांबऱ्याांची मध्यवती कल्पना स्त्री-परुुष 

नातेसांबांधाभोवतीच िफरते. एका अथागने स्त्री-परुुष नातेसांबांधाचे अितर्य वेगळे, आदर्ग 

वाटावे अस े स्वरूप ती र्ोधण्याचा प्रयत्न करत होती. स्त्री-परुुष नातेसांबांध आिण 

कुटुांबव्यवस्था याांचा स्त्रीच्या  दृिष्टकोणातनू कसा िवचार होऊ र्कतो? व्यििस्वातांत्र्य 
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आिण मानवी नातेसांबांध याांची साांगड कर्ी घालायची? माततृ्वाची भावना उपजत 

असत,े की सामािजक धारणा आिण सांकेतामधनू घडत?े स्त्रीचा ितच्या र्रीरावरचा 

अिधकार मान्य केल्यावर नैितकतेची चौकट पनुप्रगस्थािपत करावी का आिण कर्ी 

करावी? पारांपररक नातेसांबांधाच्या कचणाऱ्या धाग्याांच े काय करायचे? स्त्री-परुुषाां 

इतकीच िस्त्रयाांची आपापसातील नाती सख्ख्याची, पे्रमाची अस ू र्कतात का? 

परुुषप्रधान सांस्कृतीत सत्ता, मत्ता याांना िमळणाऱ्या अवाजवी महत्त्वाला स्त्रीकडे काही 

पयागय अस ूर्कतो का? या प्रश्नाांचा वेध घेताना गौरीच्या नाियका िविवध मागग तपासनू 

पाहतात.’’
२५

 गौरी दरे्पाांडे या स्वतांत्र िवचारसरणी जपणाऱ्या आहते. त्या प्रबोधनाला 

आिण बिुद्चप्रामाण्यवादाला महत्त्व दणेाऱ्या आहते. त्या उपयिुवादी असनू 

व्यििकें िद्रत दृिष्टकोण  ह े त्याांच्या व्यििमत्त्वाचे िवर्ेष  त्याांच्या कादांबरीतनू येणारा 

व्यििवाद टोकाचा आह.े त्याांच्या नाियका स्वत्वाचा र्ोध घेताना िदसतात. लैंिगकता, 

कामभावना याचबरोबर स्त्रीच्या जगण्याला त्याांच्या कादांबऱ्या महत्त्व दतेात. 

आधिुनकता आिण परांपरा याांच्या द्रांद्रात सापडलेल्या स्त्रीिवषयक जािणवेचा स्वर गौरी 

दरे्पाांडे याांनी अचकूपणे िटपला आह.े 

गौरी दरे्पाांडे याांच्या कादांबऱ्यातनू भारतीय स्त्रीच्या प्रितमाांची पनुरगचना िदसनू 

येत.े समाजाची पवाग न करणाऱ्या, स्वतांत्र िवचारसरणी जपणाऱ्या, िवचाराांर्ी बाांधील 

असणाऱ्या, स्वावलांबी जीवन जगणाऱ्या आधिुनक काळातील स्त्री प्रितमा त्याांच्या 

कादांबरीतनू िदसनू येतात. या स्त्री प्रितमाांनी स्त्री सौंदयागच्या पारांपररक कल्पनाांना छेद 

िदलेला आह.े स्त्रीवादातनू येणारा स्त्री-परुुष मैत्रभाव, लैंिगक समानता, स्त्रीच्या 

माणसूपणाचा थेट पकडलेला अवकार् गौरी देर्पाांडे याांच्या कादांबऱ्याांतनू साकारलेला 

आह.े प्रस्थािपत  व्यवस्थेत स्त्रीचे होणारे र्ोषण, दयु्यमत्व, स्वत्वहरण याच्या िवरोधात  
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गौरी दरे्पाांडेच्या नाियका रोखठोक भिूमका घेतात. या भिूमका स्त्रीवादार्ी िनगडीत 

आहते.  

यािर्वाय िनमगला दरे्पाांडे याांच्या ‘िटकलीएवढां आभाळ’ (१९८०), ‘बन्सी 

काह ेको बजायी’ (१९८४), िवनया खडपेकर याांची ‘िभांती’ (१९८५), माधवी दसेाई 

याांच्या ‘िनयती’ (१९८६) आिण ‘मांिजरी’ (१९८६), अरूणा ढेरे याांच्या ‘मैत्रयी’ 

(१९८७), ‘उवगर्ी’ (१९८९), रोिहणी कुलकणी याांची ‘भेट आिण ‘फलश्रतुी’ 

(१९८८) आिद महत्त्वाच्या कादांबऱ्या या काळात िलिहल्या गेल्या. या कादांबऱ्याांतनूही 

स्त्रीजीवनाच े िविवध तपर्ील आढळतात. परांत ु या सवगच कादांबऱ्या स्त्रीवादी 

दृिष्टकोणातनू िलिहल्या गेल्या आहते, अस ेम्हणता येत नाही.  

१९९० पवूी आिण १९२० नांतर स्त्रीवादी जाणीवेतनू लेखन करणाऱ्या 

महत्त्वाच्या लेिखका म्हणनू सािनया याांच्याकडे पािहले जाते. त्याांच्या ‘स्थलाांतर’ 

(१९९४), आवतगन (१९९७), अवकार् (२००१) या कादांबऱ्याांतनू स्त्रीवादी जािणवा 

अधोरेिखत झालेल्या आहते. स्त्रीला िर्क्षण, अथागजगन, बाह्य िवश्वाच ेआकलन यामळेु 

आलेले आत्मभान, आधिुनकतेमळेु ितच्या जीवनसरणीत झालेले बदल, स्त्रीचे कतृगत्व 

व प्रश्न, नातेसांबांधातील ताण, स्त्रीच्या व्यथा-वेदना, मानिसक ताण यातनू येणारे 

एकाकीपण या कादांबऱ्याांतनू व्यि झालेले आह.े   

२.४. समारोप अखण खनष्कषा 

‘स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल’ या प्रकरणात कादांबरी या 

वाङ्मयप्रकाराचे पािात्य आिण भारतीय समीक्षकाांनी केलेले िवशे्लषण, कादांबरीच े

घटक, त्यातनू आकाराला आलेले कादांबरीच े स्वरूप, स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचा 
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प्रारांभ ते १९९० पयांतच्या कालखांडाचा िवशे्लषणात्मक अभ्यास केलेला आह.े 

अभ्यासिवषयाच्या अनषुांगाने स्त्रीिलिखत कादांबरीचे  केलेले कालखांड आिण त्या द्रारे 

या कालखांडात िनमागण झालेल्या सामािजक आिण राजकीय पयागवरणाचा सािहत्यावर 

पडलेला प्रभाव जाणनू घेण्यासाठी कालखांडाच्या माांडणीतनू स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीच्या  आर्यिवश्वाचे आकलन करून घेतलेले आह.े 

स्वातांत्र्योत्तर काळात कादांबरीचे क्षेत्र िवस्तारलेले िदसत.े स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीने मनोरांजनाच्या कके्षतनू बाहरे पडून स्वतःचे अिस्तत्व िनमागण केलेले िदसत.े 

वास्तववादाच्या पररसीमा ओलाांडून स्त्रीचा माणसू म्हणनू केला जाणारा िवचार गौरी 

दरे्पाांडे, कमल दसेाई, सािनया याांच्या कादांबरीत िदसतो. स्त्री-परुुष सांबांध, वैवािहक 

जीवन, िववाहसांस्थेिवरूद्च बांड, कुमाररकाांचे प्रश्न, नोकरी करणाऱ्या िस्त्रयाांचा भवताल 

या कादांबरीऱ्याांतनू येतो. ‘स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल’ या प्रकरणाबाबतचे 

िनष्कषग पढुीलप्रमाणे माांडता येतील. 

१. पािात्य आिण भारतीय समीक्षकाांनी साांिगतलेल्या कादांबरीच्या व्याख्याांवरून व 

स्वरूपवैिर्ष््टयाांवरून कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराची िनिित रूपरेषा आखता येत.े 

कादांबरीच्या व्याख्येतनू ितचा सवाांगीण अथग उलगडता येत नसला तरी ितच्या 

स्वरूपािवषयी काही तकग  करता येतात. 

२. कादांबरी ह ेकथनात्मक गद्याचे रूप असनू कथनात्मकता ह े कादांबरीच े मलूभतू 

वैिर्ष््टय आह.े आर्याच्या िवस्तारीकरणातनू कादांबरीचा अवकार् पसरतो. या 

प्रकारात कथनाला म्हणजे िनवेदनाला महत्त्व दणे्यात आलेले  आह.े 
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३. मानवी जीवनव्यवहाराचे दर्गन अिधक व्यापक प्रमाणात कादांबरी या 

वाङ्मयप्रकारात घडिवता येत.े कारण ितचा फलक  अिधक िवस्ततृ असतो. 

४. घटना, व्यिी, वातावरण इत्यादी घटकाांच्या सहाय्यान े मानवी जीवनार्ी 

िनगडीत असणाऱ्या वास्तवाच्या िविवधस्तरीय, व्यािमश्र रूपाचे दर्गन कादांबरीत 

घडिवता येत.े त्यासाठी सामान्यतः स्थल, कालाच्या व्यापक पटाचा उपयोग 

केलेला असतो. 

५. प्रारांभापासनू ते १८८५ या कालखांडातील कादांबरी पाहता  परांपरावादी आिण 

परुुषी सांस्कृतीचा पगडा यातनू या काळातील लेिखकेची सटुका झालेली नाही. 

वाचकाांचे मनोरांजन करण ेआिण त्याांना आनांदी ठेवणे हा या कादांबरीचा उद्ङरे् 

आह.े हा उद्ङरे् लक्षात घेता स्त्रीवादी जािणवा िकां वा स्त्रीवादाचे कोणतेही भान या 

कादांबरीत आढळत नाही. 

६. १८८५ ते १९२० हा कालखांड लक्षात घेता या काळातील कादांबरीचे स्वरूप 

बहुिवध आह,े अस े िदसनू येत.े अदु्भतरम्य, ऐितहािसक, सामािजक, भाषाांतररत 

अर्ा सवगच प्रकारच्या कादांबऱ्याांचा समावेर् या काळात करता येतो. 

आत्मिनवेदनाचे तांत्र, पत्रात्मक र्ैलीचा वापर करून मराठी कादांबरीच्या 

रूपबांधाला धक्का िदलेला िदसतो. 

७. १८८५ ते १९२० या कालखांडातील कादांबरीत व्यििरेखा ठसठर्ीत उतरलेल्या 

आहते. िवषयामध्ये िविवधता िवदारक मनःिस्थती, व्यापक अनभुतूी, सकू्ष्म 

िनरीक्षण, स्त्रीिर्क्षणाचे महत्त्व आिद गोष्टी या काळातील कादांबरी लेखनातनू 

िदसनू येतात. 
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८. १८८५ ते १९२० या काळात जाचक रूढींच्या िवरूद्च बांड पकुारण्याची क्षमता 

या कादांबरीलेिखकाांमध्ये असली तरी परांपरेला िचकटून राहताना काही जनु्या 

मलू्याांवर त्या श्रद्चा ठेवताना िदसतात. बोधवाद, प्राांजळ िनवेदन, आत्मिचिकत्सा 

आिद घटकदखेील या काळातील कादांबरी लेखनात िदसनू येतात. 

९. १८८५ ते १९२० या कालखांडातील िस्त्रयाांच्या कादांबरीलेखनात िविवधता 

आह.े या कालखांडातील िवदारक पररिस्थतीिवषयीची वस्तिुस्थती आिण स्त्रीला 

वाटणाऱ्या आकाांक्षा याांचा अवकार् कादांबरीतनू प्रकटतो. बोधवादाचा परुस्कार 

या कादांबऱ्याांमधनू िदसनू येतो. 

१०. १९२० ते १९५० हा कालखांड मराठी सािहत्याच्या दृष्टीन े अत्यांत महत्त्वाचा 

कालखांड आह.े या काळात जे सामािजक िस्थत्त्यांतर महाराष्रात झालेले होत,े 

त्याच्या पररणामातनू िविवध सामािजक चळवळींनी या काळात लक्ष वधेनू 

घेतलेले होत.े 

११. १९२० ते १९४५ या काळात िस्त्रयाांच्या प्रश्नाांकडे लक्ष वेधनू घेणाऱ्या सामािजक 

चळवळी, राजकीय चळवळी, पिहले व दसुरे महायदु्च याांचा  प्रभाव या 

काळातील कादांबरी लेखनावर जाणवतो. 

१२. १९२० ते १९४५ या काळात कादांबरीलेखन करणाऱ्या िस्त्रयाांनी कथानकाच्या 

रचनेकडे अिधक लक्ष िदलेले नाही. परांत ु या कालखांडातील िस्त्रयाांच्या 

कादांबरीत त्याांच्या अनेक समस्याांचा िवचार झालेला आह.े या समस्याांची 

बहुिवध अांगे िटपण्यात या काळातील लेिखका यर्स्वी झाल्या आहते. मराठी 
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कादांबरीत भारतीय िववाहसांस्थेबद्ङल या काळात प्रश्न िवचारल े गेले, हा या 

काळाचा महत्त्वाचा िवर्ेष आह.े 

१३. १९५० ते १९९० या कालखांडात िलिहल्या गेलेल्या म्हणजे स्वातांत्र्योत्तर 

कालखांडातील स्त्रीिलिखत कादांबरीने कादांबरी या वाङ्मयप्रकारचा अवकार् 

िवस्तारलेला िदसतो. काळानसुार ही कादांबरी बदलत गेलेली िदसते. 

१४. स्त्रीिलिखत वास्तववादी कादांबरीचा पाया िवभावरी िर्रूरकर याांच्या ‘बळी’ या 

कादांबरीने घातला. तर कमल दसेाई, गौरी दरे्पाांडे याांसारख्या 

कादांबरीलेिखकाांनी स्त्रीच्या मलूभतू प्रश्नासहीत स्त्रीवादी जािणवेलादेखील 

प्राधान्य िदलेले िदसत.े 

१५. स्त्री-परुुष सांबांध, वास्तववाद, अिस्तत्ववाद, परांपरा आिण आधिुनकता यामधील 

पेच, भारतीय सांस्कृतीला सामोरे जाताना आिण स्त्रीचे प्रश्न माांडताना होणारा 

मनाचा कोंडमारा या काळातील कादांबरीत िदसनू येतो. 

१६. गौरी दरे्पाांडे याांच्या कादांबरीत प्रखर आिण जहाल स्त्रीवाद िदसनू येतो. परुुष 

पात्राांचे िचत्रण करताना त्या प्रखर स्त्रीवादी जािणवेतनू करतात. लेखक 

ज्यापद्चतीने स्त्रीदेहाची वणगने करतात, तर्ीच गौरी दरे्पाांडे परुुषाांची वणगने 

करतात. 

१७. स्वातांत्र्योत्तर काळात अनवुािदत, पौरािणक, चररत्रात्मक आिण लोकिप्रय आिद 

प्रकाराांत कादांबरीलेखन झालेले िदसते. 
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प्रस्ततु प्रकरणात कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराच ेस्वरूप, अथग, िविवध व्याख्या व 

घटक याांचे आकलन करून घेतले. त्यानांतर स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीच्या 

प्रारांभापासनू ते १९९० पयांत कादांबरीच्या वाटचालीचा धावता वेध घेत या काळातील 

स्त्रीिलिखत कादांबरीचे िवर्ेष नोंदवलेले आहते. स्त्रीकादांबरीकाराांनी आपल्या परीन े

िस्त्रयाांच्या जीवनाचे िविवध कां गोरे व स्त्रीचे भाविवश्व प्रकट केलेले आह.े स्त्रीिलिखत 

कादांबरीतनू मानवी जीवनातील सवग अनभुव, व्यथा, वेदना, दःुख, समस्या अिधक 

समथगपणे स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योतर या काळात व्यि होताना िदसतात. पढुील 

प्रकरणात १९९० नांतरच्या काळातील  िनवडक लेिखका अांिबका सरकार - ‘एका 

श्वासाचां अांतर’, र्ाांता गोखले - ‘रीटा वेिलणकर’, प्रितभा रानडे-  ‘रेघोट्या’, प्रितमा 

इांगोले - ‘बढुाई’, आर्ा बग े - ‘भमूी’, मेघना पेठे -  ‘नाितचरािम’ आिण किवता 

महाजन - ‘ब्र’ याांच्या  कादांबरीच्या अभ्यासातनू अिभव्यि झालेल्या स्त्रीवादी 

जािणवाांचे आकलन करून घेणार आहोत. 

*************** 
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प्रकरण खतसरे 

१९९० नंतरच्या मराठी लेखिकांच्या कादबंरीतील स्त्रीवादी जाखणवा 

३.१ प्रस्तावना 

मागील प्रकरणात आपण कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराचे स्वरूप समजनू घेतले. 

पािात्य आिण भारतीय समीक्षकाांनी माांडलेली कादांबरीबद्ङलची मतमताांतरे उलगडून 

साांगताना कादांबरीच्या स्वरूपाच े िवशे्लषण केले. या िवशे्लषणाच्या आधारे कादांबरीच े

घटक आिण ितच्या रूपािवषयी मत े नोंदवत कादांबरीचे िववेचन केले. साळूबाई 

ताांबवेकर याांच्या ‘चांद्रप्रभािवरहवणगन’ या कादांबरीपासनू ते गौरी दरे्पाांडे याांच्या 

कादांबऱ्याांपयांतचा पट ‘स्वातांत्र्यपवूग’ आिण ‘स्वातांत्र्योत्तर कालखांड’ अर्ा 

वगीकरणाच्या आधारे उलगडत स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचा इितहास समजनू घेतला. 

१९९० पवूग स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचा आढावा घेताना सामािजक, राजकीय, 

पौरािणक, चररत्रात्मक, ऐितहािसक, अनवुािदत असे वगीकरण करून या कादांबऱ्याांची 

आर्यसतू्रे, त्याांतनू माांडलेला आर्यिवर्ेष याबाबत िवशे्लषण केले.  

समाज व मानवी जीवनातील िविवध क्षेत्र े आिण त्यातील पयागवरणाचे सांदभग 

पकडताना मराठी कादांबरीने वेगवेगळी वळणे घेतलेली िदसतात. त्यामळेु ितचा आर्य 

आिण रूप बदललेले िदसनू येत.े स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योत्तर अर्ा दोन्ही  काळाांत 

मराठी कादांबरीने मराठी भाषा आिण सािहत्यव्यवहार यामध्ये मोलाचे योगदान िदलेले 

आह.े मराठी कादांबरीबाबत १९९० नांतरचा काळ हा अिधक आश्वासक आिण प्रवाही 

आह.े या काळातील समाजिवश्व कादांबरीतनू अिधक ठळक आिण सकसपणे िचित्रत 

झालेले आह.े या काळावर जागितकीकरणाचा प्रभाव असल्यामळेु सामान्याांचे जगणे 
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सामािजक, आिथगकदृष््टया गुांतागुांतीच े झालेले आह.े याचा पररणाम मानवी जीवनावर 

खोलवर झालेला िदसतो. या बदलेल्या जीवनमानाचा आलेख नव्वदोत्तर लेिखकाांनी 

कादांबऱ्याांतनू  रेखाटलेला आह.े या काळातील मराठी लेिखकाांनी स्त्रीत्वाचे भान ठेवत 

कादांबरी या वाङ्मयप्रकारातनू स्त्रीवादी जािणवा माांडलेल्या आहते. स्त्रीवादी जािणवा 

अधोरेिखत करण्यात प्रामखु्याने  किवता महाजन, आर्ा बग,े मेघना पेठे, र्ाांता गोखले, 

अांिबका सरकार, प्रितभा रानडे व  प्रितमा इांगोले या लेिखकाांचा वाटा मोलाचा आह.े 

म्हणनू प्रस्ततु लेिखकाांनी िनमागण केलेल्या कादांबऱ्याांच्या आधारे स्त्रीवादी जािणवाांच े

िवशे्लषण ‘१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या कादांबरीतील स्त्रीवादी जािणवा’ या 

प्रकरणातनू केलेले आह.े प्रस्ततु प्रकरणात पढुील मदुद््याांच्या आधारे ‘ब्र’, ‘नाितचरािम’, 

‘भमूी’, ‘रीटा वेिलणकर’, ‘एका श्वासाचां अांतर’, ‘रेघोट्या’ आिण ‘बढुाई’ या 

अभ्यासासाठी िनवडलेल्या कादांबऱ्याांतनू स्त्रीवादी जािणवाांचे आकलन करून घेणार 

आहोत. नव्वदोत्तर समाजिस्थतीच्या सांदभागत समाजसांवेदन, स्वत्वर्ोध, मनोदिैहकता, 

र्ोषण, नीितमलू्याांमधील िस्थत्त्यांतर, माणसूपण व स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव या मदुद््याांतनू 

स्त्रीवादी जािणवेचा अवकार् स्पष्ट होतो. या मदुद््याांच्या आधारे कादांबऱ्याांचे स्वरूप 

उलगडून दाखिवलेले आह.े  

३.२  समाजसंवेदन 

कोणताही लेखक आपल्या भोवतालच्या समाजािवषयी आपले भान व्यि 

करीत असतो. ह े भान म्हणजेच समाजसांवेदन होय. समाजसांवेदनेतनू लेिखकाांची 

समाजाबद्ङलची जाणीव व्यि होत.े यालाच सामािजक जाणीव असेही म्हणता येईल. 

समाजाबद्ङलचे भान समाजसांवेदनातनू व्यि झालेले आह े आिण ह े समाजसांवेदन 
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सामािजक जािणवेर्ी िनगिडत आह.े त्यामळेु समाजसांवेदन आिण सामािजकता ह्या 

एकाच नाण्याच्या दोन बाज ूआहते. िस्त्रया समाजाकडे ज्या नजरेने पाहतात, त्याबद्ङलचा 

दृिष्टकोण या समाजसांवदेनातनू अधोरेिखत होतो. हा दृिष्टकोण िर्क्षण, तत्त्वज्ञान, 

चळवळी आिण कायद ेइत्यािदतनू आकाराला येताना िदसतो. समाज आिण त्याच ेप्रश्न, 

काळानसुार झालेले बदल, त्यातनू िनमागण झालेले नवसमाजजीवन, सांस्कृती, परांपरा 

याबद्ङलच्या धारणा या समाजसांवेदनाांतनू आकाराला येतात. समाज आिण िस्त्रया 

याांच्यामधले परस्परसांबांध या समाजसांवेदनातनू आकाराला आलेले असतात.  

स्वातांत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटना, त्यातनू िमळणारे स्त्रीला 

सांिवधानात्मक अिधकार यामळेु स्त्रीला कायदरे्ीर सांरक्षण कवच प्राप्त झाले. कायद्यामळेु 

स्त्रीच्या र्ोषणाला काही प्रमाणात पायबांद बसल्याचे िदसनू येत.े या काळात िर्क्षणाचे 

सावगित्रकीकरण, िस्त्रयाांना मोफत व सिीचे िर्क्षण, उच्च िर्क्षणासाठी िमळणारी 

िर्ष्यवतृ्ती आिद र्ैक्षिणक तरतदुीमळेु िस्त्रयाांच्या वैचाररक दृिष्टकोणात बदल झाला. 

आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला कारणीभतू ठरणाऱ्या यांत्रणेचा र्ोध घणे्याची िजज्ञासा 

िर्क्षणाने िनमागण केली. िर्क्षणाच्या माध्यमातनू िस्त्रया मखु्य प्रवाहात आल्यानांतर 

िस्त्रयाांसाठी असलेल्या आरक्षणान े त्याांच्या जीवनात मलूभतू बदल घडवनू आणले. 

प्रर्ासकीय कायागलये, र्ासकीय सांस्था आिण र्ैक्षिणक सांस्था याांमधील महत्त्वाच्या 

जागाांवर प्रितिनधीत्व करण्याची सांधी आरक्षणाच्या माध्यमातनू िस्त्रयाांना िमळाली. 

खाजगी अथवा सरकारी नोकरीच्या माध्यमातनू िस्त्रयाांना स्वतःच्या अिधकाराची आिण 

स्वावलांबनाची जाणीव झालेली िदसत.े 

जागितकीकरण, खाजगीकरण आिण उदारीकरणाची प्रिक्रया आपल्याकडे 

१९९० नांतर सरुू झाली. या काळात औद्योिगकीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली 
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िदसनू येत.े मािहती तांत्रज्ञानाचा िवस्फोट, िडिजटलायझेर्न, सांवादाची बदललेली 

माध्यमे, सोर्ल िमिडयाचे बदललेले स्वरूप, त्यात आलेले िविवध प्रकार याचा 

पररणामदखेील स्त्रीजीवनावर झालेला िदसनू येतो. भाांडवली समाजव्यवस्था 

जागितकीकरणानांतर जीवनाच्या सवग अांगावर प्रभाव टाकताना िदसत.े यामध्ये स्त्रीसहीत 

समाजातील सवग वांिचत, र्ोिषत समाजघटक जागितकीकरणाने िनमागण केलेल्या र्ोषक 

यांत्रणेच्या दावणीला बाांधले गेले. भाांडवलीव्यवस्थेचा उद्ङरे् आिथगक नफा िमळवणे 

असल्यामळेु सामान्य माणसाला आपल्या व्यवस्थेचा भागीदार करून घेऊन त्याचे 

रूपाांतर ग्राहकात केले जाते. भाांडवली मलू्याांचा प्रसार जागितकीकरणात अपेिक्षत आह.े 

या भाांडवली मलू्याांच्या आधारे समाजातील सवग घटकाांतील, स्तराांतील व्यिीची 

िपळवणकू मोठ्या प्रमाणात केली जाऊ लागली. उत्पादनाांच्या जािहरातींमध्ये स्त्रीच्या 

र्रीराचा अिधक प्रमाणात वापर केला जाऊ लागला. कोणताही ब्रँड खपिवण्यासाठी 

स्त्रीकडे ‘वस्त’ू म्हणनू पाहण्याचा दृिष्टकोण या काळात बळावलेला िदसतो. त्यामळेु या 

काळात िस्त्रयाांचे प्रश्न बदललेले िदसतात. नातेसांबांधाांतील िबघाड वाढल्याने घटस्फोटाच े

प्रमाण वाढलेले िदसत.े मािहती तांत्रज्ञानातनू िनमागण झालेल्या साधनाांनी मानवी मने 

गुांतिवण्याबरोबरच ती नासवल्यान े स्त्रीची सरुिक्षतता धोक्यात आलेली िदसत.े या 

काळात स्त्रीवगागबरोबर दिलत, कामगार, र्ेतकरी, मजरू, वेश्या, ततृीयपांथी आदींच ेप्रश्न 

आिण र्ोषण व्यापक झाल्याचे िदसनू येते. र्ोषणाची िविवध रूपे वेगवेगळ्या 

पातळीवर वाढली. या र्ोषणातनू िनमागण झालेले प्रश्न सोडिवण्यासाठी आिण 

उपाययोजना करण्यासाठी  एनजीओ ांच े प्रमाणदखेील या काळात वाढले. सांसदीय 

राजकारणातील मताांच्या ध्रवुीकरणासाठी आिण सत्ताकारणासाठी जातीय आिण 

धािमगक दांगली १९९० नांतर घडवल्या गेल्याचे िदसनू येत.े या जातीय आिण धािमगक 
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दांगलीत समाजातील सवग घटक भरडले गेले. या काळात लेखन करणाऱ्या लेिखका या 

समाजाचा घटक असल्यान ेया समाजाचे प्रितिबांब त्याांच्या कादांबरीत येण ेसाहिजकच 

आह.े या भोवतालाने त्याांच्या जािणवा घडिवण्यात मोलाची कामिगरी बजावल्यान ेया 

समाजसांवेदनात समाजातील िविवध स्तराांचे िचत्रण येताना िदसत.े समाजसांवेदनात 

िविर्ष्ट काळातील समाजिस्थती, बदलत्या काळाचे पररणाम त्यातनू जाणवणारे व्यिी 

आिण समहूाचे िचत्रण अांतभूगत आह.े  

१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या कादांबरीतील सामािजक जाणीव आिण 

त्यातनू प्रकट होणारी सामािजकता अत्यांत महत्त्वाची आह.े लेिखका ज्या 

समाजवास्तवाचा भाग आहते, त्या वास्तवाचे प्रत्ययकारी दर्गन त्याांच्या कादांबऱ्याांमधनू 

िदसनू येत.े जागितकीकरणानांतर प्रत्येक जातसमहूाांचे, स्त्रीवगग, कष्टकरी, मजरू, कामगार 

याांचे वेगेवेगळे प्रश्न िनमागण झालेले िदसतात. ह े प्रश्न जसे भकेुच े आहते, तसेच 

आरोग्याचेदखेील आहते. स्वतःच्या मलूभतू गरजाांची पतूगता न करणाऱ्या काळाबद्ङलचे 

आहते. त्या काळाला या लेिखका िभडताना िदसतात. सामािजक जाणीव हा या 

काळातील लेिखकाांच्या कादांबरीचा गाभा आह.े  

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत आिदवासी समाजाचे िचत्रण येत.े या 

कादांबरीची  नाियका ‘प्रफुल्ला’ आह.े १९९२ मध्ये ७३व्या घटनादरुूस्तीने स्थािनक 

स्वराज्य सांस्थाांमध्ये िस्त्रयाांसाठी राखीव जागाांची तरतदू केली. या तरतदुीमळेु आिदवासी 

भागात ग्रामपांचायतीवर िनवडून येणाऱ्या िस्त्रयाांची सांख्या िवलक्षण प्रमाणात वाढली. 

परांत ुआिदवासी मिहला सरपांच होणे, ह े परुुषसत्ताक व्यवस्थेने िनमागण केलेल्या परुुषी 

मानिसकतेच्या िवरोधात होत.े त्यामळेु परुुषीप्रवतृ्तीने अनेक मिहलाांवर अिवश्वास ठराव 
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दाखल केले. या सांदभागतील वस्तिुस्थतीची पाहणी करण्यासाठी आिण त्या पाहणीच्या 

आधारे अहवाललेखन करण्यासाठी प्रफुल्लाची िनवड होत.े ‘प्रगत’ या स्वयांसेवी 

सांस्थेमाफग त चालणाऱ्या प्रकल्पाांतगगत ह े काम प्रफुल्ला करत.े या कामाची सरुुवात 

म्हणनू प्रफुल्ला तालकु्याचा नकार्ा, लोकसांख्येचा तपर्ील आिण अहवाल तयार 

करण्यासाठी िनवडलेल्या गावाांिवषयी सिवस्तर मािहती िमळवण्यासाठी पांचायत 

सिमतीच्या कायागलयाला  भेट दते.े त्यावेळी कायागलयातील उपिस्थत परुुष 

कमगचाऱ्याांमधील पढुील सांवादातनू िस्त्रयाांबद्ङलचा राग व द्रषे व्यि होतो. ‚तमुचां 

बायकाांचां बरां असतां. बसपासनू िनवडणकुीपयांत सगळीकडे राखीव जागा असतात 

तमुच्यासाठी आजकाल, सांस्था, सांघटना असतात. मिहला दक्षता सिमती असत.े राज्य 

मिहला आयोग वगैरे असतो. आमच्यासाठी कुठाय राज्य परुुष आयोग ?‛ 

टेबल नांबर चार न पाच गिलच्छ िखदळले. ‚बरोबर आह.े मलुाांनी आम्हाला 

छळलां. तर आम्ही कुठां  जायचां तक्रार नोंदवायला? असायलाच पािहजे राज्य परुुष 

आयोग...काय?‛ 

‚तर काय हो...आता त्या बाईनां कम्प्पलेंट केली. िनवडणकुीचां ितकीट पािहजे तर 

रात्री गेस्टहाउसवर भेटायला या म्हणाले साहबे. म्हणनू, आता बाईकडनां काय पैस ेघेणार 

का हो? अपमानच की बाईचा. आता ितिकटासाठी  परुुषाांना काय कमी गोष्टी कराव्या 

लागतात का? पण पायजे असतां ितकीट तर करतातच की. ते काय तक्रारी करायला 

जातात कुठां?‛  

‚ए.... गप्पप बसा रे. नाही तर बाई तक्रार करायच्या राज्य मिहला आयोगाकडे... 

मातीगड्ुयाच्या पांचायत सिमतीच्या कायागलयात बायकाांचा छळ होतोय म्हणनू!‛
१
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उपरोि सांवादातनू लेिखकेने परुुषाांचा िस्त्रयाांच्या राखीव जागाांकडे पाहण्याचा 

सांकुिचत  दृिष्टकोण अधोरेिखत केलेला आह.े राजकारणातील त्याांच्या हस्तके्षपामळेु 

परुुषाांच्या सत्तास्थानाांना धक्का पोहोचतो. म्हणनू ते िस्त्रयाांना औपरोिधक र्ब्दात टोकरत 

राहतात.  

 ‘ब्र’ कादांबरीत अहवाल तयार करण्याच्या कामाकररता प्रफुल्ला महाराष्रातील 

आिदवासी पाड्याांना भेटी दते.े अनेक अन्यायग्रस्त आिदवासी िस्त्रयाांच्या जीवनातील 

गोष्टी ती समजनू घेत.े या िवषयातनू या कादांबरीचे कथानक आकाराला आलेले आह.े 

परांत ु केवळ आिदवासी समाजापरुते ह े समाजसांवेदन मयागिदत नाही. तर या 

समाजसांवेदनातनू महानगर, र्हर, खेडेगाव याांच े दर्गनदखेील घडत.े या कादांबरीतील 

नाियका महाराष्रातील ३७ िजल्ह्याांमधील ४७ आिदवासी वस्त्याांना भेट दते.े यातनू 

ितला आिदवासी समाजाचा भवताल, समहूगान, जातस्तर याांचे दर्गन घडते. ठकार, 

महादवे, कोळी, कातकरी, वारली, गोंड-मािडया, आांध अर्ा अनेक जमाती ितला 

भेटतात. या जमातींच्या बोली वेगवेगळ्या आहते. त्याांच्यार्ी समरस होत 

र्हरीकरणापासनू, सिुवधाांपासनू दरू असणारे पण िनसगागर्ी जवळीक साधणारे, आिदम 

पे्ररणाांर्ी इमान राखणारे समहूमन प्रफुल्लाच्या माध्यमातनू किवता महाजन माांडताना 

िदसतात. आिदवासी समाजार्ी एकरूप झालेली नाियका ‘िकती बायकाांच्या जगण्यात 

मी माझ्या जगण्याचे प्रितिबांब पािहले.’
२
 असे म्हणत.े यातनू ितची  आिदवासी 

स्त्रीजीवनार्ी जोडलेली सांवेदनर्ीलता अधोरेिखत होत.े या कादांबरीत येणाऱ्या 

िस्त्रयाांच्या िविवध  छळाच्या कहाण्या येतात. उदा. जयाबाई ांचा तोडलेला हात, 

सगनीबाईचा होणारा िललाव, परुुषाांच्या बरोबरीने िस्त्रयाांना न िमळणारे स्थान, दणे े

इत्यादी. आिदवासी समाजाच्या  परांपरेतनू येणाऱ्या अांधश्रद्चाांच्या िचत्रणातनू र्ोषणाची 
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उदा. सरपांच बाई असल्याकारणान ेितला बसायला खचुी न िमळणे, झेंडावांदन करण्यास 

िवरोध करणे, िवधवा व घटस्फोटीत बाईला झेंडावांदन करण्यास परवानगी न दणेे, 

ग्रामसभेला न बोलावणे. घरी रिजस्टर पाठवनू अांगठयाचा छाप घेणे, सरपांच बाईचा 

ितच्या नवऱ्याकरवी छळ करण,ेपदाचा राजीनामा दणे्यासाठी कुटुांिबयाांकरवी दबाव 

आणणे, बाईला चावडीवरून अनवाणी पायाने माघारी पाठवणे, गावात होणाऱ्या जाहीर 

कायगक्रमाना आमांत्रण न दणेे, िस्त्रयाांनी चालवलेल्या बचतगटाच्या िमटींगसाठी 

ग्रामपांचायतच्या कायागलयाची जागा न दणेे. अर्ी भयावहता अिधक वेगळ्या पद्चतीने 

येताना िदसत.े ‘िस्त्रया या मार खाण्यासाठीच असतात, असा परुुषाांचा समज आिण 

बायकाांना परुुषाांपेक्षा एक बरगडी जास्त असत,े का तर नवऱ्याचा मार खाऊन 

मोडण्यासाठी.’
३ 

 आिदवासी स्त्रीने सरपांच  पदासाठी िनवडणकुीस उभे राहू नये यासाठी  

गावातील उच्च जातीतील परुुष अांधश्रदे्चचा आधार घेतात. उदा. गावातील भतुालीचा 

र्ोध लावण्यासाठी सवग िस्त्रयाांना गोमतू्र प्पयायला िदले जाते तेव्हा प्रफुल्ला आिदवासी 

िस्त्रयाांना िवचारते, 

‚परुुषाांनी पण िपलां होतां का?‛ 

‚नाही, ते कर्ाला?‛ 

‚का परुुष नाही का करणी करू र्कत?‛ 

‚नाही ताई. ते का करतील‛
४
 

प्रफुल्ला व आिदवासी िस्त्रयाांमधील उपरोि  सांवादातनू करणी वगैरे म्हणजेच 

दषु्यकृत्य  केवळ स्त्रीच करते, परुुष करतच नाहीत असा मिहलाांचा समज या कादांबरीतनू 

प्रकट होतो. या कादांबरीतील ‚परुुषाांचां म्हणजे टोळासारखां असतांय... नईचा पाखरू 
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सखा, त्याला डोक्यापासनू नखाां‛
५ 

या बधुीबाईच्या उद्गारातनू  परुुषी समाजवास्तव िदसनू 

येत.े  किवता महाजन आिदवासी िस्त्रयाांच ेदाररद्र आिण दःुखाबद्ङल  िलिहतात- 

 ‘दोन िदवस कालीबाई नात्यागोत्याांच्या लोकाांकडे वासरू हरवलेल्या 

गायीसारखी हांबरत वणवण िफरली, पण सगळेच फाटके, ह ेनागडे तर ते उघडे. र्ेवटी 

पाटलाांकडून कजग काढून आणलां’
६
 या उद्गारातनू आिदवासी स्त्री जर्ी उभी राहत,े तसेच 

आिदवासी समाजातील भयावह दाररद्रय समोर येत.े वाड्यावस्त्याांवरील राजकीय 

सत्ताव्यवहार, त्याांची दहर्त आिण त्याचबरोबर राखीव जागाांमधले फोलपण लक्षात 

येत.े ह ेवास्तव अनभुवलेली वारली समाजातील िहराबाई म्हणत े‚आपला हक्क असनू 

आपल्यालां इतका त्रास दतेेत, हक्क नसल्यावां तां ते र्ेतात रानडुक्कर घसुल्यावानी 

हाकलनू लावतील सगळे िमलनू. त्याांना वाटते...र्ेतपण त्याांचाां ना पीकपण त्याांचाच. 

बाकी कोणी त्याांत तोंड घातलां तां तो चोर‛
७
  राखीव जागाांची अांमलबजावणी होत नाही. 

कारण सत्ता मठूभराांच्या ताब्यात असत,े याच ेवणगन समाजसांवेदनातनू किवता महाजन 

करताना िदसतात. या सांदभागत पढुील काही िवधाने पाहा. ‚अजनू ही लोकां  उांदरां, घरु्ी 

मारून खातात काही लोकां  तर मेलेल्या जनावराांचां माांसही खातात. आपली पायरी 

चढायची िहची लायकी नाही आिण ही गावची सरपांच?‛
८ 

 ‚सरकारनां साांिगतलांय 

त्यामळुां तझुां नाव पढुां आलांय, म्हणनू जास्त माज दाखवायचा नाही, या वारलटाांना 

पोटाला दाणा िमळत नाही; पण, बसायला खचुी पािहजे.‛
९ 

 

‚र्ासनानां तमु्हाला सदस्य केलांय, आम्ही नाही. खरां तर लाथा घातल्या पािहजेत 

तमु्हाला‛
१०

 ‚फार कळायला लागलां का तलुा? तझुां सगळां र्ानपन तझु्याकडां राांव द.े 

जास्तीची वळवळ केली तां याद राख. गाांडुळाची जात साली. आज दोन घास 
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खातीयास, उद्या ते पण िमळायचां नाहीत पोटाला. पिहलांच साांगतो, पनु्हा इथां पाय 

ठेवायचा नाही.‛
११

   

‚स्वतःचा काही जमीनजमुला नसलेली, अांगठाछाप बाई आपल्या खचुीला 

खचुी लावनू बसते म्हणजे काय?‛
१२

 ‚आपल्या तालकु्याचां वाटोळां झालां.बायका काय 

काम करणार?‛
१३

 ‚पडली तर बाई, न िनवडून आली तरी बाई; काय फरक पडणार?‛
१४

  

‚आपल्या जातीतली,नात्यातली बाई म्हणनू सपोटग केला. नाहीतर ितची काय लायकी 

होती?‛
१५

 उपरोि सांवादातनू समहूाचा  वतगमानातील आिदवासी समाजाकडे िवर्ेषतः 

सरपांच म्हणनू िनवडून आलेल्या  आिदवासी स्त्रीकडे पाहण्याचा परांपरावादी दृिष्टकोण 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ कादांबरीत िदसनू येतो. राखीव जागेमळेु सरपांच झालेली 

कातकरी समाजातील कालीबाई सरपांच झाल्यामळेु हातातनू सत्ता गेलेला मराठा समाज 

ितला पोिलसाांकरवी त्रास दतेो. त्यावेळी स्वतःच्या बचावासाठी भावाला घरजावई 

करून आणलेली कालीबाई आपल्या अनभुवकथनात साांगते की- ‚आता रात्रीचां 

कोणाला दार उघडत नाही. नवरा मडुद्यासारखा िपऊन पडलेला असतो. मग भावाला 

घरजावई करून आणला. मामाला भाची िदली करून. त्याची बायको आधीच मेली 

होती. एकटाच राहत होता. त्याचीही सोय झाली. आम्हाांलापण आधार झाला.‛
१६

  

आपल्या अिस्तत्वासाठी सामािजक पातळीवर धडपडणाऱ्  या आिदवासी समाजातील 

िस्त्रयाांच्या वाट्याला येणाऱ्  या अनांत यातना वरील उद्गारातनू िदसतात.   

किवता महाजन याांच्या कादांबरीतनू व्यि होणाऱ्  या या अनभुवाांचे िविवध स्तर 

आहते. हा अनभुव केवळ आिदवासी स्त्रीजीवनािवषयीचा नाही तर तो अनभुव 

समाजातील इतर घटकाांचाही आह.े आपल्याला व्यि होता यावे असा व्यि होऊ 
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पाहणाऱ्  या, दबलेल्या, उपेिक्षत, नाकारलेल्या समहूाचा आह.े या िविवध स्तराांतनू 

किवता महाजन याांनी ग्रामीण आिण र्हरी समाजजीवनातील िविवध पदर उलगडवनू 

दाखिवलेले आहते. उदा. र्हरातील  मध्यमवगीय सिुर्िक्षत स्त्री िववाहाअांतगगत 

आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारािवरुद्च ‘ब्र’ न उच्चारता तो अन्याय  

िनमटूपणे सहन करत.े सिुमत्रा ही त्यातीलच एक स्त्री आह.े ती सिुर्िक्षत, महार 

जातीतील समुेधची पत्नी व प्रफुल्लाची मैत्रीण आह.े उच्चवणीय  समुेधच्या रूपावर, 

कतृगत्वावर भलुनू सिुमत्रा समुेधर्ी पे्रमिववाह करत.े उच्चवणीय घरात सनू म्हणनू 

आलेल्या र्दु्र सिुमत्राला घरात कोणतेही अिधकार िदले जात नाहीत. समुेधच्या दटुप्पपी 

वागणकुीने  मानिसक व भाविनकदृष््टया उध्वस्त  झालेली, सिुमत्रा म्हणते, - ‚कधीकधी 

इतका सांताप होतो ना...खपू िर्व्या घालाव्या वाटतात. माझी आजी द्यायची तर्ा 

इरसाल िर्व्या. पण जमत नाही. वाटतां, की जर अडाणीच रािहले असते अन ्नवऱ्यानां 

असां वागवलां असतां ना,  तर सरळ फारकत घेऊन मोकळी झाली असत.े सखुानां एकटे 

रािहले असत,े नाहीतर दसुऱ्  यार्ी पाट लावला असता. पण आता? आता असां करून 

कसां चालेल? मी िर्कवलेली आह.े ससुांस्कृत आह.े  मध्यमवगीय  नोकरदार बाई आह.े 

आज माझी प्रितष्ठा िनराळी आह.े मला असां काही कसां करता येईल? िर्कणां,ससुांस्कृत 

होणां; या गोष्टींच ेपररणाम अस ेहोणार असतील...आपण अिधक भेकड,अिधक भाकड 

होणार अस ू ... तर खरांच पनुिवगचार केला पािहजे ना अर्ा गोष्टींचा...’
१७ 

 किवता 

महाजन याांनी सिुमत्राच्या माध्यमातनू सिुर्िक्षत व अिर्िक्षत स्त्रीजीवनातील मलूभतू 

फरक अधोरेिखत केलेला आह.े प्रफुल्लाला ितच्या नवऱ्यान े घटस्फोट दऊेन दसुरा 

िववाह केलेला आह.े साहबे घटस्फोट झाल्यानांतरही प्रफुल्लाला र्ारीररक व मानिसक 



 

[१११] 

 

त्रास दतेात. समाज र्हरी असो व ग्रामीण, स्त्रीचे र्ोषण ह े दोन्ही िठकाणी सारख्याच 

पद्चतीने होताना िदसते, अस ेयेथ ेप्रत्ययाला येते. 

 ‘ब्र’  कादांबरीची नाियका प्रफुल्ला साहबेाांकडून होणारा छळ िनमटूपणे सहन 

करून कां टाळते, ती म्हणते- ‚का ऐकून घ्यायचां आता मी या माणसाचां असां बोलणां? 

कुठल्या नात्याच्या भीतीनां? आता खेड्यापाडयाांवर बायकाांर्ी जे बोलत े ना, तेच 

परवापासनू मी स्वतःर्ी बोलनू पाहतेय सगळां....आिण जी गोष्ट र्ाांतामावर्ी बोलू 

र्कतात, ती मी का नाही बोल ू र्कत? िर्कलेली आह े म्हणनू? मध्यमवगीय आह े

म्हणनू? मला...म्हणजे माझ्या नवऱ्याला काहीएक प्रितष्ठा आह ेम्हणनू? या आिदवासी 

बायका कुठल्या काळात राहताहते असां मला वाटत होतां समुेध. पण आता 

वाटलां,आपण तरी कुठल्या काळात राहतो आहोत?‛
१८ 

 किवता महाजन याांनी ‘ब्र’ 

कादांबरीतनू  आिदवासी स्त्रीपेक्षा र्हरी मध्यमवगीय सिुर्िक्षत स्त्री खऱ्या अथागने मागास 

असत ेअसा िवरोधाभास दाखिवलेला आह.े 

 ‚कोणाचे िनयम? सरकारचे की तमुच्या कमगचाऱ्याांचे आपसातले?’’
१९ 

हा 

प्रफुल्लाचा प्रश्न र्हर आिण महानगर पातळीवर पसरलेल्या भ्रष्ट प्रर्ासकीय व्यवस्थेच्या 

मखुवट्याांना उघडे करतो.  ‚सरकारी लोक फि खाण्यासाठी आिण िपण्यासाठी येतात. 

सबिसडीच े पैस े साहबे खातो. ग्रामसेवक आिण वरचा साहबे. कमी िमळाले तरी 

फेडायला मात्र आपल्याला सगळेच लागतात.‛
२०

 प्रर्ासकीय व्यवस्था आिदवासींच्या 

लटुीद्रारे स्वतःचा िवकास कसा साधत,े त्याांचे र्ोषण कसे करत े याचा उलगडाही या 

कादांबरीतनू होतो. तसेच िस्त्रयाांसाठी कायगरत असणाऱ्या सेवाभावी सांस्थाचे पदािधकारी 

आपमतलबी व स्वाथी वतृ्तीमळेु समाजसेवेचा मळू उद्ङरे् हळूहळू गमावत चाललेत, ह े
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वास्तव लेिखका प्रकट करत.े भ्रष्ट व्यवस्थेत मरुलेला समुेध हा ‘प्रगत’ या सेवाभावी 

सांस्थेचा सांचालक आह.े आिदवासी भागात जाऊन प्रफुल्लाने तयार केलेले अहवाल 

पाहून समुेध म्हणतो, 

’बाई गां,गेली पांधरा वषग नसुते अहवाल खरडतोय मी. आिण उत्तम अहवाल 

िलिहणारा म्हणनू िटकून आह ेया िफल्डमध्ये. इथां काम महत्त्वाचां नसतां. महत्त्वाचां असतां  

ते पे्रझेन्टेर्न. काय आह ेयापेक्षा ते सादर कसां केलांय ह ेपाहतात लोकां . त्यावरचा पैसा 

िमळतो आपल्याला. मी दरुुस्त्या केल्या, म्हणजे फि पॉिकां ग बदललां तझु्या मदु्ङमेालाचां. 

तलुाही जमेल ह ेसारां पाहून पाहून. डोळे उघडे ठेवनू पािहलांस तर. मग माझ्याहीपेक्षा थोर 

अहवाल िलिहर्ील त.ू खास इमोर्नल टच असलेले. अस े र्ब्द वाचनू फां डीग 

एजन्सीजनी पैर्ाांच्या रार्ी ओतल्या असत्या.’
२१

  

या उपरोि उदाहरणाांमधनू लेिखकेची सांवेदनर्ीलता व्यि झालेली आह.े 

त्यामध्ये जात, वगग, भाषा, िलांगभाव, प्रदरे् यातील सामािजक स्तर िदसनू येतात. 

किवता महाजन  या कादांबरीचे र्ीषगक ‘ब्र’ या ध्वनीर्ी सांबांिधत आह.े या र्ब्दाला 

स्वतःचे वेगळेपण आह.े ते बोलण्यार्ी, उच्चारण्यार्ी, व्यि होण्यार्ी सांबांिधत आह.े 

‘खबरदार ‘ब्र’ उच्चारर्ील तर, मला तझुा ‘ब्र’ही ऐकून घ्यायचा नाही, ‘ब्र’ बोललास 

तर िकां वा ‘ब्र’ ही उच्चारू नकोस.’ ह ेयेणारे र्ब्दप्रयोग सामािजक भान व्यि करतात. 

स्त्रीने ‘ब्र’ उच्चारू नये,म्हणजे स्त्रीला बोलण्याचाही अिधकार समाज नाकारतो. यातनू 

परुुष आिण स्त्रीमधील िलांगभाव प्रकषागने िदसनू येतो. परुुषाने स्त्रीला दयु्यम वागणकू 

िदलेली आह,े ह ेत्यातनू िदसते. ‘ब्र’ कादांबरीतील प्रमखु व दयु्यम पात्राांच्या माध्यमातनू  

स्त्री-परुुष याांच्या नात्यातील िवषमता लेिखकेने दाखवलेली आह.े याबाबत नीिलमा गुांडी 
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म्हणतात,- ‘‘समाजात वगेवेगळ्या सांदभागत िनबांध असतात. कुठे आिण काय बोलायचे 

नाही, या िवषयींचे िनबांध असतात. िनबांध गलुाम मनोवतृ्तीच्या स्त्री-परुुषाांवर असतात. 

आजही स्त्रीचा सामािजक दजाग लक्षात घेता ितच्यावर िनबांध अिधक प्रमाणात लादले 

जात असतात. या पाश्वगभमूीवर ‘ब्र’ ही कादांबरी एक लेिखका िलिहते, हचे 

लेखनिवषयक िनबांधाांिवरूद्च उचललेले पाऊल ठरत.े‛
२२

 नीिलमा गुांडींच्या या 

िवधानातनू किवता महाजन याांच्या कादांबरीतील समाजसांवेदनाचा जसा उलगडा होतो, 

तर्ीच ‘ब्र’ या कादांबरीतील सामािजक जाणीवदखेील अधोरेिखत होत.ेसमाजसांवेदन 

व्यि करणारी ‘ब्र’ ही महत्त्वाची कादांबरी आह.े या नांतर आपण ‘रीटा वेिलणकर’ या 

कादांबरीतील समाज सांवेदनाचा िवचार करू.   

‘रीटा वेिलणकर’ ही र्ाांता गोखले याांची महत्त्वाची कादांबरी आह.े १९७५ 

नांतरच्या स्त्रीमिुी आांदोलनानांतर िस्त्रयाांच्या जागतृीिवषयक मराठीत ज्या कादांबऱ्या 

िनमागण झालेल्या आहते त्यामध्ये स्त्रीचे आत्मभान व्यि करणारी ही कादांबरी आह.े 

समाजातील परुुषी सत्ताव्यवहाराचे आिण त्यातील दांभाचे िचत्रण र्ाांता गोखले याांच्या 

‘रीटा वेलीणकर’ या कादांबरीत येताना िदसते. र्ाांता गोखले याांनी ‘रीटा वेिलणकर’ या 

कादांबरीतील ‘रीटा’ नाियकेच्या माध्यमातनू बांडखोर, कुटुांबव्यवस्था नाकारणारी, 

आपल्याला आवडलेल्या परुुषाचे स्वागत करणारी, अस ेिनणगयस्वातांत्र्य घणेारी स्त्री या 

कादांबरीमध्ये लेिखकेने उभी केलेली आह.े या कादांबरीमध्ये अनेक िठकाणी एकट्या 

स्त्रीच्या िनणगयस्वातांत्र्याचा िवचार लेिखका माांडते. मुांबईसारख्या महानगरात घडणाऱ्या 

कुमाररकेच्या जीवनस्तराचे िचत्रण ही कादांबरी करते. ‘स्वतांत्र बदु्चीची अिववािहत बाई 

म्हणजे कुणाबरोबरही झोपणारी बाई ह ेअनेक परुुषाांच्या खास करून िववािहत परुुषाांच्या 

मनातलां एक समीकरण असतां.’
२३

 िकां वा     ‚she’s out to catch a man at any 
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cost.‛, ‚िबच्चारी ! नवरा नाही, मलुां नाहीत. तर्ी िदसायला वाईट नव्हती. लग्न का 

झालां  नाही काय जाणे!,‛ ‚िहला कर्ाला िवश्राांती? ना मलू ना बाळ.‛
२४

  अर्ा अनेक 

िवधानातनू र्ाांता गोखले याांनी एकाकी  जीवन जगणाऱ्  या िस्त्रयाांच्या वाट्याला 

समाजाकडून  येणाऱ्  या अवहलेनेच ेमािमगक िचत्रण केलेले आह.े     

 भारतीय समाजजीवनात असलेल्या जातस्तराचे, त्यातनू स्त्रीला िमळणाऱ्या 

नकाराचे, स्त्रीला वापरून फेकणाऱ्या महानगरीय समाजसांस्कृतीच ेदर्गन या कादांबरीतनू 

र्ाांता गोखले घडवतात. या कादांबरीतील रीटाचा िप्रयकर साळवी रीटाला म्हणतो, ‚मी 

िववािहत आह.े मला मलुां आहते ह ेतलुा पिहल्यापासनू माहीत होतां, म्हणनूच मी तलुा 

लग्नाचां आश्वासन कधीही िदलां नाही. मी पन्नास वषागचा आह.े त ूकेवळ छत्तीस वषागची. 

त ू दखेणी आहसे. हुषार आहसे. तलुा स्वतःचा सांसार थाटावासा वाटणां स्वाभािवक 

आह.े‛  पढेु तो ितला म्हणतो- ‚मी तलुा स्पष्टच साांिगतलां. तलुा लग्न करायचां असेल 

तर मी तझु्या मळुीच आड येणार नाही. उलट मदतच करीन...‛
२५

 या साळवीच्या 

सांवादातनू त्याचा दाांिभकपणा व्यि होतो. रीटाचा त्याला केवळ उपभोग हवा आह े

आिण तोही सहज िमळतो म्हणनू. यातच त्याची दाांिभकता दडलेली आह.े रीटा  ही  

कादांबरीतील  नाियका असनू  ितची आई  निलनी साठे ब्राह्मण समाजातील आह.े  आई 

दवेदासीच्या मलुाबरोबर( र्ांकर) पळून जाऊन लग्न करत.े ‚दरे्ातील सगळे ब्राह्मण मेले 

होत ेका की नलीन ेह्या उपटसुांभाच्या पे्रमात पडाव?े‛
२६ 

अर्ा प्रकारची अवहलेना समाज 

करताना िदसतो. 
 
 

महानगरात राहून अर्ी जातीय मानिसकता जोपासणाऱ्या िविर्ष्ट वगागतनू 

रीटाची आई आलेली आह.े उच्चभ्र ू समाजात वावरताना  नवऱ्याबरोबर रात्री 
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उिर्रापयांत पाट्गयाांमध्ये रमणे, आपल्या मादक सौंदयागला जपणे हचे ितच्या जगण्याच े

मखु्य सतू्र आह.े यातनू लेिखका र्ाांता गोखले याांनी महानगरीय समाजातील उच्चभ्र ू

जीवन जगणाऱ्या बेताल समाजसांस्कृतीच े दर्गन घडिवलेले आह.े त्यातनू मलुाांच्या 

मानिसकतेच े होणारे खच्चीकरण हा वेगळा िवषय या कादांबरीच्या माध्यमातनू 

पिहल्याांदाच मराठी सािहत्यात आलेला िदसतो. महानगरीय समाजजीवनातील 

आत्मकें द्रीपणा, त्यातनू मलुाांच्या जीवनाची होणारी हळेसाांड ‘रीटा वेिलणकर’ या 

कादांबरीतनू पाहता येत.े र्ाळेत गहृपाठासाठी ‘माय मदर’ या िवषयावर िलिहलेल्या 

िनबांधात रीटा िलिहते- ‘माझी आई सुांदर आह.े ती सुांदर साड्या नेसत.े माझ्या आईकडे 

खपू सेंटच्या बाटल्या आहते. खपू पावडर  कॉम्पेक्ट्स आहते.’
२७

 या रीटाच्या लेखनातनू 

ितच्या आईची िवलासी वतृ्ती प्रकट होत.े  बिहणींसाठी स्थळां पाहणारी  रीटा म्हणते- 

‘नाकी नऊ आले त्याांना नवरे र्ोधता र्ोधता. अग, मुांबईत राहूनसदु्चा जातीभेद 

आपल्या वतृ्तीच्या िकती मळुार्ी असतो याची कल्पना तमु्ही लग्न जमवायला िनघता 

तेव्हा येत.े डॉली-र्ेरी िदसायला बऱ्या, िर्कलेल्या, पण त्याांची आई ब्राह्मण आिण  

विडलाांना जातच नाही. िर्वाय त्याांना नोकऱ्या नाहीत. या सवग दगुुगणाांची प्रत्येक स्थळी 

मला जाणीव करून िदली जात अस’े.
२८

 र्हरी समाजातही  जात-धमागची मानिसकता 

कर्ी प्रबळ असत ेह ेया उद्गारातनू अधोरेिखत होते.   

जागितकीकरणानांतर उपभोगवाद अिधक वाढला आह.े परुुषीपणातनू स्त्रीकडे 

आिण त्यातनू खालच्या जातीतील स्त्रीकडे पाहण्याचा वासनाांध िवचार महानगरीय 

समाज जीवनातदखेील आह,े ह ेर्ाांता गोखले याांनी ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीच्या 

माध्यमातनू स्पष्ट केलेले आह.े याबाबत साळवी आिण सरस्वती यामधील सांवाद पाहता 
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येतो. साळवी म्हणतो, ‘‘आता खरां साांगतो, मी िहच्या जातीिवषयी अर्ा प्रकारे कधी 

िवचार केला नव्हता...’’ यावर सरस्वती म्हणते- 

‘‘रीटाच्या जातीिवषयी नसेल केला, पण बायकोच्या जातीिवषयी केला होता 

ना? मलुाांना स्थळां र्ोधताना केला होता ना? म्हणजे प्रितिष्ठत समाजात बायको नेहमी 

जातीतील आिण पे्रयसी, रखेल नेहमी ‘खालच्या’ जातीतील असण्याची परांपरा 

आह.े’’
२९

 महानगरीय समाजजीवनात स्त्रीकडे पाहण्याचा उपभोगवादी दृिष्टकोण 

साळवीच्या माध्यमातनू समोर येतो.
 
महानगरीय समाजजीवनातील ह े जातीय,  परुुषी 

स्तरीकरण ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीतनू येताना िदसत.े रीटा कुटुांबव्यवस्था नाकारते, 

िववाह नाकारते म्हणजेच समाजान े लादलेला धािमगक सांकेत रीटा नाकारते. रीटा ही 

बांडखोर नाियका म्हणनू वरील उदाहरणातनू पहायला िमळत.े त्यामळेु स्त्री-परुुषाच्या 

सांदभागतील सामिजक सांवेदन या कादांबरीमध्ये प्रकषागने उभे राहत.े 

‘नाितचरािम’ या मेघना पेठेंच्या कादांबरीत येणारा समाजस्तरही महानगरीय 

आह.े महानगरीय समाजस्तरात वावरणाऱ्या काही िस्त्रया िववाहसांस्था नाकारताना 

िदसतात. ‘नाितचरािम’ या कादांबरीतील नाियका ‘मीरा’ ही िववाहसांस्था नाकारताना 

िदसत.े महानगरात जीवन जगणाऱ्या िस्त्रयाांना िववाहसांस्थेिवषयी अनेक प्रश्न पडताना 

िदसतात. ‘िववाहाने नेमके काय साधले, खरोखरच िववाहातनू आपल्या मनार्ी जोडले 

जाणारे माणसू िमळत े का? िमळाले तर ते िटकून राहत े का? त्यासाठी स्त्रीलाच नेहमी 

अट्टाहास का करावा लागतो, ितला स्वतःचे मन का मारावे लागत,े ज्याच्यावर आपला 

भरवसा नाही, त्याच्यावर िकती िवसांबनू रहावे?’ अस े अनेक प्रश्न ‘नाितचरािम’ या 

कादांबरीच्या माध्यमातनू लेिखका मेघना पेठे याांनी माांडलेले आहते. िववाहात होणारा 
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अपेक्षाभांग व त्यातनू होणारी फरफट स्त्री व परुुष या दोघाांच्या वाटयाला येत.े ह ेवास्तव 

पेठे याांनी माांडले आह.े भारतीय िववाह व्यवस्थेतील अनेक अांतिवगरोध येथ ेप्रत्ययाला 

येतात. िववाह होऊनही सांसारात दोन मने जळुतात अस ेनाही. मैत्रीिवषयी सदु्चा सांर्य 

घेतला जातो. कादांबरीची नाियका मीरा म्हणते - ‚आपल्याला न भावणाऱ्या, आपल्यात 

न मावणाऱ्या, आपल्याला न पेलणाऱ्या माणसाबरोबर असायला लागणां. दसुऱ्यापेक्षा 

आपण कमी असलो तरी आिण जास्त असलो तरी दोघाांनाही ते वेगवेगळ्या प्रकारे 

दखुतांच.‛
३०

 मने जळुण्याआधीच िववाह करावा लागतो. मग कोणतीच तक्रार करता येत 

नाही. पेठे िलिहतात - ‚आधी एकत्र यावां, एकत्र राहून वगैरे बघावां, की काय बवुा 

जमतांय का आपलां, आिण मग बाांधनू घ्यावां, तर तसां नाही. उलटांच. आधी बाांधनू घाला 

त्या दोघाांना, आिण मग बसा पालथी मठू तोंडावर मारत !‛
३१

 मेघना पेठे याांनी मीराच्या 

माध्यमातनू स्त्री-परुुष याांच्यातील लैंिगक सबांधाबाबत प्रश्न उपिस्थत केलेले आहते. 

िववाह ही बाब वरकरणी सोयीची वाटत असली तरी ती स्त्रीपरुुष समानतेसाठी 

गैरसोईचीच ठरत,े ह ेसमाजसांवेदन येथ ेव्यि होत.े  

मेघना पेठे स्त्री-परुुष समानतेचा आग्रह धरतात. त्यात िलांगभाव समानता हीच 

त्याांना अिभपे्रत आह.े ‚बाई आिण परुुष ह्या कोटीमध्ये ह ेआक्रमण आिण समपगण वाटून 

दणे्यापेक्षा ह्या इच्छा मोकळ्याच ठेवल्या तर? म्हणजे ती बाई असो अथवा परुुष, मला 

दोन्हींची मभुा का नसावी ? कधी ह े िन कधी ते? कुठल्या दोन व्यिी, काळाच्या 

कुठल्या टप्पप्पयावर र्ेजसोबती म्हणनू एकत्र येतात ह े महत्त्वाचां नाही का?
३२

  िकां वा 

‘‘आपल्याला जे मनोमन पटतां, वा करावांसां वाटतां तसां जगायचां असेल वा करायचां 

असेल तर कुणाची बायको वा नवरा व्हायचां नसतां.’’
३३

 या िवचारातनू टोकाच्या 

िनष्कषागपयांत या कादांबरीतील नाियका मीरा येताना िदसत.े मात्र स्त्रीवादाचा जो मळू 
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उद्ङरे् आह े त्याला ह े िवचार समकक्ष होताना िदसतात. याबाबत रेखा इनामदार-साने 

म्हणतात, ‘‘गेल्या िपढीतील बायका र्रणागती पत्करत रािहल्या. परांत ुआता िनदगयपणे 

आत्मसन्मान पायदळी तडुिवणाऱ्या लग्नाने वा पे्रमान े बसणाऱ्या िनरगाठी िकतीही 

क्लेर् झाले तरी तोडून टाकणाऱ्या, अल्पसांख्य का होईना, पण िस्त्रया येथ ेिदसतात.’’
३४  

रेखा इनामदार-सान ेयाांच्या या िवधानातनू समाजातील पारांपररक धारणाांकडे पाहण्याची 

िस्त्रयाांची दृष्टी बदलनू ितचा आवाका वाढल्याचे िसद्च होत.े  

आर्ा बगे याांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीत खेडे आिण महानगरात वाढलेल्या 

मैिथलीच्या माध्यमातनू दोन समाजस्तराांवर वाढलेल्या मलुीच े भाविवश्व येत.े खेडे 

आिण महानगर, (मुांबई, मद्रास, बेंगलोर) कॉलेज, िवद्यापीठ या अवकार्ातले अनभुव 

या कादांबरीत येतात. या कादांबरीतही अनैितक सांबांध, नातेसांबांधातील िवश्वासघात, 

माणसात भेद िनमागण करणारी धमगव्यवस्था आदींच्या माध्यमातनू आधिुनक काळातील 

समाजसांवेदन आर्ा बग ेयाांनी साकारलेले आह.े 

‘भमूी’ या कादांबरीत भमूी ही व्यापक सामािजक सांकल्पना म्हणनू येत.े स्त्रीला 

भमूीची उपमा िदली जाते. कारण ती बीजधारण करणारी आह.े आर्ा बग ेयाांनी स्त्रीकडे 

भमूीच्या भिूमकेतनू पािहलेले आह.े त्यामळेु बीजधारण करणारी ही स्त्री आर्ा बग ेयाांना 

महत्त्वाची वाटत.े समाजामध्ये भमूीवर मालकी हक्क  प्रस्थािपत करून भमूीचा वापर 

करण े अस े वतगन परुुष करत असतो. या वतृ्तीवर आर्ा बग े प्रकार् टाकतात आिण 

समाजातील िविवध घटक स्त्रीला दयु्यमत्व कसे दतेात ह े सोदाहरण पटवनू दतेात. 

कादांबरीत  अम्माच्या मतृ्यनूांतर आत्त्या मैिथलीला मुांबईला घेऊन येत.े आत्त्याचा सावत्र 

मलुगा उदय दखेण्या मैिथलीकडे आकिषगत होतो. मैिथलीचा िनणगय न िवचारता ितला 
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‚त ूमला पसांद आहसे. मी आता मलुी पाहणार नाही.‛ अस ेसाांगनू मैिथलीला लग्नाची 

मागणी घालतो. आत्त्याचा सावत्र मलुगा ितला ररक्षातनू िफरवतो, रेस घेऊन दतेो, 

त्याबदल्यात ितच्यार्ी ‘सलगी’ करू पाहतो. उदयच्या वतगनाला िवरोध करणाऱ्  या 

मैिथलीला म्हणतो,- ‚काय हरकत आह ेगां !...‛ ‚मी लग्नच करणार आह ेतझु्यार्ी. मी 

उद्याच बोलेन आईर्ी.‛
३५

 स्वतःहून  हॉटेलमध्ये दोन तासाांसाठी खोली बकु करतो, 

मैिथली येत नाही अस े िदसताच  ितच्यावर िचडतो. उदय आपल्या इच्छा, वासना 

याांच्या पतूीसाठी मैिथलीचा पयागयान े ितच्या र्रीराचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतो. 

परुुषप्रधान व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात स्त्रीला भोगवस्त ूम्हणनू पाहणाऱ्या या प्रवतृ्तीकडे 

आर्ा बग ेयाांनी उदयच्या माध्यमातनू प्रकार् टाकलेला आह.े उदयने मैिथलीला पसांद 

करताना केवळ ितच ेसौंदयग हा िनकष लावला आह.े सौंदयग या िनकषावरती मैिथलीला 

पसांद करणाऱ्  या उदयच्या माध्यमातनू िववाहामध्ये मलुीच्या र्रीरिनष्ठ सौंदयागला 

असणारे महत्त्व लेिखकेने अधोरेिखत केलेले आह.े  

दहावीला नापास झालेली मैिथली चाांगल्या प्रकारे अभ्यास करून बारावीला 

उत्तम माकग  िमळवत.े ितची  बिुद्चमत्ता, गणुवत्ता व इच्छा असनूही  आिथगक अडचणीमळेु 

मेिडकला जाता येत नाही. परुुषप्रधान व्यवस्था िस्त्रयाांच्या बाबतीत जीवनाच्या िविर्ष्ट 

टप्पप्पयाांवर िविर्ष्ट भिूमका स्वीकारण्याबाबत  आग्रही असत.े एखादी  गोष्ट वेळेत झाली 

नाही तर त्याचे गांभीर पररणाम ‘केवळ स्त्री’लाच आयषु्यभर भोगावे लागतात. उदा. 

मैिथलीला आत्त्या िवचारत,े 

‘तो लाांबचा रस्ता आह.े तझुी आधीच दोन वषग गेलीत... लग्न केव्हा करर्ील ?’ 

‘म्हणजे पैर्ाचा प्रश्न नाही का?’ ितनां िवचारलां. 
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‘ आह,े तोच आह.े पण हा सधु्दा आह.ेमलुींचां एक एक वषग महत्त्वाचां असतां.’
३६

  

‘फि मलुींचां!’ मैिथलीचा हा प्रश्न स्त्री-परुुषात केला जाणारा भेदभाव अधोरेिखत 

करतो. जीवनातील महत्त्वपणूग गोष्टींसाठी (िर्क्षण, िववाह, अपत्यप्राप्ती) असलेली 

सीमारेषा केवळ िस्त्रयाांसाठी असत.े ह ेसमाजसांवेदन लेिखका अधोरेिखत करत.े 

दवेस्थळीबाई दाांडेकराच्या मदतीने रग्जच्या आहारी गेलेल्या आपल्या मलुाला-

र्ांतनलूा व्यसनमिु करून परत आणतात. दाांडेकर अडचणीच्यावेळी केलेल्या मदतीची 

िकां मत  दवेस्थळीबाई ांकडून परेुपरू वसलू करतात. दवेस्थळीबाईचे चाररत्र्यहनन करण्याचा 

प्रयत्न करतात. दवेस्थळीबाई ांच्या पोटातील गभग आपलाच आह ेअर्ा बातम्या दाांडेकर 

पसरवतात. त्याचा पररणाम र्ांतनचू्या बालमनावर व कुटुांबावर  होतो. र्ांतन,ू  

दवेस्थळीबाई व प्रोफेसर दवेस्थळी अर्ी कुटुांबाची िवभागणी होते. या घटनेतनू 

दाांडेकराांच्या कपटी प्रवतृ्तीचा प्रत्यय येतो. र्ांतन ू मैिथलीला म्हणतो  ‘आय हवॅ लॉस्ट 

माय चाईल्डहूड या माणसामळुां. माझ्या सगळ्या दबुळ्या, वाईट िदवसाांचा हा माणसू 

पे्रक्षक होता- नसुता पे्रक्षक.’
३७ 

 दवेस्थळीबाई मैिथलीला आपल्या अडचणीचा 

गैरफायदा घेणाऱ्या, केलेल्या मदतीची परेुपरू िकां मत वसलू करणाऱ्या दाांडेकराांिवषयी 

साांगतात, 

‘पण मैिथली, हा माणसू भरवसा करावा असा नाही.’ 

‘दाांडेकर साधा माणसू नव्हता. त्याांनी त्याांची सगळी िकां मत परेुपरू वसलूही केली.  

आपल्या काही गरजेनां जेव्हा आपण एखाद्या परुुषाला जवळ करतो नां, तेव्हा 

आपल्याला त्याची िवपररतच िकां मत मोजावी लागत.े’
३८

 दवेस्थळीबाईचे ह े उद्गार 

दाांडेकराांची  फसवी, आपमतलबी, स्वाथी प्रवतृ्ती अधोरेिखत करतात. मैिथलीने  
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स्वकष्टाने व िजद्ङीने िर्क्षण पणूग करून स्वतःच्या अिस्तत्वाची भमूी तयार केलेली आह.े 

आत्त्याच्या घरी आिश्रत म्हणनू राहणारी मैिथली प्राप्त पररिस्थतीतीतनू बाहरे पडण्यासाठी 

दवेस्थळीबाईचा मलुगा र्ांतन ू याच्यार्ी िववाह करत.े पण आयषु्यभर त्याांचे भावबांध 

जळुत नाहीत. स्वतःबद्ङल नकारात्मक िवचार करणाऱ्  या र्ांतनलूा वाटते आपल्या 

बाबतीत मात्र नेहमीच वाईट घडत.े सवाांचे आयषु्य असेच असत ेम्हणनू समजावणाऱ्  या 

मैिथलीला र्ांतन ू  म्हणतो, ‚तझुां कुठां तसां आह?े फेलोिर्प घेतलीस. पीएच. डी. ही 

िमळाली. यिुनव्हिसगटीत िर्कवतेस. तझुां जग िवस्तारलां. You are making rapid 

strides. मी मात्र थाांबलो आह.े फार पवूीच.‛
३९

  र्ांतन ूमैिथलीच ेप्रगतर्ील कररअर व 

आपल्या थाांबलेल्या आयषु्याची तलुना करतो. या तफावतीमळेु तो अस्वस्थ होतो. 

स्वतःच्या अिस्तत्वाचा लोप त्याला अिधक क्लेर्दायक वाटतो. आपले अिस्तत्व लोप 

पावत असताना मैिथलीने स्वप्रयत्नाांने तयार केलेल्या अिस्तत्विनिमगतीची भमूी अडथळा 

बनत े ह े प्रखर समाजसांवेदन आर्ा बग े याांनी मैिथली-र्ांतन ू या पात्राांच्या  माध्यमातनू 

व्यि केलेले आह.े 

उपरोि उदाहरणाांच्या अनषुांगाने स्वतांत्र होऊ पाहणारी स्त्री आिण परुुषी 

वचगस्वाला बळी गेलेली स्त्री अर्ा कात्रीत सापडलेल्या स्त्रीच्या सामािजक िस्थतीचे 

सामािजक सांवेदन आर्ा बग ेयाांनी ‘भमूी’ कादांबरीत  माांडलेले आह.े 

प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबरीत गोकणाग आिण लकुळा महार याांच्या 

र्ोषण आिण हालअपेष्टाांची कहाणी येत.े वऱ्हाडातील समाजजीवन, तेथील दाररद््रय, 

उपासमार, आरोग्याच्या सिुवधाांचा अभाव आिण माणसाांच्या सांकटाांचा फायदा घेऊन 

त्याांना लटुणारी मध्यमवगीय मानिसकता या कादांबरीतनू येत.े खेडयातनू सांसार घेऊन  



 

[१२२] 

 

र्हरात जाणाऱ्या गोकणाग आिण लकुळा महार याांचा भोगवटा या कादांबरीतनू येतो. 

ग्रामीणस्तरावरील समाजात जगणारी माणसे र्हरात गेल्यानांतर त्याांच्या आयषु्याची 

होणारी ससेहोलपट या कादांबरीतनू दाखिवलेली आह.े‘बढुाई’ ही गावगाड्यातील, 

खेड्यातील समाजिचत्रण करणारी कादांबरी आह.े या कादांबरीत खेड्यातील गावगाडा 

येतो. र्ेतीवर आधाररत असलेला सांपणूग गाव या कादांबरीमध्ये प्रतीकात्मकतेने आलेला 

आह.े गावगाड्यातील िविवध जातींचे सामािजक सांदभग त्यात येतात. तसेच स्त्री-

परुुषाांच्या दयु्यमत्वाचे अनेक सांदभग लेिखकेने नेमकेपणाने माांडलेले आहते. या बाबतची 

काही उदाहरणे पाहता येतील.  

 उदा. ‘आता नवजीवन नगरातही पाांढऱ्  या चनु्याच्या रेघा मारून काळ्या मातीचां. 

पाांढरीकरण सरुू होतां. चारपाच िपढ्याांआधी ह े कोणाला साांगनूही खरां वाटलां नसतां. 

कारण पवूी काळ्या जिमनीला काळी आई म्हणत. फार तर ितला ‘िर्वार’ म्हणत, तर 

पाांढऱ्  या जिमनीला ‘गाव’ म्हणत. ह्या पाांढऱ्  या जिमनीवरच माणसां वसायची. काही 

गावकुसाबाहरे असली तरी जमीन पाांढरीच असायची. ह्या पाांढऱ्  या मातीवर पाांढऱ्  या 

मातीचीच घरां बाांधली जायची. ती िपढ्यान ्िपढ्या िटकवायची. ही घरां सावरण्यासाठीही 

पाांढरीच माती वापरली जायची. पण तरी ही घरां मजबतू असायची. नातवांड, पतवांड 

आरामात पाहायची. आपल्या ओलाव्यात माणसाांना बाांधनू ठेवायची. माणसांही मग 

पाांढरेपण जपायची. उजळ मार्थयानां वावरायची. बघता बघता पाांढऱ्  या केसाांची होऊन 

जायची.’
४० 

 माणसे ितथल्या मातीर्ी कर्ी जखडलेली असतात त्याचे वास्तवदर्ी 

िचत्रण येथ ेआले आह.े समाज सांवेदनेिवषयीचे पढुील दसुरे उदाहरण पाहता येईल.  
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‘गावां सांपली की काळ्या पाांढऱ्  या मातीची सरिमसळ िदसायची. इथां 

‘‘खयवाळी’’ असायची. वावरातनू िपकणाऱ्  या धान्याांचां रूपाांतर इथां मोत्यात व्हायचां. 

माणसाांच्या, लेकराबाकराांच्या, उडत्या पाखराांच्या मखुी पडणारे मोती! इथां ज्वारीची 

रास लागायची. पण त्या आधी ही जमीन पाांढऱ्  या मातीनां सावरली जायची. सावरल्या 

भईुवर कणसाांचे ढीग पडायचे. मग मध्ये रोवलेल्या मेढी भोवती बैलां जुांपले जायचे. ते 

गोलाकार िफरायचे. मदन उफणले की िपवळ्या सोन्याची रास व्हायची.’
४१

 उपरोि 

उदाहरणाांतनू लेिखका  कृिषसांवेदन हा ग्रामीण जीवनाचा महत्त्वपणूग भाग असल्याचे 

अधोरेिखत करत े .ग्रामीण स्तरात  कृिष जीवनार्ी सबांिधत  समहूाच्या  जगण्याची सोय 

झालेली असत.े एकमेकाांच्या आधाराने ह ेसमहू  जगतात. या सांबांधीचे पढुील उदाहरण 

पाहा.- उदा. ‘गोकणाग त्याांना बाजलूा सारत, दडुक्या चालीनां घराच्या आरे्नां झेपावत 

रस्त्याला लागली. स्वयांपाकाची तर सोय जमली होती. गोकणाग तसां कोणाला काही 

मागत नव्हती. फि या र्ेत मालकाचां व ितचां जास्त पटायचां. बढुाही या मालकाकडे 

सोकारीला होता. त्यामळेु त्याला गोकणागच्या घराबद्ङल ओढ वाटायची. तर्ी गोकणागही 

गावात सगळ्याांर्ी बोलनू चालनू चाांगली होती. पण कार्ीराम पाटलाच्या बायकोर्ी 

पारबतीर्ी ितचां जास्तच पटायचां. गोकणाग ितचां अडलांनडलां काम करून घ्यायची. तीही 

गोकणागला वड्या, पापड, लोणची असली नवायी द्यायची. मदु्ङाम हाका मारून ितला 

बोलवायची. यमनुीचांही असांच होतां. दवेकी पाटलीन ितला घासातला घास दते होती. 

त्याांच्या गावात असां चालतच होतां. माणसां नवीन काही केलां की, एकमेकाांना दते होती. 

उलट दसुऱ्  याला दतेा याव म्हणनू, मदु्ङाम काहीतरी करत होती. नवायीची वस्त ू जरा 

जास्तच करण्याची पद्चत होती.’
४२

  लेिखकेने  जगणे आिण जगवणे या प्रकृतीधमागवर 

ग्रामजीवन उभ ेरािहलेले दाखिवलेले आह.े   
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ग्रामीण जीवन अनेक कष्टकरी माणसाांच्या श्रमातनू उभे राहत असत.े पण ितथे 

व्यवहारसदु्चा महत्त्वाचा ठरतो. उदा. ‘आज दोनरे् रुपये िदसले तरी, ते फुकट तर कोणी 

दणेारच नाही. त्याचा माल पािहला िकां मती! गेला चोरीिबरी, तर नसती आफत त्यापेक्षा 

आपल्या गावातली सोकारी बरी! वावरात ढोरां घसुले तरी मालक िततक्यापरुताच 

कल्ला करत.े पैसे काटत नाही. तर त्यालाही माहीत असत.े वावर फि आपल्याचसाठी 

िपकत नाही. त्याच िचडीभोरींचा िहस्सा असतो, ढोरावासराांचाही िहस्सा असतो. 

गावातील अलतेुदार-बलतेुदार याांचा िहस्सा असतो. मागणाऱ्याांचा िहस्सा असतो. 

त्यामळेु र्ेतकरी चपू बसतो. उलट मनात म्हणतो, ‘‘ज्याचा िहस्सा त्यानां उचलला, बरा 

भार हलका झाला.’
४३

 या उदाहरणाांमधनू लेिखका या कादांबरीतील आर्याचे  

सामािजक पातळीवर नेमकेपणाने िचत्रण करत.े 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीत येणारे समाजसांवेदन ह ेबहुस्तरीय 

आह.े समाजातील वेगवेगळ्या जातसमहूाांचे िचत्रण या कादांबरीतनू येते. यामध्ये खेडे, 

र्हर आिण महानगर अस े स्तर आढळतात. खेड्याांची सांस्कृती, तेथील बदल या 

कादांबऱ्याांमधनू येतात. दिलत, भटके-िवमिु, आिदवासी, कष्टकरी, वेश्या, 

कां पन्याांमधील कापोरेट सांस्कृती, महािवद्यालयीन-िवद्यापीठ स्तर, एनजीओ आदी 

स्तराांचे िचत्रण या कादांबरीतनू येत.े 

३.३ ‘स्वत्वाचा’ शोध 

१९९० नांतर िस्त्रयाांचा स्वतःकडे पाहण्याचा दृिष्टकोण बदलला. आपण स्त्री 

आहोत आिण स्त्री ही माणसू आह,े असा िवचार िस्त्रया करू लागल्याने त्याांच्या 

वैचाररक धारणात बदल झालेला िदसनू येतो. त्याांनी घेतलेला स्वतःचा र्ोध हा 



 

[१२५] 

 

अिस्तत्वर्ोधाची जाणीव म्हणनू पाहता येईल. या अिस्तत्वर्ोधाबाबत िसिसिलया 

काव्हागलो म्हणतात, ‘‘स्त्रीने स्वतःचा र्ोध घेणे, स्वतःचा अवकार्, स्वतःचे स्थान, 

स्वत्व आिण सत्त्व िसद्च करण,े भाविनक गुांता याांतनू स्वतःची सोडवणकू करून घेण े

आिण त्यासाठी  आटािपटा करण,े याांच ेदर्गन घडिवण्याचा प्रयत्न या कालखांडातल्या 

अनेक मिहला लेिखकाांनी केलेला आह.े’’
४४  

काव्हागलो याांनी या कालखांडातील 

िस्त्रयाांच्या अिस्तत्वर्ोधािवषयी जे िवधान केलेले आह,े त्या िवधानातनू या काळातील 

िस्त्रयाांच्या लेखनातनू प्रकट होणाऱ्या अिस्तत्वर्ोधाचे सतू्र लक्षात येते. ह ेसतू्र समजनू 

साांगणारी अांिबका सरकार याांची ‘एका श्वासाचां अांतर’ ही कादांबरी अत्यांत महत्त्वाची 

आह.े यामधील नाियका कावेरी बँकेत नोकरी करणारी, घटस्फोट आिण पनुिवगवाह या 

प्रिक्रयेतनू गेलेली स्त्री आह.े कॅन्सरर्ी सामना करत आत्मसन्मानाने मतृ्यचूी प्रितक्षा 

करत ती जगत आह.े ितच्या जगण्याचा र्ोध अांिबका सरकार याांनी ‘एका श्वासाचां 

अांतर’ या कादांबरीत घेतलेला आह.े आपल्या जगण्यार्ी िचकटलेल्या प्रत्येक बाबींचा 

गुांता कावेरी आपल्या परीन े सोडवताना िदसत.े स्वतःच्या जीवनाकडे आिण त्यातील 

नातेसांबांधाांकडे पाहण्याचा िनखळ दृिष्टकोण या अिस्तत्वर्ोधातनू पढेु येताना िदसतो. 

‘आिण आपले काितगकवरले पे्रम म्हणजे काय? आपण त्याला एकटीने साांभाळले, 

वाढवले असा अहांकार? तो फि आपला, एकटीचा असला मालकीचा हक्क? त्यान े

बायको मलुाांना मागे सारून आपल्यासाठी झटावे, ह-ेते कराव े असल्या मागण्या? तो 

परेुसा भेटत नाही म्हणनू होणारी िनरार्ा? पे्रमाच्या िनर्ाण्या का ह्या? आिण 

बापाबद्ङलच्या आपल्या तक्रारी म्हणजे काांगावा नाही कर्ावरून?’
४५ 

 ह ेकावेरीचे उद्गार 

एकाच पातळीवर परुुषी नातेसांबांधाबद्ङलचे भाव स्पष्ट करतात. मलुगा आिण नवरा याांच े

आपल्या आयषु्यातील स्थान काय? परुुषाांवर आपण मालकी हक्क गाजवतो की परुुष 
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आपल्यावर वचगस्व गाजवतात याबद्ङलचा ितढा या उद्गारातनू अिधक प्रामािणकपणे 

स्पष्ट होतो. स्वतःकडे पाहण्याचा दृिष्टकोण आिण त्यातनू िदसनू येणारा स्वत्वर्ोध 

कावेरीच्या माध्यमातनू अांिबका सरकार याांनी दाखवलेला आह.े तर स्वतःला, स्वतःचा 

अवकार् गवसल्याचा र्ोध किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत आह.े ‘आता 

पनु्हा नव्या वळणावर येऊन थाांबले आह;े पण तेव्हासारखां, भिवष्यात काहीच नाही 

िकां वा भीती वाटतेय... असां आता मी म्हणणार नाही. कारण पढुचा एखादा इवलासा 

क्षण झळाळत सामोरा येईल आिण तेजाचा हात पढेु करून म्हणेल, चल, ही तझुी 

वाट!’
४६

 ह ेप्रफुल्लाचे उद्गार स्त्रीला स्वतःचा गवसलेला अवकार् याबद्ङलचा भाव स्पष्ट 

करतात.  

 ‘ब्र’ मधील नाियका प्रफुल्ला आिदवासी स्त्रीचे जगणे, सोसणे, भोगणे जाणनू 

घेताना िदसत.े आिदवासी िस्त्रयाांचा जीवनसांघषग पाहून प्रफुल्ला स्वतःच्या आयषु्यातील 

दःुखाला जाणतेपणाने तोंड द्यायला िर्कत.े प्रफुल्ला  अहवाल तयार करण्याच्या  

िनिमत्तान े आिदवासी वाड्यावस्त्याांपयांत जाऊन आिदवासी  िस्त्रयाांर्ी सांवाद साधत.े 

त्याांच्या कहाण्या ऐकून कधी द:ुखी होत ेतर कधी समस्त स्त्रीजातीच े जगणे अनभुवताना 

िदसत.े ती म्हणते- 

‘माझा िवचार करता करता मी इतराांचाही िवचार करू लागले. मग हळूहळू मी 

करत असलेला माझा िवचार आिण इतराांचा िवचार याांच्या सीमारेषा धसूर होत 

गेल्या.’
४७
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‘सरुूवात केली की, सापडत जातात वाटा अर्ाच, अगदीच सारां िनरार् व्हावां 

असां काही नाहीये सगळीकडे.’
४८

  आिदवासी भागात  काम करताना वैिवध्यपणूग 

अनभुवामळेु पररपक्व, प्रगल्भ झालेली प्रफुल्ला म्हणत,े 

‘प्रवासाची धास्ती, अनोळखी जागाांची भीती कमीकमी होत गेली. 

माणसाांिवषयी िवश्वास वाटू लागला... आिण स्वतःिवषयीही.’
४९

  

स्वतःचा आत्मिवश्वास पणूगपणे गमावलेल्या प्रफुल्लाचा आत्मिवश्वासाकडे, 

आत्मिनभगरतेकडे, अिस्तत्विनिमगतीकडे होत चाललेला प्रवास वरील िवधानाांतनू व्यि 

होतो. ‘पषु्कळ काळ मी पररस्थीतीच्या ताब्यात घालवला आह.े पण पररिस्थतीला 

आपणही जबाबदार आहोत, ह े कळून चकुलांय आता. आता परीस्थीतीला मी 

वळवायला हवांय माझ्या कक्षेत... चाांगल्या र्क्यता अजमावत... अनकूुलतेच्या 

िदरे्नां.’
५०

 अन्य िस्त्रयाांच्या िविवध समस्याांचा पररचय झाल्यावर जगण्याचे आलेले भान 

लेिखका येथ ेव्यि करताना िदसत.े  

  एका अथी दसुऱ्  या स्त्रीमधे िमसळत जाण्याच्या या प्रिक्रयेमळेु सदु्चा 

िस्त्रयामध्ये लढाऊ वतृ्ती िनमागण होऊ र्कत ेयाचे भान व्यि करताना किवता महाजन 

सांघटनेची कायगकती प्रितमार्ी प्रफुल्लाने साधलेल्या सांवादात िलिहतात- ‘दरम्यानच्या 

काळात आपलीही काय आवडिनवड असते, कल्पना असतात; आपणही एखाद्या 

गोष्टीचा िवचार करू  र्कतो... ह ेसारां िवसरूनच गेले होत ेमी. आिण ह ेिवसरलांय याांच 

भान यायलाही मला इतका प्रवास करावा लागला... कर्ाचीही भीती वाटायची मला... 

पण या बायकाांच्या चेहऱ्याांत स्वतःचां प्रितिबांब पाहण्यास सरुुवात केली ना, तेव्हापासनू 
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हळूहळू नकळत िवरून गेली हलकेच ही भीतीची जाणीव...’
५१

  व्यवस्थेच्या बांधनातनू 

मिु होण्याचा हा नवा मागग प्रफुल्लला सापडतो.  

 िनवडून आलेल्या आिदवासी िस्त्रयाांना समाजातील प्रितिष्ठत परुुषाांकडून  

दयु्यम वागणकू िमळत.े ‘ब्र’ कादांबरीतील मिहला बालकल्याण िवभागाच्या सभापतीला 

केवळ स्त्री म्हणनू जनुी गाडी िदली जाते.  ती आपले द:ुख व्यि करताना म्हणत.े- 

‚सभापतीला चाांगली गाडी िमळते. माझी गाडी ढकलस्टाटग, सारखी िबघडायची. एकदा 

रस्त्यातच गाडी बांद पडली. दसुऱ्  या िदवर्ी पेपरला बातमी, की सभापती गाडी 

ढकलताहते. इतर पदािधकाऱ्  याकडे चाांगल्या गाड्या. पण मी मिहला सभापती. मग 

कधी रांिजता मॅडम त्याांच्या गाडीतनू न्यायच्या, तर लोक म्हणायचे की सभापती 

िपवळ्या िदव्याच्या गाडीतनू िफरतात, म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा.‛
५२

 स्त्री म्हणनू 

समाजात सोसावी लागणारी अवहलेना ‘ब्र’ कादांबरीतनू अनेक प्रसांगातनू व्यि झालेली 

आह.े यातनू िस्त्रयाांना  येणारे आत्मभान लेिखकेने अधोरेिखत केलेले आह.े सामािजक 

कायागत अगे्रसर असलेली व स्वत्वर्ोधाची  जाणीव झालेली  नवलीबाई प्रफुल्लाला  

साांगते, ‚पण ह्या अनभुवातनू आम्ही िर्कलो.एकदा असां फिर्वलां म्हणजे काय सदान 

कदा फिर्वता येते काय ? आता आमी दम भरू िठवलाय, पनु्याांदा जर अर्ी सभा 

स्थिगत केली , तां सभेची पढुची तारीख मागण्याचा आगे्रव आमी धरणार आहोत.‛
५३

   

 ‘भमूी’मधील मैिथली आपल्या धमग, परांपरा आिण त्यातील ईश्वर या 

सांकल्पनेला आव्हान दतेाना िदसत.े याबाबत बदु्चीची दवेता सरस्वतीबद्ङलचा आत्त्या  

आिण मैिथलीमधील सांवाद महत्त्वाचा आह.े बदु्चीच्या पाठीमागची पे्ररक र्िी म्हणनू 
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सरस्वतीकडे पाहणारी आत्त्या आिण ितला प्रश्न िवचारणारी मैिथली परांपरेर्ी दोन हात 

करताना िदसतात. त्याांच्यातील हा सांवाद पाहा.- 

‘‘ही र्िी फि चाांगल्याच गोष्टीमागे असत?े’’ 

‘हो’ 

‘‘पण मग वाईट गोष्टी का होतात?’’ 

‘‘कुठल्या वाईट गोष्टी?’’ 

‘‘हचे ना. अम्मा गेली; मला माझी र्ाळा सोडावी लागली, इथां यावां 

लागलां.’’
५४ 

 

या मैिथलीच्या उद्गारातनू ितचा स्वतांत्र िवचार प्रकट होतो. अनाथ मैिथलीला 

स्वतःच्या अिस्तत्विनिमगतीसाठी प्रवतृ्त करणाऱ्या आत्त्याला स्वत:चा अवकार् 

गवसलेला आह.े उदयर्ी लग्न करायला तयार झालेल्या मैिथलीला  आत्त्या म्हणते 

‘भरोसा फि स्वत:चा करावा, तोही स्वत:चा स्वत:ला करता यावा याकरता काही 

करावां लागतां, मैिथली! असां दसुऱ्याच्या मागां जाऊन तो नाही येत.’
५५

  िकां वा ‘आपलां 

वेगळेपण आपल्याजवळ गां. पण ते आपण जपायचां. आपल्या स्वतःकरता.’
५६

  

मैिथलीच्या आत्त्याचे ह ेिवचार ितच्या आत्मिनभगरतेचे सचुन करताना िदसतात.  

स्वािभमानी मैिथलीलाही  ितला आयषु्यात काय हवे आह े याचा  र्ोध 

लागलेला आह.े ती आत्त्याला म्हणत े‘तमुच्या वळेेपासनू आमच्या वेळेपयांत पािहलां नां 

आत्त्या, तर काही खपू फरक नसेल. थोड्या फार फरकानां त,ू मी आिण मधल्या इतर 

सगळ्या जणी सारख्याच अस.ूआपल्या मनात काही उमीच उसळू नयेत असाच परुा 
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बांदोबस्त ! कारण कुठलीही आांतररक उमी, प्रथम फि मिुीचीच अस ू र्कत.े त ू

काळजी करु नको-स्वत:चा सन्मान मी जपीन.मी आता खपू र्हाणी झाले आह.े’
५७

  

 र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीतील येणारी रीटा 

कादांबरीच्या उत्तराधागत स्वतःचा र्ोध घेताना िदसत.े आई-वडील आिण िप्रयकर 

साळवी याांच्यातील नातेसांबांध नाकारून स्वतःच्या घरात राहून वेगळा िवचार करताना 

िदसत.े स्वत्वाची जाणीव झालेली रीटा साळवीला म्हणते- ‘माझ्या आयषु्यातलां तझुां 

स्थान मी काढून घेतेय. तझु्या िठकाणी दसुरा कोणी बसणार नाही, िकां वा कोणाला मी 

बसव ू इिच्छते म्हणनू नाही, तर ते स्थान मी आता कोणालाच दऊे इिच्छत नाही 

म्हणनू.’
५८

  िकां वा  ‘सचुवण्याला फार महत्त्व आह.ेपण तझु्यातनू मी स्वत:ला समजनू 

घेऊ र्कले ही अिधक महत्त्वाची गोष्ट. त ू मला िवचार करायला एकाांत िदलास. 

भोवऱ्यातनू स्वत:ला ओढून काढून मी तीरावर येऊ र्कले ती त्यामळुां’
५९

 आत्मभान 

आल्यामळेु रीटा परुुषािर्वायचे जगणे स्वीकारते. याबाबत स्त्रीिलिखत सािहत्याच्या 

अभ्यासक डॉ. र्ोभा नाईक म्हणतात, ‘‘पारांपररक समाज आिण त्यान ेिनमागण केलेल्या 

चौकटीत राहून परुुषकें द्री अवकार्ात श्वास घेता घेता अचानक ‘स्व’ची जाणीव 

झालेली नवी स्त्री याचे प्रत्ययकारी िचत्रण लेिखकेने येथ े रेखाटले आह.े’’
६०

 एकां दरीत 

स्त्रीच्या स्वत्वर्ोधाची अनेक रूपे १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत  कादांबरीतनू प्रत्ययाला 

येतात. 

मेघना पेठे याांच्या कादांबरीतनू येणारा स्वत्वर्ोध हा वैचाररक आह.े 

‘नाितचरािम’ या कादांबरीत स्वातांत्र्य आिण स्व-िनणगयान े जगणाऱ्या आधिुनक 

काळातल्या सांवेदनर्ील आिण हळव्या स्त्रीत्वाचा आिवष्कार मीरा या नाियकेच्या 
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माध्यमातनू लेिखका मेघना पेठे याांनी माांडलेला आह.े याबाबत िकर्ोर सानप म्हणतात, 

‘‘मेघनाच्या नाियकाांच्या वाट्याला आलेले जीवन, ितच्या नाियकाांनी स्वतःहून 

िनवडलेल्या पयागयार्ी जळुवनू घेण्यात त्याांना कुणाच्या मदतीची गरज उरत नाही. ह्या 

नाियका स्त्रीमनाचा तळ ढवळून काढणाऱ्या आिण जीवनाकडे पाहण्याची समांजस जाण 

समाजात िनमागण करणाऱ्या आहते.’’
६१ 

 सानप याांच्या िवधानातनू मेघना पेठे याांचा 

स्त्रीत्वाकडे पाहण्याचादृिष्टकोण उघड होतो. त्याांच्या नाियकानी स्वतः व्यवस्थाबदलाला 

स्वीकारलेलेअसते. व्यवस्थाबदलासाठी त्या स्वतःहून तयार असतात. अर्ावेळी त्या 

दसुऱ्याांवर अवलांबनू राहत नाहीत. परांत ु त्याांच्या कादांबरीतनू येणारा स्वत्वर्ोध हा 

आत्मग्न स्वरूपाचा आह.े यात समांजसपणा आह,े पण समाजबदलाची जाणीव िदसत 

नाही. या जािणवेतनू आपण स्त्रीवादी आहोत, असा आव त्याांच्या नाियका आणत 

नाहीत. मेघना पेठे या आपण स्त्रीवादी असल्याचे नाकारतात. परांत ुत्याांच्या कादांबरीतनू 

येणारा िवचार या स्त्रीवादाला सामावनू घेणारा आह.े ‘आपल्याला जे मनोमन पटतां, वा 

करावांसां वाटतां, तसां जगायचां असेल वा करायचां असेल तर कुणाची बायको वा नवरा 

व्हायचां नसतां.’
६२ 

 उदाहणादाखल काही िवधाने पाहा.-  

 ‘मला पोिर्ांदा नको आह.े सांरक्षक पोलीसही नको आह.े मला नेकीनां आिण 

उत्साहानां जगणारा आिण जग ूदणेारा, िनरोगी, प्रामािणक, सहचर, सोबती हवा आह.े’
६३

  

 ‘त ू काय िकां वा कोणी, अगदी िर्कां दर अथवा आईनस्टाईन काय, मला 

नाकारण्यामळेु मी स्वत:ला ददुवैी िकां वा क:पदाथग मानणार नव्हते. तेवढी माझी 

आत्मप्रितमा भसुभरु्ीत नव्हतीचां’
६४
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    ‘बाईनां का असावां, कर्ासाठी, िकां वा कोणासाठी...ितच्या आयषु्याचा अथग 

कर्ात आह?े त्याचा पाट कुठला? पोत कसला? कर्ात मानवी ितनां ितच्या आयषु्याची 

इितकतगव्यता?’
६५

  

 ‘आपण ज्याला मिुी म्हणतो ती काही बाजारात फुकट िमळणारी गोष्ट नाही. 

ितचीही एक िकमत आह.े मिुी आधी िमळत,े आिण िकां मत वाटेवर टप्पप्पयाटप्पप्पयानां  

मोजत राहावी लागत.े’
६६

   

  मीराचे वरील उद्गार स्वत्वाचा र्ोध अिधक स्वतांत्रपणे  माांडतात. मीरासारख्या 

िस्त्रया स्वतः स्वातांत्र्य घतेात, िनणगय घेतात, आपण िनवडलेल्या वाटेवरून जाताना 

िनणगय चकुला तर, त्याांना पिात्ताप होत नाही. कोणत्या परुुषाला नाकारायचे आिण 

कोणत्या परुुषाला जवळ करायचे याचा िवचारदखेील करताना त्या िदसतात. या 

नाियका परुुषाला स्वतःच्या अिस्तत्वावर घाला घाल ू दते नाहीत. नकाराचे अथवा 

स्वीकाराचे स्वातांत्र्य घेऊन त्या  परुुषाांना त्याांच्या पातळीवर ठेवतात. ‘हा अवकार् 

आिण त्यातला घेऊन जाणारा उजेड आिण जाऊन येणारा अांधार िनव्वळ आपला 

आह.े.. इथां आपण कस े जगलो आिण कधी मलेो ते कुणाला कळणारसदु्चा नाही... 

आताही आिण मगही... कधीच अर्ी या साऱ्याांची अांितमता कळून ह े सारां जगणां... 

म्हणजे एकटां जगणां!’
६७

 पराकोटीच्या व्यििवादातनू आलेले ह ेमीराचे िचांतन परुुषाला 

वतुगळाच्या बाहरेच ठेवताना िदसत.े जगाच्या पातळीवर िवचार करणारी मीरा, ही 

व्यििवादी वाटत असली तरी ती स्वतःबद्ङल आपल्या पयागवरणाबद्ङल िवचार करताना 

िदसत.े‘उगीच भराभरा वाढलो, वड िपांपळासारखे, तर घराचे छत भेदनू बाहरे पडावां 

लागेल म्हणनू... बाई, जोडीदार िनवडताना त्याांच्यात काहीतरी नखभर, रेषभऱ, केसभर, 
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थेंबभर तरी आपल्यापेक्षा सरस असेल असां बघते. िकां वा जे कोणी बाईसाठी जोडीदार 

िनवडतात, ते तरी ह ेबघतात... एकूणच नवरा आपल्यापेक्षा दर्ाांगळु जास्त असलेला 

बरा... आिण नसला, तरी तर्ी कल्पना करून घ्यायची जीवाची आिण समपगण, त्या 

भ्रमाच्या बारक्या तांतलूा लटकावनू ठेवायचां (आिण ह े सगळां समपगण ही साांस्कृितक 

परांपरा म्हणनू बरां का!)’
६८

 ‘नाितचरािम’मधील मीराचा हा िवचार पािहला तर 

परुुषसत्ताक व्यवस्थेच्या िवरोधाचे रूप दर्गिवतो.  

प्रितभा रानडे याांच्या ‘रेघोट्या’मधील िनमगलादखेील स्वतःच्या स्वत्वाचा र्ोध 

घेताना िदसत.ेिनमगला स्वतःर्ी सांवाद साधते. ‘ितर्ीत आल्यावर कळू लागलां होतां, की 

आयषु्यानां आतापयांत आपल्याला िदलां होतां ते परेुसां नव्हतां. आयषु्यात आणखी 

काहीतरी हवां होतां. आयषु्यात आपल्याला सगळांच काही िमळू र्कत नाही मग 

समजतूदारपणानां फारर्ा कसल्या अपेक्षा ठेवणां सोडून िदलां होतां. त्याच वेळी 

िचत्रकलेचा हा पररस हातार्ी आला होता. आिण आयषु्याचां सोनां व्हायला सरुवात 

झाली होती.’
६९

 जीवनाच्या अपणूगतेबाबतचे  िनमगलाला  पडणारे प्रश्न ह े ितच्यालेखी 

ितच्या अिस्तत्वाचे दर्गन घडवतात. घनश्याम आिण िनमगला याांच्या नातेसांबांधातनू 

प्रितभा रानडे याांनी स्त्रीवादाचे वेगळे िचत्र माांडलेले आह.े या कादांबरीत आपल्या  

स्वत्वाचा िवचार करणारी िनमगला व्यावहाररक आह.े कॉफीचा घोट घेत िनमगला 

म्हणाली,- ‘‘गरुूदिक्षणा म्हणनू एकलव्याला आपला अांगठा कापनू द्यावा लागला 

होता. ती िकां मत त्याला द्यावी लागली होती. आपल्याही आयषु्यात काही िमळवायचे 

असेल तर त्याची िकां मत चकुवावीच लागत.े लोकव्यवहारापेक्षा जर काही वेगळां 

िमळवायचां असेल तर त्याबरोबर यातना आिण वेदनाही येत.े ती िकां मत द्यावी 

लागत.े’’
७० 
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िनमगलाच्या या उद्गारातनू जगण्याकडे पाहण्याचा ितचा समांजस दृिष्टकोण िदसनू 

येतो. स्त्रीच्या जीवनात जर काही िमळवायच ेअसेल तर त्याची िकां मत स्त्रीला द्यावीच 

लागत,े अर्ा आर्याचे तकग  िनमगला काढताना िदसत.े परांत ु ितचा आपल्या कतृगत्वावर 

िवश्वास आह.े ती स्वतःच्या आयषु्याकडे पाहत.े त्यातले स्तर, वेदना समजून घेते. ‘िचत्र 

काढणां म्हणजे स्वतःचांच आयषु्य पनु्हा जगणां, स्वतःला आलेले अनभुव एकदा घेणां 

पवूी एकदा बिघतलेलां पनु्हा एकदा बघणां. आपले अनभुव, बिघतलेलां, आपल्याला 

जाणवलेलां, त्याचा अथग मी कसा लावला होता, त्याचीच िचत्रां काढायचीत मला.’
७१ 

िचत्र काढण्याच्या सांकल्पनेतनू स्वतःला तपासनू घेणारी िनमगला स्वतःच्या ‘स्व’च े

िनरीक्षण करताना िदसत.े या िनरीक्षणाअांती ‘ह े िचत्र मला साकारायचेच आह’े, असा 

िवचार करताना िदसते. 

३.४ मनोदैखहकता 

‘मनोदिैहकता’ यातनू स्त्रीच्या मनाचा आिण दहेाबाबतचा िवचार स्पष्ट होतो. 

आपले र्रीर ह ेस्वतःचे आह,े त्यावर आपली मालकी आह,े ते कोणाला द्यायचे अथवा 

नाही, याबद्ङलचा िवचार यातनू प्रितिबांिबत होतो. स्त्रीला स्त्री-परुुष सांबांधािवषयीचा जो 

अनभुव येतो त्या अनभुवाचा िवचार या मनोदिैहकतेच्या माध्यमातनू होतो. परुुष आिण 

समाज याांच्या वतगनािवषयी िस्त्रया कसा िवचार करतात, त्याचा र्ोधही मनोदिैहकता 

घेते.  

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत येणाऱ्या िस्त्रया आपल्या मनाचा आिण 

दहेाचा स्वतांत्रपणे िवचार करतात. स्त्रीर्रीरात आढळणाऱ्या अवयवाांबद्ङलचा त्याांचा 

दृिष्टकोण स्वच्छ आिण िनतळ आह.े जो भारतीय सांस्कृतीला, परांपरेला पचणारा नाही. 
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दसुऱ्या बाजलूा भारतीय परांपरा आिण नीितिनयम साांभाळत परुुषाांवर पे्रम करणाऱ्या, 

परुुषाांना जवळ करणाऱ्या, त्याांच्यार्ी र्रीरसांबांध ठेवणाऱ्या िस्त्रयादखेील या 

कादांबऱ्याांमध्ये ठळकपणे िदसनू येतात. त्याांचा िवचार मनोदिैहक पातळीवर केलेला 

आह.े स्त्रीदहे हा ितचा स्वतःचा आह.े त्याबाबत िनणगय घेण्याचा अिधकार हा ितला 

स्वतःला आह.े ितच्या दहेावर कोणतेही  परुुषी वचगस्व असता कामा नये असा िवचार 

या काळातील िस्त्रया करताना िदसतात. दहेाचे पािवत्र्य यामधनू येणारी परुुषी मालकी 

आिण ितच्याबद्ङलचा ितटकारा, र्रीरसांबांधाबाबतचा सैलपणा आिण मोकळेपणा 

याबाबत  नव्वदनांतरच्या काळातील स्त्री आधिुनक िवचार करताना िदसत.े परांत ु या 

काळातील नाियकाांचे स्त्री-परुुष सांबांधाबाबतचे गोंधळलेपण प्रकषागने जाणवत.े उदा. 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीतील प्रफुल्ला परुुषाला नाकारते. घटस्फोट 

झाल्यानांतर ती दसुरे लग्न करत नाही. डॉ. दयाळ याांच्यािवषयी सपु्त आकषगणाची मनात 

चाहूल लागताच, प्रफुल्ला त्याांना टाळण्याचा प्रयत्न करत.े परांत ु र्ाांता गोखले याांच्या 

‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीतील ‘रीटा’ भारतीय समाजव्यवस्थेच्या परांपरा नाकारत, 

परांपरेची चौकट भेदनू िववािहत साळवीबरोबर र्रीरसांबांध ठेवताना िदसत.े यामध्ये 

कुठेही चोरटेपणा अथवा लज्जाभाव िदसनू येत नाही. रीटा साळवीला म्हणते - ‘‘त ू

माझ्याबरोबर उघड सांबांध ठेवायला तयार आहसे का? मी लग्न कर म्हणत नाही. 

माझ्याबरोबर इथ े राहा, असांही आता म्हणत नाही. तझु्याबरोबर मला नाटकिसनेमाला 

जायचांय. रजा घेऊन तझु्याबरोबर प्रवास करायचाय. मला इच्छा झाली तर तझु्या घरी 

मला फोन करायचाय.’’
७२ 

िकां वा ‚आपलां नातां त ूतझु्या कुटुांबाला साांगनू माझ्याबरोबर 

मोकळेपणानां, समाजाला न जमुानता, पे्रमाच्या नात्यानां जगायला तयार आहसे का ?‛
७३
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रीटाला आपल्या इच्छेनसुार जगायचे आह.े ितला स्वातांत्र्य हवे आह.े ते ती साळवीला 

िनभीडपणे साांगते.  

 ह े रीटाचे उद्गार स्त्री-परुुष सांबांधातला मोकळेपणा अिधक स्पष्ट करतात. परांत ु

साळवी केवळ आपल्या र्रीराचा वापर करून घेतो आह,े ह ेलक्षात येताच रीटादखेील 

साळवीला नाकारताना िदसत.े ‘एका श्वासाचे अांतर’मधील कावेरी घटस्फोट झाल्यानांतर 

लग्न करताना िदसते. जागितकीकरणानांतर व्यििवाद वाढला. त्यामळेु आपल्या 

व्यििगत आयषु्याचे कां गोरे जपण्याला अिधक महत्त्व येऊ लागले. या व्यििवादातनू 

परुुषाांच्या मगरिमठीतनू स्वतःला सोडवनू मनात असलेल्या प्रश्नाांचा गुांता सोडिवण्याकडे 

या काळातील िस्त्रयाांचा अिधक कल आह.े याबाबत मांगला आठलेकर 

म्हणतात,‘‘वैिश्वकीकरणाच्या प्रिक्रयेत साांस्कृितक सरिमसळीमळेु आपल्यालाही 

आपल्या सांस्कृतीतल्या परांपरेने चालत आलेल्या अनेक िनरथगक आिण जाचक रूढींकडे 

उघड्या डोळ्याांनी बघता आलां. व्यििवादाच्या नव्या जािणवेनां आपल्याला व्यिी 

म्हणनू जगण्याच्या मलूभतू हक्काचां भान िदलां आिण या मलूभतू हक्कावर कुणाची 

दडपणां, आक्रमणां होऊ िदली जाणार नाहीत ही जगभरातील जाग आपल्याकडे 

आली.‛
७४

 

‘भमूी’ या आर्ा बगेंच्या कादांबरीत मैिथलीचा िववाहानांतर पिहल्याांदा गभगपात 

होतो. गभगपाताच्या द:ुखातनू ती लवकर सावरत.े अनेक वेदना भोगलेल्या मैिथलीला 

गभगपाताची वेदना क्षलु्लक वाटते. मैिथली स्त्रीच्या भाविवश्वाला पररपणूगता दणेाऱ्  या या 

अनभुवातनू आलेले दःुखही समांजसपणे स्वीकारते. र्ांतनकूडे जेव्हा ती पाहते तेव्हा,‘‘हा 

का म्हणनू दःुख करतो! हा समोरचा अनोळखी माणसू! ह ेसगळां दःुख ितचां एकटीचांच 



 

[१३७] 

 

आह.े ते आता दःुखही नाही. तो एक खोल, गाढ ममागचा असा अनभुवच होऊन 

िर्ल्लक राहणार आह.े त्याचां पनु्हा बीज पडेल, या सांपणूग अनभुवाचां कुठल्याही बाईला 

ह े नवीन नाही... स्वतःच्याच पेर्ीतनू पोसलेला तो जीव, आपण भोगल्या त्या कळा 

कमरेतनू ओटीपोटापयांत िभनत गेलेल्या. या माणसानां त्यावर का म्हणनू अिधकार 

साांगायचा? हा माणसू आपल्या जगण्यात बाहरेचाच आह.े हाच नाही सगळेच तस े

असतील. बाहरेचे. त्याांच दःुख आपलां नाही.’’
७५

 परांत ुयाबाबत र्ांतन ूिचांताग्रस्त होतो. 

मैिथली या द:ुखातनू सावरलीच कर्ी? या प्रश्नाने त्याची ितच्यािवषयीची तचु्छता 

वाढत.े मैिथलीच्या मनात पतीव्यितररि दसुरा परुुष सधुीर िनरांजन असनूही त्याच्या 

ओढीत ती स्वतःचे र्रीर त्याच्या ताब्यात दते नाही.मैिथली सधुीरबद्ङलच्या आपल्या 

भावना सभुद्राजवळ व्यि  करत े ‚हो, मला आवडतो तो माणसू. आपला, जवळचा 

वाटतो. एकदा लली आजारी झाली. मी ललीजवळ बसनू होत े दोन िदवस. सधुीरही 

जवळ होत.े त्या वेळी मला इतकां  आतनू वाटलां, की ही आम्हाां दोघाांची मलुगी आह े

आिण त्याच तारेत मी सधुीरला म्हटलां, ‘लली बरी झाली की आपण ितला घेऊन कुठां  

जाऊन येऊ. ितघचां’ तेही म्हणाले ‘खरांच जाऊ,’ त्या वेळी आम्ही बाहरे जाण्याचे बेत 

काय केले ! िकती समरसनू त्यावर बोललो ! त्यातलां काहीसदु्चा खोटां, वरवरचां 

नव्हतां.’
७६ 

 मैिथली आवडणाऱ्या परुुषाबद्ङलचा आपल्या मनातील भाव प्राांजळपणाने 

व्यि करत.े मैिथली आपल्या मलुाला  अांर्मुनला  नोकरीसाठी मद्रास सोडण्याचा 

सल्ला दते.े त्यावेळी अांर्मुन ितला म्हणतो ‘मी गेलो तर तलुा परत येता येईल का 

अम्मा?’
७७

  ‘डॉ. िनरांजन आिण त ू ... तलुा त्याांना सोडून येता येईल ? कठीण जाणार 

नाही ?’ तेव्हा मैिथली म्हणते ‘मला येता येईल. येईन मी. काही प्रचांड मोडतोड होणार 

नाही. ह े एवढां मी मनापासनू साांगते...
७८

 मैिथली पररिस्थतीर्ी जळुवनू घेत  आपला 
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जगण्याचा मागग सकुर करताना िदसत.े भारतीय समाजव्यवस्थेच्या चौकटीत राहूनच 

मैिथली  दसुऱ्या परुुषाकडे पाहताना िदसते. स्वतःच्या मनाचा कोंडमारा करून या 

नाियका जगतात. आपल्यामळेु इतराांना त्रास होता कामा नये अर्ी भिूमका घेत या 

नाियका दसुऱ्याचे मन जपताना िदसतात.  

मात्र काहीवेळा  या नाियका मनातील वैताग सदु्चा व्यि करतात  ‘‘काितगक, 

आह ेत?ू म्हणजे? इथेच आह ेमी? मेले नाही अजून? अरे दवेा, जगणार तरी िकती आह े

मी! िकती हा माझा त्रास तमु्हाला? जाळून टाका आता मला अर्ीच.’’
७९ 

 या 

कावेरीच्या उद्गारातनू  आपण दसुऱ्यावर भार होता कामा नये ही मानिसक अवस्था 

अांिबका सरकार याांनी कावेरीच्या माध्यमातनू ‘एका श्वासाचे अांतर’ या कादांबरीतनू 

दाखवलेली आह.े स्त्री-परुुष सांबांधाांकडे पाहण्याचा जो कल या कादांबरीतील नाियकाांचा 

आह,े तो भारतीय समाजव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून  आधिुनकता आिण परांपरा 

याांच्यातील मेळ साधत परुुषाांर्ी मैत्रभाव जोपासणारा आह.े हा मैत्रभाव जोपासताना 

त्या परुुषाकडे खलनायक म्हणनू पाहत नाहीत, तर िमत्र म्हणनू पाहतात. व्यििवादातनू 

काही प्रमाणात त्याांना एकाकीपणाला सामोरे जावे लागत.े ही एकाकीपणाची जाणीव 

मानिसक िद्रधावस्थेच े प्रतीक म्हणनू आकाराला येताना िदसत.े  परुुषी सांस्कृतीमध्ये 

िस्त्रयाांच्या वाट्याला येणारे एकाकीपण आिण त्या माध्यमातनू येणारी वेदना ही स्त्रीवादी 

िवचारातनू अधोरेिखत होताना िदसत.े स्त्रीच्या वाट्याला एकाकीपण का येत ेयाचा र्ोध 

घेणारा िवचार स्त्रीवादी िवचारसरणीत पाहायला िमळतो. 

स्त्री-परुुष लैंिगक सांबांधाची सांयिमत अिभव्यिी १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत 

मराठी कादांबरीमधनू प्रकट होत.े र्रीरसांबांधार्ी िनगिडत अनेक र्ब्द या कादांबऱ्याांमधनू 



 

[१३९] 

 

िदसनू येतात. मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत लग्नसांबांध, स्त्री-परुुष सांबांध, 

लग्नबाह्य र्रीरसांबांध या सांदभागत भाष्य आढळते. ‘‘ह े िर्कावां नाही लागत. जेव्हा 

िमळायचां तेथनू िमळत नाही िकां वा जे िमळतां ते परुत नाही, तेव्हा ह े आपसकू सचुतां 

आिण कळतां.’’
८०

  ह ेमीराचे उद्गार स्त्री-परुुष सांबांधाांमधील  सैलपणा अधोरेिखत करतात. 

स्त्री आिण परुुष याांच्यातील िववाहबाह्य सांबांधाला मनातील लैंिगक भाव मान्यता दतेो; 

परांत ुभारतीय समाजव्यवस्थेत हा भाव न परवडणारा आह.े ही मनोदिैहकता परुुषप्रधान 

सांस्कृतीत नाकारली जाते. अनैितक पातळीवर कोणत्याही सांबांधाांना थारा न दणेारी 

भारतीय परांपरा स्त्रीच्या लैंिगक भावनाांकडे दलुगक्ष करताना िदसत.े त्यामळेु लग्न होऊन 

अनैितक सांबांध प्रस्थािपत करणाऱ्या साळवी आिण रीटा याांना र्ारीररक सखु िमळते; 

परांत ु समाजमान्यता िमळत नाही. त्यामळेु मन आिण दहेाच्या पातळीवर रीटा आिण 

साळवी तपृ्त होतात. परांत ुया तपृ्तीला सरुिक्षतता िमळत नाही. त्याला समाज मान्यता दऊे 

र्कत नाही. र्तकानरु्तके कायगरत असलेली परांपरा साळवीला रीटार्ी िववाह 

करण्यापासनू रोखते. साळवी हा  परुुषी परांपरेच े प्रतीक म्हणनू पढेु येतो आिण  

परुुषीपणाला बळी पडलेली रीटा र्ेवटी िहस्टेररक होऊन इिस्पतळात दाखल होत.े 

‘रीटा वेिलणकर’मधील रीटा, ‘नाितचरािम’मधील मीरा आिण ‘ब्र’ या 

कादांबरीतील प्रफुल्ला या नाियका स्वतःच्या र्रीराकडे, लैंिगक सांबांधाांकडे वेगळ्या 

दृष्टीन े पाहतात. ठरािवक परांपरेच्या रूढ साच्यातनू त्या पाहात नाहीत. 

र्रीरसांबांधाबद्ङलच्या रूढ कल्पना, सांकेत, नीितिनयम, त्या नाकारताना िदसतात. 

र्रीरसांबांधाकडे त्या िनकोप दृष्टीन ेपाहतात. परुुषी सांस्कृतीने जे अश्लील ठरवले आह,े ते 

या नाियकाांसाठी अश्लील राहत नाही, त्याच्या पलीकडे घेऊन जाते. स्वतःच्या दहेाबद्ङल 

त्याांना आकषगण आह.े स्वतःच्या दहेावर त्या पे्रम करताना िदसतात. याबाबत त्याांचा 
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दृिष्टकोण िनखळ आह.े उदा. ‘आरर्ासमोर उभां राहून एकेक कपडा अांगावरून 

ओरबाडून वेगळा करून झाल्यावर स्वतःच्या दहेाबद्ङल, ‘‘what a piece of work is 

women! मलुायम कातडी,गवागने भरलेली छाती,आिण  ढुांगणालापण िमिस्कल 

खळ्या....’’
८१

 

र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ कादांबरीमधनू येणारी र्रीर 

सांबांधाबद्ङलची, अवयवाांबद्ङलची दृष्टी प्रस्थािपत समाजव्यवस्थेला धक्का दणेारी आह.े 

िस्त्रयाांनी लैंिगकतेबाबत बोल ू नये, अस े सचुवणाऱ्या परुुषी सांस्कृतीला या मनोदिैहक 

वणगनाच्या माध्यमातनू धक्का िदलेला आह.े‘रेघोट्या’ कादांबरीतील िनमगला म्हणत-े ‘ 

मोहमायेच्या आवरणाखाली वासना लोभसवाणी होऊ र्कत,े पण ितथे हक्क-

अिधकाराांची भावना आली की वासना िहांस्त्र बन ू र्कत.े
८२

 असा अनभुव आर्ा बगे 

याांच्या भमूी कादांबरीतही िदसतो. या कादांबरीत येणारी मैिथली तारूण्यात िमिलांदवर पे्रम 

करत.े पण त्याच्यार्ी िववाह करण्याचे टाळते. िमिलांदबरोबरच े पे्रम फसल्यावर ती 

र्ांतनरू्ी लग्न करते. पण पढेु नोकरीच्या िनिमत्ताने काहीकाळ दरू राहत िनरांजन नावाच्या 

िवधरुावर  पे्रम करताना िदसत.े परुुषाच्या अांगाखालचे खेळणे होऊन जगण्यापेक्षा 

आपल्या मनाचा आिण दहेाचा िवचार करणारी मैिथली ही भारतीय सांस्कृतीच्या 

चौकटीत राहून जगताना िदसत.े रीटासारखी ती बांडखोर होत नाही.  

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू व्यि होणारी मनोदिैहकता भारतीय 

समाजव्यवस्थेला पचणारी नाही. समाजर्ास्त्रीय दृिष्टकोणातनू िवचार केला असता 

परुुषाप्रमाणे स्त्रीलादखेील भावना आहते. ितचा म्हणनू र्रीरपातळीवरचा िवचार आह,े 

ह े समजनू घ्यायला हवे. या कादांबऱ्याांतील नाियका दहेपातळीवर मानिसक आिण 
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भाविनक स्वातांत्र्य घेताना िदसतात. अर्ावेळी सामािजक सांकेत,नीितिनयम त्या 

नाकारतात.आपला दहे हा स्वतःचा आह ेआिण त्यावर आपला मालकी हक्क आह,े या 

दृिष्टकोणातनू तो कोणाला दणे ेअथवा न दणे ेया बाबत स्वतः िनणगय घेतात. आपल्या 

र्ारीररक अवयवाांच्या रेखाटनातनू या काळातील िस्त्रया आपल्या र्रीरमनावर पे्रम 

करताना िदसतात, परुुषी सांकेत नाकारताना िदसतात. ‘मनोदिैहकता’ या मदु्ङयातनू 

स्त्रीवादात येणारा लैंिगक समानतेचा िवचार िदसनू येतो. 

३.५ शोषण 

प्राचीन काळापासनू भारतीय समाजव्यवस्थेवर वैिदक सांस्कृती, परांपरा याांचा 

पगडा होता. या सांस्कृतीत स्त्रीला दयु्यम दजाग िदला गेला. स्त्रीचे स्थान ह ेचलू आिण मलू 

एवढ्यापरुतेच मयागिदत रािहलेले आह.े भारतीय समाजव्यवस्था ही परुुषसत्ताक 

असल्याकारणान े परुुष हा कें द्रस्थानी रािहला. स्त्रीला दयु्यम दजाग िमळाला. धमगग्रांथ, 

रूढी, प्रथा आिण परांपरा, नीितिनयम याांच्या माध्यमातनू स्त्रीचे स्वातांत्र्य नाकारले गेले. 

स्त्री कायम गलुामिगरीत राहील अर्ी व्यवस्था भारतात हजारो वषाांपासनू कायगरत आह.े 

या व्यवस्थेच े अवरे्ष िर्ल्लक असल्याकारणाने आधिुनक काळातही स्त्रीच े र्ोषण 

अिधक प्रमाणात होत आह.े १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू या र्ोषणाचे 

अनेक पदर िदसनू येतात. परुुषप्रधान सांस्कृती, धमग, जात, वगग अर्ा िविवध स्तराांतनू 

र्ोषक िनमागण करते. िववाहसांस्था ही भारतीय स्त्रीच्या र्ोषणाला कारणीभतू असणारा 

मखु्य घटक असल्याच े १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू िदसनू येत.े र्ाांता 

गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीतनू येणारी रीटा या र्ोषणाच्या िवरोधात 

बोलताना िदसत.े ‘‘िववाह म्हणजे जांगलात सावज पकडण्यासाठी पारध्यानां खणलेला 
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खड्डा कर्ावरून नाही? िकां वा लाांबनू िझरिझरणारां मगृजळ? एकापेक्षा दोन सरुिक्षत ह्या 

जांगलाच्या िनयमाला मान दऊेन बाई-परुुषानां हातात हात घालायचा, ‘त ू माझी, मी 

तझुा’ मालमत्ता, हक्काची सरुूवात मलुां आपली, घर आपलां, पाटा वरवांटा आपला’’
८३

  

िववाहसांस्थेतनू येणाऱ्या परुुषी सांस्कृतीकडून आपण फसलो गेल्याची जाणीव रीटाच्या 

या उद्गारातनू  होत.े परुुषप्रधान सांस्कृती स्त्रीकडे केवळ भोगवस्त ूम्हणनू पाहते. 

मध्यमवगीयाांना उच्चभ्रपूणाची झालेली लागण रीटाच्या आईविडलाांनाही 

झालेली आह.े  आयषु्यभर आपण उच्चभ्र ूवगागतील आहोत अर्ा खोट्या प्रितष्ठेसाठी ते  

सारे र्ौक पणूग करतात. पण जन्मलेल्या मलुींच्या तथाकिथत कतगव्याांकडे सराईतपणे 

दलुगक्ष करतात. हालाखीचे िदवस सरुू झाल्यानांतर रीटा आपणहून घरातील जवाबदारी 

उचलत.े रीटाचे आईवडील  हळूहळू सांसाराचे सगळेच ओझे ितच्या खाांद्यावर ठेवनू 

मोकळे होतात. पण त्याबदल्यात त्याांच्याकडून रीटाच्या वाट्याला अवहलेना, हटेाळणी 

येत.े पण ितची धाकटी बहीण सांगीताच्या साांगण्यावरून रीटा जेव्हा स्वतःचे वेगळे घर 

घेते तेव्हा मात्र ते फार नाराज होतात. कारण मलुीने आपल्याला िवचारात न घेता घर 

घेण्यासारखा िनणगय घेणे त्याांना रुचत नाही. अर्ाप्रकारे आईविडलाांकडून होणारां एक 

वेगळ्या प्रकारचे  र्ोषण  र्ाांता गोखले याांनी अधोरेिखत  केलेले  आह.े रीटाच्या 

आयषु्यातील दसुरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती ज्या साळवी नावाच्या गहृस्थार्ी 

र्रीरसांबांध ठेवत ेत्याच्याबरोबरच्या कौटुांिबक जीवनाच ेवेध ितला लागतात. ‘साळवीने 

आपल्यार्ी लग्नच का करू नये? त्यान े तस े करावेच आिण आपल्यावरचे पे्रम खरे 

असल्याचे िसद्च करावे’. अस ेिवचार तीव्र स्वरूप धारण करतात. पण नातेसांबांधाच्या व 

सामािजक प्रितष्ठेच्या गोत्यात अडकलेल्या साळवीला या सवग गोष्टी अनैितक, 

अप्रितिष्ठत वाटतात. तो ितला सरळ साांगनू टाकतो की,‘‘नाही, ह े दःुख मी माझ्या 
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कुटुांबाला दऊे इिच्छत नाही.’’
८४ 

 त्यामळेु रीटा भ्रिमष्ट होऊन ितची र्दु्च हरपत.े 

साळवीच्या माध्यमातनू प्रस्थािपत समाजप्रवतृ्ती रीटाचे  र्ोषण करताना िदसत.े     

र्ाांता गोखले याांनी ‘रीटा वेिलणकर’ या  कादांबरीतनू स्त्रीजीवनाचा आलेख 

माांडताना, भारतीय िववाहसांस्था ही स्त्रीर्ोषणावर  उभी आह े ह े लेिखकेने  रीटाची 

मैत्रीण सरस्वतीच्या माध्यमातनू दाखिवलेले आह.े वैवािहक जीवनात स्त्री ही सखुी 

समाधानी नसत ेतर ती अस्वस्थ व दःुखी मनःिस्थतीतच आपले  आयषु्य व्यतीत करत.े 

सरस्वती व्यवस्थेने ठरवलेल्या तथाकिथत ‘यर्स्वी’ आयषु्याच्या कल्पनेप्रमाणे 

जगणारी स्त्री आह.े पण ितच्या वाट्याला िववाहाकडे व्यापारी दृिष्टकोणातनू बघणारा, 

एक सामािजक प्रथा म्हणनू हुांडा घेऊन र्रीरसखु, जेवण यासारख्या सोयी उपलब्ध 

व्हाव्यात म्हणनू लग्न करणारा असा आपमतलबी नवरा येतो. त्याचा ितटकारा येऊन ती 

म्हणत,े‘‘माझा नवरा कुणाच्या पे्रमािबमात पडला तर खपू बरां होईल. रात्री त्याच्या 

डोळ्याांत येऊ नये म्हणनू काळा रेण ू व्हायचा प्रयत्न करणार नाही. माझां पोट दखुणार 

नाही, कां बर दखुणार नाही, डोकां  दखुणार नाही. माझां र्रीर िनकोप, सुांदर आिण स्वतांत्र 

होईल.’’
८५

    

१९९० नांतर जागितकीकरणाची प्रिक्रया सरुू झाली. जागितकीकरणाचा प्रभाव 

महानगरातनू र्हर आिण गावाांकडे स्थलाांतररत झाला. जागितकीकरणात 

उत्पादनसांबांधात सहकाराचे तांत्र माग ेपडून नफा िमळवणे हचे प्रमखु सतू्र झाले. व्यििच े 

रूपाांतर ग्राहकात झाले. ब्रँड सांस्कृती, माध्यमक्राांतीचे जाळे फोफावले, जािहराती आिण 

िवतरणव्यवस्थेला महत्त्व आले. उत्पादनाच्या प्रसारासाठी स्त्रीचा वापर अिधक प्रमाणात 

होऊ लागला. जािहरातींमध्ये केवळ उत्पादन खपवण्यासाठीच स्त्रीला महत्त्व आले. 
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यातनू स्त्रीच्या र्ोषणाची प्रिक्रया अिधक जिटल झालेली िदसत.े १९९० नांतर जे 

कॉस्मेिटक आिण कापोरेट यगु आकाराला आले, त्या यगुात बॉस सांस्कृतीने िस्त्रयाांचा 

र्ारीररक, मानिसक आिण लैंिगक छळ केल्याची उदाहरणे भोवतालात सापडतात. 

‘रीटा वेिलणकर’मध्ये येणारा र्माग या सांस्कृतीचे प्रितिनधीत्व करताना िदसतो. या 

कादांबरीतील सांगीता ज्या कॉस्मेिटक कां पनीत काम करत,े त्या कां पनीतील र्माग एका 

टायिपस्ट मलुीला ‚पमगनांट व्हायचां असेल तर माझ्याबरोबर अधनू-मधनू झोपावां 

लागेल‛
८६

 असां साांगतो.भोगवस्त ूम्हणनू स्त्रीकडे पाहणाऱ्या या व्यवस्थेचा चेहरा र्ाांता 

गोखले याांनी र्माग या ऑिफसरच्या माध्यमातनू उघडकीस आणलेला आह.े 

 ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत िािन्ससच्या वाटेकडे डोळे लावनू बसलेली 

आिण नर्ेच्या आहारी गेलेली िव्हक्टोररया, आपला वेडा नवरा परत येईल या आरे्वर 

बसलेली माररया, आपण झोपलो तर आपल्याला मारून टाकतील या भीतीनां न 

झोपणारी हॉिस्पटलमधील स्त्री, सुांदर असल्यामळेु नवऱ्याचा छळ सहन करणारी आिण 

रस्ता झाडत जगणारी स्त्री, चाकोरीबद्च वैवािहक जीवनाला कां टाळलेली सरस्वती, 

नोकरी िमळवण्यासाठी स्वतःचे र्ील गहाण टाकणारी इना आांटी या सवग िस्त्रया भारतीय 

समाजव्यवस्थेतील प्रस्थािपत परुुषी सांस्कृतीच्या बळी ठरलेल्या आहते. रीटा वेिलणकर 

या अिववािहत स्त्रीच्या जगण्याची कहाणी म्हणजे परुुषी सांस्कृतीला बळी पडलेल्या 

आधिुनक स्त्रीची दःुखद जीवनगाथा आह.े या कादांबरीत येणारे रीटाचे र्ोषण ह ेकेवळ 

लैंिगक र्ोषण आह,े अस ेवाटत नाही. याबाबत र्ोभा नाईक म्हणतात, ‘‘रीटा नामक 

स्त्रीची घसुमट भारतीय पातळीवरून पािहली तरच नेमकी लक्षात येईल. ती भारतीय स्त्री 

असल्यामळेुच ितला समाज-प्रितष्ठाप्राप्त परुुषनात्याची ओढ लागत,े ह े लक्षात येईल 

आिण तसा सन्मान, आपला मानलेला परुुष ितला दते नाही तेव्हा त्यात असणाऱ्या 
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ितच्या र्ोषणाची अचकू कल्पना येईल. ही कल्पना आल्यानांतर ितने स्वतःची त्या सवग 

दखुऱ्या सांवेदनाांमधनू सटुका करून घेण्याच्या प्रयत्नात उचललेल्या नव्या पावलाांचा, 

अचकू अथग आपल्याला लागतो. पण अखेरपयांत ितच्या वाट्याला आलेले तारूण्य 

ओसरत नाही आिण त्याची जबाबदारी भारतीय प्रस्थािपत पारांपररक समाजव्यवस्थेवर 

जाते.’’
८७ 

  रीटाच्या र्ोषणाची सारी बीजे भारतीय समाजव्यवस्थेत सापडतात, ह ेर्ोभा 

नाईक याांचे उद्गार अचकू आिण नेमके भाष्य करतात. 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत येणारी मीरादखेील परुुषी 

मानिसकतेच्या छळाला आिण र्ोषणाला कां टाळलेली आह.े ‘नाितचरािम’ या 

कादांबरीत मीराच्या जीवनाचा साडेआठ वषाांचा भतूकाळ येतो. या भतूकाळात ितची 

दोन्ही लग्ने मोडलेली आहते. मीराचा पिहला नवरा परुुषी सांस्कृतीच्या अनकुरणातनू 

बायकोला गलुाम म्हणनू बाळगणारा आह.े सेक्सिवषयी त्याची मत ेबरुसटलेली आहते. 

स्त्रीच्या मनावर परुुषीव्यवस्था अत्त्याचार करताना िदसत.े ितच्या मनाचा िवचार भारतीय 

समाजव्यवस्थेत होत नाही. त्यामळेु मानिसक र्ोषणाला ती बळी पडते. या सांदभागत डॉ. 

िकर्ोर सानप म्हणतात, ‘‘सेक्सची इच्छा आिण अपेक्षा प्रत्येक तरूणीची आपल्या 

जोडीदाराकडूनची माफक अपेक्षा असत.े ती व्यि करणां  परुुषाांना जमतां, परांत ुस्त्रीला 

तसां काही व्यिच करता येत नाही. अनेक सामािजक सांकेत आिण बांधनात ितला 

आपल्या र्ारीररक इच्छाांच्या पतूीसाठी तडजोडी कराव्या लागतात.’’
८८

  सानप याांच्या 

या िवधानाचा अथग समजून घेतला तर जी स्त्री आपल्या गरजाांवरती बोलते ितला र्ील 

नाही, ती पिवत्र नाही अस े समजणारी परुुषी सांस्कृती स्त्रीला व्यािभचारी म्हणनू 

आरोपीच्या िपांजऱ्यात उभी करत;े परांत ुपरुुषाला मात्र त्याच्या सेक्स, लग्न आिण इतर 

भावनाांचा िवचार करण्यासाठी त्याला परवानगी देत.े स्त्रीचे मानिसक पातळीवर होणारे 
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र्ोषण मेघना पेठे याांनी ‘नाितचरािम’ या कादांबरीतनू मीराच्या माध्यमातनू माांडलेले 

आह.े 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीतनू आिदवासी समाजातील स्त्रीच्या 

र्ोषणाचे  अनेक स्तर उलगडलेले आहते. ह े र्ोषण परुुष, जात, वगग प्रर्ासकीय 

व्यवस्था या माध्यमातनू होताना िदसत.े स्त्री-परुुष नात्यातील राजकारण आिण त्यातनू 

स्त्रीचे होणारे र्ोषण, मानिसक पातळीवर ितच ेहोणारे खच्चीकरण या कादांबरीत किवता 

महाजन याांनी माांडलेले आह.े मिहलाांना सरपांचपद िमळाले ही घटना आिदवासी परुुषाांना 

सहन करता येत नाही. किनष्ठ स्तरावरदखेील स्त्री परुुषी सांस्कृतीकडून भरडली जाते. 

‘पढुारीणबाई’ असा उपहास ितच्या वाट्याला येतो. त्याचे दर्गन ‘ब्र’ मध्ये घडताना 

िदसत.े कडूबाई ग्रामपांचायतीत सरपांच झाल्यानांतर  ‚असां कसां करून चालेल‛ असां 

उपसरपांचाला िवचारताच उपसरपांच िचडतो.  ‘‘फार कळायला लागलां का तलुा? तझुां 

सगळां र्ाणपण तझु्याकठां  ऱ्हाव ू द.े जास्तीची वळवळ केलां तां याद राख. गाांडुळाची 

जात साली. आज दोन घास खातीयास, उद्या ते पण िमळायचां नाहीत पोटाला. पिहलांच 

साांगतो, पनु्हा इथां पाय ठेवायचा नाही.’
’८९

  ह ेउपसरपांचाचे उद्गार आिदवासी समाजातील 

परुुषी सांस्कृती अधोरेिखत करतात. किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत िस्त्रयाांच्या 

र्ोषणाच्या अनेक छळछावण्या समोर येतात. यामध्ये हात तोडलेली जयाबाई, िललाव 

झालेली सगनीबाई ही स्त्रीच्या र्ोषणाची प्राितिनधीक रूपे आपल्यासमोर येतात. 

ग्रामपांचायतीच्या कामासाठी रात्री िमिटांगा घणेे, राजकीय पक्षाांचा वापर करून िस्त्रयाांची 

कोंडी करण,े घरच्याांना िफतिवणे, स्त्रीच्या चाररत्र्यावरून वावड्या उठिवणे अर्ा अनेक 

र्ोषणाच्या पद्चती ‘ब्र’ या कादांबरीत िदसनू येतात. 
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प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ कादांबरीतील प्रमखु व्यिीरेखा दिलत कुटुांबातील, 

गावकुसाबाहरे राहणा-या आहते. प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबरीत येणारी 

गोकणाग ही पररिस्थतीचा बळी ठरलेली आह.े पररिस्थती, दाररद््रय, गाव आिण र्हर 

याांच्यामध्ये ितच े सापडलेले आयषु्य यामळेु ती सैरभैर होताना िदसते. लेिखकेने 

गोकणागच्या कुटुांबाच ेर्ोषणाचे िविवध स्तर दाखिवलेले आहते. या  िविवध स्तराांवरील 

र्ोषणाला गोकणागचे कुटुांब बळी पडताना िदसते. गोकणागचा नवरा ‘लकुळा म्हार’ हा 

र्रीरान ेअर्ि असल्याने वयोमानाप्रमाणे  थकल्यामळेु तो  कष्टाची कामे करू र्कत 

नाही  म्हणनू तो गावातील लोकाांची गरेु चारायला नेण्याचे  काम करतो. एक िदवस 

असाच तो गरुाांना चारायला घेऊन गेला असता त्या जनावरातला एक बैल 

मारवाड्याच्या र्ेतात िर्रून त्याच्या र्ेतीमालाचे नकुसान करतो. ते मारवाड्याला 

समजते. तेव्हा त्या दोघाांमध्ये वादावादी होत.े त्याचा राग धरून मारवाडी त्याची 

रखवाली बांद करतो. त्याच्या जागी दसु-या एका पोराची नेमणकू करतो. बढ्ुयाबद्ङल 

इतर लोकाांनाही तो नको नको ते साांगतो. त्याची पणूग रखवाली बांद करून त्याला 

आिथगक अडचणीत आणतो, त्याचे र्ोषण करतो. याबाबत पढुील सांवाद पाहा.-  

उदा.‘ऐसी कैसी रखवाली करत ेतमु? हमारा वावर सब सुांदल डाला!’ 

म्या म्हनलां, ‘िहांगे करूनच तां रायलो रखवाली. तमुच्या सामनेच तां आक्क्या 

हकालनू रायलो.’ 

तां म्हने,‘अबे बढ्ुढे, त ूक्या आक्क्या हकालता। वो तो तेरेसे आगे भागता!’ 

म्या म्हनलां,‘ह ेपा राजेहो! मले बढ्ुढािगढ्ढा म्हना लागत नायी. मायाच्यानां व्हते 

िततला धावतो. आता तमुी म्हनाल, वाऱ्यासारखा धाव. पन ते मले तां जमलां पायचे!’ 
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तां म्हने,‘ज्यादा टरेलपना मत करना। अगले हपे्त तेरे कू िनकाल दतेा हू।ँ आना मत 

रखवालीको।’
९०

  सामांतर्ाही वतृ्तीतनू ग्रामीण समाजात केले जाणारे र्ोषण येथ े

प्रत्ययाला येत.े 

गावातील र्ाळेतही िर्क्षकाांकडून मलुाांच े अर्ाच प्रकारच े र्ोषण होताना 

िदसत.े  कादांबरीतील सत्तचूे धेंडे मास्तराकडून र्ोषण केले जाते. उदा. ‘‘माां! मी येतो ना, 

तझु्यासांग. कापसू येचाले! 

‘‘त ूर्ायेत जात जाय.’’ 

‘‘मी नायी जात र्ायेत. र्ायेत गेलां की, तो मास्तर मले परुी र्ाया झाडाले 

लावते.’’ 

‘‘मांग काय झालां, र्ाया झाडाले लावली तां? र्ाया झाडनां कायी बेकार नायी. 

र्ायेनां िर्कसन येते. बाबासाहबेानां साांगलां ना, पोराले िर्कवा, पोरीला िर्कवा. आता 

आमी पोराले िर्कोलां नायी, तां तो वाया गेला. पवनू गेला. आता तलेु तरी िर्कोतो.’’ 

‘‘माां मले तथी कोनीच गळनी नायीत वां!’’ 

‘‘आपल्या येटायातल्या तां कोनीच र्ायेत येत नायीत. अन गावातल्या र्ायेत 

येना-या पोरी माह्यासांग बोलत नायीत. मांग मले नायी गमत तथासा!’’ 

‘‘काहाले कोनी बोलाले पायजे, अन गमाले पायजे? आपनू आपलां पसु्तक 

वाचाव.’’ 

‘‘मले वाचताई येत नाही. मी बसतो तथनू फळ्यावरलां कायीच िदसत नायी. 

आपल्या येटायातल्या सा-याच तां, वावरात येतेत वां! िझांगी येत,े नभी येत े आपल्या 

र्ेजची समुी तां, वावरात येतेच ना. मी येतो रोजच्या रोज.’’
९१ 

 ग्रामीण जीवनातील 

र्ोषणाची ही काही रूपे लेिखका व्यि करताना िदसत.े     
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अर्ाच प्रकारचे र्ोषण बुढा-बढुीचा जावई कुबडया िमस्त्री करतो. सत्त ू त्याच्या 

छळाला कां टाळून जेव्हा सासरी नाांदायला जात नाही  तेव्हा  जावई आपल्या सासरी 

येऊन राहतो. आपल्या पत्नीप्रित असलेली जवाबदारी झटकून म्हातारा-म्हातारीचां 

र्ोषण करतो. त्याांच्या हलाकीच्या आिथगक पररिस्थतीत घरात बसनू कामधांदा न करता 

त्याांच्या जीवावर बसनू  खातो.  आपल्या पत्नीला त्यानी त्याच्यासोबत पाठवनू द्यावां 

म्हणनू तो त्याांची अडवणकू करतो. जावई कामाला जाऊ लागल्यापासनू आपल्या 

कमाईतला एकही पैसा घरात दते नाही. येणारा सवगच्या सवग पैस े स्वतःसाठी, स्वतःच्या 

चैनीसाठी वापरतो. सत्तचूाही तो काडीमात्र िवचार करत नाही. त्याला रोज दोन वेळेला 

आांघोळीला गरम पाणी, जेवणात भाकरी ऐवजी गव्हाची पोळी हवी असत.े सत्तकूडे मात्र 

तो दलुगक्ष करतो. सत्तनेू गव्हाची पोळी खाल्लेली त्याला आवडत नाही. तो मिहन्याला 

स्वतःला परेुल एवढेच तेल, धान्य, भाजी आणतो.‘नवरा एका घरात राहून परपांज करत 

होता. स्वतःसाठी चार पायल्या गहू व दोन िकलो ताांदळू व सत्तसूाठी दोन िकलो ज्वारी. 

मग ितला हप्ताभर परुो अथवा न परुो िर्वाय एकदा बाजार केला की मध्ये तो काहीच 

आणत नव्हता... स्वतःच्या अन्नपाण्याची परूती सोय झाल्यावर उरलेल्या पैर्ाांत जेवढी 

ज्वारी होईल तेवढी तो घऊेन यायचा.
९२ 

मात्र सत्तसूाठी काहीही तो आणत  नाही. सत्तलूा 

जेवणही पोटभर िमळत नाही. त्यामळेु ‘सत्त ूउरलांसरुलां खायची आिण िनपरू आलीच तर 

गोकणागच्या दवडीतील भाकर घेऊन यायची.’
९३ 

अर्ा प्रकारे आपल्या वतगनातनू जावई 

र्ोषण करतो. 

कुबडया िमस्त्री सत्तचूे लैंिगक र्ोषण करतो. उदा. ‘वैरानां वैरपण साधावां तसा तो 

सत्तचू्या िवरोधाला न जमुानता आपली सत्ता दपु्पपटीनां-चौपटीनां उपभोगायला लागला 

होता. त्यामळेु त्या घरात सत्तचूां केवळ यांत्रच झालां होतां.’
९४

  अस ेभाष्य लेिखका करत.े 
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आिण पढेु िलिहते – ‘त्या बढुाईत वासनेचा डोग्या नाग दबा धरून बसला होता. त्याच 

दांर्ाने कोवळी सत्त ूभेलकडत होती. ती त्याच्या वाऱ्यालाही काची पडली होती. पण 

सासरी इलाज नव्हता. नवऱ्याचा िपसाटलेपण ितला कोणाजवळ साांगताही येत नव्हता. 

रोजच रात्री ती नवां मरण भोगत होती. र्ेळीगत बळी जात होती. लगन काय असत,े हहेी 

िजला कळलां नव्हतां, ती सत्त ू ह्या आग्या मारानां मळुापासनू हादरली होती. त्यामळेु 

ितच्या मनाचा कोवळेपणा तर िमटलाच होता, पण दहेाचाही पार चोळामोळा झाला 

होता. रोजचीच रात्र ितला मरणप्राय वेदना दते होती. पण हले्याला दसरा चकुत नाही, 

तसां सत्तचूां झालां होतां. त्यामळेु भेदरलेली सत्त ू मनातल्या मनात िवव्हळत होती.’
९५

 

र्ोषणातनू भोगाव्या लागणाऱ्  या वेदनाांचे िचत्रण येथ ेपाहावयास िमळते. कारण  सत्तचूा 

नवरा ितच्या वयाच्या, र्रीराच्या वेदनाांचा िवचार न करता आपली र्ारीररक भकू 

िदवसरात्र भागिवण्याचा प्रयत्न करतो. वासनाांध परुुषासारखा ितच्यावर तटूुन पडतो.  

बायकोला भोगवस्त ूसमजणारा सत्तचूा नवरा परुुषप्रधान व्यवस्थेच ेप्रितिनिधत्व करताना 

िदसतो.  

घरातील परुूषाप्रमाणे  सत्यवतीला बाहरेील परुूषाकडून छळ सहन करावा 

लागतो. नवजीवन नगरात राहणाऱ्या चौहान साहबेाांचा साळा(मेव्हणा) अर्ोक 

सत्यवतीची छेड काढताना िदसतो. उदा.‘‘माँ, त ू काहाले इतली भेतांवां? त्या बाईचा 

भाऊ काय मले खात े काय? आता तां मी त्यायच्या इथांयी जात नायी. फाल्तचूच ते 

मातीकुतीचां काम करतां!’’ 

‘‘अवां, तलेु नायी कवत कायी! तयुा काय दिुनया पायली? मानसां मोठे बेकार 

रायतेत. ढोरां जनावरां परुले एकडावचे. पन मानसां तर हरनपारधी असतेत.’’ 
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‘‘पन बाईचा भाऊ तां साजरा हाय.’’ 

‘‘तेच. तेच म्हांतो मी! म्हननू तां भेव वाटते. तवुा पायला भोया जीव! त्यानां 

सोळाव वाटत नायी. धांद्याचां काय? व्हते तेदलोग करावां! हाच नायी, तोच नायी, अस े

काहाले इगार करावां? पैर्ार्ी मतलब.’
९६

  

भिवष्यातील िवपररत पररणाम टाळण्यासाठी नाईलाजच म्हणनू गोकणाग कुबड्या 

िमस्त्रीर्ी सत्यवतीचे लग्न लावनू दते.े कुबड्यार्ी लग्न लावनू दणेे म्हणजे पोरीच्या 

आयषु्याची माती करण े ह े गोकणागला माहीत असनूसदु्चा ती त्याच्यार्ी मलुीच े लग्न 

करत.े साळ्यान ेकाढलेली छेड या एकमेव कारणामळेु गोकणाग आिण बढ्ुयाचे भाविवश्व 

हादरताना िदसत.े त्याांची स्वप्पने मातीमोल होतात. कुबड्या सत्यवतीला छळतो. तो छळ 

गोकणाग आिण बढ्ुयाच्या समोरच होत असल्यान े त्याांची स्वप्पने उदध््वस्त होतात. या 

कादांबरीत येणारा चौहान साहबेाांचा मेव्हणा, साळा अर्ोक हा भाांडवली र्ोषणाचे 

प्रतीक म्हणनू समोर येतो, तर कुबड्या हा परुुषी सांस्कृतीचे प्रितिनधीत्व करतो. प्रितमा 

इांगोले याांनी ‘बढुाई’ या कादांबरीतनू र्ोषणाचे िविवध स्तर उलगडून दाखिवलेले आहते. 

भाांडवलीव्यवस्था आिण परुुषप्रधान सांस्कृतीत स्त्रीचे उदध््वस्त होणारे भाविवश्व प्रितमा 

इांगोले याांनी ‘बढुाई’ मधनू माांडलेले आह.े 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येणारे र्ोषण ह ेितहरेी स्वरूपाचे आह.े 

परुुष, जात आिण भाांडवलदारी व्यवस्था यातनू ह े र्ोषण होताना िदसत.े 

जागितकीकरणातनू भाांडवलदारी व्यवस्थेचा होणारा िर्रकाव, परांपरावादी भारतीय 

समाजव्यवस्थेतील परुुषी मानिसकता, स्त्रीला नसलेले स्वातांत्र्य यामळेु र्ोषण अिधक 

जटील स्वरूपात पाहावयास िमळत.े स्त्रीच्या र्ोषणाला समग्र उद्गार १९९० नांतरच्या 
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स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू प्रकटलेला आह.े या कादांबऱ्याांमधनू स्त्रीच्या र्ारीररक, 

मानिसक, भाविनक, आिथगक र्ोषणाच्या िविवध तऱ्हा माांडलेल्या आहते. परांत ु१९९० 

नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांमधनू येणाऱ्या बहुताांर्ी िस्त्रया या उच्चवणीय 

समाजातील असनू त्याांचे र्ोषण ह े र्ारीररक पातळीवरचे आह.े अपवाद किवता 

महाजन याांच्या ‘ब्र’ आिण प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबऱ्याांचा साांगता येईल. 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत आिदवासी समाजातील िस्त्रयाांचे उच्चवगीय 

परुुषाांकडून र्ोषण होत.े याला जातमानिसकता कारणीभतू आह.े जातवचगस्वातनू 

आिदवासी िस्त्रयाांचे होणारे र्ोषण उदा. बैठकीला न बोलवणे, बसण्यासाठी खचूी न 

दणेे, काही िवचारल्यास मारहाण करण ेआिद घटनाांचा परामषग घेतला असता जातीद्रारे 

होणारे र्ोषण स्पष्ट होत.े स्त्रीर्ोषणाचा सवाांगीण वेध या कादांबऱ्याांमधनू िदसनू येतो. 

३.६ नीखतमूल्यांमधील खस्थत्त्यतंर 

जागितकीकरणाने भारतीय समाजजीवन बदलनू टाकले. कुटुांबव्यवस्था, 

िववाहसांस्था िवस्कळीत करण्यामध्ये जागितकीकरणाने आणलेली भोगवादी आिण 

चांगळवादी सांस्कृती कारणीभतू ठरली. त्या सांस्कृतीमळेु मानवी नातेसांबांध नेहमीच 

सांर्य, असरुिक्षतता, लैंिगक सांबांध याांच्या घेऱ्यात सापडलेले िदसतात. आिथगक 

व्यवहार हा या काळातील कें द्रवती घटक बनल्यान े मानवी नातेसांबांध आिथगक 

व्यवहारावर आधाररत असलेले िदसनू येतात. आिथगक दवेाणघेवाण, र्रीरभोग याला 

जागितकीकरणाने िनमागण केलेल्या चांगळवादी सांस्कृतीत महत्त्व आलेले आह.े १९९० 

नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीतनू याांचे पडसाद उमटलेले िदसतात. मानवी 

नातेसांबांधामध्ये केवळ स्त्रीकडे पाहण्याचा भोगवादी दृिष्टकोण प्रकषागने व्यि झालेला 
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आह.े आर्ा बग े याांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीतनू नातेसांबांधातील  िस्थत्त्यांतर अिधक 

गतीने आलेले आह.े ‘भमूी’ या कादांबरीची नाियका ‘मैिथली’च्या माध्यमातनू 

समाजातील बदलत्या नातेसांबांधावर आर्ा बग े याांनी प्रकार्झोत टाकलेला आह.े या 

कादांबरीत येणारा मॅर्थयजू टीचर मैिथलीच्या अम्माबरोबर र्ारीररक सांबांध ठेवतो. या 

अनैितक सांबांधामळेु मैिथलीचे सारे बालपण करपनू जाऊन उदध््वस्त होताना िदसत.े 

मॅर्थयजू आपल्या मलुीला दत्तक घईेल अस ेअम्माला वाटत असत.े परांत ुआिथगक आिण 

र्ारीररकदृष््टया अम्माला लटूुन मॅर्थयजू मद्रासला िनघनू जातो. मॅर्थयजू या व्यििरेखेच्या 

माध्यमातनू आर्ा बग े याांनी जागितकीकरणानांतर केवळ पैसा आिण र्रीरवासना 

र्मिवण्यापरुते िनमागण झालेल्या नातेसांबांधाचे दर्गन घडिवलेले आह.े िवधवा स्त्रीच्या 

एकटेपणाचा फायदा घऊेन भाविनक, आिथगक आिण मानिसक लटू करणारी प्रवतृ्ती 

मॅर्थयजूच्या माध्यमातनू ‘भमूीत’ येताना िदसत.े आत्त्याचा सावत्र मलुगा उदयदखेील 

मैिथलीला पाहताक्षणीच  पसांत करतो. ितला ऑटोतनू िफरवतो, रेस घेऊन दतेो आिण 

त्याबदल्यात ितच्यार्ी सलगी करू पाहतो. ‘‘काय हरकत आह ेगां!... मी लग्न करणार 

आह े तझु्यार्ी’
’९७ 

 अर्ा र्ब्दाांत ितची मनधरणी करतो. ितच्या र्रीराचा उपभोग 

घेण्यासाठी हॉटेलमध्ये रूम बकु करतो. स्त्री ह ेवासना र्मिवण्याचे साधन आह,े हाच 

दृिष्टकोण उदयच्या माध्यमातनू आर्ा बग ेयाांनी माांडलेला आह.े आपल्या स्वाथागसाठी 

नात्याचा बाजार माांडणारी आिण कोणत्याही थराला जाणारी प्रवतृ्ती उदयच्या 

माध्यमातनू समोर येताना िदसत.े मैिथलीच्या नात्याकडेही भोगाच्या नजरेने पाहणारी 

प्रवतृ्ती ितच्या  आत्त्याचा मलुगा असणाऱ्या सांजदू्रारे प्रकट होत.े ितच्या चाररत्र्यावर 

आके्षप घेणारा, ितला आिश्रतपणाची जाणीव करून दणेारा आिण ‘‘चाांगला बकरा 

सापडला आह े मैिथलीला’’
९८ 

 या र्ब्दात िमिलांद आिण मैिथली याांच्याबाबतीत 
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कुित्सतपणे बोलणारा सांज ू बदलत्या नातेसांबांधाची पररभाषा माांडताना िदसतो. 

नातेसांबांधात फोफावलेला स्वाथीपणा ‘भमूी’ या कादांबरीतनू प्रकट होताना िदसतो. 

नात्याांमध्ये जातीला आिण धमागला महत्त्व दणेारी िमिलांदची आई, कौतकुाच्या 

नावाखाली वासिनक स्पर्ग करणारा सभुाष, अम्मा मेल्यानांतर मैिथलीला सोबत घेऊन न 

जाणारी मावर्ी नातेसांबांधातील दरुावा उलगडतात.  

‘‘आपल्या काही गरजेनां जेव्हा आपण एखाद्या परुुषाला जवळ करतो नां, तेव्हा 

आपल्याला त्याची िवपररत िकां मत मोजावीच लागत.े’’
९९ 

 

ह ेदवेस्थळीबाईचे उद्गार स्त्रीला वापरून घेणाऱ्या परुुषी परांपरेवर, नात्यावर भाष्य 

करताना िदसतात. मॅर्थयजूर्ी असलेल्या नात्यावर अम्माचा आिण दाांडेकराांर्ी 

असलेल्या नात्यावर दवेस्थळीचा िवश्वास आह.े परांत ुह ेदोन्ही परुुष या नात्याांना आपले 

मानत नाहीत, उलट आपल्या व्यििगत जीवनात ह े परुुष सखुी असतात. त्याांचे 

कौटुांिबक जीवन आिण त्यातील नातेसांबांध सरुळीतपणे चाल ूअसतात. त्यावर कोणताही 

पररणाम होत नाही. परांत ुअम्माचे आिण दवेस्थळीचे आयषु्य मात्र उदध््वस्त होत.े 

अांिबका सरकार याांच्या ‘एका श्वासाचे अांतर’मधील घटस्फोटीत कावेरी 

बाप्पपार्ी पनुिवगवाह करते. बाप्पपाच्या मलुीला आिण आपल्या पिहल्या लग्नसांबांधातनू 

झालेल्या मलुाला मायेने साांभाळते. तरी बाप्पपाच्या मनातील सावत्र मलुाांसदभागत 

असलेली अढी, स्वतःच ेमलू नसल्याने काितगकला दत्तक घणे्याची, स्वाथागपोटी त्याचे 

लाड परुवण्याची मामा-मामीची प्रवतृ्ती, काितगकाच्या पत्नीला, रेखाला, आपल्या 

नवऱ्यावरचा स्वािमत्वहक्क सासमूळेु डावलला जातो अस े वाटल्यान े येणारी 
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असरुिक्षतता व दखुावलेपण कावेरीचा मतृ्य ू जवळ येईपयांतदखेील तसेच राहताना 

िदसत.े 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत लग्नसांस्था आिण लग्ननातेसांबांध 

हा कें द्रवती िवषय आह.े मीरासह ितची  िमत्रमांडळी लग्नसांबांध आिण स्त्रीपरुुष 

सांबांधावरचे भाष्य करताना िदसतात. लिलत असो की मनोहर की मेधा; सवाांचीच चचाग 

चाललेली असत.े त्यातनू बदलत चाललेल्या नीितमलू्याांचा वतगमान कळतो. 

िववाहसांस्थेतील पररवतगनाला ही आधिुनक मांडळी दजुोरा दतेात. लग्नबाह्य सांबांधाच े

पयागय आिण लग्नसांबांधाला िवरोधी यावर ही िमत्रमांडळी मिुपणे चचाग करतात. त्यात 

िदखावा नसतो. वास्तवाची जाण असत.े जागितकीकरणानांतर िववाहसांस्थेतील या 

बदलाांची दखल मेघना पेठे याांनी मराठी कादांबरीत पिहल्याांदाच घेतलेली आह.े नैितक 

कामपतूीसाठी लग्न ही आवश्यक सांस्था आह.े तसेच एका स्त्रीला िकां वा परुुषाला लग्न न 

करता एकमेकाांसोबतच सेक्ससाठी आयषु्यभर सोबत राहता यायला हवे आिण न 

पटल्यास दोघाांना एकमेकाांना सोडताही आलां पािहजे हा नवा िवचार या कादांबरीतनू पढेु 

येतो. जागितिककरणात िनमागण झालेली ‘िलव्ह इन ररलेर्नर्ीप’ या नव्या पद्चतीच े

समथगन ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत आह.े परांत ुकेवळ भोगापरुते एकत्र येण ेआिण नांतर 

पटले नाही म्हणनू एकमेकाला सोडून दणेे ही स्वाथी, आत्मघातकी आिण िवनार्क 

स्वरूपाची अनैितक मलू्यधारणा यातनू पढेु येत.े या बदलत्या वातावरणात जीवनाकडे 

पाहण्याचा िनखळ दृिष्टकोण मीराच्या माध्यमातनू लेिखका मेघना पेठे याांनी समोर 

ठेवलेला आह.े ‘‘एका सहीनां जे सारां सरुू झालां, ते एका सहीनां सांपलां... हरून हतबल 

होऊन जायची वेळ आली की माहरेासारखां माहरेही बदलतां.’’
१०० 

 या मीराच्या उद्गाराांतनू 

िववाहसांस्थेतील बदलत्या िस्थत्त्यांतराचा अथग कळतो. मानवी नाती सहजपणे िनमागण 
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केली जातात आिण िततक्याच सहजतेने ती सांपवली जातात. हा रोख मेघना पेठे याांचा 

आह.े नाती िनमागण करण्याच्या अगोदर समोरच्या माणसाचा न केलेला िवचार, त्याांच्या 

मनाला आिण भावनाांना िदलेली ितलाांजली या साऱ्या प्रिक्रयेतनू िनमागण झालेली नाती 

तकलाद ू असतात, क्षणभांगरु असतात. अर्ा नात्याांमध्ये ओलावा नसतो, ती केवळ 

र्रीराच्या पातळीवर िजवांत असतात आिण मनाने मेलेली असतात. जागितकीकरणात 

िनमागण केलेल्या चांगळवादी सांस्कृतीत मनाने मेलेली नाती जर्ी वाढली तर्ी 

र्रीरपातळीवर िवचार करणारी नातीदखेील वाढली. जागितकीकरणाने परांपराांचा, 

बरुसटलेल्य़ा प्रथाांचा वाढलेला जोर आिण चांगळवादी, भोगवादी सांस्कृतीचा फैलाव 

यातनू िनखळ मानवी नातेसांबांध प्रस्थािपत होणे कठीण बनल्याची खांत १९९० नांतरच्या 

स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू पढेु येत.े ‘िनःसांिदग्धतेच्या भक्क उजेडात बारा वषागची लग्नाच्या 

भ्रमाची इमारत, पाांडवाांच्या त्या लाक्षागहृासारखी झरुझरुझरु जळून खाक होताना’
१०१ 

िदसत असताना मीराचे जड झालेले अांतःकरण भारतीय समाजव्यवस्थेतील 

मलू्यव्यवस्थेला नकार दतेाना िदसत नाही.  

‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत आधिुनकीकरणाने िगळांकृत केलेले नातेसांबांध 

र्ाांता गोखले याांनी माांडलेले आहते. भोवतालातील चांगळवादी सांस्कृतीच्या आहारी 

गेलेले आईवडील आिण मलुाांची होणारी वाताहात, गरजेपरुती माणसे वापरून घेणारी 

प्रवतृ्ती, पैर्ाांभोवती िफरणारी नाती पाहावयास िमळतात. ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत 

येणारी रीटाची ‘आई’ आपली सारी कतगव्ये आिण जबाबदाऱ्या िवसरलेली िदसत.े 

स्वतःच्या सौंदयागत ती मर्गलु होत.े स्वतःला उच्चभ्र ू समजल्या जाणाऱ्या समाजात 

नवऱ्याबरोबर पाट्गयाांना जाणे आिण रात्रभर पाटीत राहणे, आपल्या मादक सौंदयागला 

जपणे, हचे रीटाची आई करताना िदसत.े त्यातनू नव्या काळातील आईचे दर्गन घडत.े 
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जेव्हा रीटाचे आईवडील वदृ्च होतात, तेव्हा आपल्याला साांभाळणारी मलुगी म्हणनू, 

आपला टेकू म्हणनू ते रीटाकडे पाहताना िदसतात. दसुरीकडे साळवीदखेील रीटाचा 

केवळ र्ारीररक गरजेपरुता वापर करून घेतो आिण नांतर ितला वाऱ्यावर सोडतो. 

रीटाच्या आईवडलाांनादेखील साळवी िववािहत आह,े माहीत असनूही  रीटाला ते 

अडवत नाहीत, उलट साळवी लग्नाला नकार दतेो आह,े ह ेत्याांना योग्यच वाटते. रीटाने 

साळवीर्ी लग्न करू नये, केवळ त्याच्यार्ी सांबांध ठेवावेत, असाच दृिष्टकोण रीटाच्या 

आईवडलाांचा असतो. त्यातनू नातेसांबांध मानवी पातळीवर कोणत्या टोकाला गेलेले 

आहते, याची जाणीव र्ाांता गोखले करून दतेात. परांत ु साळवीबरोबरच्या नात्याकडे 

रीटा र्ाांतपणे आिण सांयिमतपणे पाहत.े ‘‘त ूमला एकेकाळी अपार सखु िदलेस. तझु्या 

बोटाांनी, ओठाांनी माझां सांपणूग र्रीर जागां केलांस. त ू िनःसांकोचपणे, उदारपणे तझुां र्रीर 

मला िदलांस, आनांद घेतलास तेवढाच िदलासदखेील. माझां र्रीर तपृ्त होतां म्हणनू माझां 

मन भराऱ्या घेऊ र्कत होतां. पण काळ जात होता आिण असांतषु्टता वाढत होती. मग त ू

मला आणखीन मौल्यवान भेट िदलीस. माझा अहांकार, अिभमान पनु्हा पनु्हा 

दखुावलास. त्यामळेु पे्रम सांकल्पनेच्या काही अांगाांचा अथग समजला!’’
१०२  

रीटा 

साळवीबरोबर असणाऱ्या नात्याचा अथग मानवी पातळीवर समजून घेते. परांत ु साळवी 

मात्र व्यावहाररक आिण कृतघ्नच राहतो. ‘‘नाही, ह े दःुख मी माझ्या कुटुांबाला दऊे 

इिच्छत नाही.’’
१०३ 

अस ेम्हणनू साळवी रीटाला आपल्या आयषु्यातनू सहजपणे बाहरेची 

जागा दाखवतो. 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येणारे नातेसांबांध, बदलते समाजजीवन, 

िववाहसांस्थेिवषयीच्या धारणा, सेक्सिवषयीचा मोकळेपणा आिण सैलपणा, पैर्ाला 

आलेले महत्त्व, मानवी नात्यात पैसा ह ेठरलेले सवगश्रेष्ठ मलू्य, मानवी नात्याांना भोगाचा, 
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चांगळवादाचा झालेला स्पर्ग यातनू बदललेल्या नीितमलू्याांच,े त्यातील हरवलेल्या 

भावनाांचे, िवकल्या गेलेल्या पे्रमाचे आिण मनाचे िचत्रण येताना िदसत.े 

जागितकीकरणानांतर पैर्ाला आलेले महत्त्व, वाढलेली चांगळवादी सांस्कृती, 

भोगवादाला िमळालेली मान्यता यामळेु मानवी नातेसांबांधात िस्थत्त्यांतर झालेले िदसत.े 

परांत ु अस े असनूही आधार दणेारी माणसेदखेील समाजव्यवस्थेत आहते,  हदेखेील 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू जाणवते. रीटाला आधार दणेारी सरस्वती (रीटा 

वेिलणकर), मैिथलीला मागगदर्गन करणारे गाईड, आपल्या गाईडला विडलाांच्या रूपात 

पाहणारी मैिथली (भमूी), सरपांच कडूबाईला आधार दणेाऱ्या िस्त्रया, (ब्र) आपल्या 

आईवर पे्रम करणारा काितगक (एका श्वासाचे अांतर) या व्यििरेखा बदलत्या सांस्कृतीच्या 

आहारी न जाता माणसूपणाचे नातेसांबांध जपताना िदसतात. एकां दरीत १९९० नांतरच्या 

स्त्रीिलिखत कादांबरीत मानवी नातेसांबांधाचा झालेला बाजार िदसनू येतो. नातेसांबांधाांना 

सावरणारी सांवेदनर्ीलता स्त्रीवादी दृिष्टकोणातनू आलेली िदसत.े 

३.७  माणूसपण 

नव्वदोत्तर स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीतनू माणसूपणाची जाणीव िदसनू येत.े ह े

माणसूपण म्हणजे स्त्रीला स्वतःचे अिस्तत्व आह े आिण ितचा माणसू म्हणनू स्वीकार 

व्हावा, हा एक अथग या सांकल्पनेतनू सिूचत होत.े िस्त्रया एकत्र येऊन आपले माणसूपण 

जागे करतात आिण त्यातनू आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या िवरोधात उभ्या राहतात, 

असा दसुरा अथग माणसूपणातनू अिभपे्रत आह.ेया दोन्ही अथाांचे सार लक्षात घेता 

समाजान े आिण कुटुांबाने स्त्रीला माणसू म्हणनू िस्वकारण े ही सांकल्पना अिधक दृढ 

होताना िदसत.े  या जािणवेचे सतू्र स्त्रीवादात आह.े स्त्रीवादाच्या कें द्रस्थानी मानवतावाद 
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आह.े माणसाकडे माणसू म्हणनू पाहणे, माणसाचे हक्क, अिधकार व स्वातांत्र्य त्याला 

िमळाले पािहजे अर्ी भिूमका घेणे हा मानवतावाद म्हणता येईल. या मानवतावादाची 

घोषणा स्त्रीवाद करतो. समाजजीवनात परुुषाबरोबर स्त्रीला जगण्याचा अिधकार आह,े 

परुुषाला जे हक्क आिण अिधकार िमळतात, ते हक्क आिण अिधकार स्त्रीलाही िमळाले 

पािहजेत, ही भावना ह ेमाणसूपण अधोरेिखत करत.े  

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीतनू येणारा माणसूपणाचा अथग 

लैंिगक समानतेर्ी जोडलेला आह.े स्त्रीवाद हा स्त्री-परुुष समानतेची मागणी करतो. स्त्रीचां 

स्वातांत्र्य केवळ र्रीरसांबांधव्यवहारार्ीच जळुलेले नसनू सवग प्रकारची समानता िस्त्रयाांना 

हवी आह.े ही समानता दणेे म्हणजे स्त्रीच्या व्यिभचाराला मान्यता दणेे अर्ा पद्चतीचे  

वातावरण तयार करण्यात परुुषी मानिसकता यर्स्वी झालेली आह.े ‘‘िडवोसगनांतरच्या 

पाचव्या जयांतीला स्वप्पनात धावणारा त ूपाहून तझु्या माग ेजाणारी ही बेददग औरत तलुा 

माहीत नाही. वाटा वेगळ्या करून झाल्यावर, आता आयषु्य ती सगळी गावां मला 

िफरवनू आणत राहील, ह ेमाझे भागधेय...
’’१०४

 या वाक्यातनू परुुषी सांस्कृतीला िवराम 

दतेाना  परुुषाांकडून काही मागणीदखेील मीरा ही नाियका करत.े मीराला समजनू घेणारा 

परुुष हवा आह.े १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत येणारे माणसूपण ह े सवागथागने 

परुुषीसांस्कृतीला नाकारते कारण परुुषप्रधान सांस्कृती समानता नाकारून माणसू म्हणनू 

स्त्रीचे स्वातांत्र्य व हक्क नाकारते. या कादांबऱ्याांतनू येणाऱ्या नाियका  परुुषाला नाकारत 

नाहीत. कारण स्त्रीिर्वाय परुुष अपणूग आह ेआिण परुुषािर्वाय स्त्री अपणूग आह,े याची 

जाणीव या लेिखकाांना आह.े परुुष, मग तो कोणत्याही नात्यान ेजोडलेला असला तरी 

त्याच्यार्ी सांवाद साधण्यात, त्याला समजनू घेण्यात िकां वा खरे तर त्यान ेआपल्याला 

समजनू घ्यावे;आपल्या सांवेदनाांना प्रितसाद द्यावा यात नाियकाांना अिधक स्वारस्य 
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असलेले िदसत.े परुुषाने माणसूपणाच्या पातळीवर आपल्याला जोडून घ्यावे, अस े

आवाहनदखेील स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू नाियका करताना िदसतात. ‘नाितचरािम’ या 

कादांबरीत येणारी आजी आपल्या नातीला लग्न झाल्यानांतर साांगते, 

‘‘सांसार करायचा म्हणजे डोंगर चढायचा. चढता-चढता काटे बोचतील, धाप 

लागेल, तर बैस एखाद्या दगडावर थोडा वेळ. काटा काढ, डोळे पसू, दम खा िन पनु्हा 

चाल ूलाग. दसुरा दगड िहरवा िदसतो, बटुका वाटतो लाांबनू बघताना, म्हणनू हा उतरून 

ितकडां धावर्ील तर पस्तावर्ील. कारण काटेकुटे सगळीकडेच आहते आिण चढ 

चढायचाच आह.े इकडे काय िन ितकडे काय!... कुणालाच नसतां लागलेलां सोनां.’’ मग 

बारीक अधगवट हसनू, मोठा श्वास घेत ती म्हणाली, ‘‘तर अधाग चढलेला डोंगर उतरायचा 

खळेुपणा करू नको’’
१०५

 

 ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत आजीने नातीला िदलेला हा सल्ला सामांजस्याकडून 

माणसूपणाकडे जाणारा आह.े काळाची आव्हाने  पचवनू स्त्री आिण परुुष याांच्यातील 

नातेसांबांधाांना माणसूपणा जोडणारा आह.े परांत ुकाहीवेळा माणसूपण अबािधत राखण्यात 

व्यििवादही डोकावताना िदसतो. ‘हा अवकार् आिण त्यातला घेऊन जाणारा उजेड 

आिण जाऊन येणारा अांधार िनव्वळ आपला आह.े.. इथ े आपण कसे जगलो, कधी 

मेलो ते कुणाला कळणार सदु्चा नाही... आताही नाही आिण मगही... कधीच... अर्ी या 

साऱ्याची अांितमता... ह े सारां जगणां... म्हणजे एकटां जगणां!’
१०६

 मीराच्या उद्गारातनू 

येणारा हा पराकोटीचा व्यििवाददखेील माणसूपण िमळावे या गरजेतनूच येताना िदसतो. 

‘ब्र’ या कादांबरीतनू येणारी प्रफुल्ला सरुूवातीला स्वतःच्या अिस्तत्वाबद्ङल आिण 

हक्काांबद्ङल सार्ांक असत.े परांत ु जेव्हा ितला आपले माणसूपण िचरडले जात आह,े 
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याची जाणीव होत,े तेव्हा अरेरावी करणाऱ्या नवऱ्याला घटस्फोट दऊेन बाहरेच्या जगात 

स्वतःचे अिस्तत्व िनमागण करण्याचा ती प्रयत्न करते. हा प्रयत्न म्हणजे माणसूपणाचा 

र्ोधच असतो. आिदवासींच्या न्याय हक्काांसाठी झगडणाऱ्या, लढा दणेाऱ्या 

प्रफुल्लाला डॉ. दयाळ याांचा आधार वाटतो. त्याांच्यातील मैत्रीपणूग आिण 

परस्परिवश्वासावर आिण माणसूपणावर िटकून असणाऱ्या नात्यामळेु प्रफुल्लाला त्याांचा 

आधार वाटतो. 

‘रीटा वेिलणकर’ या र्ाांता गोखले याांच्या कादांबरीत येणारी रीटा ही स्वतःचे 

अिस्तत्व र्ोधत.े या अिस्तत्वर्ोधाचा िवचार ितला माणसूपणाकडे घेऊन जातो. 

साळवीने आपल्याला धोका िदला, ह े ितच्या लक्षात येत,े त्यावेळी साळवीला रीटा 

आपल्या जगण्यातनू हद्ङपार करत.े नव्या फ्लॅटच्या िकल्ल्या साळवीकडून िहसकावनू 

घेते. स्वतःच्या घरात आल्यावर ितला स्वतःच्या, स्वतःसाठीच्या जगण्याची िकल्ली 

सापडते. ही िकल्ली म्हणजेच ितचा माणसूपणाचा र्ोध होय. या माणसूपणाच्या 

र्ोधामळेुच ती परांपरेचा रीतीररवाजाांचा पगडा फेकून दते.े  

‘‘हा आरसा बदलायला हवा, नाही का?’’... सरस्वती िवचारते.  

रीटा आरर्ासमोर थबकत,े त्याला गेलेल्या तड्यावरून बोट िफरवते. ‚का? अस ू

द ेअसाच!‛  

ती िनियान े म्हणत.े मग झटकन आरर्ासमोरची िलपिस्टक, क्रीम, पावडरी 

ओ ांजळीत उचलनू कचऱ्याच्या डब्यात नेऊन टाकत.े  

‘‘आता जरा बरां वाटलां, स्वच्छ आिण ताजां’’
१०७ 
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रीटाच्या या उद्गारातनू ितला माणसूपणाचा र्ोध लागल्याचे िनदर्गनास येत.े 

साळवीसाठी नटणे, साळवीसाठी सौंदयग कायम राखणे, साळवीसाठी आवडेल त्या गोष्टी 

करण ेयातनू सांपत चाललेल्या रीटाला ितच्यातील माणसू सापडतो, जेव्हा ती साळवीला 

आपल्या जगण्यातनू कायमचे हद्ङपार करत.े 

आर्ा बगे याांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीतील मैिथली आपल्यातल्या माणसूपणाचा 

र्ोध वेगळ्या पद्चतीने घेते. मैिथलीचा गभगपात झाल्यानांतर मैिथली त्यातनू लवकर 

बाहरे पडते. परांत ु ितच े बाहरे पडणे र्ांतनलूा खटकत.े त्या खटकण्यातनू मैिथली जो 

स्वतःर्ी सांवाद साधते, त्यातनू परुुषी सांस्कृतीची मालकी नाकारताना िदसते. र्ांतनलूा जे 

दःुख होत,े ते पाहून ती म्हणत,े ‘हा का म्हणनू दःुख करतो!’ हा समोरचा अनोळखी 

माणसू! ह ेसगळां दःुख ितचां एकटीचांच आह.े ते आता दःुखही नाही. तो एक खोल, गाढ 

ममागचा असा अनभुव होऊनच िर्ल्लक राहणार आह.े त्याचां पनु्हा बीज पडेल, या 

सांपणूग अनभुवाचां. कुठल्याही बाईला ह ेनवीन नाही... स्वतःच्या पेर्ीतनू पोसलेला हा 

जीव, आपण भोगल्या त्या कळा कमरेतनू ओटीपोटापयांत िभनत गेलेल्या. या माणसान े

त्यावर का म्हणनू अिधकार साांगायचा? हा माणसू आपल्या जगण्याबाहरेचाच आह.े 

हाच नाही सगळेच तसे असतील, बाहरेचे! त्याांचां दःुख आपलां नाही’
१०८ 

परुुषी 

व्यवस्थेतनू बाहरे पडण्याचा मागग मैिथलीला गवसतो, त्यामळेुच ती र्ांतनलूा नाकारताना 

िदसत.े आपले माणसूपण िचरडणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेबद्ङल असलेला उद्रगे 

मैिथलीच्या उद्गारातनू  व्यि होतो. ‘भमूी’ या कादांबरीत येणारी आत्त्या मैिथलीला 

स्वतःचे वेगळेपण जपण्यासाठी नेहमी साथ दतेाना िदसत.े ती म्हणत े-  
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‘‘आपलां वेगळेपण आपल्याजवळ गां. पण ते आपण जपायचां आपल्या 

स्वतःकरता.’’
१०९

 ह ेआत्त्याचे उद्गार माणसूपणाजवळ जाणारे आहते. 

 ‘‘काळ सरतो गां! पण आपल्याला आपल्या मनातील माणसां भेटत नाहीत. त ू

बरी िहांमत केलीस.’’
११०

  मनासारखा माणसू भेटावा ही स्त्रीची आस आत्या  मैिथली 

जवळ व्यि करताना िदसत.े 

प्रितभा रानडे याांच्या ‘रेघोट्या’ या कादांबरीतील िनमगला माणसूपणाच्या र्ोधात 

आह.े परांत ु ितचां माणसूपण भारतीय समाजव्यवस्थेत राहून ती र्ोध ू पाहत.े भारतीय 

परुुषसत्ताक व्यवस्था नाकारून ती स्वतःचे माणसूपण र्ोधत नाही. नवऱ्यािर्वाय 

ितच्या आयषु्यात येणाऱ्या िमत्राांच े ितला आकषगण वाटते. परांत ु या आकषगणाला 

वास्तवात रूपाांतर करण्याचे धाडस ितला होत नाही. आपल्या मनातील भावनाांना ती 

रांगाांच्या माध्यमातनू आिवष्कृत करत.े िनमगलाची आई ही ितच्या जीवनातील महत्त्वाची 

जागा आह.े ‘मागे आई एकदा म्हणाली होती,  ‚िनमे, स्वािभमान आिण आत्मिवश्वास 

कधी सोडू नकोस.‛ त्याची आठवण झाली. आयषु्य थाांबनू राहता उपयोगाचां नाही... 

बसल्या बसल्या र्रीराला झोके दते रािहली िनमगला...
’१११ 

 िनमगलाच्या मनात स्वािभमान 

आिण आत्मिवश्वास जागवण्याचे काम िनमगलाची आई करताना िदसत.े स्वच्छांदी जीवन 

जगणाऱ्या िनमगलाचा जगण्याकडे पाहण्याचा वेगळा दृिष्टकोण आह.े ‘आलेला िदवस 

िनव्वळ ढकलायचा नाही. तर चाांगल्या त-हनेां घालवायचे िदवस, टेन्र्निवरहीत. 

आयषु्याला अथग दते. मनातल्या सगळ्या आर्ांका, असमाधान, कडवटपणा काढून 

टाकून, र्क्य होईल का ते मला? घन:श्यामला जर्ी हवी तर्ी पत्नी मी नाही.’
११२

  या 

िनमगलाच्या उद्गारातनू पत्नीच्या  मनािवरूद्च नवऱ्याला हवे असणारे र्रीरसखुाचे सारे 
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सांकेत िनमगला नाकारताना िदसत.े ह े नाकारणे म्हणजे आपण माणसू आहोत आिण 

आपले माणसूपण आपण जपले पािहजे, हा ितचा ठाम िवचार आह.े परांत ुयाबाबत ती 

कोणताही कडवटपणा पती-पत्नीच्या नात्यामध्ये आणत नाही,  दोन्हीं घराांकडून 

िमळालेल्या स्वातांत्र्याचा ती गैरवापर करीत नाही. उलट जे काही ितला करायचां आह,े ते 

ती भारतीय समाजव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून करताना िदसत.े ‘झपाटल्यासारखी रांगाचे 

फटकारे मारत सटुली. आता त्या रांगाांना आकार आिण मनातली सगळी धग कागदावर 

रांगाांमधनू पसरत चालली. रृदयात उगम पावलेल्या अांतःपे्ररणा नसानसाांतनू, रिाच्या 

कणाकणाांतनू धावत र्रीरभर पसरल्या... त्या अांत:पे्ररणेला प्रामािणक राहायचां होतां. 

िजव्हाळा आिण यातना याांना रगाांमध्ये उतरवायचां होत.’
११३

 हा ‘रेघोट्या’ या कादांबरीचा 

र्ेवट, िनमगलाचां, ितचां स्वतःचां माणसूपणार्ी प्रामािणक राहणां दर्गिवतो.  

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत येणारे माणसूपण ह े स्त्रीवादी 

िवचारसरणीतनू येत.े या कादांबरीतनू येणारा माणसूपणाचा र्ोध व्यििवादातनू 

समष्टीकडे जाताना िदसतो. स्त्रीच्या आयषु्याला िचकटलेले परुुषपण नाकारायलाच हवे, 

हा व्यििवादातनू आलेला िवचार माणसूपणाच्या र्ोधात आह.े परांत ु तो भारतीय 

समाजव्यवस्थेत अपरुा पडताना िदसतो. तर स्त्रीला परुुषािर्वाय आिण परुुषाला 

स्त्रीिर्वाय अथग नाही, हा येणारा दृिष्टकोण माणसूपणाला समष्टीकडे घेऊन जातो. ह े

माणसूपण भारतीय समाजव्यवस्थेत क्राांितकारी ठरत.े भारतीय समाजव्यवस्थेत राहून, 

ितच्या मयागदा, क्षमताांची जाणीव करून घेऊन वावरणाऱ्या नाियका खऱ्या अथागने 

माणसूपणाचा िवचार करताना िदसतात. आपल्यावर होणारा अन्याय केवळ 

आपल्यापरुता मयागिदत नाही, तर आपल्यासारख्या अनेक िस्त्रयाांच्या जगण्यार्ी िनगिडत 
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आह.े त्यामळेु त्यािवरोधात िस्त्रयाांना जागे करणे  आिण त्याांना समाजबदलासाठी प्रवतृ्त 

करण ेहा माणसूपणाचा िवचार स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीत अधोरेिखत होतो. 

 

३.८  स्त्रीखवखशष्ट ऄनुभवांची ऄखभव्यक्ती  

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत  कादांबऱ्  याांतनू स्त्रीिविर्ष्ट अनभुवाांची अिभव्यिी 

होताना िदसत.े आधिुनक काळात स्त्रीला जगण्याचे नवे भान आले. ितचा आत्मसन्मान 

जागतृ झाला. त्यामळेु स्त्री परुुषप्रधान व्यवस्थेने आखनू िदलेल्या सामािजक, साांस्कृितक 

चौकटीला िवरोध करू लागली. आपल्या लेखनातनू  र्ारीररक व मानिसक जािणवाांची 

थेट अिभव्यिी करू लागली. स्त्री-परुुष सांबांधाकडे खलु्या, मोकळ्या नजरेने पाहू 

लागली. र्रीराचे िनखळ भान जे आजवरच्या परुुषी लेखनात आले नाही ते  स्त्रीवादी 

लेखनात व्यि होऊ लागले. स्त्रीला वस्तरूूप मानणे, ितच्याकडे भोगवादी दृष्टीकोणातनू 

पाहणे,ती िनसगगत: दबुगळ आह े अस े मानणे एकूणच दयु्यमत्वािवषयी िलिहताना 

िस्त्रयाांच्या लेखनात प्रितकाराची भाषा येत\े. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत  कादांबऱ्  याांतनू 

लेिखका एकूणच परुुषप्रधान मानिसकतेचा प्रितकार करतात. स्त्रीवादी लेखनात 

लेिखकाांची अिभव्यिी परुुष लेखकाांच्या अिभव्यिीपेक्षा वेगळी असत.े कारण स्त्रीचे 

र्रीर मलूत:च परुुषापेक्षा िभन्न आह.े स्त्रीचे स्वतःचे अस े खास अनभुव जे केवळ 

स्त्रीचीच अनभुतूी अस ू र्कत.े अस े अनभुव म्हणजे स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव 

होत.उदा.स्तनपानाचा अनभुव, मािसकपाळीचा अनभुव, बलात्काराचा अनभुव, 

गभागरपणाचा अनभुव,गभगपाताचा अनभुव, कामेच्छा पररपतूीचा अनभुव  व  र्ृांगारातील 

परुुषी वतगनाचा अनभुवही स्त्रीिविर्ष्ट  म्हणता येतो. १९९०नांतरच्या स्त्रीिलिखत  
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कादांबऱ्  याांतनू लेिखका स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव माांडताना स्त्रीचे  माणसूपण अधोरेिखत 

करण्याचे प्रयत्न कटाक्षाने करताना िदसतात.  

 मेघना पेठे याांच्या ‘नातीचरािम’ या कादांबरीतील नाियका मीरा आपल्या 

िप्रयकरासोबतचा र्ृांगाराचा अनभुव पढुीलप्रमाणे व्यि करत.े  ‘कण्हत कण्हत तझुा 

सगळा कबांध माझ्या कबांधावर रेलला. मग माझ्या र्टागची बटणां त ू सोडवलीस. मग 

माग े हात नेऊन त ू ब्राचा हूक काढायचा यत्न केलास. ते जमेना. मग भकेुनां 

व्याकुळलेल्या तान्ह्या मलुासारखी अवस्था झाली तझुी. अधीर. त ू खाांद्यावरच े पटे्ट 

ओरबाडून बाजलूा केलेस आिण तो अडथळा दरू केलास.मग त ू माझ्या उघड्या 

छातीकडे पाहतच रािहलास. थांडीनां िर्रिर्रून मी एकदम तलुा जवळ घेतलां. छातीर्ी 

धरलां. त ूते तसांच ठेवनू माझ्या रृदयाची धडधड ऐकत रािहलास. मग एका हातात एक 

बाज ूधरून ठेवनू त ूदसुरी बाज ूहळूहळू लचु ूलागलास. मग पिहली. त ूलचुताना होणारे 

तझु्या ओठाांचे स्पर्ग, मध्येच लागणारे दात. दखुताना होणारां सखु. तझु्या केसाांतनू 

िफरणारी माझी बोटां. मध्येमध्ये तझुा चेहरा िनकरानां माझ्यकडे वळवनू मी घेतलेली 

तझु्या कपाळाची पापी. तझु्या िभवयाांवरून िफरवलेले अांगठे. एकदा तझु्या िभवयाांवरून 

दोन्ही  तजगन्या िफरवता िफरवता एकदम मला न साांगता सवरता, न िवचारता पसुता 

अचानक त ू खाली सरकून, पसरलेल्या माझ्या पायाांमध्ये डोकां  घातलां आहसे. उफ ! 

मनषु्याचे श्वास इतके उष्ण असतात? माझ्या िभवयाांपासनू पायाच्या अांगठ्याांपयांत गरम 

रिाच्या सकू्ष्म लहरी इकडून ितकडे छुमछुमताना मला जाणवतात.’
११४ 

 लेिखका 

मीराच्या माध्यमातनू र्ृांगारािवषयीचा  अनभुव अत्यांत मोकळेपणाने आिण अितररि  

अश्लीलता टाळून र्ाांतपणे व्यि करत.े  
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िववाहानांतर नवऱ्याकडून मीराला  केव्हा केव्हा कामेच्छा पणूग करताना मानिसक 

समाधान प्राप्त होत नाही याचे  वणगन लेिखकेने पढुील प्रसांगात केलेले आह े   ‘कधी 

काही झालांच, तर ते आपलां कावळ्याच्या लागाांसारखां, चटपट, पटपट, ‘आह ेकाय िन 

नाही काय’ असलां. एक तर याचा उठायचाच नाही, आिण उठलाच तर िटकायचा नाही. 

एक तर हा तचु्छतेनां थुांकल्यासारखी सरुुवात करायचा. आिण सांपल्यावर िकळस 

आल्यासारखां ितच्याकडे बघायचा. ती मनात म्हणायची, की ह ेखरां तर मी केलां पािहजे! 

हळूहळू ती खरोखरच थांड होत गेली. ह े सगळां कुणापार्ी तरी बोलावां असां ितला 

वाटायचां. याच्यार्ी? र्क्यच नव्हतां. माांजराांची कल्पना बळावलीस ती अर्ी इथां’.
११५

  

अर्ा प्रकारचा अनभुव किवता महाजन याांनी ‘ब्र’ कादांबरीत माांडलेला आह.े रेवती  

कादांबरीची नाियका प्रफुल्लाची मैत्रीण आह.े नोकरी व प्रपांच या दोन्ही आघाड्या 

साांभाळणाऱ्या रेवतीचे आयषु्य  यांत्रवत झालेले  आह.े पहाटेपासनू रात्रीपयांत यांत्राप्रमाण े

सतत काम करणाऱ्या रेवतीच े र्रीर रात्री पती-िदनेर्ाला उत्स्फूतग प्रितसाद दते नाही. 

पररणामी नवऱ्याच्या नाराजीचा ितला वेळोवेळी सामना करावा लागतो. िदनेर्च्या 

कटकटीना वैतागलेली रेवती प्रफुल्लाला म्हणते, ‚कधीकधी इतकी चीड येत ेऐकताना. 

वाटतां, आपणही सनुवावां. कधी आपली इच्छा झाली आिण याचां  उठलांच नाही तर? 

बायका म्हणजे याांना हवां तेव्हा अांगाखाली यायला हव्यात. बळजोरी करता येत.े नाहीच 

करता आली तर असां बोलनू दाखवता येतां. पण मी जर असां काही म्हटलां कधी,तर 

िकती घाण वाटेल ना? बघ, तझुा चेहरासदु्चा कसा झालाय ह े इतक्या  साध्या सरळ 

भाषेत बोललेलां ऐकताना, त्याांच्यासारख्या खालच्या पातळीवर येवनू तर्ा गिलच्छ 

भाषेत बोलचू र्कणार नाही कधी आपण. इतक्या पारांपररक कल्पना ठाम असतात 

आपल्या डोक्यात. बाकी सारां  आपण मोकळां बोल.ू पाळीच  िकां वा गरोदरपणीचां. पण 
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असां िनगेिटव्ह असलां, तर नाही बोलणार कधीच. आपल्या नव-याच्या परुुषाथागचा कसा 

अपमान करणार आपण मैित्रणीजवळ?
११६

  

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ कादांबरीत प्रफुल्ला  िविवध आिदवासी पाड्यावर 

काम करत.े  अहवाल तयार करण्याचे काम करताना ती  अनेक आिदवासी िस्त्रयाांचे 

स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव अधोरेिखत करत.े उदा.लेिखकेने एका आिदवासी मलुीवर झालेला 

बलात्काराचा अनभुव याांनी रेखाटलेला आह.े  बलात्कार झालेल्या मलुीचा जबाब 

पोिलस नोंदिवत असताना या अनभुवातनू किवता महाजन याांनी स्त्रीवर होणा-या 

अन्यायाचे वणगन केले आह.े उदा. ‘मी बिहणीकडे गेले होत.े ितकडून परत येत होते 

एकटीच. नेहमीच जातयेत असत.े मग त्याांनी पत्ता िवचारायला म्हणनू रस्त्यात थाांबवल. 

पकडलां. ओढत रस्त्याहून खाली नेलां बाजलूा. रस्ता उांचावर आह ेजिमनीपासनू.  रे्तांच 

आह े बाजूांनी. सहसा सामसमू असत.े मग त्याांनी खाली पाडलां. मी ओरडा केला पण 

ऐकायला कोणीच नव्हतां. एकानां तोंड दाबनू धरलां. हात पकडले. मग दसुरा अांगावर 

आला. साडी फेडली. चड्डी काढून फेकली. िलांग योनीत खपुसलां. कां बर वरखाली 

केली. मग पिहल्याने हात पकडले आिण दसुरा अांगावर आला. त्यानांही तसांच केलां. मग 

मला तसांच सोडून पनु्हा स्कूटरवर बसनू ते िनघनू गेले. थोड्या वेळानां र्धु्द आल्यावर 

मी उठून कपडे घातले आिण घरी जाऊन आईला सगळी हिककत साांिगतली.’
११७

 

स्त्रीच्या असह्य अनभुतूीचे ह ेिचत्रण अन्यत्र अभावानेच िदसत.े  

किवता महाजन याांनी याच कादांबरीत आिदवासी बाईचे प्रसतुीच्या वेळीचे 

वणगनही कलेले आह.े तेही स्त्रीिविर्ष्ट अनभुवाच्या कक्षेत येत.े  उदा.‘भरल्या िदवसाांची 

कळा सरुू झालेली कण्हती-िकां चाळती बाई... जनुाट फाटक्या चादरीची झोळी... ती 
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बाई काय िस्थर िनपिचत नसणार पनु्हा... ितला हा असा डोंगर चढवनू न्यायचां... 

पावसापाण्यात, कडाक्याच्या थांडीत िभजत काकडत... तोल साांभाळत, पाय घसरू न 

दतेा... काय होत असेल त्या बाईचां, त्या माणसाांचां, पोटातल्या त्या िजवाचां..’.
११८

   

आिदवासी िस्त्रयाांना  मािसकपाळी आलेली असतानादखेील त्या िदवसात 

कष्टाची कामे करतात, या स्त्रीिविर्ष्ट  अनभुवािवषयी  किवता  महाजन िलिहतात - 

‘‘िदवसभर िचखलात-पाण्यात काम केल्यानां काय त्रास होतो?’’ मी बायकाांर्ी बोलत 

होत.े 

‘‘अांग मोडून िनघतां. कां बर फार दखुते.’’ 

पाळीच्या िदवसाांतही बायका िचखल तडुवतातच, तासन ् तास. आठ-नऊ 

मिहन्याांच्या गरोदर बायकही भट्टीवर राबताहते आिण नकुत्याच बाळांत झालेल्यासदु्चा. 

एकीनां हातपाय दाखवले जवळ येऊन. सारी त्वचा उलगलेली... नव्ह,े 

फाटलेलीच! अक्षरर्ः तडे... आिण तड्याांमधनू रिाचे थेंब फुटलेले... काही ओलसर... 

काही जागीच सकुलेले... मला रडूच यायला लागलां. 

इथां सगळ्याांची हीच िस्थती आह.े बघवत नव्हतां आिण मान वर करण्याची 

िकां वा वळवण्याचीही ताकद नव्हती.’
११९ 

लेिखका आिदवासी  िस्त्रयाांच्या अनेक 

वेदनाांमय अनभुवाांचा  पररचय करून दते.े  

 आर्ा बग ेयाांनी ‘भमूी’ कादांबरीत  मैिथली या नाियकेचा  गभगपाताचा अनभुव 

माांडलेला आह.े मैिथलीला लग्नानांतर पिहल्याांदा गभगधारणा होत े तेव्हा मैिथली व 

र्ांतनलुा फार आनांद होतो. पण ददुवैाने मैिथलीचा गभगपात होतो. त्याचा अनभुवाचे 
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वणगन लेिखकेने पढुीलप्रमाणे  केलेले आह े‘काल रात्रीच केव्हा तरी स्त्राव सरुू झाला. 

ओटीपोटातनू प्रचांड कळा. आठवा मिहना सांपायचा होता, तेव्हाच ब्लीिडांग सरुू 

झालेलां. डॉक्टराांनी रेस्ट घ्यायला साांिगतली. कां बरही दखुायची. कॉलेजला जात 

नव्हतीच या मिहन्यात. काल रात्री धमगराजनला उठवावां लागलां. र्ांतन ूइतका नव्हगस, की 

गाडीची िकल्लीही नीट धरता येईना. धमगराजनला उठवलांही ितनांच. दोघेही सोबत 

आली. िमसेस धमगराजन रात्रभर थाांबल्या. ऑपरेर्न करावां लागलां. मलुगी होती. पहाटे 

कुणाच्या जन्माची वेळ असत,े ती या मलुीच्या मरणाची होती.डोळे िमटूनच ितनां 

बाहरेचा प्रकार् क्षणमात्र अनभुवला. थोडा वेळ धगुीधगुी होती-बस्स. अपऱु्या 

िदवसाांचा जन्म. बेबीचां वजन म्हणे जास्त होतां. ते म्हणे मैिथलीच्या गभागर्याला पेललां 

नाही. आईच गभग पेल ूर्कली नाही ! मैिथलीच्या डोळ्याांत पाणी आलां’.
१२०

  

 प्रितमा इांगोले यायाांनी ‘बढुाई’ या कादांबरीत गोकणागचा स्तनपानाचा अनभुव 

माांडलेला आह.े लेिखकेने  बाळाला स्तनपान करताना गोकणागला वाटणाऱ्या आांतररक 

समाधानाच ेवणगन पढुील प्रसांगातनू  केलेले आह े. ‚घे व ! त्याले जोळ घ ेआमसाक.‛ 

‚लेकराईच्या कल्ल्यानां भदेरलासीन तो.‛ 

‘गलुाब िदसायला गोकणागसारखाच होता. गोलाकार चेहरा व सावळा वणग! पण 

ितला वाटायचां. अस ूद ेसावळा आह ेतर! कुळाला तर िदवा झाला. ितनां हरकानां त्याला 

पोटोर्ी धरलां. तोही चटूुचटूु प्पयायला लागला. तर्ी गोकणाग भईुसारखीच पाझरू 

लागली. लेकराच्या जावळावरून हात िफरव ूलागली. बढ्ुयानांच कौतकुानां लेकाचां नाव 

‘गलुाब’ ठेवलां होतां. व लहानीन तसां त्याच्या कानात कुरगऽ केलां होतां. केवढा हरीक! 
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घरादारातनू ओसांडून वाहत होता. दाराच्या िनांबावरही फुलोराच्या रूपानां तो उमटला 

होता.’
१२१  

‘ब्र’ कादांबरीत बाळांतपणानांतर िबनपगारी रजा पडणार म्हणनू अपऱु्या वजनाच्या 

िचनलूा पाळणाघरात ठेवनू िदनेर् रेवतीला ऑिफसात  जायला भाग पाडतो. त्याच े

वणगन लेिखकेने पढुीलप्रमाणे केलेले आह.े‚ऑिफसात दर तासा-दोन तासाांनी उठून 

बाथरूममध्ये जावनू छाती िपळून यावी लागायची आिण िचनलूा नीट पचत नसतानाही 

वरचां दधु द्यावां लागायचां,‛
 १२२

 रेवतीच्या वरील उद्गारातनू स्त्रीर्रीरिविर्ष्ट सांवेदनेचा  

प्रत्यय येतो.          

   ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत र्ाांता गोखले याांनीही पाळीच्या िदवसाांची 

अनभुतूी कथन केली आह.ेलेिखकेने  िस्त्रयाांना पाळीच्या िदवसात होणाऱ्या मानिसक 

त्रासाचे सचून   रीटाची छोटी बहीण सांगीताच्या माध्यमातनू केलेले आह.ेहॉिस्पटलमध्ये 

सांगीता रीटाला भेटायला आल्यानांतर सांगीता ितला साांगते  उदा. ‘’ तसां काही खास 

नाही ग ! जरा िडपे्रस्ड वाटतांय. एक दोन िदवसाांत पाळी यायच्येय म्हणनू असेल. मग 

जरासां काही झालां तरी आपल्याला वाईट वाटतां, सांताप येतो...’
१२३ 

  

 ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत रीटा आपल्या कुटांिबयाांकडून  व िप्रयकर साळवी 

कडून फसवली जाते,ितच्या पदरी िनरार्ा येते त्यामळेु ितचे  मानिसक सांतलुन िबघडत,े  

रीटा व साळवी एकाांताांत असताना ितची मानिसकता िवस्कटल्यावर  िविचत्र वतगन 

करत.े त्याच े वणगन पाहा.- ‘मी पलांगावर उठून बसले. र्ेजारच्या रेिसांग टेबलवरचां 

गलुाबी िलपिस्टक सहज खेळ म्हणनू हातात घेतलां.बघता बघता सहजच नाकावर 

िठपका काढला. मग गालाांवर फुलां काढली. उभी रािहले. स्तनाग्राांभोवताली फुलां 
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काढली. बेंबीभोवताली फुल काढलां. काय मजेदार िदस ू लागले होते मी. आता एक 

भडक लाल िलपिस्टक उचललां. ते कपाळावर दोन िभवयाांच्या मध्ये कुां डिलनीच्या 

िर्रेवर टेकवलां. ितथनू िस्थर हातानां नाकावरून, ओठाांवरून. हनवुटीवरून, 

स्तनाांच्यामधनू, बेंबीभोवतालच्या फुलाला छेदत एक रेषा काढली ती सरळ योिनर्ी 

आणनू जोडली, आिण पटुपटुले ‘All roads lead to the bloody cunt’. ह ेर्ब्द 

मला फारच मजेदर वाटले. मी ते जोरजोरात हसत गायला लागले.
’१२४  

 लेिखकेने 

रेखाटलेला रीटाचा हा अनभुव  स्त्रीिविर्ष्ट आह.े 

  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू िस्त्रयाांच्या र्रीरसांवेदनाचा स्वतांत्र 

अनभुव व्यि झालेला आह.े िस्त्रयाांच्या र्रीराच्या नैसिगगक ठेवणीनसुार स्त्रीिविर्ष्ट 

अनभुव व्यि होतात. स्तनपान , मािसकपाळी, बलात्कार, गभगपात ,  र्ारीररक र्ृांगार, 

या  अनभुवाांना िस्त्रयाांच्या स्वतांत्र जािणवेचा ओलावा लाभलेला असतो. या 

अनभुवाांमध्ये िस्त्रयाांचे र्रीर िविर्ष्ट प्रकारे साद-प्रितसाद दते असत ेत्यामळेु तो अनभुव 

परुुषाांच्या अनभुवापेक्षा वेगळा ठरतो. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत  कादांबरीतनू  

लेिखकाांनी स्त्रीिविर्ष्ट अनभुवाच्या माध्यमातनू स्त्रीचे माणसूपण अधोरेिखत केलेले 

आह.े 

३.८  समारोप अखण खनष्कषा 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येणाऱ्या जािणवाांचा िवचार प्रस्ततु 

प्रकरणात केलेला आह.े हा िवचार करताना लेिखकाांचा समाजाकडे पाहण्याचा 

दृिष्टकोण, त्याांचे समाजमानस, सामािजकता अभ्यासली. या सामािजक दृिष्टकोणातनू 

िवकिसत झालेल्या िवचारातनू त्याांनी घेतलेला स्वत्वाचा र्ोध पािहला. परुुषाांबरोबर 
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िस्त्रयाांना लैंिगक समानता हवी.  परुुषाांच्या लैंिगक भावनाांचा जसा िवचार होतो, तसाच 

स्त्रीच्या लैंिगक भावनाांचादखेील िवचार व्हायला हवा, ही जाणीव मनोदिैहकतेतनू 

अधोरेिखत होत.े सवग पातळ्याांवर होणाऱ्या र्ोषणाला सामोरे जाणाऱ्या आिण त्याचा 

िवरोध करणाऱ्यािस्त्रयाांमधील बांडखोर जाणीव अभ्यासली. या साऱ्या प्रिक्रयेत आपले 

माणसूपण अबािधत रहाव,े म्हणनू कायम प्रयत्नर्ील असलेले माणसूपणाचे िववेचन या 

प्रकरणात केलेले आह.े ‘ब्र’, ‘नाितचरािम, ‘रीटा वेिलणकर’, ‘भमूी’, ’एका श्वासाचे 

अांतर’, ‘रेघोट्या’ आिण ‘बढुाई’  कादांबऱ्याांतनू समाजसांवेदन, स्वत्वाचा र्ोध, 

मनोदिैहकता, र्ोषण, नीितमलु्याांमधील िस्थत्त्यांत्तर, माणसूपण व स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव  

इत्यादी घटकाांचा िवचार करताना ह ेसवग घटक या लेिखकाांच्या  कादांबऱ्याांतनू एकरूप 

होऊन प्रकटल्यामळेु या कादांबऱ्याांना एकसांघता आिण सेंिद्रय एकात्मता लाभलेली 

आह.े ह ेघटक जरी वेगवगेळ्या स्तराांच्या सांदभागत वरील कादांबऱ्याांतनू प्रकटले तरी ते 

एकजीनसी आहते. कादांबरीच्या आर्सतू्राला समग्रपणे व्यि करतात. उपरोि सवग 

घटकाांच्या अनषुांगाने खालील िनष्कषग पहावयास िमळतात. 

खनष्कषा  

१.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत आढळणारा स्त्रीवाद हा आधिुनक 

काळार्ी ससुांगत आह.े या स्त्रीवादात भारतीय समाजव्यवस्थेच्या पररप्रेक्ष्यात 

राहून परुुषप्रधान सांस्कृतीला िवरोध केलेला िदसतो. 

२.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत जागितकीकरणाने समाजजीवनावर 

टाकलेला प्रभाव आिण बदललेली समाजव्यवस्था याचे दर्गन घडत.े 
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जागितकीकरणात भरडल्या गेलेल्या स्त्रीच्या वेदनेच े अनेक पदर स्त्रीिलिखत 

कादांबरीत सापडतात. 

३.  १९९० नांतर कादांबरीलेखन करणाऱ्या लेिखकाांना काळाचे भान आह.े ते भान 

स्त्रीवादी जािणवेसह त्याांच्या कादांबऱ्याांतनू प्रकट झालेले आह.े मेघना पेठे आिण 

किवता महाजन याांच्या कादांबऱ्याांतनू अिधक गतीर्ीलपणे ह ेभान प्रकट होत.े 

४.  १९९० नांतरच्या स्त्री-िलिखत कादांबरीत येणारे समाजसांवेदनही बहुिवध 

स्वरूपाचे आह.े या समाजसांवेदनात समाजातील अनेक स्तराांचे िचत्रण येत.े 

काळार्ी एकरूप होऊन केलेल्या लेखनामळेु ह ेसमाजसांवेदन अिधक िजवांतपणे 

येत.े 

५.  या समाजसांवेदनात कामगार, कष्टकरी, मजरू, आिदवासी जनसमहू, मध्यमवगीय 

अस ेअनेक पदर येताना िदसतात. त्यामळेु या समाजसांवेदनाच ेस्वरूप बहुस्तरीय 

आह.े किवता महाजनसारखी लेिखका प्रत्यक्ष सामािजक सांस्थाांमध्ये कायगरत 

असल्यामळेु आिदवासी समाजाचा सकू्ष्म तळ त्याांच्या कादांबरीतनू िदसनू येतो. 

त्यामध्ये आिदवासी स्त्रीच्या वेदनेचा, दःुखाचा, माणसू म्हणनू उभा राहण्याचा 

सांघषगदायी प्रवास स्पष्टपण ेसाकारतो. 

६.  माणसू म्हणनू जगण्याचा स्त्रीचा अिधकार कोणीही िहरावनू घेऊ र्कत नाही, हा 

आवाज किवता महाजन, मेघना पेठे, अांिबका सरकार, र्ाांता गोखले याांच्या 

कादांबऱ्याांतनू अिधक स्पष्टपणे आिण मोकळेपणाने येतो. 
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७. िववाहसांस्थेिवरूद्च घेतलेली बांडाची भिूमका हा समान धागा मेघना पेठे, र्ाांता 

गोखले आिण आर्ा बग े याांच्या कादांबरीतनू िदसतो. स्त्रीच्या मनोदिैहक 

गरजाांचा िवचार या लेिखका अिधक प्रकषागने करताना िदसतात. 

८.  भारतीय समाजव्यवस्थेच्या पररघात राहून त्या िववाहसांस्थेतनू आलेल्या 

परुुषीपणाला नकार दतेात. परुुषसत्ताक व्यवस्थेच्या िवरोधात उभ्या राहतात. 

परांत ु प्रितमा इांगोलेच्या कादांबरीत येणारी नाियका पररिस्थतीर्ी तडजोड करत 

जगताना िदसते. ितच्यात अर्ी बांडाची भावना िदसत नाही. 

९.  बदलत्या समाजवास्तवाचा वेध घेत स्वतःच्या अिस्तत्वाचा िवचार र्ाांता 

गोखले (रीटा), आर्ा बग े (मैिथली), किवता महाजन (प्रफुल्ला), मेघना पेठे 

(मीरा) याांच्या कादांबऱ्याांतील नाियका करताना िदसतात. परांत ु या नाियकाांची 

लढाई केवळ स्त्री-परुुषसांबांधापरुती मयागिदत आह.े ती अिधक व्यापक होताना 

िदसत नाही. 

१०. स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येणारी पात्रे ही उच्चवणीय समाजातनू येताना िदसतात. 

त्यातनू उच्चवणीय स्त्रीचे प्रश्न अधोरेिखत होतात. ह े प्रश्न समग्र भारतीय स्त्रीचे 

होत नाहीत. अपवाद किवता महाजन याांची ‘ब्र’ ही कादांबरी साांगता येत.े 

११. धमग, जात, परांपरा, प्रथा आिण भाांडवलीव्यवस्था याांच्या माध्यमातनू होणारे स्त्रीचे 

र्ोषण १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येताना िदसत.े परुुष, 

िववाहसांस्था या अिधक र्ोषण करतात, असा दावा या कादांबरीमधील 

नाियकाांचा आह.े 
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१२. स्त्रीला माणसूपणाचे सारे हक्क आिण अिधकार िमळाले पािहजेत, यासाठी लढा 

दणेाऱ्या परांपरेिवरूद्च बांड पकुारणाऱ्या, आत्मभान आलेल्या या कादांबऱ्याांतील 

नाियका माणसूपणाच्या र्ोधात असलेल्या िदसनू येतात. माणसूपणाचा र्ोध 

घेणाऱ्या नाियका या काळातील स्त्रीिलिखत कादांबरीचे वैिर्ष्टय आह.े 

१३. स्त्री सांघटीत झाली तर ितला माणसूपणाचे हक्क आिण अिधकार िमळू र्कतात, 

ही स्त्रीवादी जाणीव १९९० नांतरच्या स्त्री-िलिखत कादांबरीतनू अिधक ठळकपण े

अधोरेिखत झालेली आह.े 

१४. मैत्रभाव, भिगनीभावाची जाणीव या कादांबऱ्याांतनू येताना िदसत.े किवता 

महाजन आिण र्ाांता गोखले याांच्या कादांबऱ्याांतनू िस्त्रयाांमधला मैत्रभाव आिण 

भिगनीभाव अिधक गतीर्ीलपणे व्यि झालेला आह.े  

१५. १९९०नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांतनू लेिखकाांनी स्तनपान , मािसकपाळी, 

बलात्कार, गभगपात ,  र्ारीररक र्ृांगार, या स्त्रीिविर्ष्ट अनभुवाांची अिभव्यिी 

होताना िदसते.   

एकां दरीत काळाचे भान १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीला आह,े अस े

िदसनू येत.े त्या भानातनू या लेिखका लेखन करताना िदसतात. या भानासह त्या 

आपल्या परांपरेतील िविवध सांदभग र्ोधतात. कादांबरीची र्ीषगके आिण त्यातनू व्यि 

होणारा लेिखकाांचा िवचार व जीवनिवषयक दृिष्टकोण, अपगणपित्रकाांतनू येणारा भाविनक 

नातेसांबांध व्यि करताना िदसतात. या काळातील लेिखका दृष्टाांत, लोकसांस्कृतीतील 

गीते याांचा आधार घेतात. आपल्या लोकसांस्कृतीतील सांदभगसाधनाांचा वापर आपल्या 
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आिवष्कारासाठी करतात. या आिवष्कारतांत्रातनू कादांबऱ्याांत येणारा स्थळकाळ प्रदरे्, 

बोलीभाषा, प्रितमा आिण प्रितके, िनवेदनपध्दती आदींच्या सांदभागत आपण पढुील 

प्रकरणात िववेचन करणार आहोत. 
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प्रकरणात केला. प्रस्ततु प्रकरणात स्त्रीवादी जािणवा आिवष्कृत करण्यासाठी ज्या तांत्राांचा 

वापर नव्वदोत्तर लेिखकाांनी केलेला आह,े त्या तांत्राचा अभ्यास करणार आहोत. 

कोणत्याही कादांबरीच े शे्रष्ठत्व ितच्या आिवष्कारातनूच समोर येत असत.े ह े

आिवष्कारतांत्र लेिखका ज्या साधनाांच्या िकां वा घटकाांच्या माध्यमातनू घडिवतात त्याांचा 

अभ्यास या प्रकरणात केलेला आह.े सदर प्रकरणामध्ये या आिवष्कारतांत्राचा अभ्यास 

कादांबरीची र्ीषगके, अपगणपित्रका, कादांबरीतील पात्राांच े वणगन. िनवेदनपद्चती, 

भाषार्ैली, उपमा-प्रितमाांचा वापर, लोकसािहत्यातील गीताांचा वापर, दृष्टाांत, आिद 

घटकाांद्रारे केलेला आह.े या घटकाांचा वापर १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत 

लेखकाांनी  कर्ा प्रकारे केलेला आह,े यािवषयीची िवस्ततृ चचाग केलेली आह.े स्त्रीवादी 

भिूमकेतनू कादांबरीलेखन करताना उपरोि घटकाांवर स्त्रीवादी िवचाराांचा प्रभाव पडलेला 

पहावयास िमळतो. १९९० नांतरच्या लेिखकाांच्या जीवनरै्लीचा प्रभाव त्याांनी 
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स्वीकारलेल्या कादांबरीतांत्रावर जाणवतो. आधिुनक काळात पारांपररक लेखनतांत्रापेक्षा 

लेिखकानी आपल्या लेखनात नवी तांत्रे वापरलेली िदसतात. सांवाद, कथन, भाष्य 

इत्यािद घटकात िमश्र भाषा येत.े केवळ अनभुव कथनापेक्षा वैचाररक िचांतनाची भाषा 

िस्त्रयाांच्या लेखनात अनभुवास येत.े कादांबरीची र्ीषगके, उपमा-प्रितमाांचा वापर अर्ा 

अनेक घटकाांत याचा प्रत्यय येतो. प्रथम आपण कादांबरीची र्ीषगके आिण त्यातनू प्रकट 

झालेल्या लेिखकाांच्या जािणवाांचा िवचार करू.  

४.२ कादबंरीची शीषाके 

कोणत्याही कलाकृतीच्या र्ीषगकातनू त्या कलाकृतीचा आिण कलावांताांचा 

आवाज, त्याची भिूमका, दृिष्टकोण, िवचारधारा व्यि होत असत.े कलाकृतीचा आर्य 

कें िद्रभतू होऊन कलाकृतीच्या र्ीषगकातनू बाहरे पडत असतो. कलाकृतीचे र्ीषगक ह े

त्या कलाकृतीचा मनोधमग दाखिवत असत.े याबाबत १९९०नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीची र्ीषगके वैिर्ष््टयपणूग आहते. १९९०नांतरच्या काळाचे पडसाद या 

कादांबरीच्या र्ीषगकाांतनू स्पष्ट होतात. लेिखकाांची भिूमका आिण समकालीन 

पयागवरणाचा वेध ही र्ीषगके घेताना िदसतात. उदा. ‘ब्र’. काही पातळीवर ही र्ीषगके 

व्यििकें द्री होतात. उदा.‘रीटा वेिलणकर’. परांत ु त्यातनू त्या केवळ व्यिी म्हणनू 

आकाराला येत नाहीत, तर स्त्री-समष्टीचे रूप त्यातनू अिभव्यि होताना िदसते. 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीचे र्ीषगक या दृष्टीन े अथगपणूग आह.े 

कादांबरीच्या र्ीषगकातनूच वाचक या कादांबरीकडे ओढला जातो. किवता महाजन 

याांच्या जगण्याचा बहुताांर्ी काळ आिण वावर सामािजक सांस्थाांच्या कायागतच व्यतीत 

झालेला आह.े या सामािजक सांस्थाांच्या माध्यमातनू कायग करताना त्याांच्याकडे आलेले 
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अनभुवसांिचत होत.े त्या अनभुवसांिचताच्या माध्यमातनू ‘ब्र’ ही कादांबरी आकाराला 

आलेली आह.े कादांबरीच्या र्ीषगकातील  ‘ब्र’ या र्ब्दाचा अथग अवाक्षर न काढण े

असा आह.े सामािजक प्रथा आिण परांपरा याांच्यामळेु होणारी स्त्रीची घसुमट, कोंडमारा, 

दःुख आिण ते स्त्रीने कायम सहन करत रहावे अर्ी यांत्रणा, वषागनवुषे भारतीय 

समाजव्यवस्थेत कायगरत आहते. त्याांच्यािवरूद्चचा ‘ब्र’ न उच्चारण्याची परांपरा आिण 

त्या पोलादी, िनगरगट्ट आिण जलुमी परांपरेला िदलेला छेद असा दोन्ही पातळीवरचा 

अथग ‘ब्र’ या र्ीषगकातनू व्यि झालेला आह.े समाजव्यवस्थेत जगत असताना 

व्यिीच्या  सांदभागत  वेगवेगळ्याबाबतीत िनबांध असतात.  व्यिीन ेकोणत्या प्रसांगी कस े

बोलावे?, कसे आचरण करावे? या बाबतीत घालनू िदलेल्या िनयमाांचे काटेकोरपण े

पालन करण ेगरजेचे असत,े असा सांकेत समाजव्यवस्था िनयिमतपणे दते असत.े अर्ा 

समाजव्यवस्थेच्या िवरोधात आवाज उठिवण्याचे धाडस किवता महाजन याांनी ‘ब्र’ या 

कादांबरीच्या माध्यमातनू केलेले आह.े  

‘ब्र’ ईच्चारणं सोपं नसतंच कधीही’ 

‘ब्र’ म्हणजे ऄवाक्षर.. 

‘गप्प बस... नाहीतर...’ या धमकीला न भीता 

धाडसानं ईच्चारलेला शब्द म्हणजे ब्र ! 

‘स्वतः बाहेर पडणं, हा ऄशा भीतीवरचा ईत्तम ईपाय.’
१
 

वरील उद्गार राजहांस प्रकािर्त ‘ब्र’ या कादांबरीच्या मलपषृ्ठावरील आहते. ‘ब्र’ 

या र्ीषगकातनू अन्याय आिण र्ोषण या िवरूद्च ‘ब्र’ उच्चारण्याच े धाडस दोन 
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वेगवेगळ्या पातळ्याांवर आलेले िदसत.े नाियकेच्या वैयििक जीवनाचा एक धागा 

आिण व्यवसायाच्या िनिमत्तान े नाियकेला िदसलेले आिदवासी स्त्रीजीवन हा दसुरा 

धागा. या दोन्ही धाग्याांतनू िस्त्रया भयमिु होण्याचा अनभुव घेतात. या दोन्ही अनभुवाांची 

वीण कलात्मक पातळीवर ‘ब्र’ या र्ीषगकातनू आिण कादांबरीतनू समोर येत.े याबाबत 

नीिलमा गुांडी म्हणतात, ‘‘सवगसामान्य वाचकाांकडून ही कादांबरी स्वीकारली जाणे, ही 

गोष्ट वाचकाांच्या अिभरुचीतील बदल दर्गिवते. याचे कारण कादांबरी िनबांध 

ओलाांडण्याचा जीवनानभुव व्यि करत.े’’
२
 स्वतःवर होणाऱ्या अन्यायाच्या िवरोधात 

आवाज उठवणे आिण आपला आतला आवाज र्ोधणे या दोन्ही प्रिक्रया स्त्रीवादार्ी 

िनगिडत आहते. त्यामळेु स्त्रीवादी िवचार किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या र्ीषगकातनू 

अधोरेिखत झालेला आह.े  

‘नाितचरािम’ ह े मेघना पेठे याांच्या कादांबरीचे र्ीषगकदखेील अथगपणूग आिण 

बोलके आह.े नीितिनयमाांच्या चौकटीत अडकलेला स्त्रीजीवनाचा समग्रपट या 

र्ीषगकातनू व्यि होतो. ‚नाितचरािम’ हा सांस्कृत परांत ु मराठीत रूढ झालेला र्ब्द 

होय.‛
३  

‘न+अितचरािम’ याचा अथग स्त्रीवर धमग, अथग, काम या बाबतीत अितक्रमण 

करणार नाही, मयागदा उल्लांघनू वागणार नाही, अर्ी र्पथ परुुषाकडून िववाहप्रसांगी 

घेतली जाते. परांत ु िववाहानांतर प्रत्यक्षात या र्पथेचे पालन स्त्री करताना िदसते. 

कोणत्याही बाबतीत परुुषीसत्तेवर अितक्रमण करणार नाही असा स्त्रीबाबत या र्पथेचा 

अथग होतो. जीवनाच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर स्त्रीला या र्पथेच े पालन करावे लागत.े 

परुुषप्रधानव्यवस्था स्त्रीला जाणीवपवूगक अर्ी िर्कवण दतेाना िदसत.े एकूणच 
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‘नाितचरािम’ ही र्पथ स्त्रीला अिधकािधक दबुगल बनवणारी, िहांद ू स्त्रीच्या बांधनाचा 

रेडमाकग  आह.े हा रेडमाकग  पसु ूपाहणारी बांडखोर स्त्री हा ‘नाितचरािम’ या कादांबरीचा 

आर्य आह.े त्यामळेु ‘नाितचरािम’ ह ेर्ीषगक अथगपणूग वाटते. जहाल स्त्रीवादी िवचार 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या र्ीषगकातनू अधोरेिखत झालेला आह.े   

अांिबका सरकार याांच्या ‘एका श्वासाचां अांतर’ ह ेकादांबरीचे र्ीषगकदखेील अत्यांत 

समपगक आिण बोलके आह.े या र्ीषगकातनू मतृ्य ूअथवा दःुखप्रवण प्रसांग याांच ेसचून 

आह.े त्यामळेु जीवन आिण मतृ्य ूयािवषयीचे िवचार या र्ीषगकातनू अधोरेिखत होतात. 

‘एका श्वासाचां अांतर’ या र्ीषगकार्ी  बिहणाबाई चौधरी याांच्या किवतेतील एक ओळच 

र्ीषगक म्हणनू आलेली आह.े  

‘अला सास, गेला सास जीवा तुझं रे तंतर 

ऄरे जगणं मरनं एका सासाचं ऄंतर’
४
 

या ओळीतील एका, श्वासाचां आिण अांतर या तीन र्ब्दाांर्ी ‘एका श्वासाचे 

अांतर’ ह े र्ीषगक िमळतेजळुते आह.े एक व्यिी म्हणनू आपला स्वीकार हा 

माणसूपणाचा िवचार स्त्रीवादाचा मळू पाया आह.े ‘एका श्वासाचे अांतर’ या कादांबरीत 

येणाऱ्या कावरेीचा सांघषग याच पातळीवर सरुू होतो. माणसू म्हणनू आपला स्वीकार 

व्हावा यासाठीचा सांघषग, सामािजक रूढी आिण प्रथा-परांपरा झगुारून देण्यात ितच्या 

र्िीचा होणारा अपव्यय, त्यामळेु िनमागण होणारा मानिसक ताणतणाव या र्ीषगकातनू 

स्पष्ट होतो. स्त्रीच्या िठकाणी असणारी प्रचांड उजाग कोंडली गेल्यामळेु वा सामािजक 

चौकटीत होणारी कोंडी ‘एका श्वासाचे अांतर’ या र्ीषगकातनू व्यि होत.े 
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र्ाांता गोखले याांच्या कादांबरीचे र्ीषगक ‘रीटा वेिलणकर’ ह े व्यििकें द्री आह.े 

परांत ुत्यातनू केवळ एका स्त्रीची जीवनगाथा अधोरेिखत होत नाही, तर समाजजीवनातील 

अनेक रीटा समोर येतात. या कादांबरीतील नाियका रीटा वेिलणकर ‘मी’चे दर्गन घडवत 

नाही, तर ‘आम्ही’चे दर्गन घडिवत.े अिववािहत सावळ्या रांगाच्या स्त्रीला 

समाजव्यवस्थेत कोणत्या पररिस्थतीला सामोरे जावे लागत,े याचे दर्गन रीटा वेिलणकर 

या नाियकेच्या माध्यमातनू र्ाांता गोखले घडवतात. आपले अिस्तत्व परुुषाच्या ताब्यात 

दऊेन, त्यानांतर स्वतःच्या अिस्तत्वाचा र्ोध घेणारी रीटा वेिलणकर कादांबरीच्या 

र्ीषगकातनू थेटपणे जीवनाला िभडताना िदसत.े आपल्या अिस्तत्वासांदभाांतले प्रश्न 

िस्त्रयाांनी एकमेकीच्या हातात हात घालनू सोडवले पािहजेत. ह ेसतू्र रीटा वेिलणकर या 

नाियकेच्या माध्यमातनू पढेु येताना िदसत.े एकमेकींच्या हातात हात घालनू स्वतःला 

धीर दणेाऱ्या िस्त्रया जगभर आढळतात. या साऱ्याांचे प्रितिनधीत्व रीटा वेिलणकर 

करताना िदसत.े 

आर्ा बगे याांच्य़ा कादांबरीच े र्ीषगक ‘भमूी’ असे आह.े परांत ु या र्ीषगकातनू 

लेिखका आर्ा बग ेयाांना कोणता अथग सिूचत करावयाचा आह,े या प्रश्नाच ेउत्तर िमळत 

नाही. मळुात ‘भमूी’ या र्ब्दाचा अथग जमीन असा होतो. या कादांबरीत येणाऱ्या 

नाियकेचे नाव मैिथली असे आह.े मैिथली या र्ब्दाला भिूमकन्या सीतेचा सांदभग आह.े
५
 

‘भमूी’ या र्ीषगकातनू आपल्या अिस्तत्वाची भमूी तयार करणाऱ्या मैिथलीचे 

जीवनदर्गन घडते. प्रितभा रानडे याांच्या कादांबरीचे र्ीषगक ‘रेघोट्या’ अस े आह.े या 

कादांबरीतील नाियका िनमगला हीच्या जीवनिवश्वार्ी िनगिडत, िमळतेजळुते अस े ह े

र्ीषगक आह.े भारतीय समाजव्यवस्थेत राहून आपल्या स्त्रीत्वाचा अथग र्ोधणाऱ्या 



 

[१९२] 

 

िनमगलाच्या मनोवस्थेचा आिवष्कार या र्ीषगकातनू होताना िदसतो. मळुात िचत्रकार 

असणाऱ्या िनमगलाला आपल्या िमत्रािवषयी वाटणारे आकषगण सत्यात न उतरल्यामळेु 

ती िचत्रकलेच्या माध्यमातनू आपला र्ोध घेते. आपल्या अिस्तत्वाच्या रेघोट्या 

कागदावर उतरताना िदसत.े प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबरीचे र्ीषगक या 

कादांबरीतील नाियका गोकणागच्या आयषु्यार्ी जोडले गेलेले आह.े ‘बढुाई’ या 

कादांबरीत ‘पोपडा’ या नावान ेप्रितमा इांगोले याांनी स्वतःची भिूमका माांडलेली आह.े ही 

भिूमका माांडताना त्या म्हणतात, ‘‘गावातील ओसाड पडलेली पाांढरी जमीन र्ेतीच्या 

दृष्टीन े िनरूपयोगी असते. त्यामळेु ती ओसाड पडूनही वाया जाते. ह्याचा पररणाम 

सषृ्टीचक्रावर होतच असावा. िपकाखालील काळी जमीन ही पावसाळ्यात फुगते आिण 

उन्हाळ्यात आकुां चन पावत.े त्यामळेु ितच्यामध्ये ‘बढुाया’(भेगा) पडतात. िपकासाठी 

योग्य अर्ी ही प्रिक्रया असत.े कारण बढुायामळेु ही जमीन खोलवर तापनू िनघते आिण 

पिहला पाऊस या बढुायाांतनू आतपयांत िझरपनू ती मऊर्ार होते. पण जेव्हा ती घराांसाठी 

वापरली जाते तेव्हा ितच्या स्वाभािवकतेवर अितक्रमण केले जाते.’’
६
 हा लेिखकेच्या 

मनोगतातील आर्य या कादांबरीच्या र्ीषगकाचा अथग स्पष्ट करतो. गोकणागला गाव 

सोडून र्हरात जावे लागणे आिण जिमनीतील मातीचा घरासाठी वापर होणे या दोन्ही 

प्रिक्रया ‘बढुाई’ या र्ीषगकातनू पाझरताना िदसतात. परांत ु ‘बढुाई’ म्हणजे भेगा असा 

साधा सरळ अथग गिृहत धरला तर या अथागचे अनेक कां गोरे नाियका गोकणागच्या 

जीवनार्ी जोडलेले आहते. त्यामळेु पररिस्थती, दाररद््रय आिण भाांडवली व्यवस्था 

याांच्या कचाट्यात सापडलेल्या गोकणागच्या आयषु्याला गेलेले तडे ‘बढुाई’ या 

र्ीषगकातनू व्यि होतात. 
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एकां दरीत १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांच्या र्ीषगकाांतनू स्त्रीचे अिस्तत्व, 

ितचा र्ोध, भिगनीभाव, ितच ेहोणारे र्ोषण, घसुमट अर्ा अनेक पातळ्या उलगडतात. 

ही र्ीषगके अथगपणूग, समपगक आिण बोलकी आहते. या र्ीषगकाांमधनू कादांबरीतील 

आर्य वाहताना िदसतो. आर्यार्ी आिण अनभुविवश्वार्ी ही र्ीषगके एकरूप झालेली 

आहते. त्यामळेु त्यातनू िजवांतपणा प्रवािहत होताना िदसतो. स्त्रीवादी िवचार र्ोषणाच्या 

िवरोधात उभा राहतो. तो या कादांबऱ्याांच्या र्ीषगकाांमधनू व्यि होतो, उदा. ‘ब्र’, 

‘नाितचरािम’, ‘भमूी’, ‘एका श्वासाचे अांतर’, ‘रीटा वेिलणकर’, ‘रेघोट्या’ आिण 

‘बढुाई’ या कादांबऱ्याांच्या र्ीषगकाांतनू केवळ एका स्त्रीची वेदना व्यि होत नाही, तर 

समस्त िस्त्रयाांची वेदना व्यि होत.े त्यामळेु भिगनीभाव जोपासणे ह ेस्त्रीवादी जािणवेच े

सतू्र वरील कादांबऱ्याांतनू सापडते. या नांतर आपण कादांबऱ्  याच्या अपगणपित्रकामधनू 

स्त्रीवादी जािणवाांचा कसा प्रत्यय येतो ते पाहू. 

४.३  कादबंऱ्यांच्या ऄपाणपखत्रका 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबऱ्याांच्या अपगणपित्रकाांमधनू लेिखकाांची 

मनोभिूमका, स्त्रीवादी दृिष्टकोण, माणसाांिवषयीचा स्नहेसांबांध, काळाकडे पाहणारी 

मानिसकता आिवष्कृत होताना िदसत.े १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांमधनू 

येणाऱ्या अपगणपित्रका या दृष्टीन े बोलक्या आिण अथगपणूग आहते. कादांबरीतील 

आर्यार्ी एकरूप पावणाऱ्या आहते. आपल्या वडीलधाऱ्या व्यिींर्ी एकरूप 

होणाऱ्या आहते. िजव्हाळा, नातेसांबांध अधोरेिखत करणाऱ्या आहते. उदाहरणाथग 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीची अपगणपित्रका पहा - 
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जयांना ब्र ईच्चारता अला, 

त्या सवव जजभांना
७
 

किवता महाजन याांची ही अपगणपित्रका स्त्रीवादातनू येणाऱ्या िवचाराांर्ी, तत्त्वाांर्ी 

आिण भिूमकाांर्ी एकरूप झाल्याचे दर्गिवत.े अपगणपित्रकेतील या दोन ओळींमधनू 

प्रकट होणारा आर्य क्राांतीर्ी सरळ नात े साांगणारा आह.े कादांबरीचे र्ीषगक 

अपगणपित्रकेत घालून वेगळी प्रयोगर्ीलता लेिखकेने माांडलेली आह.े भारतीय 

समाजव्यवस्थेत भरडलेल्या, नाकारलेल्या, नासवलेल्या, िपचलेल्या परांत ुअन्यायकारी 

र्ोषणव्यवस्थेला िवरोध करणाऱ्या सवग प्रकारच्या क्राांितकारी समहूाांचा आवाज या 

अपगणपित्रकेमधनू व्यि होताना िदसतो. केवळ स्त्रीमिुीच्या आवाजापरुती ही 

अपगणपित्रका मयागिदत राहत नाही. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे समथगन न करता, 

िकां वा अन्याय करणाऱ्या व्यवस्थरे्ी कोणतीही तडजोड न करता, त्या िवरोधात उभे 

राहणारे समग्र क्राांितकारी भान या अपगणपित्रकेमधनू व्यि होत.े 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीच्या अपगणपित्रकेमधनू मानवी 

जगण्यातील नीितिनयमाांचा, व्यवस्था भेद ू पाहणाऱ्या मानवी स्वभावाचा आिण 

असहायतेचा सांदभग येताना िदसतो. मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीची 

जनयम करणाऱ्या 

जनयम पाळणाऱ्या 

अजण जनयम मोडणाऱ्या 

समस्त मनुष्यजातीच्या मजबूरीस
८
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ही अपगणपित्रका मानवी समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीन े अत्यांत महत्त्वाची आह.े या 

सांदभागत िकर्ोर सानप म्हणतात, ‘‘नाितचरािम ही मेघना पेठे याांची कादांबरी िनयम 

आिण सांकेताांनी जगणाऱ्या बायका आिण माणसाांना, िनयम आिण सांकेत मोडून-पाळून 

जगणाऱ्या समस्त मनषु्यजातीच्या अगितकतेलाच आवाहन करत ेआिण समस्त मानव 

जातीला भानावर येणां सचुिवताना तेच ितच्या कलािनिमगतीचां कें द्र बनते.‛
९
 मेघना पेठे 

याांनी ‘नाितचरािम’ या कादांबरीच्या अपगणपित्रकेतनू कादांबरीचा आर्य आिवष्कृत 

केलेला आह.े स्त्रीला समाजव्यवस्थेत जगताना अनेक िनयमाांच े पालन करावे लागत.े 

स्वातांत्र्य असतानाही अनेक वेळेला तडजोड करावी लागत.े काहीअांर्ी सामािजक 

दडपणाांमळेु स्त्रीला मनाजोगे पयागय िनवडता येत नाहीत. परांत ु या साऱ्या पररिस्थतीवर 

मात करत स्त्री जगण्याच्या पातळीवर स्वतःला झोकून दते.े त्याचाच अथग मेघना पेठे 

याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीच्या अपगणपित्रकेमधनू व्यि झालेला आह.े 

कोणत्याही कलावांताची जडणघडण करण्यास प्रदरे्, सांस्कृती, कालखांड, 

पयागवरण आिण त्यातील व्यिी कारणीभतू असतात. कलावांताच्या आयषु्यावर प्रभाव 

टाकणाऱ्या व्यिी त्याला नेहमीच आदर्ग असतात. या आदर्ागिवषयीची कृतज्ञता 

अपगणपित्रकाांमधनू व्यि होताना िदसत.े या सांदभागत आर्ा बग े याांच्या ‘भमूी’ या 

कादांबरीची अपगणपित्रका अत्यांत महत्त्वाची आह.े मराठी किवतेत अिभजातवादी 

परांपरेला श्रीमांत करणारे सपु्रिसद्च  गोमांतकीय कवी बा. भ. बोरकर याांच्या किवतेतील न 

थाांबलेल्या िक्षितजाला ‘भमूी’ ही कादांबरी आर्ा बग ेयाांनी अपगण केलेली आह.े     

जक्षजतज जयाचे थांबले नाही 

त्याला कसलेच भय नाही, 
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त्याला कसलाच क्षय नाही 

बोरकर, 

तुमच्या या न थांबलेल्या जक्षजतजाला
१०

 

िजथ े आकार् जिमनीला टेकल े आह,े असा भास होतो, त्याला िक्षितज अस े

म्हणतात. येथ े आकार् ह े परुुषत्वाच े प्रतीक आिण जमीन ह े स्त्रीत्वाचे प्रतीक म्हणनू 

अधोरेिखत होत.े त्याांच्या  एकरूपतेची प्रिक्रया िक्षितज या प्रितमेतनू समोर येत.े दसुऱ्या 

बाजलूा बा. भ. बोरकराांना अपेिक्षत असणारे िक्षितज स्त्रीच्या सांघषगवादाला, 

आर्ावादाला, धडपडणाऱ्या वतृ्तीर्ी जोडू पाहते, बा. भ. बोरकराांच्या ओळीतील 

िक्षितज मानवी जीवनातील लढण्याच्या सातत्यपणूगतेला अधोरेिखत करते. स्त्री आिण 

परुुष या दोन्हींना जोडू पाहणारा सांदभग िक्षितज या प्रतीकातनू ठळकपणे िदसनू येतो. 

यािर्वाय बा. भ. बोरकर याांच्यािवषयी लेिखकेला वाटणारा िजव्हाळा, पे्रमळ, 

आत्मीयतेचा भाव यातनू व्यि होतो. 

आपल्या नात्यातील वडीलधाऱ्या व्यिीिवषयी वाटणारा आत्मीयभाव र्ाांता 

गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीच्या अपगणपित्रकेतनू प्रकटलेला आह.े 

माझ्या वजडलांनी अयुष्यभर 

लेखणी चालवली. मग 

जनवृत्तीऄंती बाग बनवली. बी 

लावून ईत्सकुतेनं ते वाट 

पाहायचे-रोपांची, फुलांची, 

फळांची. अइ म्हणायची, 
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‘‘बाग म्हणजे पत्रकारी नव्हे 

अज जलजहलेला शब्द ईद्या 

जदसला. बागाआतदाराला फार 

धीर धरावा लागतो.’’ तेव्हा 

महागाइचं खतपाणी केलेल्या 

ह्या झाडाला ईजशरा धरलेलं हे 

पजहलं लहान फळ डॅडीना, 

त्यांच्या जाण्यानंतर तेवीस 

वषाांनी, ऄपवण.
११

 

‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीच्या दीघग अपगणपित्रकेमधनू र्ाांता गोखले याांना 

आपल्या विडलाांिवषयी वाटणारे पे्रम अधोरेिखत होत.े त्याांच्या विडलाांचा पेर्ा समजतो. 

िर्वाय र्ाांता गोखले याांच्या आईच्या बोलण्यातनू, अनभुवातनू येणारा व्यावहाररकपणा 

स्पष्ट होतो. या व्यावहाररकपणामधनू स्त्रीमध्ये असणाऱ्या सांयमाचा, समांजसपणाचा 

आिवष्कार होताना िदसतो. विडलाांच्या िनधनानांतर जवळपास २३ वषाांनी ‘रीटा 

वेिलणकर’ ही र्ाांता गोखले याांची कादांबरी प्रिसद्च झाल्याचे सांकेतदखेील या 

अपगणपित्रकेतनू िमळतात. परांत ुया अपगणपित्रकेमधनू ‘महागाईचां खतपाणी केलेल्या ह्या 

झाडाला उर्ीरा धरलेलां ह े पिहलां लहान फळ’ याचा आिण ‘रीटा वेिलणकर’ या 

कादांबरीचा सांदभग लागत नाही. 

पती 

सोबती 

सांगाती 
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ऄॅड. पंजाबराव आगंोले 

ह्यांना...
१२

 

प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबरीच्या अपगणपित्रकेमधनू परुुषािवषयी 

वाटणारे पे्रम प्रकषागने जाणवत.े हा परुुष पतीची भिूमका िनभावताना िदसतो. प्रितमा 

इांगोले याांना अॅड. पांजाबराव इांगोले ह े तीन भिूमकेत िदसतात. पती, सोबती आिण 

साांगाती अर्ा ितन्ही भिूमका अॅड. पांजाबराव इांगोले याांनी िनभावलेल्या िदसतात. 

लेिखका प्रितमा इांगोले याांना आपला पती सोबती आिण साांगाती वाटणे याचा अथग 

पांजाबराव दरे्मखु हा परुुष हा स्त्रीचा सोबती होऊ र्कतो, ही त्याांची कृितर्ीलता या 

अपगणपित्रकेतनू व्यि होत.े 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येणाऱ्या अपगणपित्रकाांमधनू स्त्रीवादी 

िवचारधारा, भिूमका व मलूतत्त्वे याांचे प्रकटीकरण होताना िदसत.े मानवी जीवनातील 

सांघषगमयता त्यातनू व्यि होत.े मानवी क्राांितकारी मन या अपगणपित्रकाांमधनू आिवष्कृत 

होत.े लेिखकाांच्या जगण्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या कवींबद्ङलचा, त्याांच्या किवतेत 

आढळणाऱ्या भिूमकाांचा सन्मान या अपगणपित्रकाांमधनू व्यि होताना िदसतो. वडील 

आिण पती याांच्यािवषयीची कृतज्ञता अधोरेिखत होत.े 

४.४   कादबंरीतील पात्रांचे वणान  

 कादांबरी या सािहत्यप्रकारात पात्र हा महत्त्वाचा घटक असतो. लेखक मानवी 

स्वभावाचे िविवध नमनेु कादांबरीत साकारत असतो. लेखक मानवी स्वभावाचे कोडे 

उलगडून त्या स्वभावाच्या िविवध पैलूांचे दर्गन घडवतो. त्यामळेु पात्रवणगन  ह े

कादांबरीच्या  िनवेदनाचा महत्त्वपणूग भाग असतो. १९९० नांतरच्या  स्त्रीकादांबरीकाराांनी 
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स्त्रीव्यििरेखेला प्राधान्य दते परुुष व्यिीरेखा तेवढ्याच ताकदीन ेआपल्या कादांबऱ्  यातनू 

रेखाटलेल्या  आहते. लेिखकाांनी  कादांबरीच्या आर्यसतू्राांमध्ये स्त्रीपात्राांना प्राधान्य दते 

परुुषपात्राांच्या दयु्यमत्वाला महत्त्व िदलेले आह.े त्यामळेु कादांबरीत िस्त्रया या नाियका 

म्हणनू तर परुुष ह ेखलनायकासारखे येतात. काही वेळेला  परुुषाांमधील परुुषीवतृ्ती ही 

परुुषाांना खलनायकत्व दतेाना िदसत.े त्यामळेु िस्त्रयाांच्या लेखनामध्ये स्त्री-परुुष 

व्यििरेखा या कृष्णधवल स्वरुपात येतात. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू 

येणारे परुुषपात्राांचे  व स्त्रीपात्राांचे वणगन  ह ेपरुुषी लेखनतांत्राच्या काहीसे वेगळे असलेले 

पाहावयास िमळते. स्त्री ही लेिखका असल्यामळेु ती परुुषव्यििरेखेचे िचत्रण करताना 

स्त्रीवादी जािणवाांचा अांर् अबािधत राखताना िदसत.े पररणामतः परुुषाांच्या गणुाांपेक्षा 

अवगणुाांचे अिधक प्राबल्य लेखनात आलेले िदसत.े या दृष्टीन े काही उदाहरणे पाहता 

येतात.   

 ‘बढुाई’ कादांबरीतनू येणारी परुुषपात्रे िस्त्रयाांना भोगवस्त ू या दृिष्टकोणातनू 

पाहतात. ही परुुषपात्रे वासनाांध असल्याचे जाणवतात. प्रितमा इांगोले याांनी परुुषपात्राांची 

वासना त्याांच्या बोलण्यातनू, वागण्यातनू, नजरेतनू दाखवलेली आह.े सत्तचूा नवरा ितला 

पाहायला आल्यापासनूच ितच्या रुपावर, ितच्या कोवळेपणावर भाळतो. त्याच्या मनात 

ितच्याबद्ङल लालसा िनमागण होत.े तो वासनेने बरबटलेला आह े ह े त्याच्या नजरेतनूच 

जाणवत.े ‘त्याची नजर एवढी वाईट होती की सत्तलूा लग्न ठरल्यानांतरही त्याच्या 

नजरेला तलवारीसारखी भीत होती. त्याला पाहून उभी थरथरत होती. माांजर जर्ी 

आपल्या िर्कारीवर डोळा ठेवनू असत,े तसाच तो आपल्यावर डोळा ठेवनू आह ेअसा 

सरुुवातीला झालेला सत्तचूा समज िदवसेंिदवस ठाम होत होता.’
१३
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 सत्तचू्या नवऱ्याची  मनात दाबनू ठेवलेली वासना लग्नानांतर उफाळून बाहरे येत.े 

त्यामळेु  सत्तचूी फार दयनीय अवस्था होत.े त्याच्या परुुषीवतृ्तीच े वणगन लेिखका 

पढुीलप्रमाणे करते. ‘त्याच्या वाऱ्  यालाही काची पडली होती....नवऱ्याचा िपसाटलेपणा 

ितला कोणाजवळ साांगताही येत नव्हता. रोजच रात्री ती नवसरण भोगत होती. र्ेळीगत 

बळी जात होती... सत्त ू या अर्ा मारानां मळूापासनू हादरली होती. त्यामळेु ितच्या 

मनाचा कोवळेपणा तर िमटलाच होता, पण दहेाचा फार चोळामोळा झाला होता.’
१४ 

यातनू सत्तचू्या नवऱ्याची वासनाांधवतृ्ती लक्षात येत.े अर्ाच स्वरूपाची वासना,  

नवजीवन नगरात राहणारा चव्हाणाचा  मेव्हणा अर्ोकच्याही मनात दबा धरून 

बसलेली आह.े सत्तलूा पािहल्यापासनूच त्याच्या मनात ितच्याबद्ङल आकषगण िनमागण 

होत.े सत्त ू घरी एकटी असताना ितच्यार्ी गोड बोलतो. आपल्या बिहणीच्या घरी 

येण्याचे तसेच िचत्रपट पाहायला सोबत येण्याचे आमांत्रण दतेो. तो सत्तलूा सवग प्रकारची 

आिमष ेदाखवतो. सत्तलूा घरात एकटी पाहून ितच्यावर अितप्रसांग करतो आिण आपली 

र्ारीररक भकू भागिवण्याचा प्रयत्न करतो. प्रितमा इांगोले याांनी सत्तचूा नवरा व 

चव्हाणाचा  मेव्हणा अर्ोक या परुुषपात्राांच्या माध्यमातनू वासनाांध परुुषीवतृ्ती 

अधोरेिखत केलेली आह.े  

आर्ा बग े याांच्या  ‘भमूी’ कादांबरीत मैिथलीचा पती र्ांतनचू्या खलप्रवतृ्तीवर 

प्रकार् टाकलेला आह.े र्ांतन ूमैिथलीचा सतत राग, ितरस्कार करतो. आयषु्यभर त्याांच े

भावबांध जळुत नाहीत. स्वतःच्या कोषात गरुफटलेला जगाबरोबर चाल ू न र्कणारा 

र्ांतन ूआपल्या व मैिथली’च्या आयषु्याची तलुना करतो,स्वािभमानी व िजद्ङी  मैिथलीचे 

वेगवान, प्रगतर्ील कारिकदग व आपले थाांबलेले आयषु्य यातील तफावतीमळेु तो 
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अस्वस्थ होतो. पररणामी दोघाांमध्ये असलेले अांतर वाढतच जाते. लेिखका र्ांतनचूी ही  

‘परुुषी’वतृ्ती अधोरेिखत करत.े 

एखाद्या व्यिीला जाणीवपवूगक त्याच्या आिश्रतपणाची जाणीव करून दणे्याची, 

सांधी िमळताच गैरफायदा घेण्याची, आपला हते ू साध्य होत नाही असे िदसताच 

चाररत्र्यहनन करण्याची समाजामध्ये जी प्रवतृ्ती आढळत,े त्या प्रवतृ्तीचे प्रतीक म्हणनू सांज ू

‘भमूी’ या  कादांबरीत येतो. तो मैिथांलीर्ी सलगी करण्याचा प्रयत्न करतो.मैिथली 

आके्षप घेते तेव्हा ितला म्हणतो ‚त्या उदयनां घमुवलां तर चालतां. हॉटेलमध्ये दोन तास 

त्याच्याबरोबर घालवलेस तर चाललां!‛
१५ 

आिश्रत स्त्री म्हणजे आपली ‘हक्काची वस्त’ू, 

‘आपलीच मालमत्ता’ समजण्याची परुुषाांची प्रवतृ्ती लेिखका अधोरेिखत करत.े िमिलांद 

व मैिथलीच्या मैत्रीबद्ङल त्यान े काढलेल्या, ‚चाांगला बकरा सापडला आह े

मैिथलीला!’’
१६

 या  उद्गारातनू त्याची  सांकुिचत प्रवतृ्ती अधोरेिखत होत.े 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत मीराचा नवरा घटस्फोट होऊनही 

ितच्यावर हक्क गाजवतो. घटस्फोट घेऊन िवभि झालेली मीरा एकटी राहत.ेमीराचा 

नवरा  मीराच्या घरी कुणीतरी येऊन गेले आह े पण नेमके कोण येऊन गेले ह े जाणनू 

घेण्याचा प्रयत्न करतो. 

‘एकदम माझ्या बाजलूा सरकून त ूम्हणालास, ‘‘कोण आलां होतां?’’ 

जण ूतो प्रश्न माहीत असल्यासारखां मी र्ाांतपणे, न दचकता म्हटलां,‘‘लोभी.’’ 

‘‘लोभी? You mean, लोभी?’’ 

‘‘हो. लोभी.’’ 
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‘‘तो आला होता इथां?’’ 

‘‘हाां!’’ 

‘‘का?’’ 

‘‘का म्हणजे?’’ 

‘‘म्हणजे तो का आला होता इथां?’’  

‚त्यानां का येऊ नये? तो माझा िमत्र आह‛े
१७ 

मीरा नवऱ्याला प्रत्यतु्तर दतेाना 

म्हणत े ‘कुणाचां काय येकलां आह े मी कधी? तसां असतां तर मळुात मी तलुा तरी या 

आयषु्यात येऊ िदलां असतां का?’
१८

 या वाक्यातनू मीरा आपल्यावरील परुुषीवचगस्वाचा 

प्रितकार करत ेह ेलेिखकेने सिूचत केलेले आह.े 

 िवभि झालेल्या पत्नीच्या आयषु्यात डोकावण्याची, ितला प्रश्न िवचारण्याची, 

ितच्या कृतीवर आके्षप घेण्याची मीराच्या नवऱ्याची  पद्चत घटस्फोटानांतरही मीरावरील 

हक्क अबािधत ठेवण्याची पारांपररक परुुषी मानिसकतेचा पररचय करून दते.े 

‘नाितचरािम’ या कादांबरीत मेघना पेठे याांनी स्त्रीवादी अांगाने परुुषाची परांपरावादी 

मानिसकता रेखाटलेली आह.े उपरोि सांवादातनू   मीराच्या नवऱ्याचा  परुुषी अहांभाव, 

स्वामीत्वाची वतृ्ती प्रकट होत.े  ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत आलेले डॉक्टर या पात्राच े

वणगन  ‚ पण डॉक्टर तसा रसाळ नाही. डॉक्टरमध्ये तसां सेक्स अपीलही नाही. हातावर 

केस आहते. पण रांग गोरा आह.े आपल्याला आवडतो तसा काळा नाही. आवाज 

बायकी िकां वा खरखरीत नाही.आपल्याला आवडतो तसा. पण आपल्याला आवडतो 

तसा खजागतला दाटही नाही.डोळे खोल आहते आिण त्यात आपल्याला आवडत े ती 
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चमकही नाही. आिण आपल्याला आवडतो तसा सडसडीत उांच बाांधाही नाही. डॉक्टर 

स्थलू आह.े आिण र्ेपलेसही. त्याची ऊां ची लक्षात येणार नाही. इतक्या आडव्या 

बाांध्याचा. त्याच े कुले तर बायकाांसारखे मोठे आहते. Ho! I hate that. िर्वाय 

त्याच्यात आपल्याला मोहरून टाकेल असां नाचरां कुतहूलांही नाही. आपल्याबद्ङलचां.‛
१९

  

 किवता महाजन  याांनी ‘ब्र’ या  कादांबरीत िस्त्रयाांना छळणाऱ्  या परुुष पात्राचे  

िचत्रण केलेले आह.े ‘ब्र’ कादांबरीत प्रफुल्लाचा घटस्फोट होऊनही ितला छळणाऱ्या  

नवऱ्याचे िचत्रण आलेले आह.े  उदा. ‘‘साली... काय पढवनू ठेवलांस त्या बाईला? 

दीडदमडीची बाई आिण मला ‘नाही’ म्हणते तोंडावर? भीक मागत िफरली असती, 

नाहीतर फोरास रोडवर कुजली असती भोसडीची. ितला एवढी अक्कल कुठून येणार 

पण... नक्की तचू साांिगतलां असर्ील जाऊ नकोस म्हणनू. ितच्या पगाराचे पैसेही दते 

होतो तझु्या िहर्ोबात मी. यापढेु ते दणेार नाही ह े लक्षात ठेव. काय ऐपत आह े तझुी 

नोकर राखण्याची ते... कळू द े ितलाही... झक मारत येईल पणु्याला हातापाया पडत. 

नाही म्हणतेय.. वाांझोटी साली... आिण लक्षात ठेव तहूी... पनु्हा जर असा हलकटपणा 

केलास तर... माझ्यार्ी गाठ आह.े’’
२०

 ब्र  

    १९९० नांतरच्या  स्त्री कादांबरीकाराांनी स्त्रीमैत्रभाव जपणाऱ्  या परुूष पात्राांचे  

िचत्रण आत्मीयतेने केलेले  आह.े कादांबरीत  परुुषाांच्या  दयु्यम व्यििरेखा  येत असल्या 

तरी  या लेिखकाां परुुषपात्राांना समानतेच्या दृष्टीन े पाहतात. स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू  

येणाऱ्या िस्त्रयाांच्या व्यििरेखाांची सांख्या अिधक असनू या स्त्रीव्यििरेखा आपला 

परुुषाांबद्ङलचा सकारात्मक अनभुव माांडतात. उदा. र्ाांता गोखले याांनी ‘रीटा वेिलणकर’ 

या कादांबरीत  केलेले साळवीच ेवणगन  ‚  साळवी र्ाांत िचत्ताचा माणसू आह.े त्याला 
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क्विचतच सांताप येतो. येतच नाही. पण कोणताही अन्याय त्याला पचत नाही. ज्याांना  

आपलसां  केलांय त्याांना आपण आदरानां  वागवलां  पािहजे.‛
२१

  

‘नाितचरािम’ या कादांबरीत पढुील सांवादातनू भतूकाळाच्या आठवणी कवटाळून 

अजनूही कोणाची तरी वाट पाहणाऱ्या मीराला भरतच्या रूपात खरा िमत्र भेटतो. 

‚वतगमानाचां भान जेव्हा सटुत जाईल तेव्हा त ू नेहमीसारखे परत आणनू द्यायला 

असर्ील?’’ 

‘‘हो.’’ 

‘‘त्सनुामी आली तर?’’ 

‘‘त ूबडुताना तझुा हात धरून मीही बडेुन.’’ 

‘‘ये वादा रहा?’’ हात पढेु करत मीरानां िमिष्कलपण ेिवचारलां. 

‘‘अलबत!’’ भरत मीराला एक िमत्र म्हणनू साथ दणे्याचे कबलू करतो. तो 

म्हणतो -‘‘आठवणीचे  अन्वय लावताना आिण मध्ये मध्ये सटुणारां र्हाणपणाचां भान 

गोळा करताना मतृ्यनूां आपण िवलग होईपयांत, मी माझ्या मैत्रीच्या मयागदाांचां उल्लांघन 

करणार नाही. या कुठल्याच वेळी मी तलुा अांतर दणेार नाही. Till death do us 

part,’’
२२

   

वरील सांवादातनू मीराला अपेिक्षत असलेल्या खऱ्या िमत्राचा र्ोध सांपतो. 

मीराला  मैत्रीचा हात दणेारा, ितला समजावनू साांगणारा, ितला ितचां दःुख िवसरायला 

लावणारा भरत व मीरा याांच्यातील मैत्रीभाव प्रत्ययास येतो. लेिखका स्त्रीवादाला 

अपेिक्षत असलेला स्त्री-परुुष याांच्यातील  मैत्रभाव अधोरेिखत करत.े  
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आर्ा बग े याांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीत मैिथलीचे  सधुीर िनरांजन याच्यार्ी  

मैत्रीच्याही पलीकडचे भावबांध जळुलेले आहते. मैिथली आपले नाते स्पष्ट करताना 

आत्याला म्हणते,‘‘आत्या, आता यावेळी एखादा परुुष आपल्याजवळ येतो, 

आपल्याला आवडतो, तो फि बीना म्हणते त्या सांदभागत नसतां.’
’२३

  आत्त्यादखेील प्रौढ 

वयातील मैिथली व सधुीरच्या नात्याकडे पारांपररक दृष्टीन ेपाहून आके्षप न घेता ते नात े

समजनू घेते. ‘‘काळ सरतो गां! पण आपल्याला आपल्या मनातील माणसां भेटत नाहीत. 

त ूबरी िहांमत केलीस.’’
२४

 मनासारखा माणसू भेटावा ही स्त्रीची सपु्त इच्छा  आत्त्या व्यि 

करत.े उपरोि सांवादातनू लेिखका स्त्रीवादाला अपेिक्षत असलेले माणसू ह े तत्त्व 

अधोरेिखत करत.े 

किवता महाजन ‘ब्र’ या कादांबरीत प्रफुल्ला डॉ. दयाळ याांच्याबद्ङल आपल्या 

मनातील भावना व्यि करताना म्हणत,े‘‘डॉ. दयाळ भेटले तेव्हा वाटलां, आज इतका 

िजवाभावाचा झालेला हा माणसू कुठां  होता इतकी वषां? माझा कुठला अांर् त्याची 

प्रितक्षा करत ररकामा रािहलेला होता?’’
२५

 प्रफुल्लाच े ह े उद्गार ितला अपेिक्षत 

असलेल्या आदर्ग परुुषाच ेिनदर्गक आहते. 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू लेिखकाांनी स्त्री पात्राांची  वणगने 

आत्मीयतेने केलेली िदसतात. किवता महाजन याांनी ‘ब्र’ कादांबरीत स्त्रीपात्राांची वणगने 

पढुीलप्रमाणे केलेली आहते ‘नाव चाांदणी, पण रांगानां काळीभोर. नाक जरासां बसकां . 

चमकदार डोळे. कदािचत ितच्या डोळ्याांतली चमक पाहूनच ितचां नाव चाांदणी ठेवलां 

गेलां असावां.’
२६

 िकां वा  ‘वयानां, अनभुवानां मोठी असलेली बाई... असेल पररिस्थतीनां 

गाांजलेली... मलूबाळ होत नाही म्हणनू नवऱ्यानां सोडलां, भावाांना जड झाली, िर्क्षण तर 
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िमळालांच नव्हतां... पण म्हणनू ितला काहीच िकां मत नाही?’
२७

 ‘काय आत्मिवश्वास आह े

बाईच्या चेहऱ्यावर. कर्ी मस्त ताठ चालतेय. सडपातळ अांगकाठी. जरीचां नाऊवारी 

लगुडां... लालसां जाांभळां... नाजकू काठाांचां. पायाांत करकरीत चपला. बोटात जोडवी. 

सावळा चेहरा. कपाळावर मोठां  गोल ठसठर्ीत कुां कू. कानात ठसठर्ीत कुड्या. गळाभर 

मांगळसतू्र. डोळ्याांत िकां िचत घारेपणा. तेलानां चोपनू बसवलेल्या केसाांचा छोटासा 

अांबाडा’.
२८

 ब्र उपरोि वणगन े किवता महाजन याांनी स्त्रीिवषयी वाटणाऱ्  या आत्मीयतेमळेु 

अिधक आस्थापवूगक केलेली िदसतात. 

‘नाितचरािम’ या कादांबरीत मेघना पेठे याांनी िभकारणीचे वणगन पढुीलप्रमाण े

केलेले आह.े ‘बाहरे रणरणत्या उन्हात एक बाई उभी आह.े ती उजवा तळवा िकां िचत 

उघडा आडवा ठेवनू भीक मागत आह.े ितचा चेहरा आिण डावा हात पणूग भाजला आह.े 

भयांकर िदसत ेती. त्या उन्हात ती ितचा चेहरा पदरानां झाकत का नाही? पण झाकला तर 

ितला भीक कोण घालेल? ितचा भाजलेला चेहरा आह े म्हणनू भीक.’
२९

 िकां वा एक 

कारकून असलेल्या मलुीचे ह ेवणगन पाहा- ‚ती एक सुांदर क्लाकग  आह.े ‘दरे्कालिनरपेक्ष 

सुांदर’ असां नाही म्हणता येणार. पण आपल्या भारत दरे्ात ितला सुांदर गणतील. कारण 

ती गोरी आह.े ितच े केस दाट कुरळे आहते. बाांधा मध्यम र्ेलाटा आह.े नाक सरळ 

आह.े आिण डोळे घारे. त्याचप्रमाणे छाती दोन मध्यम पांजात मावेल एवढी आिण कुले 

रुां द आहते. चला झालां की नाही सुांदर.‛
३०

 या वणगनात परुुषी मानिसकतेचा, त्याांच्या 

सौंदयागच्या कल्पनेचा सकू्ष्म उपहास आह.े तसेच त्या मलुीच्या सौंदयागचे गणुगानही 

आह.े परुुषप्रधानव्यवस्थेत  स्त्रीकडे मादी या  दृष्टीकोणातनू पािहले  जाते ह ेवास्तव या 

िनवेदनातनू समोर येत.े    
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 ‘भमूी’ या कादांबरीत आर्ा बग े याांनी केलेले  स्त्रीपात्राचे वणगन पारांपररक 

कल्पनाांनी  प्रभािवत झालेले आढळून येत.े कादांबरीत िमसेस धमगराजन याांच े लेिखकेने 

केलेले वणगन पाहा ‘त्याांनी गजरा माळला होता. गळ्यात सोन्याची चेन होती. 

काठपदराची साडी आिण ब्लाउज. घरातही त्या नीटनेटकां , नटूनसजनू होत्या. कानाांत 

कुड्या, हातात बाांगड्या अर्ी पणूग सौभाग्य अलांकाराांनी नटलेली ठसठर्ीत स्त्री 

मैिथलीनां इथांच प्रथम पािहली; आिण त्याांचां सगळां अिस्तत्वच त्याांच्या या 

सौभाग्यखणुाांर्ी जोडलेलां होतां. या खणुाांचे स्वामी होत ेत्याांच ेपती धमगराजन.
’३१ 

 िमसेस 

धमगराजन फि आपल्या नवऱ्यासाठीच नटताना िदसतात. लेिखका िमसेस धमगराजनच्या 

माध्यमातनू परुुषी व्यवस्थेने घडवलेल्या िस्त्रयाांच्या मानिसकतेवर प्रकार् टाकतात.  

 ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत र्ाांता गोखले याांनी केलेल्या रीटाच्या मम्मीच्या    

वणगनातनू महानगरातील उच्चभ्र ूजीवन स्तराचा प्रत्यय येतो . ‚तोकड्या केसाांच्या तीन 

छटा-मळुार्ी पाांढरे, पढेु िपवळे व टोकाांर्ी लालसर, तपिकरी. जॉजेटची साडी. डाव्या 

खाांद्यावर पदर राखणारा मनीमाऊचा ब्रोच. िनळे डोळे. लाांबसडक बोटाांचे हात. ही 

रीटाची मम्मी निलनी ऊफग  नेली वेलीणकर.‛
३२ 

लेिखकेने रीटाच्या मम्मीच्या माध्यमातनू 

पारांपररक आईच्या प्रितमेला छेद दणेारी व मलुाांवर सांस्कार करण्यापके्षा स्वत:च्या 

सौंदयागला अिधक प्राधान्य दणेारी स्त्री दाखवलेली आह.े 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरऱ्याांतील लेखनतांत्र परुुषी लेखनतांत्राच्या 

िवरोधी असलेले पहावयास िमळत.े स्त्री ही लेिखका असल्यामळेु ती परुुषव्यििरेखेचे 

आपल्या मजीनसुार व्यििरेखाटन कादांबरीत करत.े ‘नाितचरािम’,‘ब्र’ व ‘रीटा 

वेिलणकर’ या कादांबऱ्  यातनू परुुषाांच्या गणुाांपेक्षा अवगणुाांच े अिधक प्राबल्य 
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लेखनतांत्रात आलेले िदसत.े परांत ु‘बढुाई’, ‘भमूी’, ‘रेघोट्या’ व ‘एका श्वासाचे अांतर’ या 

कादांबऱ्या  या लेखनर्ैलीला अपवाद आहते. या कादांबऱ्यावर  स्त्रीवादी जािणवाांचा 

कमी प्रभाव पडलेला िदसतो. िस्त्रयाांच्या कादांबऱ्याांतील पात्रे आर्यसतू्रार्ी एकिनष्ठ 

असल्यामळेु जरी ती परुुष व्यििरेखाांपेक्षा दयु्यम असली तरी प्रभावी ठरतात. 

परुुषलेखक हा परुुषी मानिसकतेतनू आपल्या पात्राांच े लेखन करत असतो. तर 

स्त्रीलेिखका आपल्या अनभुवाच्या बांडखोरीतनू पात्राांची नविनिमगती करतात.  

४.५ खनवेदनपद्धती 

प्रथमपरुुषी वा आत्मवाचक िनवेदन, ततृीयपरुुषी वा सवगसाक्षी िनवेदन अस े

िनवेदनाचे िविवध प्रकार िनवेदनाच्या पद्चतीमळेु पडतात. प्रथमपरुुषी वा आत्मवाचक 

िनवेदन याांना कथाांतगगत िनवेदक आिण ततृीयपरुुषी वा सवगसाक्षी िनवेदन याांना 

कथाबाह्य िनवेदक म्हणतात. कथािद अन्य िनवेदनप्रकाराांपेक्षा कादांबरी या 

वाङ्मयप्रकारात ितच्या व्यापक भािषक अवकार्ामळेु िनवेदनास अिधक वाव असतो. 

िनवेदन या सांकल्पनेिवषयी गांगाधर पाटील म्हणतात,‘‘एकामागनू एक या क्रमान े

येणाऱ्या किल्पत घटनाांच्या अनकु्रमाने िनवेदकाने िविर्ष्ट दृष्टीने व िविर्ष्टरीतीने केलेले 

र्ब्दरूप म्हणजे िनवेदन होय.’’
३३

 कादांबरी लेखनात िनवेदनाचा  वापर पात्रपररचय, 

पात्राांचे कृतीवणगन, घटना-प्रसांगाांतनू िजवांतपणा, पात्रा-पात्राांमधील सांबांध, पात्राांची 

मानिसकता इत्यादी अनेक कारणाांसाठी िनवेदनपद्चतीचा वापर करता येतो. िनवेदन हा 

कादांबरी िकां वा कोणत्याही कथात्म वाङ्मयप्रकारातील महत्त्वाचा भाग आह.े कथा 

साांगणारा िनवेदक हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सांपणूग कादांबरीभर वावरत असतो. प्रथमपरुुषी 

िनवेदनात हा िनवेदक कथातांगगत असतो. तो स्वतः कादांबरीतील पात्र असतो. तोच पणूग 
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कथा साांगतो. लेखक त्याचा उपयोग प्रत्यक्षदर्ी साक्षीदारासारखा करतो. ततृीयपरुुषी 

िनवेदनात िनवेदक कथाबाह्य व्यिी असत.ेत्याचा सांचार सवगत्र असतो. कधीकधी तो 

भाष्यकारही असतो. 

र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत ततृीयपरुुषी 

िनवेदनपद्चतीचा वापर करण्यात आलेला आह.े या िनवेदनपद्चतीतनू रीटाच्या 

मानिसकतेच े दर्गन घडते. ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीत लेखक सवग घटनाांमधनू अिलप्त 

असतो. कादांबरीतील घटनाप्रसांगाांचे वणगन करण्यासाठी कादांबरीतील कथािवश्वाच्या 

बाहरेचे वेगळे पात्र तयार करतो. ते पात्र कादांबरीतील घटनाप्रसांगाांिवषयी अिधक मािहती 

दते असत.े 

उदा. ‘त्या सळसळीबरोबर िखडकीतनू ओल्या मातीचा सौम्य गांध आता सांथपणे 

आत येऊन खोलीभर पसरतो. सरस्वती फोटो, पत्रां पटापट खणात ठेवते. खण बांद करून 

धावत िखडकीर्ी जाते. ितच्या गलुाबावर, ितच्या मोगऱ्यावर, ितच्या िझप्रीवर, ितच्या 

मरण्यावर त्या वषीचा पिहला पाऊस आर्ीवागदासारखा पडतो आह.े काही क्षणातच 

त्याांची धळुवडलेली पानां स्वच्छ लकलकीत होतात. माती िचांब होत.े लहानसहन 

ओहोळ आपापल्या िदर्ा र्ोधत एका गडुगडुत्या गडबडीने धाव ूलागतात.’
३४

 

या िनवेदनातनू रीटाच्या नवजीवनाची सरुूवात आिण त्याचा सरस्वतीला 

झालेला आनांद वातावरणाच्या बदलातनू अधोरेिखत केलेला आह.े पिहल्या वषीचा 

पडणारा पाऊस आिण त्यामळेु झालेला वातावरणातील बदल आिण रीटाचे बदललेले 

जीवन याांच्यातील साम्यभाव ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीतनू समोर आलेला आह.े ही 

िनवेदनपद्चती वापरून पात्राांच्या कृितिवषयीचे वणगन कादांबरीतनू येताना िदसत.े 
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उदा. ‘साळवी बोटाची मिहरप सोडवतो. डोळ्याांवरचा चष्मा सारखा करतो 

आिण इन्टरकॉम उचलतो. ऑपरेटरला सांगीताचा नांबर दतेो. कॉल येईपयांत आपल्या 

पेपसगची आवराआवर करतो. फोन वाजतो. तो फोनकडे क्षणभर बघतो. ररिसव्हर 

उचलतो. पिलकडला आवाज ऐकून त्याच्या चेहऱ्यावर नकळत एक िस्मत हास्य 

उमटतां...’
३५

 

ततृीयपरुुषी िनवेदन पद्चतीचा वापर करून लेिखकेने साळवी या पात्राांच्या 

कृतीवर, त्याच्या हालचालीवर प्रकार् टाकून त्याच्या व्यवसायाचे क्षेत्र अिधक 

ठळकपणे दाखिवलेले आह.े साधी कथा साांगण्याऐवजी रचनातांत्राच्या फ्लॅर्बॅक 

पद्चतीने कथानकाची माांडणी केल्यास त्याचा वाचकावर अिधक प्रभाव पडतो. र्ाांता 

गोखले याांनी हचे िनवेदनतांत्र ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत वापरलेले आह.े 

कादांबरीची नाियका रीटा हॉिस्पटल मधील बेडवर स्वतःच्या गतजीवनाचे िचांतन करत.े 

याप्रसांगी ितच्या समोर ितच े बालपण, तारुण्य, साळवीबरोबरचे पे्रमप्रकरण उभे 

राहत.ेआयषु्यात घडलेल्या घटनाांची सांगती लावत.े या कादांबरीतील िनवेिदकेने घटनाां-

प्रसांगाच्या माध्यमातनू स्त्रीच्या अांतबागह्य िवश्वाचा र्ोध घेतलेला आह,े 

कादांबरीच्या र्ेवटी प्रस्थािपत समाजव्यवस्थेकडून फसवली गेलेली रीटा 

हळूवारपणे समाजापासनू वेगळी होताना िदसते. स्वतःचे एक स्वतांत्र अिस्तत्व िनमागण 

करताना िदसत.ेया गोष्टीचा आनांद रीटा, सांगीता व सरस्वती घराला तोरण े बाांधनू,नतृ्य 

करून साजरा करताना िदसतात.रीटा म्हणत े‘आता मी िखडकीबाहरे बघत बसले होत.े 

हळूहळू अांधार होत होता.त्यात सावल्याांचे आकार तयार होत होत.े बघता बघता ह ेिचत्र 

तयार झालां, खपू उांच,भव्य झाड,काळार्ार बुांधा,त्यात मध्यभागी कुणीतरी कुऱ्हाड 
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खपुसलेली आिण तर्ीच आत रुतवनू ठेवलेली ती प्रितमा पनु्हा पाहून मी पनु्हा 

कासावीस होत होते.पनु्हा माझा श्वास घसुमटू लागला होता.मग मला सांताप आला. मी 

त्या िचत्रात एक उसना हात आणला ज्या हाताने ती कुऱ्हाड अलगद काढली. मोकळ्या 

झालेल्या त्या खाचेतनू एक तेजस्वी लकलकीत थेंब गळला. बरां वाटलां मला.
’३६ 

 

आर्ा बग ेयाांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीतदखेील ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीचा वापर 

केलेला आह.े पात्राांचे दृिष्टकोण सारखे पालटवत व्यिींचे स्वभाव िकां वा त्याांना 

एकमेकाांिवषयी काय वाटते ते व्यि करीत जाणे ह ेतांत्र ‘भमूी’ या कादांबरीत आर्ा बग े

याांनी वापरलेले आह.े या कादांबरीत िनवेदनर्ैली सांथपणे येताना िदसत.े या िनवेदनर्ैली 

सांदभागत प्रभा गणोरकर म्हणतात, ‘‘त्याांची िनवेदनरै्ली सांथ, तपर्ीलाांचे मनःपवूगक 

भरतकाम करणारी आह.े त्यामळेु कादांबरी भरगच्च वाटते. चटपटीत, धावते, वाचकाांना 

लपेटून घेणारे िनवेदन करण े हा त्याांचा स्वभाव नाही.‛
३७ 

 प्रभा गणोरकर याांच्या 

तपर्ीलातनू आर्ा बग ेयाांच्या  िनवेदनपद्चतीच ेस्वरूप उभे राहात.े आर्ा बग ेयाांच्या 

‘भमूी’ या कादांबरीची सरुूवात जरी पािहली तरी प्रभा गणोरकर याांच्या मतार्ी सहमत 

होता येत.े उदा.‘समदु्राच्या पाण्यावर अांधाराच्या सावल्या आल्या. ते पाणी रांग बदलत 

गेलां. िक्षितजाचाही रांग बदलत काळवांडला. आतापयांत स्वतः भोवती मस्तीत झलुणारी, 

मागांपढुां वाकणारी नारळाची झाडांही स्तब्ध झालीत. हलायची, डुलायची थाांबली. 

िकनाऱ्यावर नाांगरलेल्या होड्याांर्ी खेळणारी, पाण्यात उगाचच डुांबणारी मलुांही 

पाांगली.’
३८ 
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आर्ा बग े याांनी ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीतनू समदु्राच्या केलेल्या वणगनातनू 

समदु्राभोवतीचे पयागवरण आपल्या डोळ्याांसमोर जसेच्या तस े उभे राहत.े कादांबरीचा 

प्रारांभ समदु्राबाबतच्या िनवेदनाने होतो. 

मेघना पेठे याांनी ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत मीराची कथा ३३५ पानात 

साांिगतलेली आह.े ततृीयपरुुषी आिण आत्मिनवेदन पद्चतीचा वापर या कादांबरीत कधी 

सांयिु तर कधी सटुा केलेला िदसतो. पिहल्या, दसुऱ्या, ितसऱ्या, पाचव्या, आठव्या, 

नवव्या, अकराव्या, तेराव्या, चौदाव्या भागात मीरा बोलत.े तर चौर्थया, सहाव्या, 

दहाव्या, बाराव्या भागात ‘ती’ या सवगनामाचा वापर केलेला आह.े ती म्हणजे मीराच 

आह.े याबाबत िकर्ोर सानप म्हणतात, ‘‘िनवेदनाची र्ैली तरल, हळवी, भाविवव्हल, 

मनाला चटका लावणारी, जीवनसिेू माांडणारी आह.े स्त्रीमनाच्या सकू्ष्म सांवेदना 

िटपणारी आह.े’’
३९ 

 िकर्ोर सानप याांच्या िववेचनाच्या सांदभागत कादांबरीत येणारे 

आत्त्याचे वणगन महत्त्वाचे आह.े उदा. ‘आिण आत्त्याबाईची वेगळीच कहाणी. कायम त्या 

खिवसासारख्या िदसणाऱ्या आिण असणाऱ्या नवऱ्याच्या जरबेतच रािहली िबचारी. 

गभगश्रीमांताचां घर, म्हणनू कोडकौतकुानां िदली ितच्या चांद्रासारख्या आत्त्याला त्या घरात. 

पण सगळ्या दोऱ्या त्याच्याच हातात. दरवेर्ामागे धावणाऱ्या माकडासारखी वणवण, 

आयषु्यभर. एकूण पाच मलुी. दहा वषाांत. र्ेवटच्या मलुीनांतर तो गहृस्थ कधी िहच्यार्ी 

बोललाच नाही. कधीच.
’४० 

 ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीच्या वापरातनू आत्त्याचे केलेले 

वणगन, आत्त्याचा जीवनपट यातनू ितची वेदना जर्ीच्या तर्ी आपल्या डोळ्याांसमोर 

येत.े 
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 मेघना पेठे याांनी ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत पात्राांच्या तोंडी येणाऱ्  या 

काही िनवेदनातनू त्याांचा भतूकाळ वा आठवणींना उजाळा िदलेला आह.े उदा. ‘‘तलुा 

आठवतां? एकदा घरातलां एकटीनांच काही आवरायला काढलां होतां, तर जनु्या कागदा 

कपड्याांच्या गठ््ठयातनू झरुळाांचा एक ताफाच िनघाला. खटा खटा मारू लागले. त्या 

आवाजान ेत ू िनवाांत झोपेतनू जागा झालाय. एक मारलां, की दसुरां आलां. ते मारलां की 

ितसरां त ू माझ्यामाग े केव्हा आला ते कळलांच नाही. इतकी मी त्या झरुळकाांडात गुांग 

होत.े अचानक त ू माझा हात धरलास. त्याांना नको मारूस त ू म्हणालास.’’
४१

 अर्ा 

िनवेदनातनू मीरा आपली आठवण साांगते. त्यातनू पात्राांच्या कृतींवर आिण वतृ्तींवर 

प्रकार् पडतो. ज्याप्रकारे  लेिखका िनवेदनातनू पात्राांच्या कृतीवर प्रकार् टाकत े 

त्याचप्रमाणे लेिखका  पात्राांचे वणगनही ततृीयपरुुषी िनवेदनातनू करते. उदा. मीराला 

भेटलेल्या या िभकारणीचे वणगन करताना लेिखका िलिहते,‘‘बाहरे रणरणत्या उन्हात एक 

बाई उभी आह.े ती उजवा तळवा िकां िचत उघडा आडवा ठेवनू भीक मागत आह.े ितचा 

चेहरा आिण डावा हात पणूग भाजला आह.े भयांकर िदसत ेती. त्या उन्हात ती ितचा चेहरा 

पदरानां झाकत का नाही? पण झाकला तर ितला भीक कोण घालेल? ितचा भाजलेला 

चेहरा आह े म्हणनू भीक.’’
४२

 या िनवेदनातनू  व्यििचे वणगन येत े व त्याचबरोबर 

त्यावेळी पात्राच्या मनात िनमागण झालेले िवचारही  मेघना पेठे याांनी माांडलेले आहते. 

 ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत लेिखकेने प्रथमपरुुषी व ततृीय परुुषी या 

दोन्ही पद्चतीच्या आधारे परुुषाांच्या कृतीवरील भाष्ये, िनसगगवणगन, स्थळवणगन, घटना-

प्रसांगाांचे वणगन केलेले आह.े या कादांबरीत मीराच्या  स्वयांपाकघराचे येणारे वणगन या 

दृष्टीन े महत्त्वाचे आह.े उदा. ‘स्वैपाकघरात िर्रल्या िर्रल्या गेली िकत्येक वषग न 

लागणा-या िखडकीतनू एक िचऊ भरुगिदर्ी उडून गेली, तर केवढां दचकायला झालां 
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एकदम. नेहमीच तर जात अस ेतरी कदािचत तांिद्रत होत े म्हणनू असेल रोज काही ही 

तांद्री नसत.े रोज सगळां गिृहत धरायचां असतां. आज ह े घर िनरखायचां आह.े आजचा 

िदवस वेगळा आह.े िनरखताना एकदम जाणवणारां म्हणजे गॅसची र्ेगडी नव्हती. 

त्यामळेु ओटा एकदम मोकळा-मोकळा वाटत होता आिण होऽऽ! कुकरही नव्हता  

फळीवर, स्टीलची परात नव्हती, िजच्यात किणक िभजवायची. त्यामळेु फळी मोकळी-

मोकळी. आणखी एक नेहमीपेक्षा वेगळां म्हणजे िवसळून ठेवलेल्या मगवर घोडागाडीचां 

िचत्र होतां!’
४३

  

या स्वैपाकघराच्या वणगनानांतर, असेच मीराच्या बेडरूमचे, बेडरूममधील वस्तूांचे 

तपर्ीलवार वणगन येत.े कादांबरीतील िनवेदनातनू लेिखका ते स्थळ साक्षात दृष्टीसमोर 

उभे करत.े उदा. ‘बेडरूममध्ये िवझनू गेलेल्या उदबत्तीचा वास होता. बांद खोलीत साचनू 

रािहलेला, गणचू्या तसिबरीवर वाळून खपल्या धरलेलां चांदन आिण लोंबणारां मललू 

जास्वांद. टेबलार्ी गेले तर अांर्-रेत दोन अधगवट ओढून चरुलेल्या िसग्रेटीची थोटकां  

आिण उदबत्तीच्या डॉिमनेट वासात िजरलेला, तरीही जवळून येणारा त्याांचा िर्ळा वास 

पलांगावर ताणनू घातलेली चादर आिण नीट रचनू ठेवलेल्या उर्ा.’
४४

    

किवता महाजन याांनी ‘ब्र’ या कादांबरीत प्रथमपरुुषी िनवेदनपद्चतीचा वापर 

केलेला आह.े या िनवेदनपद्चतीतनू प्रफुल्ला आपली जीवनकहाणी माांडताना िदसत.े या 

िनवेदनपद्चतीतनू जे स्त्रीवास्तव आकाराला येत,े त्या वास्तवाच्या सांवधगक व्यवस्थाांचे 

ताणेबाणे, भरड (जिमनीचा एक स्तर), पोत अनेक अांगाांनी, अनेक कोनाांनी आिण अनेक 

परीन ेकथाफलकावर येताना िदसतात. राजकीय, सामािजक, आिथगक आिण साांस्कृितक 

सत्ताांचे पार्वी आिण परुुषर्रण आांतररक स्वरूप या िनवेदनपद्चतीतनू नेटान े आिण 
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िनष्ठेन े येताना िदसते. व्यवस्थाांचे दर्गनी चेहरे आिण खरेखरेु चेहरे यातील अांतराचे 

मोजमाप आिण त्यातले राजकारण उघड करणे ह े प्रथमपरुुषी िनवेदनपद्चतीतनू 

साकारलेले आह.े 

उदा. समुेध म्हणाला होता,‘‘प्रत्येक गोष्ट नवऱ्याला िवचारून करायची सवय 

सोड आता. काय गरज आह े त्याला िवचारण्याची? तेही त्यानां तलुा सोडलेली 

असताना? या र्ब्दाबद्ङल माफ कर. पण आता ह ेऐकावां लागणार आहचे तलुा कायम. 

त्याला मािहती असावां असां अगदीच वाटत असेल तलुा, तर साांग त्याला नसुतां. करू का 

न ्जाऊ का... अर्ा परवानग्या नको काढत बस.ू‛
४५ 

वरील िनवेदनातनू परुुषीसांस्कृतीवर 

केलेला आघात समुेधच्या माध्यमातनू व्यि झालेला आह.े परुुषी सांस्कृतीला 

नाकारण्याची कारण ेया सरळ िनवेदनातनू पढेु येताना िदसतात. 

 प्रितमा इांगोले याांची ‘बढुाई’ ही कादांबरी ततृीयपरुुषी िनवेदनातनू 

घडलेली आह.े गोकणागची िनयतीर्ी आिण सांसारार्ी चाललेली लढाई हा या 

कादांबरीचा मखु्य िवषय िनवेदनातनू हाताळताना पात्राांची कृती, त्याांची मानिसकता, 

काही घटना, प्रसांग, भतूकाळातील आठवणी या गोष्टीही िनवेदनातनू येतात. गावातील 

लोकाांचे वागणे, राहण े याचेही वणगन िनवेदनातनू येत.े उदा.‘गावाला उन्हाळ्यात 

वावरातील कामे सकाळीच राहायचो. त्यामळेु िदवस मोकळा िमळायचा. सायांकाळी 

गप्पपा रांगायच्या, गोकणागच्या अांगणात िनांबाची सावली राहायची. त्यामळेु कधी नव्ह ेतो 

मोकळेपणान े लाभलेली ही माणसां हटकून टेकायची. अर्ावेळी गोकणाग बाहरे 

अांगणातच इषू्टला माांडायची. माणसाांच्या गप्पपा ऐकत-ऐकत ितथांच राांधायची. 

उन्हाळ्याच्या या रात्री तर्ा चटकन सांपायच्या, िनांबाच्या थांडगार हवेत. गावाला रात्री 
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झोपता यायचां, बघता बघता गाढ झोप लागायची. सकाळी एकदम ताजेतवानां 

वाटायचां.’
४६

 यामधनू खेड्यातील लोकाांची एकमेकाांबद्ङलची आित्मयता, एकोपा, 

एकमेकाांत िमळून िमसळून राहण्याची प्रवतृ्ती आिण एकां दर ग्रामीण भागातील 

वातावरणाचे वणगन लेिखकेने ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीने  केलेले आह.े 

  प्रितमा इांगोले याांनी  िनवेदनातनू पात्राांच्या कृतीही वास्तवतेने िटपलेल्या 

आहते. उदा. ‘गोकणागनां मधल्या कुडाला खोचलेला फुटक्या आरर्ाचा तकुडा घेतला व 

कुां काच डाांबलां काढून ती खाली बसली. ह्याच डाांबल्यात वरच्या बाजनेू मणेबत्ती होती. 

आधी ितनां मेणबत्तीचां मेण कपाळावर लावलां आिण त्यावरच अांदाजाने कुां कवाचां गोल 

बोट टेकवलां.’
४७ 

तर कधी एखाद्या गोष्टीवर भाष्यही केलेले िदसत.े उदा. सत्तनेू सासरच्या 

जाचाला कां टाळून परत जायला नकार िदल्यावर गोकणाग ितला साांगते,‘‘बाई, मग ती 

आपल्या पोटची लाडाची लेक जरी असली तरी, ितला ह्या समाजात राहायचां असलां 

तर, आपल्याच हातानां दवेाला बळी चढवावां तसां बळी चढावां लागतां आिण ितचां 

होरपळणां मकुाट पाहावां लागतां. ितच्या िकां काळ्या कानी पडू नयेत म्हणनू मन बिधर 

करावां लागतां. उलट होरपळणा-या ितला त ू कर्ी निर्बवान आहसे, ह े पटवनू द्यावां 

लागतां. खरांच या समाजात बाईइतकां  कमनिर्बी कोणीच नसावां!’’
४८ 

 या िनवेदनातनू स्त्री 

जातीचे दःुख आिण परुुषप्रधान समाजाची स्त्रीकडे पाहाण्याची एक िविर्ष्ट मनोवतृ्ती 

यावर लेिखकेने भाष्य केलेले आह.े 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत बहुताांर् कादांबरीत वापरली गेलेली िनवेदनर्ैली ही 

ततृीयपरुुषी आह.े लेिखकाांना आपले अनभुविवश्व माांडण्यासाठी ततृीयपरुुषी 

िनवेदनपद्चती आवश्यक वाटते. पयागयी पात्राचा वापर करून आलेल्या अनभुवाांचे कथन 
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करण्यासाठी या पद्चतीचा वापर लेिखकाांनी केलेला िदसनू येतो. परांत ुहा वापर करताना 

काही प्रयोगही या लेिखकाांनी केलेले आहते. मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या 

कादांबरीत ‘मीरा’ आिण ‘त’ू या नाम आिण सवगनामाच्या माध्यमातनू मीरा या 

नाियकेच्या अनभुविवश्वाचे कथन केलेले आह.े ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत र्ाांता 

गोखले याांनी फ्लॅर्बॅक रचनातांत्राचा वापर केलेला आह.े वतगमानातनू भतूकाळात जाणे 

आिण भतूकाळातनू पनु्हा वतगमानात येणे अर्ी दहुरेी प्रिक्रया या रचनातांत्रात िदसनू येत.े 

िवषयाबद्ङलची व्यापकता ततृीयपरुुषी िनवेदनातनू अिधक स्पष्ट करता येत.े िवषयाचा 

आवाका पररणामकारकररत्या  माांडता येतो. ततृीयपरुुषी िनवेदनपद्चतीतनू तटस्थपणे 

राहून िनवेदक िवशे्लषण करू र्कतो. एकां दरीत १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीची 

िनवेदनपद्चती सरळ आिण थेटपणे येताना िदसत.े त्याचा पररणाम दृश्य स्वरूपात 

जाणवतो. 

४.५.१  खनवेदनावर स्त्रीवादी जाखणवांचा प्रभाव   

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्  यातनू कमी अिधक प्रमाणात स्त्रीवादी 

जािणवा व्यि झालेल्या आहते. त्याचा प्रभाव लेिखकाांच्या िनवेदनरै्लीवर जाणवतो. 

कादांबरीतील घटकाांचा िवचार करताना त्या घटकाांवर लेिखकाांच्या व्यिित्वाचा प्रभाव 

पडलेला पहावयाला िमळतो. तो जसा र्ीषगकातनू अथवा अपगणपित्रकेतनू िदसतो तसाच 

लेिखकाांनी स्वीकारलेल्या िनवेदनाांमधनू पहावयास िमळतो. कादांबरीचा िनवेदक 

प्रथमपरुुषी अथवा ततृीयपरुुषी असला तरीही स्त्रीलेिखका िनवेदन करताना 

र्ब्दप्रितमेचा स्त्रीच्या दृिष्टकोणातनू वापर करताना िदसतात. स्त्रीलेिखका कादांबरीत  

सरुुवातीला स्त्री-परुुष सांदभागतील िवषमतेची दरी वास्तववादी पद्चतीने हाताळताना 

िदसतात. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीचा प्रारांभ पािहल्यास त्याचा प्रत्यय येतो. 
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उदा. किवता महाजन याांच्या  ‘ब्र’ कादांबरीचे सरुुवातीचे िनवेदन पाहा ‘वडगावला 

पोचायला तब्बल बारा तास लागले. चार-पाच वेळा बसेस बदलाव्या लागल्या. अांग 

आांबनू गेलां. आता अर्ा प्रवासाची सवय नाही रािहलेली, असां मनात आलां. या 

प्रकल्पात समुेधनां ढकललां अक्षरर्ः, म्हणनू हा प्रवास घडतोय. ग्रामपांचायतीवर िनवडून 

आलेल्या िस्त्रयाांच्या सांदभागत अभ्यास प्रकल्प होता त्याच्या सांस्थेचा. त्यातल्याच एका 

मदु्यावर िर्बीर होतां.  

िवषयः मिहला सरपांचाांवर मोठ्या प्रमाणात येणारे आत्मिवश्वासाचे ठराव. हा 

प्रकल्प हाती घेतल्यापासनू िकती वषाांनी दसु-या जगात आल्यागत वाटत रािहलां.’
४९

  

स्थािनक स्वराज सांस्थात  िस्त्रयाांना ३३% आरक्षण िमळाल्यामळेु िस्त्रयाांना राजकारणात 

प्रवेर् िमळाला. राजकारणक्षेत्रात वावरणा-या सरपांच आिदवासी िस्त्रयाांवर मोठ्या 

प्रमाणावर  अिवश्वास ठराव आणणे,सामािजक क्षेत्रात त्याांची कोंडी करणे आिण त्याांना 

सांघषग करण्यास प्रवतृ्त करणे या परुुषी राजकारणाचे सचून उपरोि  िनवेदनातनू होत.े 

    र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’या कादांबरीची सरुुवात एका परुुषी 

दृष्टीकोणातनू होते. परुुषप्रधान व्यवस्थेने स्त्रीच्या िदसण्यासांदभागत सौंदयागच े िनकष 

लावलेले आहते. स्त्रीने  आपले र्रीरसुांदर व सडुौल ठेवावे अर्ा भोगवादी दृष्टीकोणावर 

कादांबरीचा  प्रारांभ प्रकार् टाकतो. उदा. ‘आज दहावा िदवस. बाहरेच्या जगात दहा 

वेळा सयूग उगवला आिण मावळला. दहा वेळा मािखजानीची मोलकरीण, माया, 

डोळ्याांतील िचपडे पसुत, एक मोठी जाांभई तोंडावर पसरून दधुाच्या राांगेत उभी रािहली. 

आता जरा र्ाांत वाटतांय. थांडगार आिण र्ाांत. श्वासोच््वास एकदम िनयिमत घेताना 

तीन आिण सोडताना चार अांक मोजता येतायत. िवचार केला की चमत्काररक वाटतां. 
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आपण आत घेतो तेवढीच हवा सोडतो. मग सोडायला जास्त वेळ का लागावा? पण 

लागतो खरा आिण तमु्ही जर श्वास घेताना तीन मोज ू र्कलात आिण सोडताना चार 

मोज ूर्कलात, असां वषगन ्वषग करू र्कलात आिण करीत रािहलात, तर मग आणखी 

काय पािहजे? तमु्हाला जन्माची र्ाांतता लाभणार; तमुच ेआयषु्य आिण केस लाांबलचक 

होणार; तमुच्या र्रीरातील चरबी आटोक्यात राहणार आिण सरतेर्ेवटी सवग मोहाांतनू 

तमु्ही मोक्ष पावणार. योगसाधनेची िकमया चरबी. ती आधी वाढत.े ितला पोसायला 

आपला आहार वाढतो. मग वाढलेल्या आहाराची अिधक चरबी बनते आिण हळूहळू 

तमु्हाला लोकां  ‘फॅट अँड जॉली’ म्हण ूलागतात.’
५०

  

अांिबका सरकार याांच्या ‘एका श्वासाचे अांतर’ या  कादांबरीत  स्त्रीला िववाहानांतर 

अपररहायगपणे येणारे माततृ्व, त्या माततृ्वापायी स्त्रीला सहन करावे लागणाऱ्या र्ारीररक 

त्रासाचे सचून  कादांबरीच्या  सरुुवातीने होत.े उदा. ‘पाळण्याला याांित्रकपणे झोका दतेा 

दतेा डोळ्याांवर झापड यायला लागली तेव्हा कावेरी स्वतःला सावरीत उठली. नांिदनी 

िकती वेळ िकरिकरली होती. खाांद्यावर डोके घेऊन पाठीवर थोपटीत येराझारा घालनू 

झाल्या. अांगाई गणुगणुनू झाली. िनजलीसे वाटले. म्हणनू पाळण्यात ठेवली की 

पाळण्याला पाठ लागल्याबरोबर ती टक्क डोळे उघडून पाही. अस े दोनतीनदा झाले. 

कावेरीच्या मनात आले, ‘बये तलुा पे्रझेंट िमळालेल्या या बाहुलीसारखी का नाहीस ग 

त?ू आडवी केली की िमटले डोळे आिण उभी धरली की उघडले अर्ी? तझुां बरोबर 

उलटां! िदवसभर काम करून थकल्यावर रात्री हा ‘राजकुमारी सो जा’ आळवण्याचा 

मामला फार कठीण जायला लागला होता. अांग सलै करीत पलांगावर बसताना कावेरीन े

घड्याळाकडे पािहले तर फि साडेनऊ झालेले. म्हणजे मोठा उर्ीरदखेील झाला 

नव्हता. पण थकवा पेर्ीपेर्ीत कोंडून भरला होता. तसे दखुणे नाही. गभागरपणी, 
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बाळांतपणी मोठा त्रास झाला अस े नाही. मग कारण तरी काय होत?े काितगकच्यावेळी 

असा थकवा आल्याचे जाणवले नव्हते. आठ नऊ वषाांत, अवघ्या दसुऱ्या बाळांतपणात 

इतके थकले र्रीर?’
५१

 उपरोि ‘ब्र’, ‘रीटा वेिलणकर’ व ‘एका श्वासाचे अांतर’ या 

कादांबऱ्याांचा प्रारांभ पाहता लेिखकाांनी कादांबरीच्या िनवेदनतांत्रात जाणीवपवूगक बदल 

केलेला िदसतो. लेिखकाांनी आत्मिनवेदनात्मकर्ैली स्वीकारलेली िदसनू येत.े 

स्त्रीलेिखका जािणवपवूगक स्त्रीच्या ‘मी’चा र्ोध घेत असताना हा ‘मी’ िनवेदनात 

वापरतात त्यामळेु या कादांबऱ्या वास्तवाला िभडतात. 

 

४.६  भाषाशैली 

सािहत्यामध्ये भाषेला महत्त्व असत.े लेखक िकां वा लेिखकेला आलेला अनभुव 

भाषेच्या माध्यमातनू कलाकृतीतनू प्रकट होत असतो. लेखक ज्या प्रदरे्ातनू येतो, 

लेखकाने जे अनभुविवश्व कलाकृतीतनू माांडलेले असत,े त्या प्रदरे्ाची, अनभुवाची 

भाषा त्याच्या कलाकृतीत येत असत.े त्यातनू लेखक भावनाांच,े िवचार-आचाराांचे 

प्रितपादन करतो. पात्राांचे व्यििमत्त्व आकाराला आणतो. त्याांच े भाविवश्व उलगडून 

दाखवतो, ह ेकरताना आर्याला अनसुरून सुांदर व समथग भाषा वापरतो. अर्ा सकस व 

दजेदार भाषेच्या वापरामळेु कलाकृतीला उठावदारपणा येतो. तसेच वाचकाच्या 

मनाचीही अर्ी कलाकृती पकड घेत असत.े लेखकाची भाषा, काळ, अनभुव, प्रदरे् 

यानसुार बदलत असत.े भाषेचा समाजार्ी घिनष्ठ सांबांध असतो. ती जर्ी समाजसापेक्ष 

असत,े तर्ीच व्यिीसापेक्ष असत.े लेखकाची भाषार्ैली, त्याचे स्वतांत्र अिस्तत्व 

दाखिवत असत.े मनातल्या भावना, िवचार लेखक र्ब्दाांद्रारे कर्ाप्रकारे व्यि करतो 
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त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असत.े त्यातनू लेखकाचा स्वभाव, जीवनाकडे बघण्याचा 

दृिष्टकोण व्यि होत असतो. 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीत इांग्रजी भाषेचा वापर मोठ्या 

प्रमाणात झालेला िदसनू येतो. िनवेदनामध्ये इांग्रजी र्ब्दाांच्या वापराबरोबरच इांग्रजीतनू 

सांवादलेखनही झालेले आह.े कादांबऱ्याांमध्ये येणारी इांग्रजी भाषा ही र्हर व नागरी 

सांस्कृतीतनू आलेली आह.े   

उदा. मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीतील मीरा व भरत याांमधील 

सांवाद, 

‘‘पिहला नवरा काय म्हणतेस?... एकच नवरा होता तलुा, बरां मग पिहला आिण 

र्ेवटचा म्हण. तझु्या म्हणण्यानसुार आजपयांतचा र्ेवटचा!’’ 

Because the situation is always fluid होना? Anyway मग काय 

म्हणाला तो? कर्ाला आला होता? 

Stop me, if I am being too inquisitive. 

You are so alert about being correct ! I can’t say I like 

it“anyway, तझु्यार्ी बोलत,े याच े कारणच मळुी त ू फार भावकु वगैरे होत 

नाहीस.‛
५२

 

‘नाितचरािम’ कादांबरीत उपरोि इांग्रजी भाषेतील वाक्याबरोबर इांग्रजी भाषेतील  

असांख्य र्ब्ददखेील येतात. उदा. इम्पोटग (पषृ्ठ ०९), रॅिफक (पषृ्ठ १६), बॅड कॉन्र्न्स 

(पषृ्ठ ३६), xlow face the music  (पषृ्ठ ५८), yes, yes, yes I loved Havovi 
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(पषृ्ठ ८२), पीजेज (पषृ्ठ ९९), celebrate your freedom (पषृ्ठ ११०), िसस्टीम, प्पलग, 

स्वीच (पषृ्ठ १२३), मॉडनग चॉईस (पषृ्ठ २२९), Oh you are back to pavilion! 

Retired hurt? Well“ may be! (पषृ्ठ २६४), Till death do us part (पषृ्ठ 

३१४) इत्यादी. 

वरील इांग्रजी वाक्ये नागरसांस्कृतीचा पररचय करून दतेात. इांग्रजी वाक्याांच्या 

वापरावरून व्यििरेखाांच्या जीवनरै्लीचा अांदाज येतो. आपल्या भावना प्रकट 

करण्यासाठी १९९० नांतरच्या लेिखकाांच्या कादांबरीतील व्यििरेखा इांग्रजी भाषेला 

जवळ करताना िदसतात. इांग्रजी भाषेचा वापर लेिखकेच्या र्हरी, उच्चवणीय 

मानिसकतेच ेदर्गन घडिवतो. मेघना पेठे याांच्या कादांबरीत येणाऱ्या भाषेबाबत िकर्ोर 

सानप म्हणतात, ‘‘मेघनाची भाषा आिण र्ैली  स्वतांत्र आिण स्वयांिसद्च आह.े 

प्रितभावांत लेखक सजगनर्ील भाषेच्या वापरातनू आपली अिमट छाप असलेली र्ैली 

िनमागण करतो.’
’५३ 

िकर्ोर सानप याांच्या या उद्गारातनू मेघना पेठेंच्या भाषेचा आवाका 

लक्षात येतो. त्याांची स्वतांत्र र्ैली िचांतनपर आिण जीवनसिूाची पखरण करणारी आह.े 

इांग्रजी भाषेतील वाक्याांचा वापर र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या 

कादांबरीतही िदसनू येतो. उदा. 

‚Christianity is forgiveness“ you are forgiven  

my child‛.
५४

 

‚ काय साळवी? What news of our daughter?‛
५५ 

‚ 
but it’s in our hands to make the best of   what we  
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We have नाही का?‛
५६

 

‚ What a piece of work is woman! काय र्रीर होत माझां !‛
५७

 

‚Salvi is our gentle person‛
५८

 

‚I think Iam right in deciding not to go back to Corporate 

life.‛
५९

 

   वरील इांग्रजी भाषेच्या वापरातनू नाियका ज्या समाजव्यवस्थेत जगत े त्या 

समाजव्यवस्थेच े दर्गन घडत.े उच्चवणीय समाजात आदानप्रदानासाठी सरागस इांग्रजी 

भाषा वापरली जाते. त्याचे प्रत्त्यांतर वरील इांग्रजी वाक्याांतनू येत.े 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांमध्ये जर्ी इांग्रजी वाक्ये येतात तसेच 

मोठ्या प्रमाणात इांग्रजी र्ब्ददखेील येतात. र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या 

कादांबरीत जवळपास १०० ते १५० र्ब्द इांग्रजी भाषेतील आहते. 

उदा. फॅट अॅण्ड जॉली, नसग, िसस्टर, रजेडी, मेरन, 

हॉटेल, कॉलेजटाईप, इम्पे्रस, नव्हगस, ब्रेकडाऊन, पसग,   मम्मी-डॅडी, कॉम्पॅक्ट, 

वेस्ट कोट, बी-टाय, फ्लॅट,सीिलांग फॅन, प्रायव्हटे,  टायम, नांबर पेर्ांट, थँक य,ू यांग, 

िसली गलग.  गडु-नाईट, डािलांग्ज, किझन्स, ओ स्वीट मदर मेअरी इत्यादी. 

‘भमूी’ या कादांबरीतदखेील इांग्रजी वाक्ये व इांग्रजी  र्ब्द आलेले आहते.  

 उदा. ही इज माय फादसग िेन्ड, मेिडकल, कॉलेज – (पषृ्ठ-४) 

सी, व्हॉट द पअूर चाईल्ड सेज व्हरेी इन्नोसन्ट – (पषृ्ठ १६) 
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  अॅडमीट, टीचर – (पषृ्ठ १६) 

डोण्ट नो, हाऊ लाँग दीज पीपल िवल अक्यपुाय द रूम िसलेक्ट, मेडल्स, फोटो 

िेम, स्टडी रूम, टेबल, लॅब, पेन, ‘कॉल ऑफ द व्हलॅी’ची एल. पी. रेकॉडग प्पलेऊलवर 

लावली, टु बी ऑर नॉट टू बी. – (पषृ्ठ ६९) 

आऊट ऑफ द वे – (पषृ्ठ ८९) 

आय कान्ट वेट (पषृ्ठ-१११) 

टाय, फॉमगल रेस, पॉज, सेंिटमेंटस, अपसेट, इमोर्नल रायटस, ऑिफस. 

पॉर्, ररजल्ट, फेिस्टवल, 

इट्स नॉट अ िसांपल लव्हस्टोरी. 

सम डेव्हील मे बी इन माय माइांड. 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत येणारे इांग्रजी र्ब्द ह े मराठीत रूढ 

झालेले, रूळलेले, वापरले जाणारे र्ब्द आहते. दनैांिदन व्यवहारात या र्ब्दाांचा सरागस 

वापर केलेला िदसनू येतो. 

इांग्रजीबरोबर िहांदी भाषेचा सयिुिक वापर १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत 

कादांबरीतनू िदसनू येतो. लेिखका ज्या समाजात जगतात, ितथ ेबहुताांर्ी लोक बोलताना 

िहांदी भाषेचा वापर करतात. भावभावना, आचारिवचार, दनैांिदन कामे यासाठी िहांदी 

भाषेचा आधार घेतात. र्ाांता गोखले याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीतदखेील 

सांवादात िहांदी वाक्ये आढळून येतात. 
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उदा. ‚तेरे को क्या हुआ?‛
६०

 

     ‚सोन ेका नही... उन लोगों को मै पेहचानती हू.ँ..‛
६१

 

‚ये नया साडी ह ैक्या?.... कुछ कुछ तरास नही िदया.‛
६२

 

 ‘रीटा वेिलणकर’मध्ये येणारी िहांदी भाषा मराठी िमिश्रत आह.े मराठी आिण 

िहांदी याांच्या िमश्रणातनू ती िनमागण झालेली आह.े कादांबरीत येणारी िहांदी भाषा ही 

मराठी भािषकाांकडून वापरण्यात आलेली आह.े र्हरी आिण नागरी सांस्कृतीमध्ये  जसा 

इांग्रजीचा प्रभाव जाणवतो तसाच िहांदी भाषेचाही प्रभाव जाणवतो. िहांदी ही भाषा सांपणूग 

भारतात बोलली जात असल्यान े र्हर, महानगर आिण ग्रामीण या िविवध स्तराांवर 

िहांदीचा प्रभाव जाणवतो. प्रितभा रानडे याांच्या ‘रेघोट्या’ या कादांबरीतदखेील िहांदी 

वाक्ये सापडतात. 

उदा. ‚दरू हो जाव... िनकल जाव यहाँसे..‛
६३

 

‚उतरना नही ह ैक्या? बीचमे खडे नही रहनेका... आगे चलो‛
६४

 

‘नाितचरािम’ या मेघना पेठेंच्या कादांबरीतदखेील िहांदी वाक्याांचा व र्ब्दाांचा 

भिडमार वापर केलेला िदसनू येतो. 

उदा. ‚जाने भी दो यारो, मआुफ करो‛
६५

 

‚चलो आपकी भी फोटो िनकालते ह,ै चलो िनकलवाही दते े ह,ै आप भी क्या 

याद करोगी‛
६६

 

‚बडी दरे कर दी मेहरबाां आते आत‛े
७७
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‚लोग क्या कम ह ैदिुनया में?‛
६८

 

‚गम ना कर,िजांदगी पडी ह ै अभी‛
६९ 

‘नाितचरािम’ या कादांबरीतील िचित्रत 

करण्यात आलेल्या सवगच व्यिी या आधिुनक काळातील उच्चभ्र ूसांस्कृतीतील, र्हरी 

जीवन जगणा-या, नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या उच्चिर्िक्षत असल्याकारणाने त्याांच्या 

सांवादातनू िहांदी-इांग्रजी भाषेतील र्ब्द अवतरतात, ते खालीलप्रमाणे- 

खहदंी शब्दः 

बेवकूफ (पषृ्ठ ०५), चलो आपका भी फोटो िनकालते हैं। (पषृ्ठ ११), बडी दरे कर 

दी मेहरबाां आत ेआते। (पषृ्ठ २०), हमे आपका ये एलान कबलू हैं या नहीं। (पषृ्ठ ३०), 

िबना खरोच (पषृ्ठ ५५), वफादार (पषृ्ठ १२५), नसीब के आगे और वि के पहले कुछ 

नहीं होता। (पषृ्ठ १५७), न िदन हैं, ना दिुनया। (पषृ्ठ ३०२), ये वादा रहा। (पषृ्ठ ३१४) 

इत्यादी र्ब्द येतात. 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ कादांबरीतनू आिदवासी समाजातील  ठकार, 

महादवे, कोळी, कातकरी, वारली, गोंड-मािडया, आांध आिद जमाती येतात. या 

जमातींच्या बोली वेगवेगळ्या आहते. या बोलीतनू येणारे र्ब्द कादांबरीत आढळतात. 

उदा. भमुका (अफवा), पाट लावणां (लग्न लावणे), दजेा (हुांडा), फुई (आत्त्या), िजखना 

(कोडां), बेलकडां (खेकडा), देंडाक (खेकडा), बांदार (सकुी मासळी आिण भात) आिद 

र्ब्दाांतनू कादांबरीला िजवांतपणा येतो. 

प्रितमा इांगोले याांनी ‘बढुाई’ ही सांपणूग कादांबरी वऱ्हाडी या बोलीभाषेत 

िलिहलेली आह.े‘बढुाई’ या कादांबरीतील सवग व्यििरेखा िवदभागच्या प्रादिेर्क मातीचा 

गांध घेऊन येतात.‘बढुाई’चे कथानक ह े जिमनीच्या प्रश्नावर आधाररत आह.े त्यामळेु 
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‘बढुाई’ या कादांबरीत जिमनीच्या सांदभागतील सवग मािहती व व्यिींमधील नातेसांबांधाांचा 

तपर्ील वैदभीय बोलीभाषेतनू येतो.  

उदा. ‘‘माां! मी येतो ना, तझु्यासांग. कापसू येचाले!’’ 

‘‘त ूर्ायेत जात जाय.’’ 

‘‘मी नायी जात र्ायेत. र्ायेत गेलां की, तो मास्तर मले परुी र्ाया झाडाले 

लावते.’’ 

‘‘मांग काय झालां, र्ाया झाडाले लावली तां? र्ाया झाडनां कायी बेकार नायी. 

र्ायेनां िर्कसन येते. बाबासाहबेानां साांगलां ना, पोराले िर्कवा, पोरीला िर्कवा. आता 

आमी पोराले िर्कोलां नायी, तां तो वाया गेला. पवनू गेला. आता तलेु तरी िर्कोतो.’’ 

‘‘माां मले तथी कोनीच गळनी नायीत वां!’’ 

‘‘आपल्या येटायातल्या तां कोनीच र्ायेत येत नायीत. अन गावातल्या र्ायेत  

येनाऱ्या पोरी माह्यासांग बोलत नायीत. मांग मले नायी गमत तथासा!’’ 

‘‘काहाले कोनी बोलाले पायजे, अन गमाले पायजे? आपनू आपलां पसु्तक 

वाचाव.’’ 

‘‘मले वाचताई येत नाही. मी बसतो तथनू फळ्यावरलां कायीच िदसत नायी. 

आपल्या येटायातल्या सा-याच तां, वावरात येतेत वां! िझांगी येत,े नभी येते आपल्या 

र्ेजची समुी तां, वावरात येतेच ना. मी येतो रोजच्या रोज.’’
७०

 

 ‘ब्र’ व ‘बढुाई’ या दोन्ही कादांबऱ्याांतनू येणारे बोलीभाषेतील अनेक र्ब्द, 

बोलीभाषेतनू येणाऱ्या िर्व्या, त्यातील उद्रगे, जातवचगस्व स्पष्ट करतात. १९९० 
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नांतरच्या स्त्रीलेिखका महाराष्राच्या िविवध प्रदरे्ाांना कें द्र करून लेखन करीत आहते. 

त्यामळेु त्याांच्या लेखनातनू त्या प्रदरे्ातील लोकसांस्कृती व बोलीभाषा याांचे सांदभग 

िवस्ततृपणे त्याांनी िलिहलेल्या कादांबरीत येतात. भाषेच्या िविवध वापरातनू 

कादांबरीमध्ये वास्तवाचा िजवांतपणा आणण्याचा प्रयत्न १९९० नांतरच्या लेिखकाांनी 

केलेला आह.े 

४.६.१  रचनातंत्र व संवादशैली   

१९९० नांतर स्त्रीिलिखत कादांबरीत सांवादाचा वापर जाणीवपवूगक होताना 

िदसतो. ह ेसांवाद केवळ परस्परातील भावनाांच्या देवघेवीसाठी नसतात तर त्यातनू स्त्रीची 

बदललेली मानिसकता व्यि होताना िदसते. परुुष लेखकाांच्या लेखनद्चतीपेक्षा स्त्री 

लेिखकाांच्या वेगळ्या जािणवा असल्यान े त्या िनवेदनतांत्राचा वेगळा उपयोग करताना 

िदसतात. एवढेच नव्ह े तर कादांबरीच्या रचनातांत्रािवषयीसदु्चा या लेिखका मोडतोड 

करतात. किवता महाजन आिण मेघना पेठे या दोन लेिखका रचनातांत्राचे प्रयोग आपल्या 

कादांबऱ्  याांतनू करताना िदसतात. त्या केवळ िनवेदनतांत्राचा िवचार करून थाांबत नाहीत 

तर कादांबरीचे रचनातांत्रच बदलतात. किवता महाजन याांनी ‘ब्र’  या कादांबरीत तसेच 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीच्या रचनातांत्रामध्ये सांवादरै्लीचा वापर 

करतात. ह ेसांवाद परुुषी वचगस्व िकां वा परुुषी मानिसकता व्यि करण्यासाठी रेखाटले गेले 

आहते. ‘ब्र’ कादांबरीतील हा प्रसांग पाहा.-  

‚तमुच्या गावात ग्रामपांच्यायतीवर िकती बायका िनवडून आल्यात?‛  

‚दोन.‛ 

‚तमुच्या पड्यावर कोणी आले आह ेका?‛ 
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‚का? िनवडणकुीला तमुच्या पड्यावरचां कोणीच उभां नवत रािहलां?‛ 

‚ही जयाबाई होती.‛ 

‚काय? जयबाई िनवडणकुीला उभी होती?‛ 

‚हा ... फार आवाज करते ती. आम्ही कोणीपन मतां नाही टाकलां ितला.‛ 

‚िकती मतां पडली ितला.‛ 

‚कोण जाणां... कुणीच साांग ूइिछत नवतां.‛ 

‚पडली तरी नाक वर हाये ितचां. नवऱ्  याचां पण ऐकत नाही. सारखी सरपांचामागे 

कटकट. िनवडून आलेल्या लोकामागे कटकट. सरपांच खचुीवर पाय टाकून बसला होता 

तर त्याला साांगते, पाय खाली ठेऊन बस. स्वत:ला काय राज्यपाल समजते काय?‛
७१

  

 वरील सांवादातनू  लेिखकेने राजकारणातील  परुुषाांची   मजुोरी वतृ्ती 

अधोरेिखत केलेली आह.े त्याचप्रमाण े समाजदखेील  स्त्रीची कर्ा प्रकारे  कोंडी करतो 

याचा प्रत्यय येतो.  

‘नाितचरािम’ या कादांबरीतही अर्ी अनेक उदाहरणे मेघना पेठे याांनी रेखाटलेली 

आहते.   या कादांबरीत मीरा िमत्राबद्ङलच्या भावना नवऱ्  याजवळ प्राांजळपणे व्यि करत.े 

िमत्राच्या आठवणीने  मीराला रडू येत.े ितला रडण्याचे कारण िवचारणाऱ्  या नवऱ्  याला 

म्हणत,े -‘‘काही नाही, त्याची आठवण येतेय.’’ 

‘‘हाित्तच्या! एवढांच ना? मग जा की, जाऊन त्याला फोन करून ये.’’ पोटापासनू 

मला दरू सारत त ूम्हणालास. अगदी सहज. 
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‘‘त्यानां काय होणार? दोन िकां वा दहा िमिनटां त्याच्यार्ी नसु्तां बोलून काय त्याचां 

नसणां....’’ 

‘‘मग काय करायला हवां आह े तलुा? नसु्तां बोलून जे होणार नाही असां काय 

करायचां आह?े....’’ 

‘‘तो... कधीच मला लाभणार नाही?....  

‘‘अरेच्च्या, पण तो तझुाच तर आह.े.. जो तझुाच आह,े तो आणखी काय 

लाभायचा असतो? आिण तो तलुा लाभायचा म्हणजे आणखी काय गां व्हायचां 

असतां?’’ ’’
७२ 

  

मीरा व ितचा नवरा याांच्यातील िमत्रासांबांधीचा हा सांवाद पती-पत्नी सांबांधाला 

एक वेगळे परीमाण दतेो. स्त्रीवाद ज्या स्वातांत्र्याची, स्त्री-परुुष समानतेची मागणी करतो 

त्याचे ह ेउदाहरण म्हणता येत.े स्त्रीवर केवळ एकाच परुुषाचा स्वािमत्व हक्क असतो ही 

पारांपररक िवचारधारा स्त्रीवाद नाकारतो. उपरोि सांवादातनू याचा प्रत्यय येतो.  

 परुुषप्रधान समाज घटस्फोटीत आिण एकट्या राहणाऱ्या स्त्रीला सहजपण े

स्वीकारत  नाही. अर्ा स्त्रीकडे समाज कुित्सत व सार्ांक नजरेने पाहतो.एखाद्या 

स्त्रीबरोबर परुुषाचे असणे आवश्यक आह ेअसे मानणाऱ्या समाजमानिसकतेवर लेिखका 

पढुील सांवादातनू प्रकार् टाकत.े 

 नादरुुस्त िखडकीला कडी बसवनू दणे्याबद्ङल तगादा लावणा-या मीराला सतुार 

म्हणतो, ‘‘अहो बाई, ते सगळे फ्यािमलीवाले लोक असतात. ते काय तमुच्यासारखां दारां 
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िखडक्या लावनू बसतात काय, िदवसा भी?’’
७३

 सतुाराचे ह े उद्गार एकट्या राहणाऱ्  या 

स्त्रीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृिष्टकोण व्यि करतात. 

 ‘‘ ‘फ्यािमलीवाले’ लोक काय? साला िभकारचोट सतुारसदु्चा ओळखतो मला 

कुठे दखुतां ते.... आिण ितथांच िखळा मारतो.’’ एकट्या बाईला कुणीही उठावां, 

बेधडकपणे काहीही बोलावां अर्ी िस्थती असत.े इलेक्रीिर्अनही म्हणतो,‘‘आटँीजी, 

बरुा नहीं मानना, लेिकन यहाँपे और कोई, मेरा मतलब, अांकलजी वगैरेह नहीं रहते?’’ 

तर मी म्हटलां,‘‘नहीं’’ तर म्हणाला,‘‘सॉरी, आटँीजी  मेरा मतलब....’’ 

‘‘उसमें सॉरीकी क्या बात हैं? बस नही रहत.े’’ 

‘‘नहीं, िफर भी...’’
७४ 

 

अर्ा स्वरुपाचे इतरही काही सांवाद कादांबरीत आलेले  आहते. त्यातनू 

काहीवेळा िवनोदाचाही िर्डकाव केला जातो. तर अनेकदा गांभीर िवषयावर चचाग येत.े 

कादांबरीच्या यर्स्वीतेत या सांवादाचा फार वाटा मोठा आह.े 

    ४.६.२  पत्रात्मकशैलीचा अखवष्कार  

कादांबरीच्या िनवेदनात पत्रात्मकर्ैलीचा वापर अनेक लेखकाांनी केलेला िदसतो. 

१९९०नांतरच्या स्त्रीिलिखत  कादांबरीत लेिखकाांनी कादांबरीचे कथानक पढेु नेण्याकररता  

पत्रलेखनर्ैलीचा वापर केलेला िदसनू येतो, किवता महाजन-‘ब्र’, आर्ा बग े–भमूी व 

र्ाांत गोखले- ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबऱ्यात लेिखकाांनी  पत्रलेखनातनू नाियकेचे 

कादांबरीतील इतर पात्राांर्ी असलेले भावबांध यावर प्रकार् टाकलेला आह.े त्याचप्रमाण े 
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कादांबरीतील िवर्ेषतः स्त्रीपात्रे एकमेकींचे आत्मप्रकटीकरण करून आपले  भाविवश्व 

उघड करताना िदसतात.  

‘ब्र’ कादांबरीची नाियका प्रफुल्ला ही एक सामान्य गिृहणी घटस्फोट झाल्यानांतर 

स्वयांसेवी सांस्थेत नोकरी करून आिथगकदृष््टया स्वावलांबी होत,े पण घटस्फोटीत स्त्री 

म्हणनू माहरेची मांडळी ितचा स्वीकार करत नाहीत उलट ितने िववाह िटकवला नाही 

असा आरोप ितच्यावर करतात. परुुषप्रधान व्यवस्थेची मानिसकता असलेला 

प्रफुल्लाचा दादा पढुील पत्रातनू आपला उद्रेग व्यि करतो. ‘त ू आम्हाांला कळवलां 

नाहीस. एवढी मोठी गोष्ट झाली. तझु्या नवऱ्यानां घटस्फोट घेतला, दसुरां लग्न केलां. ह े

सगळां काही तडकाफडकी तर झालां नसेल ना. कळवलां असतां तर काहीतरी मागग 

काढला असता. त्याांच्या हातापाया पडलो असतो, की माझ्या बिहणीचे अपराध पोटात 

घाला, काही चकुलां असले ितचां तर माफ करा, पण ितला असा घटस्फोट दऊे नका. 

करुणाचां लग्न िबजवरार्ी का होईना, पण झालां. घटस्फोट झाला म्हटल्यावर तर 

अजनू अवघड होऊन बसलां असतां सगळां. अद्याप इथ े कुठे फारसां समजलां नाहीये 

कुणाला, पण अर्ा गोष्टी काही लपनू राहात नाहीत. कां टाळलो आह ेमी. काही ना काही 

ताप आहतेच डोक्याला. आमचां आयषु्य आम्ही जगचू र्कत नाहीयेत मोकळेपणानां.  

आधी ताईचे वाांध े झाले, ितच्या नव–यानां बँकेच्या कॅर्ला हात घालनू र्ेण 

खाल्लां न वर जीव द्यायचा प्रयत्न केला. त्याचे पैस े भरले. पढुाऱ्याांना भेटून सगळां 

िनस्तरलां. ितचां मागी लागलां म्हणत होतो, तर आता तझुां सरुु झालां. थोडां साांभाळून घेता 

आलां नाही तलुा. 
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निर्बानां इतका चाांगला नवरा िमळाला होता, मलुगा झाला; मनात आणलां 

असतसां तर मठुीत ठेव ू र्कली असतीस त्याला. पण तमु्ही सगळ्या बिहणी  अर्ाच 

दळभद्री...’
७५

 

कादांबरीची नाियका प्रफुल्लाच े सरुुवातीस नवऱ्याच्या दडपर्ाहीने मानिसक 

खच्चीकरण झालेले आह.े ितने स्वतःवरील िवश्वास गमावलेला आह.े पण पढेु प्रफुल्ला   

िबगर सरकारी सांघटनेत काम करताना आिदवासी िस्त्रयाांच्या वैिवध्यपणूग जीवनानभुवातनू 

घडत जाते. प्रफुल्लाचा आत्मिवश्वासाच्या िदर्ेने हा प्रवास ितला आत्मिनभगरतेकडे 

घेऊन जातो त्याचा उलगडा पढुील पत्रातनू होतो.  

उदा. ‘िकती बायकाांच्या चेह-यात मी माझ्या जगण्याचां प्रितिबांब पािहलां.’ 

रेवतीच्या जोडीला सिुमत्रा आली आिण आपलां दबुळेपण ठळक करत मतृ्यचू्या 

कवेत गेली. डॉ. दयाळ भेटले तेव्हा वाटलां, आज इतका िजवाभावाचा झालेला हा 

माणसू कुठां  होता इतकी वषां? माझा कुठला अांर् त्याची प्रतीक्षा करत ररकामा रािहलेला 

होता? 

घटस्फोट झाला आिण िबटू्टही साहबेाांसोबत िनघनू गेला... तेव्हा असां वाटलां होतां 

की सगळां सांपलां. आता यापढेु आयषु्याला अथग नाही, िदर्ा नाही. 

एक नसुती वाळूनां भरलेली नदी पसरून रािहली आह ेआसपास. 

होडीप्रमाणे रुतनू रािहलेली वषां... ज्याांना वाहता येत नव्हतां... 

आकार्ातनू आर्ीवागदासारखे येणारे पावसाचे थेंबसदु्चा वाळूत िवरून जातील, 

असां वाटायचां... 
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आिण मी उभी वाळूत पाय रोवनू वारूळ चढण्याची वाट पाहत....’
७६

     

आिदवासी िस्त्रयाांसोबत काम करताना प्रफुल्लला आलेले अनभुव, 

त्याांच्यािवषयी वाटणारी तळमळ, कळकळ आिण त्याच्यासाठी काही न करू 

र्कण्याची अगितकता प्रफुल्लाने डॉ.दयाळ याांना िलिहलेल्या पत्रातनू उलगडत जात.े 

उदा. 

‘‘हात असलेल्या माझ्यासारख्या माणसाांपढेु फार मोठे प्रश्निचन्ह उभे केले आह े

जयाबाईनां. काय नेमका उपयोग करत ेआह ेमी माझ्या या हाताांचा? 

िकां वा एकूणच अवघ्या धडधाकट दहेाचा? 

आपल्या सदृढ आयषु्याचा? 

का िजवांत आहोत आम्ही? 

काय करते अर्ावेळी आपल्यासारख्या सिुर्िक्षताांची भिूमका?’’ 

इथ े िदवसाढवळ्या एवढे भयांकर अन्याय-अत्याचार होत असतात... आिण 

अर्ावेळी मी केवळ कुां पणावर बसनू नसुते पाांढ-यावर काळे करत राहायचे का? 

अहवाल िलहायचा िकां वा एखादी िकरकोळ बातमी... फारतर लेख एखादा. 

काय होईल जयाबाईचे? 

पनु्हा जर मी ितच्याकडे िफरकले नाही, िकां वा नसुते भेटून परत आले न ्अिधक 

काहीच करू र्कले नाही, तर ितचा आपल्यावरचा िवश्वास नाही का उडणार? 

माझा असहायपणा कधी समज ूर्केल का ती? 
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 वडगावच्या रे्वबूाईसाठीही काहीतरी करायला हवेय लवकर. ितला उपचार 

िमळाले पािहजेत आिण काहीतरी कामही ितला झेपले अस.े वाटा सापडत नाहीयेत.’’
७७

   

आर्ा बगे याांच्या ‘भमूी’ कादांबरीत आत्त्या अनाथ मैिथलीला ितच्या अम्माच्या 

मतृ्यनूांतर मुांबईला आपल्यासोबत घेऊन येते. नापास झालेल्या  मैिथलीला िर्कण्यास  

सतत प्रोत्साहन दतेे. आर्ा बग े याांनी आत्त्या आिण मैिथलीचे िजव्हाळ्याचे सांबांध 

पढुील पत्रातनू उलगडून दाखिवलेले आहते.  

उदा.‘तझुां पत्र आल्यावर नाही म्हटलां तरी सरुुवातीलाच थोडा धक्का बसला. 

पत्राबद्ङल कुणाला काही बोललेही नाही. तसांही तझुां पत्र म्हटलां की कुणी फारसां काही 

िवचारत नाही, एक बीना सोडून. पण मला कुणाजवळ तरी बोलावांसां वाटलां. एकटीच्या 

मनात ते मावत नव्हतां. बीनाजवळ बोलले, मग भार उतरला. बीना म्हणाली,‘‘त ूचाांगलां 

केलांस. चाांगली सन्मानानां त्या घरातनू िनघालीस. आता पत्र िलिहताना मलाही वाटतां, 

की त ू चाांगलांच केलां, त ू आता नवां िर्कर्ील, नवां अनभुवर्ील. असां एकटां राहून 

पाहण्यात, राहण्यात सखु असेल असां वाटतां गां! माणसां काय, लागतात, लागतही 

नाहीत. ह े गेले तेव्हा मलाही वाटलां होतां, की आता जनु्या फ्लॉटमध्ये एकटां राहता 

यायला हवां होतां. मी आता तझु्याकडे येईन. अांर्मुन मॅिरक झाला तेव्हा आला होता 

र्ांतनबूरोबर उभ्याउभ्या आल्यासारखा. त्याच्यात तझुांच काही तरी आह ेआिण तझु्यात 

िवश्रामचां. काय म्हणर्ील, तर नेमकां  बोट नाही ठेवता येत, पण मनात आलेलां करून 

पाहणार तझुां-िनधागरानां. आमचा जन्म भीण्यात गेला न भीता केलेली एकच फि गोष्ट- 

तलुा ितथनू आणलां- सगळ्याांचा िवरोध पत्करून...’’
७८

 उपरोि पत्रातनू परस्पराांना 

समजनू घेणारी आत्त्या व मैिथली याांच्यातील अनबुांध स्पष्ट होतो. या पत्राच्या 
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माध्यमातनू स्त्रीवादाला अपेिक्षत असणारा िस्त्रयाांमधील भिगनीभावाचा प्रत्यय येतो. 

‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीची नाियका रीटाला साळवी ितच े मानिसक सांतलुन 

िबघडल्यामळेु उपचारासाठी इिस्पतळात दाखल करतो. इिस्पतळातील वास्तव्यादरम्यान 

रीटा आपल्या बालपणीच्या मैित्रणीला,सरस्वतीला पत्र िलिहते,लेिखकेने पत्राच्या 

माध्यमातनू रीटाचे  सांघषगपणूग  जीवन उलगडून दाखिवलेले आह,े रीटाने लहान वयात 

उचलेली घराची जबाबदारी, आईवडीलाांना सखुी ठेवण्यासाठी केलेली धडपड , 

बिहणींना योग्य िर्क्षण दऊेन त्याांचे िववाह करून दणे्यासाठी घेतलेले कष्ट पण त्या 

बदल्यात ितला कुटुांिबयाांकडून िमळालेली हटेाळणी.ितचा िप्रयकर  िवठ्ठल साळवी 

याच्याकडून  ितच्या वाट्याला आलेली फसवणकू या सवग घटना-प्रसांगाचा उलगडा 

पत्रातनू होतो.         

४.६.३  दृकश्राव्यशैलीचा अखवष्कार 

१९९०नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत लेिखकाांनी दृकश्राव्यर्ैलीचा वापर 

केलेला िदसनू येतो. िचत्रपटाप्रमाणे  प्रसांग रेखाटन किवता महाजन-‘ब्र’, र्ाांता गोखले –

‘रीटा वेिलणकर’ व  मेघना पेठे- ‘नाितचरािम’ याांनी आपल्या कादांबरीलेखनात केलेले 

िदसत.े लेिखकाांनी कादांबरीत  रेखाटलेले प्रसांग वाचताना दृकश्राव्यर्ैलीचा प्रत्यय येतो. 

‘ब्र’ कादांबरीमध्ये किवता महाजन याांनी वेगवेगळ्या आिदवासी पाड्यावर घडणारे 

अनेक प्रसांग प्रत्यक्ष घडत आहते अर्ी र्ैली योजलेली आह.े आरोग्याची िचांता न   

करता अिवरत कष्ट करणाऱ्या आिदवासी िस्त्रयाांचे जीवन पढुील प्रसांगातनू उभे राहते. 

उदा. 

‘‘अांग मोडून िनघतां. कां बर फार दखुते.’’ 
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पाळीच्या िदवसाांतही बायका िचखल तडुवतातच, तासन ् तास. आठ-नऊ 

मिहन्याांच्या गरोदर बायकाही भट्टीवर राबताहते आिण नकुत्याच बाळांत झालेल्यासदु्चा. 

एकीनां हातपाय दाखवले जवळ येऊन. सारी त्वचा उलगलेली... नव्ह,े 

फाटलेलीच! अक्षरर्ः तडे... आिण तड्याांमधनू रिाचे थेंब फुटलेले... काही ओलसर... 

काही जागीच सकुलेले... मला रडूच यायला लागलां. 

इथां सगळ्याांची हीच िस्थती आह.े बघवत नव्हतां आिण मान वर करण्याची 

िकां वा वळवण्याचीही ताकद नव्हती.’
७९ 

‘ब्र’ कादांबरीची नाियका िचत्रकार आह.े  

लेिखकेला  रांग-रेषाांची असलेली जाण पढुील  प्रसांगातनू िदसनू येत.े रांगाच्या माध्यम 

वापरातनू पढुील प्रसांग दृकश्राव्यर्ैलीचा प्रत्यय दतेो. 

उदा.‘एखादां िचत्र रांगवताना िव्हिडओ केसेट करावी आिण ती ररवाई ांड होताना 

पाहावी तसां होत गेलां. भरलेले रांग, फटकारे हळूहळू कमीकमी होत गेले आिण एक रांगी, 

िकां िचत उजळ आकार्ाच्या पाश्वगभमूीवर त्या झावळ्या जण ू िजवांत पेन्सील 

स्केचसारख्या िदस ू लागल्या. िसक्स बी पेिन्सलचां मऊ काळां जाडसर िर्सां... आिण 

सराईत वळणाच्या रेषा... आता काळोख दाटू लागेल. मग या पेिन्सलस्केचमध्ये पनु्हा 

रांग भरले जातील. पण ह ेपिहल्या-दसुऱ्या शे्रणीतले र्दु्च वा उजळ प्रसन्न रांग असणार 

नाहीत. ह ेितस-या पायरीवरून उडी मारून थेट चौर्थया शे्रणीतले गडद करड्या छटाांचे रांग 

असतील. प्रत्येक प्रसन्न रांगात काळ्या रांगाचा एकेक थेंब िमसळत जावा हलकेच, तसे 

ते गिहरे होत जातील.’
८०

  

‘नाितचरािम’ या कादांबरीतदखेील मीराच्या घरात आिण घराच्या आसपास 

घडणाऱ्या घटनाांचे तपर्ील दृकश्राव्यर्ैलीचा प्रत्यय दणेारे आहते. उदा. ‘काही क्षणाांचा 
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मामला. मग ितनां एकदम सरसरून श्वास घेतला. एक झळूुक आली. ितच्या त्वचेवरून 

वाहत गेलेली ितला कळली. आिण ितच्याबरोबर उमलणा-या प्राजिाचा वास ितच्या 

छातीत भरून गेला. झरगिदर्ी उठून सवयीनां पेसेजमधल्या िदव्याचां बटण दाबलां. उजेड. 

झरझर आत जाऊन ितनां ििजमधले डािळांबाचे दाणे मठुीत घेऊन तोंडात टाकले. एक 

आांबट गोड गार रस ितच्या गळ्यातनू आत िर्रला. बाहरे येताना ितनां बाथरूमचा िदवा 

लावला. फडफड आवाज करीत एक िचमणा पक्षी र्टरच्या फटीतनू बाहरे गेला. ती 

ितथांच उभी रािहली. स्तब्धतेला नख लावणारी एक बारीक िचविचव ितला ऐकू आली. 

ती आत गेली. िचविचव जारीच रािहली होती. आवाजाचा वेध घेऊन ितनां वर पािहलां. 

Oh no! Not again!’
८१

  

मेघना पेठे याांनी ‘नाितचरािम’ कादांबरीत मीराला बागेत भेटलेले िभकारी मलू 

आिण ितच्या नवऱ्याच्या बालपणीच्या फोटोतील साम्य दाखिवताना पढुील िनवेदनातनू 

दृकश्राव्यर्ैलीचा  वापर केलेला िदसनू येतो. 

‘बागेत िवर्ेष कोणीच नव्हतां. ती बाकड्यावर बसली. तर ितनां अचानक 

गढूपटात उगवावां, तसां एक िभकारी पोर उगवलां. मस्त टप्पपोरे पाणीदार डोळे, आिण 

गबुरे, सावळे गाल. हातापायाांच्या काड्या. आिण चेह-यावर रूसका भाव. ितला एकदम 

ितच्या नव-याच्या त्या फोटोचीच आठवण झाली. ितनां ते मलू जवळ ओढलां आिण 

त्याच्या कपाळावरचे केस बाजलूा सारून रुमालानां त्याचां नाक साफ केलां. मग त्याला 

जवळ खेचनू उचलून माांडीवर घेऊन बसली. जन्माला आल्यापासनू िकती वेळा त्याला 

कोणी असां जवळ घेतलां असेल! ते मलू एकदम बावचळूनच गेलां, आिण मग तोंडात 

अांगठा घालून दसुरीकडेच पाहू लागलां. थोड्या वेळानां जादगूार भलू घालतो, 
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तेव्हासारखा त्याचा सगळा सावधपणा गळून पडला, आिण ते मीरावर लडुकून रेललां, 

आिण बघता बघता झोपी गेलां. मीरा त्याच्याकडे बराच वेळ बघत बसली. मधनू मधनू 

त्या मलुाच्या कपाळीवर काहीतरी आठ्या पडायच्या. पनु्हा जायच्या. मीराला पनु्हा 

ितच्या नव-याचीच आठवण आली. आत्ता अगदी नवथर भेटला, तेव्हा ितच्या कुर्ीत 

तो असाच झोपला होता. मधनूच दात चावायचा, मधनूच काहीतरी दखुलेलां आठवनू 

त्याची कळ दात दाबनू सोसावी तसा त्याचा चेहरा व्हायचा. आिण पनु्हा सगळां मेिजक 

स्लेटसारखां कोरां लख्ख  व्हायचां त्याचां कपाळ!’
८२

  

 ‘ब्र’ आिण ‘नाितचरािम’ या कादांबऱ्याांमध्ये लेिखकाांनी दृकश्राव्यर्ैलीचा वापर 

केलेला िदसनू येतो. कादांबरीच्या िनवेदनतांत्रामध्ये आिण घटना- प्रसांगामध्ये ही र्ैली 

िदसनू येत.े कादांबरीतील घटना-प्रसांगाांचे वणगन वाचताना आपण प्रत्यक्ष त्या घटना-

प्रसांगाांची दृश्य प्रितमा पाहत आहोत असा प्रत्यय येतो. 

४.६.४  नाट्यात्मशैलीचा अखवष्कार  

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्  याांतनू नाट्यात्मरै्लीचा आिवष्कार 

पाहावयास िमळतो. नाट्यात्मरै्लीचा प्रमखु िवर्ेष म्हणजे जीवनातील सांघषागचे रेखाटन 

होय. िस्त्रयाांच्या जीवनात अस े अनेक प्रसांग िनत्याचेच असतात. ‘ब्र’, ‘नाितचरािम’, 

‘रीटा वेिलणकर’, ‘भमूी’ या  कादांबऱ्  याांतनू या र्ैलीचा वापर लेिखकाांनी केलेला 

िदसतो.  ‘ब्र’ कादांबरीत प्रफुल्लासह अनेक िस्त्रयाांना आपल्या जीवनात कमालीचा 

सांघषग करावा लागतो.आिदवासी भागात कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सवेा उपलब्ध 

नसल्यामळेु गरोदर आिदवासी स्त्रीच्या  होणाऱ्या  हालाचे नाट्य  पढुील प्रसांगातनू उभे 

राहत.े दगुगम आिदवासी भागात राहणारी एक आजी प्रफुल्लाला  साांगते. ‚कळा सरुु 



 

[२४०] 

 

झाल्या की बाईला झोळीत टाकतात. झोळी मोठया बाांबलूा बाांधतात आिण चार जण 

िमळून उचलनू नेतात वर.‛ 

‘भरल्या िदवसाांची कळा सरुू झालेली कण्हती-िकां चाळती बाई... जनुाट 

फाटक्या चादरीची झोळी... ती बाई काय िस्थर िनपिचत नसणार पनु्हा... ितला हा असा 

डोंगर चढवनू न्यायचां... पावसापाण्यात, कडाक्याच्या थांडीत िभजत काकडत... तोल 

साांभाळत, पाय घसरू न दतेा... काय होत असेल त्या बाईचां, त्या माणसाांचां, पोटातल्या 

त्या िजवाचां...’
८३

 त्याचप्रमाणे आिदवासी स्त्री आपल्या दारुड्या नवऱ्याला 

खडसावतानाचा प्रसांग   नाट्यात्मरै्लीचा प्रत्यय  दणेारा आह.े 

उदा. ‘‘घर तलुा आता िदसाय लागलां का भाड्या?’’ बाई कडाडली. ‘‘दोन 

साल पातल्यावां गेलोत पोरां िहतांच सोडून तेवा नव्हतां का घर? माज्या िजवाांवर फुकट 

दारू िपऊन ग्लास होऊन पडतोस रोज, काय काम करतोस का काय नाही. मला 

साांगतोय वर तोंड करून. दात काडून हातात दीन.’’
८४

  

आिदवासी अिर्िक्षत स्त्री जेव्हा िनवडणकुीला उभी राहत े तेव्हा गावातील 

सत्ताधारी परुुष ितच्या नवऱ्याला हातार्ी धरून कट रचतात. नवरा आपल्या बायकोच े

मानिसक खच्चीकरण करतानाचा  प्रसांग लेिखकेने नाट्यात्मकरै्लीने रेखाटलेला आह.े 

उदा. ‘नाही म्हटलां तरी सत्ताधारी परुुषाांच्या मोळ्या सटुल्यागत झाल्या. त्याांच्या 

अिस्तत्वाचाच प्रश्न िनमागण होईल, अर्ी िचन्हां िदस ूलागली. साधेसधुे उपाय िनष्फळ 

ठरतील याचा अांदाज आला आिण अखेर वाघेबाईिवरुद्च कारस्थान िर्ज ूलागलां. 

एका रात्री दारूच्या पाळीवरून उर्ीरानां घरी आलेला नवरा म्हणाला,‘‘त ूकाय 

आता िनवडणकुीला उभां राहणार का काय?’’ 
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‘‘हाां. तसां ठरवलांय बचतगटाच्या बायाांनी. लई मागां लागल्या. िनवडणकुीचां 

ठरवत होतो, तां माजांच नाव पडुां केलां सगळ्याांनी.’’ ितनां आपल्याच नादात साांिगतलां. 

रात्रीतनू नवरा कोणाच्या बाटलीत अडकला असेल, ह ेध्यानातच नव्हतां आलां. 

‘‘पण मी इचारतो, तलुाच का पडुां केलां?’’ 

आता मात्र त्याच्या बोलण्याच्या पद्चतीनां बाईला वास आला. जरा तडकून ितनां 

उलट िवचारलां की,‘‘मी सांघटनेची सभासद झाले, मागनां बचतगटाची अध्यक्ष झाले; 

तेवा नाईत असां इचारलां?’’ बायको उलटून बोलतेय म्हटल्यावर त्याचां उसनां अवसान 

गळालां.’
८५

   

‘ब्र’ कादांबरीत घटस्फोट होऊनही प्रफुल्लाला केवळ पोटगी दतेो म्हणनू 

ितच्यावर वचगस्व गाजव ू पाहणाऱ्या  नवऱ्याला  जेव्हा र्ाांताबाई त्याच्या घरी काम 

करण्यास नकार दतेात. त्यावेळी प्रफुल्लालाचा नवरा ितला िर्व्या दतेानाचा प्रसांग 

लेिखकेने  नाट्यात्मरै्लीने रेखाटलेला आह े ‘‘साली... काय पढवनू ठेवलांस त्या 

बाईला? दीडदमडीची बाई आिण मला ‘नाही’ म्हणत े तोंडावर? भीक मागत िफरली 

असती, नाहीतर फोरासरोडवर कुजली असती भोसडीची. ितला एवढी अक्कल कुठून 

येणार पण... नक्की तचू साांिगतलां असर्ील जाऊ नकोस म्हणनू. ितच्या पगाराचे पैसेही 

दते होतो तझु्या िहर्ोबात मी. यापढेु ते दणेार नाही ह ेलक्षात ठेव. काय ऐपत आह ेतझुी 

नोकर राखण्याची ते... कळू द े ितलाही... झक मारत येईल पणु्याला हातापाया पडत. 

नाही म्हणतेय.. वाांझोटी साली... आिण लक्षात ठेव तहूी... पनु्हा जर असा हलकटपणा 

केलास तर... माझ्यार्ी गाठ आह.े’’
८६ 
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‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीतदखेील र्ाांता गोखले याांनी रीटाचा नव्हगस 

ब्रेकडाऊन झाल्यानांतर ितच्या मानिसक िस्थतीच े वणगन नाट्यात्मरै्लीच्या अांगाने 

केलेले आह.े उदा. ‘मी पलांगावर उठून बसले. र्ेजारच्या रेिसांग टेबलवरचां गलुाबी 

िलपिस्टक सहज खेळ म्हणनू हातात घेतलां.बघता बघता सहजच नाकावर िठपका 

काढला. मग गालाांवर फुलां काढली. उभी रािहले. स्तनाग्राांभोवताली फुलां 

काढली.बेंबीभोवताली फुल काढलां. काय मजेदार िदस ू लागले होत े मी. आता एक 

भडक लाल  िलपिस्टक उचललां. ते कपाळावर दोन िभवयाांच्या मध्ये कुां डिलनीच्या 

िर्रेवर टेकवलां. ितथनू िस्थर हातानां नाकावरून, ओठाांवरून. हनवुटीवरून, 

स्तनाांच्यामधनू, बेंबीभोवतालच्या फुलाला छेदत एक रेषा काढली ती सरळ योिनर्ी 

आणनू जोडली, आिण पटुपटुले ‘All roads lead to the bloody cunt’. ह ेर्ब्द 

मला फारच मजेदर वाटले. मी ते जोरजोरात हसत गायला लागले.’
८७

   

‘नाितचरािम’ या कादांबरीत लोभी हा मीराचा  िमत्र वयान ेव  अनभुवाने  मोठा 

आह.े आपला िमत्र समजनू घेईल या अपके्षेने  मीरा आपल्या घटस्फोटीत 

नवऱ्याबरोबरच्या र्रीरसांबांधाबाबत लोभीला साांगते. हा प्रसांग मेघना पेठे याांनी 

नाट्यात्मरै्लीने रेखाटलेला आह.े   

मीराला वाटते ‘ितला एक भरभक्कम भोळा िवश्वास होता. की स्त्री-परुुष 

पररणामापलीकडे जाऊन, लोभी या ितच्या अनभुवाकडे मनषु्य म्हणनू सरृदयतेने 

पािहलां. नक्की!’ पण ितच्या िवश्वासाला लोभीच्या प्रितिक्रयेने तडा िदला जातो. 

 ‚ त ू झोपलीस? झोपलीस त?ू अरे, झवनूच घ्यायचां होतां तर...ok, ok. त ू

म्हणाली असर्ील, की याचा काही उठत नाही आता, उठण्याचा चान्स पण नाही 
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यापढेु, तर... दारार्ी गांगा आली आह.े..‛  मीराची ही अनभुतूी समजनू न घेता, 

‚राांडसदु्चा परक्या भडव्याबरोबर फुकट झोपत नाही मीराबाई. राांडसदु्चा काही िनयम 

पाळत,े आिण तमु्ही?‛ लोभीच्या या पिवत्र्यान ेअवाक झालेल्या मीराला जाणवत ेकी, 

‚दखुावलेला परुुष! My god! आपला राजदारही अखेर परुुष आह े आपण िवसरून 

गेलो.‛ 
८८

         

या प्रसांगातनू स्त्रीच्या बाबतीत नवऱ्याचा जो मालकी हक्क  तोच हक्क लग्न न 

झालेल्या परुुषाचाही असतो ह े लोभीच्या माध्यमातनू लेिखका अधोरेिखत करत.े 

प्रस्थािपत समाजप्रवतृ्ती व्यिीच्या मनावर िकती खोलवर ठसा उमटवत असतात असा 

प्रत्यय लोभीच्या माध्यमातनू येतो.    

   ४.६.५  प्रश्ाथाकशैलीचा अखवष्कार    

स्त्रीवादी सािहत्यात परुुषप्रधान  व्यवस्थेला आिण परुुषी वतगनाला अनेक 

िठकाणी प्रश्नाांिकत केलेले िदसत.े यातनू स्त्रीची बांडखोरी प्रत्ययाला येत.ेतसेच 

परांपरेिवरुद्च  व स्त्री-परुुष िवषमतेिवरुद्च आवाज मोठा झालेला िदसतो. स्त्री-परुुष 

समानतेच्या आग्रहासाठी आिण स्त्रीवादाच्या राजकीय भिूमकेपोटी असे प्रश्न येण े

आवश्यक असतात. मेघना पेठे याांनी ‘नाितचरािम’ कादांबरीतील मीरा पररिस्थती 

अनरुूप प्रश्न उपिस्थत करताना िदसत.े  

उदा.‚माझी वयात येऊ लागलेली पोरगी म्हणायची तेव्हा, आई, कर्ाला 

त्याच्या नावानां काळी पोत बाांधतेस? त्यानां काय तझुी इज्जत ठेवली? पण मी तेव्हा 

ितला गप्पप केलां. ितच्यात तेव्हा वयाचा ताठा होता. तडजोड करण्याचां, समजण्याचां ितचां 

वय नव्हतां. आिण मी तरी तडजोड केली, केली म्हांजे काय? सरणावर चढून थोडीच 
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केली? स्वाथागपोटीच केली. मला ना घर ना दार! चार बकुां  पढलेली बाई मी. ना हाती 

काही पैस ैना अडका. ह्याला सोडून मी रहायची, तर कुठां? आिण कर्ी? चार घरी कामां 

करीन तेव्हाच ना? ितथां कोण मला पाटावर बसवनू साडी चोळी दणेार होतां, अत्तर 

लावनू? ितथांही तां राबायचांच, तां िहतां राबलां तर काय िबघडलां? तमार्े तरी व्हायचे 

रािहले! आिण अांदरकी बात तर येगळीच आह.े आता लग्न झाल्यापासनू ही काळी पोत 

मी बाांधली, तर ती काय त्याच्या नावानां गळ्यात बाांधली म्हांतेस? मळुीच नाही. त्याच्या 

नावानां बाांधायला,  मला कुठे ठाऊक होता तो कोण िन कसा ते? मला काय हाच हवा 

होता असां आह?े िहला छप्पपर नाही डोक्यावर. तर घर आिण पोरां तर िदलीच ना 

त्यानां?‛
८९

   

मीराच्या नवऱ्याची बहीण ताई मीराला आपल्या नवऱ्याकडून झालेल्या 

प्रतारणेबद्ङल साांगते, त्यावेळी मीरा सांभ्रमात पडत े आिण पढुील प्रश्न ितच्या मनात 

िनमागण होतात. ‘क्षमा असेल, तर ही क्षमा घसरलेल्या माणसाला, अस्तनीतला िनखारा 

होऊन जाळू र्कते, याची ितला कल्पना आह ेका?  

घसरलेल्या माणसानां त्याच्या गनु्ह्याच्या जबाबदारीतनू ितला मोकळां केलां होतां 

का? ितच्या क्षमेचा त्यानां काय अथग  लावला होता? पनुःपनु्हा घसरण्याची परवानगी 

असा तर नाही? ह ेितचां अांग चोरून, पदर लपेटून दरू उभां राहणां आह,े असां तर नाही? 

ताईनां काही जजुबी, अपघाती घसरणींना क्षमा केली होती असेलही! पण 

ताईसारखी ताई एखाद्या घनघोर, सवगव्यापी नातेसांबांधाला क्षमा करू र्कली असत ेका?  
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िर्वाय ताईला क्षमा करतानाच्या इांगाळ्या ठाऊक आहते.. पण घसरतानाची 

कमजोर आिण मजबतू करणारी, चारी बाजूांनी आधीचां सवग जाळत नेणारी आग ठाऊक 

आह ेका? ताई कुठां  घसरली होती?  

ताई गां..., तझु्या पररभाषेत मी घसरले आह!े तमु्हाां दोघाांच्यात तो 

घसरला..आम्हाां दोघाांच्यात ती घसरली! पण त्या तथाकिथत घसरणीनांच ितच्या 

जीवनाचा चहूबाजूांनी जाणारा तोल सावरला आह,े त्याचां काय?’
९०

 अस े प्रश्न मीरा 

व्यवस्थेला िवचारते.  

‘नाितचरािम’ कादांबरीत लेिखका परुुषप्रधान व्यवस्थेिवषयीचा  सांभ्रम प्रश्नरूपाने 

उपिस्थत करत.े त्यामळेु मीराला  व्यवस्थेसांदभागत पडलेले िविवध प्रश्न कादांबरीत चचेला 

येतात. मखु्यत: ह े प्रश्न र्ैली म्हणनू ‘नाितचरािम’ या कादांबरीमध्ये अिधक प्रमाणात 

आढळतात.   

४.६.६  मुलाितसदृश भाषाशैलीचा अखवष्कार  

‘ब्र’ कादांबरीत किवता महाजन याांनी प्रश्नाांच्या माध्यमातनू  दगुगम  आिदवासी 

भागातील  मिहला सरपांचावर अिवश्वासाच ेठराव माांडण्यात येतात त्या मागच ेवास्तव 

समजनू घेण्यासाठी मलुाखतसदृर् भाषार्ैली वापरलेली आह.े आिदवासी समाजातील 

िस्त्रयाांच्या समस्या समजनू घेताना लेिखकेने मलुाखतीत िवचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाांचा 

आधार घेतलेला आह.े प्रफुल्लाने  या मलुाखती कधी कधी एका व्यिीच्या तर कधी 

समहूाच्या घेतलेल्या आहते. या सांदभागत पढुील उदाहरणे पाहता येतात.  

 ‘बायका... की त्या िकतपत उत्सकु आहते राजकारणात प्रवेर् करण्याबाबत? 

मतदानाबाबत त्या िनणगय कसे घेतात? िनवडणकुीला उभां राहणां  त्याांना आवडतां 
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का?झेपतां का? आपले अिधकार आिण आपली कतगव्यां त्याांना माहीत आह े का?’
९१

  

प्रफुल्ला या प्रश्नाांबरोबरच िपण्याचां पाणी, वीज, रॉकेल,रेर्न,नळदरुुस्ती अर्ा 

सावगजिनक िहताच्या आिण समाजार्ी  िनगिडत असलेले  प्रश्न िवचारते. लासगावच्या 

सरपांच राजीबाई साांगतात  

‚काम नाही झालां, की लोकाांना वाटते सरपांचबाई काईच काम करत नाही.‛  

लताबाई म्हणते ‚आमच ेघरला येऊन पोरींना दम भरला. घरपट्टीची वसलुी करू 

दले्ही नाही.‛  

लीलाबाई  साांगतात ‚ िमटींगीत एक ठरवलां तरी रिजष्टात दसुरांच िलहीतेत. 

आपल्याला काय वाचता येत नाही.‛ 

वेणबूाई साांगतात की ‚ तां त्या िदवर्ीच्या सभेत आमच्या प्रश्नाांना सरपांच व 

ग्रामसेवकान े स्थान िदल्हाां नाही,कारण ‘वेळेचा अभाव’म्हणनू. पण मांगा त्यासाठी 

आमची स्वतांत्र बैठक िघयाचाां कबलू केलाां.दसुरे िदसी आमची बैठक िघऊन आमच्या 

प्रश्नाांना न्याय िदल्हाां.‛
९२

  

लेिखकेने अर्ा प्रकारच्या मलुाखतीतनू िनवडून आलेल्या आिदवासी िस्त्रयाांना 

न िमळणाऱ्या मलूभतू सिुवधा,त्याांना करावा लागणारा सांघषग आिण ,परुुष उपसरपांच, 

ग्रामपांचायतीचे इतर सदस्य, ग्रामसेवक, स्थािनक राजकारणी मांडळी याांच्याकडून त्याांचे 

होणारे र्ोषण इत्यादी गोष्टीवर प्रकार् टाकलेला आह.े मलुाखतरै्लीच्या माध्यमातनू 

आिदवासी िस्त्रया एकमेकींचे आत्मप्रकटीकरण करतात आिण आपल्या भाविवश्वाला 

वाट मोकळी करून दतेात. 
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४.६.७ भाखषक बंडिोरी  

भाषारै्लीसांदभागतील िववेचनात स्त्रीही पारांपररक पद्चतीच्या वचगस्वाला 

झगुारताना िदसते. त्यामळेु त्याचा प्रत्यय भािषक बांडखोरीतनू आलेला पहावयास 

िमळतो. ही भािषक बांडखोरी र्ब्दाांच्या योजनेच्या अनषुांगाने, वाक्याच्या रचनेच्या 

अनषुांगाने अथवा योजलेल्या प्रितमा आिण प्रितकाांच्या अनषुांगाने आलेली पहावयास 

िमळत.े वाक्यप्रचार, म्हणी, अलांकार या घटकाांचा िवचार करताना भाषार्ैलीमधील 

बांडखोरी या लेिखका करतात. त्यामळेु परुुषी व्यवस्थेसांदभागत िर्वीगाळीचे र्ब्द 

वापरताना या लेिखकाांना आपण काही अनैितक करत आहोत अस ेवाटत नाही. उलट 

अर्ा र्ब्दाांचा वापर करून बांडखोरीची पताका फडकावत आहोत असेच त्या 

अधोरेिखत करतात. उदा. िभकारचोट (पषृ्ठ २१), चतु्या (पषृ्ठ ४६), भडवा (पषृ्ठ ४८), 

आयझवरा (पषृ्ठ ८८), आई झवनू (पषृ्ठ ८८), गाढवा (पषृ्ठ १६२), वेडझवा (पषृ्ठ १८१), 

साल्या (पषृ्ठ २०६) इत्यादी िर्व्याांचे उल्लेख येतात. ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत 

लेिखकेने योजलेल्या पढुील काही िवधानातनू भािषक बांडखोरीचा प्रत्यय येतो.  

 ‚ तझुा टाक िकती दौतीत बडूुन माझ्यापयांत आला होता,याची िचांता मी कधी 

केली   नाही.‛                                          

  ‚बायकाांच्या मनात येतां, झोपलो आपण याच्याबरोबर  आिण झालो गरोदर 

तर?... गरोदर रािहल्यावर हा गेला सोडून तर?... माझ्या पोराचां काय?...माझां काय 

होणार ?...परुुषाांच्याही मनात येतांच... िहच्या िपर्वीत च्यायला कुणाचांही रेत रुज ू

र्कत े! माझांच पोर िहच्या िपर्वीत असायचां असेल, तर िहला अडकवायला हवी.’
९३

     

   ‚तो हलकट आयझवारा... बघतोय. तझु्याकडे. त ूिनघ.‛
९४
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 ‘‘एकदा एक रॅिफक पोलीस त्याच्या गाांडीत काठी रोवनू त्याला ढकलत नेऊन 

सोडताना मी पािहलां आह.े’’
९५

 

 ‘‘मला झवा मी झोपते तमुच्या सांगती.’’
९६

  

 ‘‘साधां मतुायला जायचां िकां वा पाणी प्पयायला, तर प्रत्येक पावलालाही अर्ी कळ जाते 

मस्तकात...’’
९७

   

‘....प्रचांड र् ूिकां वा र्ी लागते तेव्हा....’
९८

   

 उपरोि भाषेची बांडखोरी मेघना पेठे याांच्या‘नाितचरािम’या कादांबरीत 

पहावयास िमळते. त्यामळेु त्याांच्यावरचा स्त्रीवादी िवचाराांचा प्रभाव ससु्पष्टपणे जाणवतो.  

अर्ा प्रकारचे भािषक वेगळेपण किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ कादांबरीत प्रत्ययास 

येत.े उदा. चवचाल (पषृ्ठ १८), मडुद्या (पषृ्ठ २१), साली (पषृ्ठ ४४), भोसडीची (पषृ्ठ ४४), 

वाांझोटी  (पषृ्ठ ४४), हलकट (पषृ्ठ ४७), भवानी (पषृ्ठ ४४), साली (पषृ्ठ ४७), राांड (पषृ्ठ 

४७), फालत ू(पषृ्ठ ४७), नालायक (पषृ्ठ ४७), िनबुगद्च (पषृ्ठ ४७), बाजारबसवी (पषृ्ठ ७७), 

िछनाल (पषृ्ठ ७७), भाडखाव  (पषृ्ठ ८२)  

   ‘ब्र’ या कादांबरीत पढुील  िवधानातनू भािषक बांडखोरीचा प्रत्यय येतो. 

‘‘घर तलुा आता िदसाय लागलां का भाड्या?’’ बाई कडाडली. ‘‘दोन साल 

पातल्यावां गेलोत पोरां िहतांच सोडून तेवा नव्हतां का घर? माज्या िजवाांवर फुकट दारू 

िपऊन ग्लास होऊन पडतोस रोज, काय काम करतोस का काय नाही. मला साांगतोय वर 

तोंड करून. दात काडून हातात दीन.
’’९९
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 ‘नाितचरािम’ व ‘ब्र’ या कादांबरीत आर्याची बांडखोरी आह े त्यामळेु या 

कादांबऱ्यात भािषक बांडखोरीचा प्रत्यय येतो. स्त्रीपात्राांच्या तोंडी परुुषाांना िर्व्या उदृि 

केलेल्या असल्या तरी त्यातनू स्त्रीचा उद्रगे, व्यथा आिण वेदना प्रकट होत.े  ‘भमूी’, 

‘एका श्वासाचां अांतर’. ‘रेघोट्या’, ‘बढुाई’ आिण ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबऱ्यात अर्ा 

प्रकारची भािषक बांडखोरी आढळून येत नाही. त्यामळेु काही ठरािवक लेिखका ज्या 

स्त्रीवादी  जािणवेन े िलिहतात त्याांच्या भाषेत भािषक बांडखोरी अिधक प्रमाणात िदसनू 

येत.े  

स्त्रीवाद परुुषलेखकाांच्या अिभव्यिी र्ैलीलाही नकार दते असतो. भाषेवर िलांग 

जािणवेचा प्रभाव असतो. त्यामळेु जाणीवपवूगक स्त्रीवादी लेखन करणाऱ्या लेिखकाांच्या 

लेखनात खास स्त्रीवादी िनवेदनर्ैलीचा वा अिभव्यिीचा प्रत्यय येत असतो. िस्त्रयाांच्या 

भाषेत परुुषप्रधान सांस्कृतीचा प्रितवाद करणारी िकां वा िस्त्रयाांच्या मानिसकतेचा प्रत्यय 

दणेारी रै्ली लेिखका अांिगकारताना िदसतात. परुुषी लेखनात स्त्रीला िदलेले दयु्यमत्व, 

ितची केली जाणारी अहवेलना, ितच्याकडे केवळ वस्तरूुप म्हणनू पाहणे, ती केवळ 

उपभोगाचीच वस्त ूआह ेअस ेसमजणे, ती िनसगगत: दबुगळ आह ेअस ेमानणे िकां वा स्त्री 

ही केवळ वांर्वदृ्चीचे साधन आह,े अस े मानणाऱ्या परुुषी मानिसकता याांना लेिखका 

नकार दतेात. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू  भाषेवर परुुषी मानिसकतेचा 

असलेला प्रभाव या लेिखका  नाकारताना  िदसतात. वरील वैिर्ष््टयाांचा प्रत्यय १९९० 

नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू  येतो.  
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४.७  ईपमा-प्रखतमा अखण प्रतीकांचा वापर 

भाषेला सौंदयग प्राप्त व्हाव े आिण ती अिधक पररणामकारक व्हावी, त्यातनू 

वाचकाला आनांदप्राप्ती व्हावी, म्हणनू लेखक आपल्या कलाकृतीत अलांकार, वतृ्ते, 

उपमा, प्रितमा, प्रतीके  इत्यादींचा वापर करीत असतो. या भािषक योजनाांच्या वापराद्रारे 

लेखक िवलक्षण अथगवत्ता साधत असतो. दोन िभन्न पदाथागतील रमणीय साधम्यागमळेु 

जेव्हा एखाद्या वाक्यातील अथग चमत्कृितजनक वाटतो तेव्हा उपमा अलांकार होतो. 

जेव्हा दोन िकां वा अिधक वस्तूांमध्ये साधम्यग िकां वा वैधम्यग प्रस्थािपत केले जाते तेव्हा 

त्याांतील ज्या वस्तूांच्या आधारे साधम्यग िकां वा वधैम्यग प्रस्थािपत होत ेत्या वस्तलूा प्रितमा 

म्हणतात. प्रितमाांच्या साहाय्यान े लेखकाला पात्राांच्या अबोध मनाचा र्ोध घेण े र्क्य 

होत.े कलाकृतीत लेखकाने योजलेल्या प्रितमा िविवध अथागचे सचून करत सािहत्याच्या 

भाषेला नवेपणा प्राप्त करून देतात. प्रतीक म्हणजे िचन्ह होय. िचन्ह ह े नेहमी कर्ाची 

तरी सचूना दते असते. प्रतीकाांची िनिमगती ही मानवी मनाची सतत चाललेली नैसिगगक 

िक्रया समजली जाते. िचन्ह आिण त्याचा अथग ह ेद्रतै प्रतीकामध्ये उघड गहृीत धरलेले 

असत.े रूपक आिण प्रितमा याांना प्राितिनिधक स्वरूप दणे्याकडे प्रतीकाांचा कल असतो. 

लेखक सािहत्यातील अथगिवस्तारासाठी िनरिनराळ्या प्रतीकाांचा वापर करीत असतो. 

कादांबरीतील पात्राांच्या वगेवेगळ्या प्रवतृ्तींचे, सांवेदनाांचे िनदर्गन प्रितकाांचा माध्यमातनू 

होत असत.े वरील सवग घटकाांच्या सहाय्याने लेखक कादांबरीतील भाषा सौंदयगपणूग, 

वाचनीय अथगवाही व पररणामकारक  बनिवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. एखादी गोष्ट 

सरळपणे साांगण्यापेक्षा कधी-कधी तो वक्रोिीवर भर दतेो. त्यातनू भाषेचे सौंदयग फुलते. 

उदा. ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत  रीटा िलपिस्टक, क्रीम, पावडरचा डब्बा 

कचऱ्याच्या कुां डीत फेकून दतेाना िदसत.े परुुषासाठी सजणारी व्यवस्था नाकारून ती 
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स्वतःचे अिस्तत्व जपताना िदसत.े या िठकाणी केलेला िलपिस्टक, क्रीम, पावडरचा 

डब्बा याांचा वापर हा वक्रोिीपणूग आह.े  ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत  र्ाांता गोखले 

याांनी अर्ा उपमा आिण प्रितमाांचा वापर केलेला आह.े अर्ा उपमा आिण प्रितमा 

अनेक िठकाणी आलेल्या आहते. त्यातनू भाषेत एकप्रकारची लयबद्चता येताना िदसत.े 

उपमा आिण प्रितमाांच्या वापरातनू कादांबरीतील आर्य पररणामकारकररत्या अिधक 

खोलवर वाचकाांपयांत पोहोचताना िदसतो.उदा. ‘त्या िदवर्ी साळवीचां उत्तर ऐकलां 

आिण माझ्या आतड्यात एक भलामोठा स्क्र-रायव्हर घसुनू आपल्याला  आतनू 

िपळतोय असां वाटलां.’
१००

  

वरील ओळीतील ‘स्कू्र-रायव्हर’ ही प्रितमा व्यवस्थेच्या सांदभागत येताना िदसते. 

परुुषप्रधान सांस्कृतीत स्त्री ज्या पद्चतीने िपळली जाते, त्याचे प्रितकात्मक रूप स्कू्र-

रायव्हरमधनू येत.े 

‘‘मला ‘गटारातल्या उांदरासारखां’ जगायला भाग पाडलांत.’’
१०१

 वरील ओळीत 

गटार ही उपमा र्ाांता गोखले याांनी आयषु्याबाबत वापरलेली आह.े तर उांदीर ही प्रितमा 

नाियका रीटा वेिलणकर याांच्या सांदभागत येताना िदसत.े 

‘उांदीर पाहून आनांदलेल्या माांजरासारखी ती रीटाच्या र्ब्दावर झडप घालत.े’ या  

प्रकारच्या अनेक उपमा, प्रतीकाांचा पररणामकारक वापर र्ाांता गोखले याांनी केलेला 

आह.े ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत येणारे ‘फुटलेला आरसा बदलायला हवा. नाही 

का?’
१०२ 

 ह ेसरस्वतीचे उद्गार रीटाच्या आयषु्यार्ी िमळतेजुळते आहते. यापढेु येणाऱ्या 

िलपिस्टक, क्रीम, पावडरचा डब्बा या प्रितकातनू स्त्रीची गलुामी व्यि होत.े परुुषासाठी 

सजणारी व्यवस्था नाकारण्याचा प्रयत्न िलपिस्टक, क्रीम, पावडरचा डब्बा कचऱ्याच्या 
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कुां डीत रीटाने फेकून दणेे या प्रतीकातनू  िदसतो. कादांबरीत  इतरही काही  प्रितमा  

येतात. 

 ‘त्याचा चेहरा तांदरुीसारखाच लाल झाला.’
१०३

 

 ‘उठते बघ कर्ी नािगणीसारखी िफस्कारत!’
१०४

 

    ‘रात्रीच्या झोपेतनू ताजा तरतरीत झालेला पक्षी जसा या फाांदीवरून त्या 

फाांदीवर पटापट उडावा तर्ी ती एका कॉटवरून दसु-या कॉटकडे उडत जात होती.’
१०५

  

   ‘ते हात हलकेच फुलपाखराांसारखे बोनसायच्या कुां ड्याांवरती िभरिभरत 

असतात.’
१०६

 

 ‘ऑथोल्लोच्या गोष्टी ऐकणा-या डेस्डीमोनासारखा तझुा चेहरा होत अस.े’
१०७

  

  ‘त्यामळुां मला आपण रेसमधला घोडा असल्यासारखां एकदम वाटायला 

लागलां.’
१०८

 

   ‘हा चांद्रन म्हणजे आग्र्याचा पेठा आह-े िनरस पाांढरा आिण मार्ा बसाव्यात 

इतका गोड.’
१०९ 

 

    ‘नाहीतर िभांगरीसारखी िफरत असतेस.’
११०

 

    ‘तरीही माझ्या आत एक िहरवट, हट्टी अांकुर फुटत होता.’
१११

 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीतदखेील प्रितमा आिण प्रितकाांच्या 

वापरातनू कादांबरीतील वातावरणाला अिधक िजवांतपणा आलेला आह.े ‘‘दोन िदवस 
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कालीबाई नात्यागोत्याांच्या लोकाांकडे वासरू हरवलेल्या गाईसारखी वणवण िफरली. 

पण सगळेच फाटके, ह ेनागडे तर ते उघडे.
‛११२ 

 

कालीबाईच्या जगण्याच्या  दाही िदर्ा आिण ितच्या वेदना गाय आिण वासरू 

या प्रितमाांतनू साकारलेल्या आहते. वासरू हरवलेली गाय या प्रितमेतनू कालीबाईची 

अवस्था वाचकाांवर खोलवर पररणाम करताना िदसत.े 

मेघना पेठे याांनीदखेील प्रितमा, प्रतीके आिण उपमा याांचा अनोखा वापर 

‘नाितचरािम’ या कादांबरीत केलेला आह.े 

उदा. ‘आिण आत्त्याबाईची वेगळीच कहाणी. कायम त्या खिवसारख्या 

िदसणाऱ्या आिण असणाऱ्या नवऱ्याच्या जरबेतच रािहली िबचारी. गभगश्रीमांताचां घर, 

म्हणनू कोडकौतकुानां िदली ितच्या चांद्रासारख्या आत्त्याला त्या घरात. पण सगळ्या 

दोऱ्या त्याच्याच हातात. दरवेर्ामाग े धावणाऱ्या माकडासारखी वणवण, आयषु्यभर. 

एकूण पाच मलुी. दहा वषाांत. र्ेवटच्या मलुीनांतर तो गहृस्थ कधी िहच्यार्ी बोललाच 

नाही. कधीच.
’११३ 

 

वरील ओळीत आत्त्याच्या नवऱ्याला ‘खिवसाची’ उपमा वापरलेली आह.े तर 

आत्त्याला ‘चांद्राची’ उपमा वापरली आह.े खिवस या उपमेतनू कू्ररता, र्ोषण, अन्याय-

अत्त्याचार व्यि होतो. तर चांद्र या प्रितमेतनू आत्त्याची र्ीतलता, पे्रमळपणा िदसनू येतो. 

‘दरवेर्ामाग े धावणाऱ्या माकडासारखी वणवण’ या ओळीतनू येणारी माकड आिण 

दरवेर्ाची प्रितमा अनकु्रमे आत्त्या आिण ितच्या नवऱ्याच्या सांदभागत येताना िदसत.े 
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भाषेचा वापर अिधक पररणामकारकतेने करत असताना लेखक ज्याप्रमाण ेछांद, 

अलांकार, वतृ्ताांचा वापर करत असतो, त्याचप्रमाण ेकाही गोष्टींच्या समथगनाथगही उपमाांचा 

वापर केला जातो. अर्ा प्रकारच्या  उपमा ‘नाितचरािम’मध्ये आढळून येतात. उदा. 

    ‘माजलेला हत्ती त्या उन्मादात रान तडुवत जातो  तर्ी कमागची गती.’
११४

   

 ‘आपल्या लग्नाच्या भ्रमाची इमारत, पाांडवाांच्या लाखागहृासारखी झरुझरु झरुझरु 

जळून खाक झालेली!’
११५

 

    ’एखाद्या भाडोत्री रुदालीसारखा गडबडा लोळून मी आकाांत माांडला 

होता.’
११६

 

   ’सगळी वषग कापरू होऊन भरुभरु जळत गेली.’
११७

  

  ‘त्या आकषगणाच्या धगीत ह ेअसां बावरलेल्या पाखरासारखां चोच उघडी टाकून 

जीव   

    लावनू वाट बघत बसणां.’
११८

  

’आता तझु्या रृदयात फुलपाखराांच ेसप्तरांगी थव ेउडणार!’
११९

  

 ‘आता त्याच्यार्ी काही बोलायचां म्हणजे सरुुां ग पेटलेल्या जिमनीवर 

चालायचां.’
१२० 

 

 ‘त्यात ह ेसगळां पाचोळ्याखालच्या िनखाऱ्यासारखां झरुझरुझरु जळत, सलुगत 

राहायचां.’
१२१

 

  ‘मी करणी झाल्यासारखी तझु्याबरोबर ितथां चालत रािहले.’
१२२
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 ‘स्वच्छ तळ्यात दगड फेकावा आिण तो तळार्ी जाताना तळार्ीच 

िस्थरावलेली माती वर यावी तसां झालां होतां मनाचां.’
१२३

 

 आर्ा बगे याांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीत अर्ा प्रकारच्या प्रितमा आढळून 

येतात. उदा. 

 ‘िझजलेल्या चपलाांच्या तळासारखां झालेले ह ेर्हर.... ह ेघर....’
१२४

 

 ‘काही जनु्या खणुा व्रणासारख्या अांगावर राहून जाव्यात तर्ा.’
१२५

 

  ‘माणसाचां मन िकती आत असतां! िकती वर! िहमनगासारखां.’
१२६

 

  ‘ती एखाद्या जखमी पक्ष्यासारखी वगागबाहरे िनघाली.’
१२७

 

 ‘िवजेसारखा िवचार चमकून गेला.’
१२८

  

‘हट्टानां, िजद्ङीनां, फुां करीनां फुललेल्या िवस्तवासारखा, अिभमानाचा आिण स्वत्वाचां वारां 

प्पयालेला ितच्यातला तो बदल.’
१२९

   

  ‘स्त्रीची ही उत्कट तीव्र सांवेदनर्िी-एखाद्या टीप कागदासारखी.’
१३०

  

   ‘स्वतःभोवती कुठलांही अवास्तव उपटसुांभ तण त्याांनी कधी माज ूिदलां नाही.’
१३१

  

 ’एकदम वेगळां होऊन गेलां आह.े पत्त्याच्या खेळातले राजाराणी खेळ बदलला की 

आपले उांचावरचे स्थान उतरून खाली यावेत तस.े’
१३२

  

 ‘आत्त्या तीरासारखी बाहरे आली.’
१३३ 

आदी उपमाांचा वापर लेिखका 

मिुहस्ताने कादांबरीत करताना िदसत.े 
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‘नाितचरािम’ कादांबरीतील आर्यातनू काही वेळेला र्ब्दाांची पनुरावतृ्ती येत.े 

लेखक आपली भाषा अिधक पररणामकारक होण्यासाठी मध्येच काही िठकाणी तेच 

तेच र्ब्द, वाक्य पनु्हा पनु्हा वापरून त्याची पनुरावतृ्ती घ़डवनू आणत असतो. प्रस्ततु 

कादांबरीत अनेक र्ब्दाांची पनुरावतृ्ती आढळून येत.े  

उदा. well, well, well  (पषृ्ठ ०९), spill- over effect, spill-over effect 

(पषृ्ठ २७), त ू येतेयस? त ू येतेयस... त ू त ू त ू  (पषृ्ठ २९), yes, yes, yes I loved 

Havovi, I loved Havovi (पषृ्ठ ८२,), नको, नको, नको (पषृ्ठ ८३), नाही, नाही, 

नाही, नाही (पषृ्ठ ८९), हो, हो, हो, हो (पषृ्ठ १४८), Ok, Ok (पषृ्ठ २३३), तरु, तरु, तरु, 

तरु, झर, झर, झर, झर (पषृ्ठ २३७), पनु्हा, पनु्हा, पनु्हा (पषृ्ठ २४२), तडफड, तडफड, 

तडफड (पषृ्ठ २८९), सगळां, सगळां, सगळां (पषृ्ठ २९४), नाितचरािम!, नाितचरािम!, 

नाितचरािम! (पषृ्ठ ३१४) इत्यादी र्ब्दाांच्या योजनेतनू कादांबरीतील  भाषा अिधक 

उठावदार झालेली आह.े 

    मेघना पेठे ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत उपरोि भाषेच ेिविवध प्रयोग करताना 

िदसतात. कादांबरीच्या र्ीषगकामध्ये त्या प्रितकात्मकता आणतात. कादांबरीतील आर्य 

फुलवताना भाषेत उपरोध आिण ितरकेपणा आणतात. त्यामळेु कुटुांब व िववाहसांस्थेवर 

भाष्य करताना त्या उपरोिधक जसे िलिहतात तसेच अनेकदा टीका करताना ितरकेपणा 

स्वीकारतात. 

आर्ा बगे याांच्या ‘भमूी’ या कादांबरीची सरुूवातच प्रितमा आिण प्रितकाांच्या 

समपगक वापरातनू झालेली आह.े 
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‘समदु्राच्या पाण्यावर अांधाराच्या सावल्या आल्या. ते पाणी रांग बदलत गेलां. 

िक्षितजाचाही रांग बदलत काळवांडला. आतापयांत स्वतःभोवती मस्तीत झलुणारी, 

मागांपढुां वाकणारी नारळाची झाडांही स्तब्ध झालीत. हलायची डुलायची थाांबली. 

िकनाऱ्यावर नाांगरलेल्या होड्याांर्ी खेळणारी, पाण्यात उगाच डुांबणारी मलुांही 

पाांगली.’
१३४ 

 

आर्ा बग ेयाांनी ‘भमूी’ या कादांबरीच्या  केलेल्या सरुूवातीमध्ये अांधाराच्या 

सावल्या, िक्षितज, अर्ा प्रितमा येताना िदसतात. िकनारा, समदु्र, नाांगरलेल्या होड्या या 

प्रितकाांतनू सायांकाळच्या वेळच ेवातावरण अधोरेिखत होत.े प्रितमा इांगोले याांच्या 

‘बढुाई’ या कादांबरीदखेील प्रितमा आिण प्रतीकाांचा वापर केलेला आह े. उदा. 

 ‘िकल्ली िदलेल्या बाहुलीगत गोकणाग गाठोड्यासह जागीच थाांबली.’
१३५

  

 ‘तोही चटूुपटूु प्पयायला लागला तर्ी गोकणाग भईुसारखीच पाझरू लागली.’
१३६

   

 ‘गाभळुल्या िचांचेसारखा यमनेुचा खट्टामीठा रागलोभ जाणव ूलागला.’
१३७

  ‘एरव्ही 

बांडीत बसायला हीरकणारी सत्त ूमाकडाच्या िपल्लासारखी मायला िचकटून  बसली 

होती.’
१३८

 

‘त्या िटनाच्या खोपटात त्याांना उतारुसारखां वाटत होतां.’
१३९

 

 ‘तरीही िदवस कलता कलत नव्हता.तो लाांबत राहायचा. ससु्त अजगरासारखा 

नवजीवन  नगरभर पसरायचा.’
१४०

 

 ‘ह्या जिमनीच्याही निर्बी आता फुलणां नव्हतांच. त्यामळेु तीही अर्ीच िदसत होती. 

रांग पालटल्यासारखी!’
१४१
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 ‘गावाला एखाद्या सानलु्या रानवेलीसारखी बहरणारी सत्त ूइथां आल्यापासनू आांगोपाांगी 

फुलायला लागली होती.’
१४२

   

 ‘अर्ोकचां आगाऊ बोलणां आिण वागणां गोकणागला  कुरपासारखां ठसठस ूलागलां 

होतां.’
१४३

  

  ‘दरम्यान त्याांचां जीवन पाळण्याच्या झोक्यासारखां अधाांतरी झलुत होतां.’
१४४

   

एकां दरीत १९९० नांतरची स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू येणाऱ्या उपमा, प्रितमा आिण 

प्रितकाांचा वापर या कादांबऱ्याांमध्ये िजवांतपणा आणताना िदसतो. कादांबरीतील प्रसांगाांना 

अिधक उठावदारपणा आणण्यासाठी या प्रितमा, प्रितकाांचा वापर लेिखकाांनी केलेला 

िदसतो. स्त्रीला सोसाव्या लागणाऱ्या वेदना, समाजव्यवस्थेत ितच े होणारे र्ोषण ह े

प्रितमा आिण प्रितकाांच्या माध्यमातनू व्यि होताना िदसतो. स्त्रीचे होणारे र्ोषण 

अधोरेिखत करण ेह ेस्त्रीवादाचे मखु्य सतू्र प्रितमा आिण प्रितकातनू आलेले आह.े  

४.७.१  स्त्रीमानखसकतेशी खनगखडत प्रतीकांचा वापर     

१९९०  नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत  लेिखका स्त्री व्यििरेखाांच्या भावभावना 

अधोरेिखत करताना स्त्रीवादी प्रतीकाांचा उपयोग करताना िदसतात.  

 ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत रीटाच्या मनोरुग्ण अवस्थेपासनू ती पवूगवत  

होईपयांतच्या अवस्थेमध्येही अनेक स्त्रीवादी  प्रितमा-प्रतीके आढळून येतात. 

साळवीच्या नकारामळेु िकां काळी मारणारी रीटा भतूबाधीत झालेल्या व्यिीप्रमाणे 

वागत.े त्यानांतर ती बेर्दु्च होत े आिण दवाखान्यातील उपचारानांतर र्दु्चीवर येत.े या 

घटनासाखळीमध्ये िकां काळणारी रीटा पारांपररक िवचाररूपी भतूाने झपाटलेली आह.े 
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ितची बेर्दु्चावस्था म्हणजे पारांपररक िवचाराांचा मतृ्य ू आिण दवाखान्यात र्दु्चीवर 

आलेली रीटा म्हणजे पनुजगन्म िमळालेली आधिुनक िवचाराांची रीटा आह.े परुुषप्रधान 

व्यवस्थेच्या  िवळख्यातनू मिु होऊन रीटा भिगनीभावार्ी नात ेजोडताना िदसत.े र्ाांता 

गोखले याांनी   रीटाच्या िवचाराांतील ह ेपररवतगन प्रतीकात्मक दाखिवलेले  आह.े 

    मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत मीराचा घटस्फोट झालेला 

आह.े  िवभि झाल्यामळेु मीरा मोडलेली, अडलेली, भाांबावलेली असले या कल्पनेने 

ितला सावरायला आलेल्या नवऱ्याकडे मीरा घराच्या चाव्या परत मागते. ‚चाव्या. या 

घराच्या चाव्या. आता त्या तझु्याकडे कर्ाला? नाही का?‛
१४५

  तेव्हा त्याच्या चेह-

यावर पसरलेली िनरार्ा,‘‘तेही खरांच!’’
१४६ 

अस ेम्हणनू चाव्या टीपॉयवर ठेवनू एकदम 

िनघनू जातो. घराच्या चाव्याांवरती हक्क म्हणजे नकळत ितच्या घरावर पयागयान े 

मीरावरती हक्क अबािधत ठेवणे. त्याच्याकडून चाव्या परत घेऊन मीरा आपल्या 

घरावरील, आपल्यावरील त्याचा हक्क नाकारते. नवऱ्याकडून घराच्या चाव्या परत 

घेण्याची मीराची कृती नवऱ्याचा स्वतःवरील हक्क सवागथागने नाकारण्याचे स्त्रीवादी 

प्रतीक म्हणनू येत.े  

    प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबरीत ‘बढुाई’ ह े प्रतीक वारांवार येत.े 

बढुाई म्हणजे भेग.  जिमनीला पडणाऱ्या खोलवर बढुायाांमळेु ही जमीन उन्हाळ्यात 

खोलवर तापनू िनघते.अर्ी जमीन िपकासाठी अयोग्य असत.ेया जिमनीवरती िसमेंटचे 

नवे जांगले तयार होत े आह.े त्यामळेु खेडयातील लोकाांना रोजगारासाठी र्हरात 

स्थलाांनतर करावे लागत.े लेिखकेने ग्रामीण आिण र्हरी भागात पडत चाललेला फरक 

दाखिवण्यासाठी काळ्या जिमनीच्या माध्यमातनू बढुाईचा उपयोग केलेला आह.े 
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पररिस्थतीमळेु अर्ा प्रकारच्या बढुाया पात्राांच्या आयषु्याला पडलेल्या आहते असे 

लेिखकेने ‘बढुाई’ या प्रतीकातनू दाखिवलेले आह.े 

 ‘तर्ी खळकन गोकणागच्या पोटात बढुाई पडली. गलुब्या पळून गेला,तेव्हा मनात 

पडलेली बढुाई  आता आणखीनच खोल झालेली जाणव ूलागली.’
१४७

  

‘परत एकदा उन्हाळ्याची चाहूल लागली होती. उन्हाळ्यात उष्णता सोसवत नाही 

म्हणनू साप िवांच ू बढुायाांचा र्ोध घेऊ लागली होती आिण अर्ावेळीस नेमकी 

गोकणागच्या मनात आगळीच बढुाई तयार होऊ लागली होती.’
१४८

  

 ‘पावसाळ्यानां  जर्ा जेमतेमच बजुल्या होत्या, तर्ाच गोकणागच्या मनातही 

काळजीच्या बढुायाही जेमतेमच बजुल्यासारख्या वाटत होत्या.’
१४९ 

 

‘दोघाांच्याही मनात भलीथोरली बढुाई पडली होती.’
१५० 

१९९०नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू िस्त्रयाांच्या लेखनावर स्त्रीमानिसकतेचा 

प्रभाव िदसनू येतो. त्यामळेु त्याांच्या लेखनामध्ये िविवध सांदभागतनू ही मानिसकता व्यि 

होत.े लेिखकाां अर्ाच प्रितकाांचा वापर करून आपल्या अिभव्यिीला वाट करून दतेात 

ज्या प्रितकात्मकररत्या कादांबरीच्या आर्यामध्ये येतात.  

४.८ लोकसंस्कृतीतील रचनाप्रकारांचा प्रभाव 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांमध्ये लोकसांस्कृतीतील रचनाप्रकाराांचा 

प्रभाव जाणवतो. लोकसांस्कृतीतनू येणाऱ्या म्हणी, वाक्प्रचार, लोकगीत,े दृष्टाांत, 

लोककथा याांचा वापर लेिखकाांनी कादांबरीलेखनात केलेला िदसतो. ह े पढुील 

िववेचनातनू िदसते. 
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४.८.१ लोकगीते 

किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत लोकगीताांच्या वापरातनू िस्त्रयाांच्या 

जीवनातील भावभावना अधोरेिखत केलेल्या आहते. कादांबरीतील पान क्रमाांक ८, १२, 

७७, ९४, ३१०, ३११ या पानावरती ही लोकगीते येताना िदसतात. 

एक एकटी दुःखाची, 

दोन दोघी सखुाच्या, 

तीन जदसल्या तर पत्र येणार, 

चार जदसल्या की खेळायला जमळणार, 

पाच पाची पक्वान्नं देणार...
१५१

 

स्त्रीच्या जीवनातील सखु-दःुखाचा िहर्ोब साळुांक्याच्या माध्यमातनू माांडलेला 

िदसनू येतो. लग्नाच्या गीतातही साळुांकी येते. ‘सालुांकी म्हणत ेमी वरमाय, िपवले माझे 

पाय...’ या लोकगीतात येणारी साळुांकी नवऱ्याची आई म्हणनू येत.े या लोकगीताांतनू 

आिदवासी सांस्कृतीतील िस्त्रयाांच्या िविवध नतृ्याांचा आढावा लेिखका किवता महाजन 

याांनी घेतलेला आह.े 

‚अम्ही डोंगरच्या अजदवासी नारी रं या सरकारा 

एक जवाब जवचारते तुला रं या सरकारा 

जकती हाल अता मी काढू रं या सरकारा 

या चोरांनी रान चोरून नेलं रं या सरकारा 

नाही खायाला भाजीपाला जमलं रं सरकारा
‛१५२
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वरील लोकगीतातनू सरकारिवरूद्चचा उद्रेग व्यि झालेला असनू सांवादात्मक 

पातळीवर येणाऱ्या िनवेदनातनू सरकारला जाब िवचारणाऱ्या आिदवासी स्त्रीच्या 

जगण्यातील खदखद, वेदना आिण सांताप प्रकटलेला आह.े 

‘अइबापानी जदलां मला बरां नाही केला जे 

घारीचे वानी मलां जफरायेलां आलां जे 

कावल्याचे वानी मला काकायेला आलां जे 

पाखेरूचे वानी मला झरुायेलां आला जे 

कोयेलाचे वानी माजा जंजालु जाला जे’
१५३

 

किवता महाजन याांनी ठाकरी भाषेतील लोकगीताच्या माध्यमातनू आिदवासी 

स्त्रीची वेदना अधोरेिखत केलेली आह.े ‘आईबापाांनी या अर्ा घरात मला िदलां, ह ेबरे 

केले नाही. इथ ेआता कर्ी अवस्था झाली आह?े घारीसारखां मला सतत िफरावां लागतां! 

कावळ्यासारखां ककग श्र् भाांडावां लागतां! िपांजऱ्यातल्या पाखरासारखी मी झरुत चालले 

आह.े कोिकळेसारखी होत ेमी. आता सांसाराच्या जांजाळात मी अडकलेले आह’े. असा 

या लोकगीतातनू आर्य प्रकट होतो. लोकगीताच्या माध्यमातनू स्त्रीजीवनाचा दरूदर्ी 

आलेख आपल्या डोळ्याांसमोर येताना िदसतो.    

 ‘ब्र’ कादांबरीत आलेल्या लोकगीतामळेु िकां वा आिदवासी गीताांमळेु ‘ब्र’ची 

र्ैली ही परुुषिनष्ठ न होता, स्त्रीिनष्ठ झालेली आह.े लोकगीते ही परुुषापेक्षा िस्त्रया 

अिधकाांर्ाने गाताना िदसतात. त्यामळेु ‘ब्र’ मध्ये आलेली लोकगीते िस्त्रयाांच्या मिु 

जीवनरै्लीचे िनदर्गक आह.े 
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४.८.२ दृष्टांत 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत दृष्टाांताचा वापर किवता महाजन याांनी 

केलेला आह.े आपले म्हणणे पटवनू दणे्यासाठी त्या अथागचे एखाद े उदाहरण दणे्याचा 

प्रघात आपल्या लोकसांस्कृतीमध्ये आढळतो. महानभुाव सांप्रदायामध्ये केसोबास याांनी 

‘दृष्टाांतपाठ’ या ग्रांथात चक्रधराांनी साांिगतलेले तत्त्वज्ञान  सांकलन केलेल्या दृष्टाांताच्या 

माध्यमातनू व्यि केलेले आह.े  

दृष्टाांत याचा अथग दाखला िकां वा उदाहरण असा होतो. दृष्टाांत म्हणजे लहान 

उपदरे्पर कथाच असतात. किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत दृष्टाांतपाठातील 

‘भींगरूटीएचा दृष्टाांत’ आलेला आह.े तो पढुीलप्रमाणे साांगता येईल. 

‘भींगरूटी ऄसेः ते जकटकीतें पाहेः 

धरीः कांटा रोवीः 

नेईजन अपुलेया घरांतु घालीः दार लींपौनी जाएः 

‘एईनी मागुती मातें खाइल’ म्हणौजन 

भेणें तीएतें चींतीः 

जचंतीत जचंतीतां तीसीजह पाख नीगजतः 

तेही तीएसारीखी होए
’१५४

 

याचा अथग असा की गाांधीलमार्ी कीटकीस दांर् करून आपल्या घरात कोंडून 

ठेवत.े गाांधीलमार्ी आपल्याला खाणार, या भीतीने कीटकीस ितच ेसतत स्मरण होत.े 

ितच्या या िचांतेनेच ितला पांख फुटतात व ती गाांधीलमार्ीचे रूप धारण करत.े 
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दबलेले भय कोणालाही िहांसक बनव ूर्कत,े असा धोका या दृष्टाांतातनू सिूचत 

होतो. यावर उपाय म्हणजे भयमिु होणे. स्वतःची सरुिक्षत अर्ी सांकुिचत चौकट 

ओलाांडून बाह्य िवश्वाचा अनभुव घेणे. हा अनभुव जेव्हा येतो, तेव्हा भय प्रदान 

करणाऱ्या व्यवस्थेची अनेक रूपे गळून पडतात. यामळेु आपल्या जािणवेच्या कक्षा 

रुां दावतात. समग्रतेर्ी जोडून घेताना जगण्यात कणखरपणा येतो. किवता महाजन याांच्या 

‘ब्र’ या कादांबरीत येणारी प्रफुल्ला ही नवऱ्यापासनू घटस्फोट घेतल्यानांतर िवभि 

राहणारी स्त्री. ितला जेव्हा स्वतःच्या अिस्तत्वाची जाणीव होत,े तेव्हा ती 

समाजव्यवस्थेबद्ङल वाटणाऱ्या भयाची काळजी न करता स्वतःचे असे िवश्व िनमागण 

करत.े या िवश्वात स्वतःच्या जगण्याचा अथग र्ोधत.े आपले जगणे इतराांसाठी जगताना 

िदसत.े प्रफुल्लाला येणाऱ्या या अनभुवाबद्ङल नीिलमा गुांडी म्हणतात, ‘‘नाियकेचा हा 

अनभुव म्हणजे अगितक एकाकीपणापासनू सांपन्न एकात्मतेपयांतचा प्रवास आह.े ितचा 

हा प्रवास भौगोिलक प्रवासाच्या रूपकाद्रारे उलगडत जातो. िनिबड जांगल, डोंगरदऱ्या, 

नद्या अर्ी यातील िनसगगरूपे ही िविवध जीवनसांघषागची प्रितरूपे ठरतात.‛
१५५

 किवता 

महाजन याांनी ‘ब्र’ कादांबरीच्या रूपबांधामध्ये अनेक प्रयोग केलेले आहते. त्याांनी ‘ब्र’ 

कादांबरीत िनवेदन,े िववेचन, दनैांिदनी याांचा जसा वापर केलेला आह े तसाच 

‘दृष्टाांतपाठा’तील दृष्टाांताचा वापर केलेला आह.े अन्य स्त्रीलेिखकाांनी अर्ा स्वरूपाचे 

प्रयोग अभावानेच केलेले आढळतात.   

४.८.३ म्हणी अखण वार्कप्रचार  

लोकसांस्कृतीतनू रूढ अथागने वापरले जाणाऱ्या अनेक म्हणी आिण वाक्प्रचार 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत िदसनू येतात. वातावरणाचा वेध, भावभावनाांचा 

आिवष्कार, आपल्या उद्गाराला आधार, पररिस्थतीवरचे भाष्य यासाठी या लेिखका 
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म्हणी आिण वाक्प्रचाराांचा आधार घेताना िदसतात. दोन हात करण े (पषृ्ठ २१), हाांजी 

हाांजी करण े (पषृ्ठ २१), पाणी सोडणे (पषृ्ठ २६), नाकी नऊ येण े (पषृ्ठ ३२), अांगाचा 

ितळपापड होणे (पषृ्ठ ४४), धतुल्या ताांदळाचा आव आणणे (पषृ्ठ ५१), तारेवरची 

कसरत करण े(पषृ्ठ ६७), जखमेवर मीठ चोळणे (पषृ्ठ ७१) आिद वाक्प्रचार र्ाांता गोखले 

याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबरीत आढळतात. या वाक्प्रचाराांतनू स्त्रीजीवनातील 

वेदनेच े आकलन होत.े व्यिीच्या जगण्यातील घडामोडींिवषयी मािहती िमळत.े 

व्यिीची प्रवतृ्ती समोर येत.े व्यिीच्या भावनाांचा अांदाज येतो. 

’भमूी’ या कादांबरीतदखेील म्हणी आिण वाक्प्रचाराांचा वापर िदसनू येतो. काळ 

आला पण वेळ आली नव्हती (पषृ्ठ १३), भीतीने पाणी होणे (पषृ्ठ १४) ऊर भरून येणे 

(पषृ्ठ ५०), बारा गावच े पाणी िपऊन येणे (पषृ्ठ ३५). ‘बढुाई’ या कादांबरीतील सांवाद 

वऱ्हाडी  बोलीभाषेत असल्यामळेु या बोलीभाषेतील म्हणींचा वापर लेिखकेने केलेला 

िदसतो. करू गेलां काय अन उरफाटे पाय(पषृ्ठ १), सरड्याची धाव खोटी आन 

पैसेवाल्याला हाव मोठी(पषृ्ठ १), अकातली गाय िन काटे खाय(पषृ्ठ २३), 

ढवळ्यार्ेजारी पवळ्या बाांधला, वाण नाही पण गणु लागला. (प.ृ १७), अवां दभुत्या 

गायीनां लाथा झाडल्या म्हणनू का कोणी दधू काढणां सोडतां? (प.ृ २२), ज्याचां जयत े

त्यालेच कयत े(प.ृ २२), अकातली गाय िन काटे खाय (प.ृ २३), र्ेजारपाजार भायेना 

घबुड बसली एका कोना. (प.ृ ३६),लाळाची लाळकी अन फुलाची पाळकी? (प.ृ 

२८),घर सोडून अांगण पारखां (प.ृ ३४), पैसा फेक अन ्तमार्ा दखे (प.ृ ९२), आगीतनू 

फुफाट्यात (प.ृ ९५), जो हासत ेत्याचेच दात िदसतेत. (प.ृ ९७), का वयरी ना िचत े ते 

मन िचतत.े (प.ृ १०७), करू गेल काय िन उलटे झाले पाय (प.ृ ११५), जाळा नायी ढेला 

अन बढुा आपटू आपटू मेला (प.ृ१२३), एक कोंबडां अन ् सदा लांगडां (प.ृ १२६), 
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लेकराची माय ितच े पाखरचे पाय (प.ृ १२८), अकातली गाय काटे खाय (प.ृ १७२), 

ज्याचा हात मोडे त्याच्याच गळ्यात पडे. (प.ृ २०५) 

मेघना पेठे याांनी ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत म्हणींचा, वाक्यप्रचार याांचा  अिधक 

वापर केलेला आह.े असयूा वाटणे (पषृ्ठ ०६), आकाांत माांडणे (पषृ्ठ १२), कानकोडे होणे 

(पषृ्ठ १२), िठय्या दऊेन बसणे (पषृ्ठ ४०), िस्तिमत होणे (पषृ्ठ ८२), र्ीण येणे (पषृ्ठ ९३), 

ज्याचां त्याला आिण गाढवां ओझ्याला (पषृ्ठ १०२), पालथी मठू तोंडावर मारण े (पषृ्ठ 

१०९), नालासाठी घोडा (पषृ्ठ ११०), गाजराची पुांगी... वाजली तर वाजली नाहीतर 

मोडून खाल्ली (पषृ्ठ १७४), पड खाणे (पषृ्ठ १८४), असेल माझा हरी, तर दईेल 

खाटल्यावर (पषृ्ठ २०१), लीन होणे (पषृ्ठ २४४), बोल लावण े(पषृ्ठ २५१), तोंडात बोट 

घालणे (पषृ्ठ २५२), भ्राांत नसणे (पषृ्ठ २६०), सरड्याची धाव कुां पणापयांत (पषृ्ठ २७७), 

इरेस पेटणे (पषृ्ठ ३००), उर भरून येणे (पषृ्ठ ३०३), आवळा देऊन कोहळा काढणे (पषृ्ठ 

९), गाजराची पुांगी न वाजली तर मोडून खातात (पषृ्ठ १७), हत्ती जाऊन रे्पटू उरलाां (पषृ्ठ 

१२८), लाथ मारीन ितथां पाणी िनघेल (पषृ्ठ १६४), पदरी पडलां पिवत्र जाहलां (पषृ्ठ 

२१४), म्हणींच्या वापरातनू लोकसांस्कृतीचा आिवष्कार मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ 

या कादांबरीतनू प्रत्ययासयेतो.१९९० नांतरच्या कादांबरीतनू लेिखकाांनी म्हणी आिण 

वाक्प्रचाराांच्या माध्यमातनू भािषक, सामािजक, साांस्कृितक आिवष्कार  घडिवलेला 

आह.े 

४.९  समारोप अखण खनष्कषा 

१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतील आिवष्कारतांत्रामध्ये िनवेदनपद्चती, 

भाषार्ैली, लोकसांस्कृतीतील रचनाप्रकाराांचा प्रभाव, दृष्टाांत आिण म्हणी व वाक्प्रचार 
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याांचे सिवस्तर िवशे्लषण या प्रकरणात केलेले आह.े या आिवष्काराच्या रचनाप्रकाराांतनू 

वेगवेगळ्या समहूाांतील स्त्रीजीवन, व्यवस्थेिवरुद्चचा िवद्रोह, स्त्रीची सद्यिस्थती, परुुषी 

सांस्कृतीमळेु सहन करावा छळ आिण त्याच ेस्वरूप ह ेरचनाप्रकार अधोरेिखत करतात. 

या लोकसांस्कृतीतनू येणारे रचनाप्रकार प्रत्यक्षपणे स्त्रीवादार्ी जोडलेले नसले तरी 

त्यातनू स्त्रीवादाची भिूमका स्पष्ट होत.े या िवशे्लषणानांतर ‘१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत 

कादांबऱ्याांमधील आिवष्कारतांत्र’ या प्रकरणातनू हाती आलेले खनष्कषा पढुीलप्रमाण े

माांडता येतील. 

१.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीच्या र्ीषगकाांतनू स्त्रीसह सांपणूग 

मानवजातीच े जगणे प्रितिबांिबत होत.े परांपरेतनू येणाऱ्या नीितिनयमाांच्या, 

त्याआधारे केलेल्या र्ोषणाच्या िविवध कळा कादांबऱ्याांच्या र्ीषगकाांतनू 

अधोरेिखत होतात. उदा. किवता महाजन याांच्या कादांबरीचे असणारे ‘ब्र’ व 

मेघना पेठे याांच्या कादांबरीच ेअसणारे ‘नाितचरािम’ ह ेर्ीषगक. 

२.  कादांबऱ्याांची र्ीषगके स्त्रीजीवनार्ी िनगिडत आहते, त्या र्ीषगकाांतनू स्त्रीकें िद्रत 

जगणे येताना िदसत.े कादांबऱ्याांच्या र्ीषगकाांमध्ये प्रितकात्मकता िदसनू येत.े 

उदा. प्रितमा इांगोले याांच्या ‘बढुाई’ या कादांबरीचे र्ीषगक. 

३.   कादांबऱ्याांच्या अपगणपित्रकाांमधनू लेिखकाांचा दृिष्टकोण, भिूमका, तत्त्वज्ञान 

आिण िवचारधारा प्रकट होतात. अपगणपित्रका या र्ोषणािवरूद्च ठामपणे उभे 

राहणाऱ्या व्यिी, चळवळी आिण िवचारधारा व्यि होतात. 

४.  कादांबऱ्याांच्या अपगणपित्रकाांमधनू काही स्त्रीलेिखका पती याांच्यािवषयीची 

कृतज्ञता व्यि करतात. त्याांनी िदलेला आधार या अपगणपित्रकाांमधनू व्यि 
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होतो. आर्ा बग ेयाांची ‘भमूी’ ही कादांबरी बा. भ. बोरकराांना अपगण केलेली 

आह.े बा. भ. बोरकराांिवषयीची कृतज्ञता व्यि झालेली आह.े 

५.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत बहुताांर् कादांबऱ्याांची िनवेिदका स्त्री आह.े 

‘नाितचरािम’, ‘भमूी’, ‘रीटा वेिलणकर’ या कादांबऱ्याांच े िनवेदनतांत्र 

ततृीयपरुुषी आह.े ‘ब्र’, ‘रेघोट्या’ आिण ‘बढुाई’ या कादांबऱ्याांच े िनवेदनतांत्र 

प्रथमपरुुषी आह.े 

६.  बहुतेक कादांबऱ्याांमध्ये िनवेिदका ही स्त्री आह.े िनवेदन ह े ततृीयपरुुषी 

असल्याकारणाने कथानकाच्या चौकटीबाहरे राहून, घडणाऱ्या घटनाांकडे 

दरूस्थपणे पाहून त्यावर भाष्य करता येत.े 

७.  ततृीयपरुुषी िनवेदन अांिबका सरकार-(‘एका श्वासाचे अांतर’), किवता महाजन 

(‘ब्र’) व पात्रमखुी िनवेदन (आर्ा बगे- ‘भमूी’) पद्चतीचा वापर केलेला िदसनू 

येतो. यामळेु  कादांबरीतील घटनाांकडे वेगवेगळ्या दृिष्टकोणातनू पाहणे र्क्य 

होत.े 

८.  ‘रीटा वेिलणकर’ या र्ाांता गोखले याांच्या कादांबरीत फ्लॅर् बॅक या 

रचनातांत्राचा वापर केलेला आढळतो. वतगमानातनू भतूकाळ आिण 

भतूकाळातनू पनु्हा वतगमानात अस ेया रचनातांत्राच ेस्वरूप आह.े 

९.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत िहांदी आिण इांग्रजी भाषेतील र्ब्द 

आिण वाक्ये आढळतात. या र्ब्दकळेतनू व्यिींचा दजाग, त्याांचा व्यवसाय 

अधोरेिखत होतो. 
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१०.  आिदवासी सांस्कृतीतील िस्त्रयाांच्या िविवध नतृ्यगीताांतनू  सरकारिवरूद्चचा 

उद्रगे व्यि झालेला असनू सांवादात्मक पातळीवर येणाऱ्या िनवेदनातनू 

सरकारला जाब िवचारणाऱ्या आिदवासी स्त्रीच्या जगण्यातील खदखद, वेदना 

आिण उद्रगे प्रकटलेला आह.े 

११.  स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू दृष्टाांताांचाही समपगक वापर करून लेिखकाांनी आपले 

नात े दरे्ीवादार्ी जोडलेले आह.े उदा. किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या 

कादांबरीत येणारा भींगरूटीएचा दृष्टाांत. 

१२. म्हणी आिण वाक्प्रचाराांच्या माध्यमातनू भािषक, सामािजक, साांस्कृितक 

आिवष्कार १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबऱ्याांच्या माध्यमातनू घडिवलेला 

आह.े 

१३. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांब-याांची स्वतांत्र िनवेदनरै्ली असनू ती 

स्त्रीकें द्री आह.े 

१४.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांब-याांच्या रचनातांत्रामध्ये आर्यारुपाांवर 

स्त्रीवादी  िवचाराांचा  आिण भिूमकेचा प्रभाव जाणवतो. 

१५.  ‘नाितचरािम’ व ‘ब्र’ दोन कादांब-याांतनू लेिखका  भािषक बांडखोरी करताना 

िदसतात. ही भािषक  बांडखोरी भाषेच्या उपयोजनासांदभागत आह.े त्यामळेु 

म्हणी, वाक्प्रचार व परुुषाांनी वापरलेल्या िर्व्याांचा वापर करतात. 
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१६.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीत लेिखका आपले दयु्यमत्व नाकारत 

असल्यामळेु परुुषव्यििरेखाांच्या वचगस्वाला नाकारताना त्याांचे कृष्णधवल 

िचत्र रेखाटतात. 
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प्रकरण पाचवे 

 

ईपसंहार 

मराठी सािहत्यात साठोत्तरी कालखांडात िविवध प्रवाह उदयास आले. यामध्ये 

ग्रामीण, स्त्रीवादी, आिदवासी, जनवादी, भटक्या िवमिुाांचे सािहत्य, वांिचताांचे सािहत्य 

याांचा समावेर् होतो. प्रत्येक सािहत्यप्रकाराला स्वतःची भिूमका आिण वैचाररक बैठक 

आह.े १९७५ नांतर ग्रामीण आिण स्त्रीवादी सािहत्यप्रवाहाांचा प्रसार आिण प्रचार व्यापक 

प्रमाणात झालेला आह.े ग्रामीण व स्त्रीवादी सािहत्य या प्रवाहाांनी मराठी सािहत्यात 

स्वतःचे स्वतांत्र स्थान िनमागण केलेले आह.े स्त्रीवादी सािहत्यप्रवाहामध्ये स्त्री 

कादांबरीकाराांचे योगदान बहुमलू्य स्वरूपाचे आह.े या योगदानाची  दखल घेण्यासाठी 

आिण या कादांबऱ्याांमधनू आढळणाऱ्या स्त्रीवादी जािणवाांचा प्रभाव, आर्यसतू्रे व 

आिवष्कारतांत्र याांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘१९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीतील स्त्रीवाद (काही िनवडक लेिखकाांच्या सांदभागत)’  या िवषयाांतगगत  

सांर्ोधनात्मक अभ्यास  केलेला आह.े ‘ब्र’, ‘नाितचरािम’, ‘भमूी’, ‘रीटा वेिलणकर’, 

‘एका श्वासाचां अांतर’, ‘रेघोट्या’ आिण ‘बढुाई’ या अभ्यासासाठी िनवडलेल्या 

कादांबऱ्याांतनू स्त्रीवादी जािणवाांचे आकलन करून घेतलेले आह.े  

मानवी जीवनाच्या सवग कक्षाांना सामावनू घेणारा ‘कादांबरी’ हा वाङ्मयप्रकार 

१९व्या र्तकाच्या मध्यावर उदयास आला. समाज व मानवी जीवनातील िविवध क्षेत्र े

आिण त्यातील पयागवरण याांना पकडताना मराठी कादांबरीने वेगवेगळी वळणे घेतलेली 

िदसतात. ितचा आर्य आिण रूप बदललेले िदसनू येत.े स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योत्तर 
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अर्ा दोन काळाांत मराठी कादांबरीने मराठी भाषा आिण सािहत्यव्यवहार यामध्ये 

मोलाचे योगदान िदलेले आह.े मराठी कादांबरीबाबत १९९० नांतरचा काळ हा अिधक 

आश्वासक आिण प्रवाही आह.े या काळातील समाजिवश्व कादांबरीतनू अिधक ठळक 

आिण सकसपणे िचित्रत झालेले आह.े या काळावर जागितकीकरणाचा प्रभाव 

असल्यामळेु  सामान्याांचे जगणे सामािजक, आिथगकदृष््टया गुांतागुांतीचे झालेले आह.े 

याचा पररणाम मानवी जीवनावर खोलवर झालेला िदसतो. या बदलेल्या जीवनमानाचा 

आलेख नव्वदोत्तर लेिखकाांनी कादांबऱ्याांतनू  रेखाटलेला आह.े या काळातील मराठी 

लेिखकाांनी स्त्रीत्वाचे भान ठेवत कादांबरी या वाङ्मयप्रकारातनू स्त्रीवादी जािणवा 

माांडलेल्या आहते. स्त्रीवादी जािणवा अधोरेिखत करण्यात प्रामखु्याने  किवता महाजन, 

आर्ा बग,े मेघना पेठे, र्ाांता गोखले, अांिबका सरकार, प्रितभा रानडे व  प्रितमा इांगोले 

या लेिखकाांचा वाटा मोलाचा आह.े या काळातील लेिखकाांनी आपले अनभुविवश्व 

कादांबरी या वाङ्मयप्रकारातनू अिधक सकस आिण सक्षमपणे माांडलेले आह.े या सांर्ोधन 

िवषयाची उिद्ङष्ट ेपढुीलप्रमाणे साांगता येतील. 

संशोधनाची ईखिषे्ट 

१. ‘स्त्रीवाद’ या िवचारप्रणालीचे आकलन करून घेणे. पािात्य आिण भारतीय 

पातळीवरील ‘स्त्रीवाद’ या िवचारप्रणालीचे स्वरूप अभ्यासणे. 

२. स्त्रीवादाची मलूतत्त्वे आिण स्त्रीवादी समीक्षापद्चतीचे स्वरूप अभ्यासणे. 

३.  कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराचे स्वरूप, ितच ेघटक  उलगडण,े पािात्य आिण 

भारतीय पातळीवर  कादांबरीचा अथग समजावनू घेणे. 
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४.  स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल, िस्थत्त्यांतरे याांचा र्ोध घेण.े 

स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातील कादांबरीचे स्वरूप, 

आर्यसतू्रे समजनू घेणे. 

५.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू व्यि होणाऱ्या स्त्रीवादी जािणवाांच े

स्वरूप तपासणे. 

६. या काळातील िस्त्रयाांच्या व्यििगत व व्यावसाियक जीवनात उद्भवणारे िविवध 

प्रश्न, त्या प्रश्नाांची माांडणी या काळातील लेिखका कर्ा पद्चतीने करतात, ह े

पाहणे. 

७. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतील  आिवष्कारतांत्र तपासणे.  

हा अभ्यास एकूण चार प्रकरणाांत केलेला आह.े यामध्ये ‘स्त्रीवादः सांकल्पना व 

स्वरूप’, ‘स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल’, ‘१९९० नांतरच्या मराठी 

लेिखकाांच्या कादांबरीतील जािणवा’ आिण ‘१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या 

कादांबरीतील आिवष्कारतांत्र’. १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीत 

आढळणारा  स्त्रीवाद या िवचारप्रणालीची मीमाांसा केलेली आह.े ‘उपसांहार’ या 

महत्त्वपणूग प्रकरणात सांपणूग सांर्ोधनाअांती हाती आलेल्या िनष्कषाांची माांडणी करावयाची 

आह.े त्यापवूी प्रबांधातील  चार प्रकरणाांतनू माांडलेल्या अभ्यासाचा आढावा घेणे 

क्रमप्राप्त वाटते. 

‘स्त्रीवाद : सांकल्पना व स्वरूप’ या प्रबांधाच्या पिहल्या प्रकरणात स्त्रीवाद ही 

सांकल्पना िवस्ततृपणे माांडलेली आह.े ‘स्त्रीवाद’ ही पािात्य सांकल्पना असनू इांग्लांड, 

अमेररका, िान्स या दरे्ाांतनू ती भारतात आलेली आह.े स्वातांत्र्योत्तर कालखांडात 
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स्वतःचे वेगळेपण िसद्च करणारी स्त्रीवाद ही राजकीय िवचारप्रणाली आह.े या 

िवचारप्रणालीमागे अथगकारण, समाजकारण आह.े त्याचा वेध या प्रकरणात घेतलेला 

आह.े स्त्रीवादाच्या वेगवेगळ्या व्याख्या, त्यातनू व्यि होणारा अथग साांिगतलेला आह.े 

या व्याख्याांचे पररर्ीलन केल्यानांतर स्त्रीवाद म्हणजे परुुषप्रधान व्यवस्थलेा, ितच्या 

सत्ताकें द्राांना िवरोध करणारी, व्यवस्थेने िनमागण केलेल्या दयु्यम भिूमकाांना नकार दणेारी 

आिण िविवध के्षत्राांत समानता प्रस्थािपत करणारी सांघषगर्ील िवचारप्रणाली असल्याचे 

िसद्च होत.े या प्रकरणात ‘स्त्रीवाद’ या सांकल्पनेच्या उत्क्राांतीचा इितहास तीन टप्पप्पयाांतनू 

माांडलेला आह.े इांग्लांड, िान्स आिण अमेररका या दरे्ाांतील स्त्रीवादाचा उगम, 

त्यापाठीमागची पाश्वगभमूी स्पष्ट केलेली आह.े स्त्रीवाद ही राजकीय जाणीव असल्याचे 

अधोरेिखत करून ितच्यातील िविवध टप्पप्पयाांचा उलगडा करून दाखिवलेला आह.े 

पािात्य स्त्रीवाद स्पष्ट करून हा स्त्रीवाद माांडणाऱ्या िविवध पािात्य िवचारवांत िस्त्रयाांच्या 

लेखनाचा परामषग घेतलेला आह.े त्यामध्ये मेरी वलुस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअटग िमल, केट 

िमलेट, एलेन र्ोवॉल्टर, बेटी ििडन, िसमॉन द बवुा, व्हिजगिनया वलु्फ आदींच्या 

िवचाराांचा आधार घेऊन पािात्य स्त्रीवादाचे स्वरूप उलगडलेले आह.े यानांतर 

स्त्रीवादाच्या िविवध िवचारधाराांचे िववेचन केलेले आह.े त्यामध्ये जहाल स्त्रीवाद, 

मवाळ स्त्रीवाद, माक्सगवादी स्त्रीवाद, काळा स्त्रीवाद, पयागवरणीय स्त्रीवाद याांचा अभ्यास 

केलेला आह.े स्त्रीवादी समीक्षा व ितच े िविवध प्रकार माांडलेले आहते. स्त्रीवादी 

समीक्षेची गिृहतके, स्त्रीवादी समीक्षेची वैिर्ष््टये, मलूतत्त्व ेस्पष्ट केलेली आहते. ‘स्त्रीवाद: 

सांकल्पना आिण स्वरूप’ या प्रकरणाचा िवचार करताना पािात्य स्त्रीवाद आिण भारतीय 

स्त्रीवाद याची रचना वेगळी असल्याचे जाणवते; परांत ु हते ु एकच असल्याचे िदसत.े 

पािात्य दरे्ात स्त्रीच्या हक्काांबाबत जागतृी अठराव्या र्तकात झाली; मात्र भारतात 
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स्त्रीवाद रूजण्यासाठी १९७५ ह े साल उजडावे लागले. स्वातांत्र्यपवूग कालखांडात 

झालेल्या भारतीय समाजसधुारकाांच्या चळवळी, िब्रिटर्ाांनी केलेले कडक कायद ेआिण 

स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातील भारतीय सांिवधान यामळेु भारतात स्त्रीवाद भक्कमपणे उभा 

रािहलेला िदसतो. 

‘स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल’ ह े प्रबांधाचे दसुरे प्रकरण आह.े या 

प्रकरणात स्वातांत्र्यपवूग आिण स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातील स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीचा 

आढावा घेतलेला आह.े कादांबरी या वाङ्मयप्रकाराची सैद्चाांितक माांडणी, ितची 

िनिमगतीप्रिक्रया पाहताांना, प्र. बा. बापट, ना. वा. गोडबोले, भालचांद्र नेमाडे, एच. जी. 

वेल्स याांनी  केलेल्या कादांबरीच्या व्याख्याांतनू  कादांबरीचे स्वरूप उलगडून दाखिवलेले 

आह.े स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीची वाटचाल स्वातांत्र्यपवूग कालखांड आिण स्वातांत्र्योत्तर 

कालखांड अर्ी वगगवारी करून माांडलेली आह.े उगमापासनू १८८५ पयांतचा कालखांड 

१८८५ ते १९२०, १९२० ते १९५० आिण १९५० ते १९९० पयांतची कादांबरी आिद 

टप्पप्पयाांच्या आधारे कादांबरीचे वगीकरण केलेले आह.े स्वातांत्र्यपवूग कालखांडात साळूबाई 

ताांबवेकर, पांिडता गोदावरीबाई, कािर्बाई कािनटकर, जानकीबाई दसेाई, यर्ोदाबाई 

भट, कमलाबाई बांबेवाला, िवभावरी िर्रूरकर, गीता सान,े पे्रमा कां टक, कृष्णाबाई मोटे 

आिद स्त्रीलेिखकाांच्या कादांबरीचा आढावा घेत या काळातील स्त्रीिलिखत कादांबरीचे 

आर्यिवर्ेष नोंदवलेले आहते. या काळातील स्त्रीिलिखत कादांबरीवर परुुषिलिखत 

कादांबरीचा प्रभाव असलेला जाणवतो. मनोरांजन, अध्यात्म, पौरािणकता, स्त्रीचे दःुख 

अर्ा िवषयाांवर या कादांबऱ्या बेतलेल्या आहते. कौटुांिबक, पौरािणक, राजकीय, 

मनोिवशे्लषणात्मक, महानगरीय व चररत्रात्मक करून ‘स्वातांत्र्योत्तर कालखांडातील 

स्त्रीिलिखत कादांबरी’चा आढावा घेतलेला आह.े यामध्ये ज्योत्स्ना दवेधर, िनमगला 
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दरे्पाांडे, लीला दीिक्षत, रेण ू दरे्पाांडे, सरु्ीला खडपेकर, कमल दसेाई, चांद्रप्रभा 

जोगळेकर, आर्ा परुळेकर, लीला श्रीवास्तव सािनया, मणृािलनी जोर्ी, र्ैलजा राजे, 

सांजीवनी खेर, गौरी दरे्पाांडे, सािनया आिद लेिखकाांच्या कादांबऱ्याांच्या आधारे या 

काळातील कादांबरीची वाटचाल अधोरेिखत केलेली आह.े 

‘१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या कादांबरीतील स्त्रीवादी जािणवा’ ह े ितसरे 

प्रकरण आह.े या प्रकरणात अांिबका सरकार याांच्या ‘एका श्वासाच ेअांतर’, र्ाांता गोखले 

याांच्या ‘रीटा वेिलणकर’, प्रितभा रानडे याांच्या ‘रेघोट्या’, प्रितमा इांगोले याांची ‘बढुाई’, 

आर्ा बग ेयाांची ‘भमूी’, मेघना पेठे याांची ‘नाितचरािम’ आिण किवता महाजन याांच्या 

‘ब्र’ या कादांबरीच्या माध्यमातनू स्त्रीवादी जािणवा तपासलेल्या आहते. या प्रकरणात 

समाजसांवेदन, स्वत्व, मनोदिैहकता, र्ोषण, नीितमलू्याांमधील िस्थत्त्यांतर, माणसूपण व 

स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव  या मदु्याांच्या आधारे १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीतील स्त्रीवादी जािणवाांचा अभ्यास केलेला  आह.े स्वातांत्र्यानांतर िर्क्षणाने 

सधुारलेली ही िस्त्रयाांची दसुरी िपढी. जागितकीकरण ही िस्त्रयाांच्या जीवनावर पररणाम 

करणारी या काळातील सवाांत महत्त्वाची घटना आह.े या प्रिक्रयेने स्त्रीजीवन आांतबागह्य 

बदलले. उपभोग्य वस्त ूते ब्रॅण्ड अस ेितच ेस्वरूप झाले. र्ोषणाच्या पद्चती आिण जागा 

बदलल्या. त्याचा र्ोध या कादांबऱ्याांमधनू प्रामखु्याने िदसनू येतो. त्याचा िवचार या 

प्रकरणात केलेला आह.े स्त्रीला गवसलेले स्वत्व, त्यातनू ती स्वतःकडे आिण 

समाजवतगनाकडे कसे पाहत,े त्यातनू त्याांचा चाललेला माणसूपणासाठीचा सांघषग, स्त्री 

म्हणनू केला जाणारा वेगळा व्यवहार आिण िलांगािधष्ठीत िवषमता, नीितमलू्याांमध्ये 

होणारे िस्थत्त्यांतर, परांपरा आिण आधिुनकता याांचा ताळेबांद घालताना करावी लागणारी 

कसरत, त्यातनू बदलणारे नातेसांबांध आिण त्याबाबत होणारी जाणीव आदींचा िवचार 
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या प्रकरणात केलेला आह.े यािर्वाय भारतीय स्त्रीला पारांपररक सांस्कृतीत जगावे लागत 

असल्यान ेितला चौकटी ओलाांडून जगताना परुुषाचा सहवास आिण त्यािवषयीची ओढ 

तटुत नाही. त्यामळेु भारतीय समाजव्यवस्थेत राहून स्त्रीला स्त्रीवाद जोपासावा लागतो. 

त्यातनू ती आपल्या र्ारीररक गरजाांकडे कर्ी पाहत,े त्याचाही िवचार या प्रकरणात 

केलेला आह.े स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव या मदुद््यात १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू 

िस्त्रयाांच्या र्रीरसांवेदनाचा स्वतांत्र अनभुव व्यि झालेला आह.े िस्त्रयाांच्या र्रीराच्या 

नैसिगगक ठेवणीनसुार स्त्रीिविर्ष्ट अनभुव व्यि होतात. स्तनपान , मािसकपाळी, 

बलात्कार, गभगपात, र्ारीररक र्ृांगार या  अनभुवाांना िस्त्रयाांच्या स्वतांत्र जािणवेचा 

ओलावा लाभलेला असतो. या अनभुवाांमध्ये िस्त्रयाांच े र्रीर िविर्ष्ट प्रकारे साद-

प्रितसाद दते असत ेत्यामळेु तो अनभुव परुुषाांच्या अनभुवापेक्षा वेगळा ठरतो. 

जागितकीकरणाच्या उदयानांतर या लेिखकाांनी आिवष्कारणासाठी िवकिसत 

केलेले नवे रचनातांत्र, लेखनासाठी आिवष्करणाची वापरलेली नवीन रूपे, त्याांच ेस्वरूप 

आिण  िविवध  घटक, आिवष्कारतांत्रातनू व्यि होणारा लेिखकाांचा दृिष्टकोण, आदींचा 

अभ्यास ‘१९९० नांतरच्या मराठी लेिखकाांच्या कादांबरीतील आिवष्कारतांत्र’ चौर्थया 

प्रकरणात केलेला आह.े कादांबरीची र्ीषगके आिण त्यातनू व्यि होणारा िवचार, 

अपगणपित्रकाांमधनू व्यि होणारा आर्य, कादांबरीतील पात्राांच े वणगन, िनवेदनपद्चती, 

भाषार्ैली, भािषक बांडखोरी,  लोकसांस्कृतीतील रचनाप्रकाराांचा वापर, दृष्टाांत, 

स्थळकाळप्रदेर्, बोलीभाषा, त्यातील गीतरचना, प्रितमा आिण प्रतीके, आदींचे 

िववेचन या प्रकरणात केलेले  आह.े १९९० नांतरच्या कादांबरीच्या र्ीषगकाांमधनू  

लेखनिनिमगतीच्या प्रिक्रयेत कुटुांबातील वडीलधाऱ्या माणसाांचा असलेला सांबांध अिधक 

ठळकपणे िदसतो. कौटुांिबक नातेसांबांधािवषयीचे पे्रम या अपगणपित्रकाांतनू िदसनू येत.े 
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मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीची अपगणपित्रका समाजजीवनाच्या सांपणूग 

इितहासाची माांडणी करते. १९९० नांतरच्या कादांबरीची र्ीषगके स्त्रीजीवनाचा कोलाहल 

माांडताना िदसतात. उदा. किवता महाजन याांच्या कादांबरीचे र्ीषगक ‘ब्र’ आह.े अांिबका 

सरकार (‘एका श्वासाचे अांतर’), प्रितभा रानडे (‘रेघोट्या’), प्रितमा इांगोले (‘बढुाई’) ही 

र्ीषगके स्त्रीजीवनाचे िविवध कां गोरे स्पष्ट करतात. १९९० नांतरच्या  स्त्रीकादांबरीकाराांनी 

स्त्रीव्यििरेखेला प्राधान्य दते परुुष व्यिीरेखा तेवढ्याच ताकदीन ेआपल्या कादांबऱ्  यातनू 

रेखाटलेल्या  आहते. लेिखकाांनी  कादांबरीच्या आर्यसतू्राांमध्ये स्त्रीपात्राांना प्राधान्य दते 

परुुषपात्राांच्या दयु्यमत्वाला महत्त्व िदलेले आह.े त्यामळेु कादांबरीत िस्त्रया या नाियका 

म्हणनू तर परुुष ह ेखलनायकासारखे येतात. काही वेळेला  परुुषाांमधील परुुषीवतृ्ती ही 

परुुषाांना खलनायकत्व दतेाना िदसत.े त्यामळेु िस्त्रयाांच्या लेखनामध्ये स्त्री-परुुष 

व्यििरेखा या कृष्णधवल स्वरुपात येतात. परुुष लेखकाांच्या लेखनद्चतीपेक्षा स्त्री 

लेिखकाांच्या वेगळ्या जािणवा असल्यान े त्या िनवेदनतांत्राचा वेगळा उपयोग करताना 

िदसतात. एवढेच नव्ह े तर कादांबरीच्या रचनातांत्रािवषयीसदु्चा या लेिखका मोडतोड 

करतात. किवता महाजन आिण मेघना पेठे या दोन लेिखका रचनातांत्राचे प्रयोग आपल्या 

कादांबऱ्  याांतनू करताना िदसतात. त्या केवळ िनवेदनतांत्राचा िवचार करून थाांबत नाहीत 

तर कादांबरीचे रचनातांत्रच बदलतात. किवता महाजन याांनी ‘ब्र’  या कादांबरीत तसेच 

मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीच्या रचनातांत्रामध्ये सांवादरै्ली, 

पत्रात्मकर्ैली, दृकश्राव्यर्ैली, नाट्यात्मकरै्ली, प्रश्नाथगकर्ैली, मलुाखतसदृश्य 

भािषकर्ैलीचा वापर करतात.‘रीटा वेिलणकर’, ‘नाितचरािम’ या कादांबरीत इांग्रजी 

भाषेतील वाक्ये येताना िदसतात. त्याचा िवचार भाषार्ैली या माध्यमातनू केला आह.े  

लोकसांस्कृतीतील गीताांचा समपगक वापर किवता महाजन याांच्या ‘ब्र’ या कादांबरीत 
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िदसनू येतो. आपला िवचार, काळ, पररिस्थती याांचा सांदभग दर्गिवण्यासाठी दृष्टाांताांचा 

आधार घेतलेला िदसतो. त्याचाही अभ्यास या प्रकरणात केलेला आह.े सांर्ोधनाअांती 

आलेले िनष्कषग पढुीलप्रमाणे माांडता येतीत. 

१.  स्त्रीवाद ही कृितर्ील राजकीय िवचारप्रणाली आह.े मानवी समाजव्यवस्थेचा 

मळुापासनू र्ोध घेण्याच े कायग स्त्रीवाद ही िवचारप्रणाली करते. परुुषसत्ताक 

व्यवस्थेच्या िनिमगतीत स्त्रीच्या र्ोषणाची मळेु असल्याचे िनदर्गनास आणते. 

सामािजक घटकाांच े पनुमूगल्याांकन करत स्त्रीच्या र्ोषणाचा इितहास स्त्रीवाद 

अधोरेिखत करतो. स्त्रीला स्वतःच्या अिस्तत्वाचा र्ोध घ्यायला स्त्रीवाद भाग 

पाडतो. 

२.  स्त्रीला स्वतःचे माणसूपण असनू स्त्रीही माणसू आह े आिण माणसूपणाचे सवग 

हक्क आिण अिधकार ितला िमळाले पािहजेत याांची घोषणा स्त्रीवादातनू होताना 

िदसत.े पािात्य आिण भारतीय स्त्रीवाद हा वेगवेगळ्या प्रदरे्, सांस्कृतीर्ी 

िनगडीत असल्याने त्याचे स्वरूप दरे्परत्वे बदलताना िदसत.े 

३.  स्त्रीवादी समीक्षा प्रस्थािपत, अिभजन, परुुषी दृिष्टकोणातनू होणाऱ्या समीक्षात्मक 

ठोकताळ्याांना नकार दते.े स्वतःचे सौंदयगर्ास्त्र िवकिसत करण्याची घोषणा करत 

वेगळ्या िनकषाांवर िस्त्रयाांच्या सािहत्याचे मलू्यमापन, समीक्षात्मक िववेचन 

व्हाव,े असा आग्रह स्त्रीवादी समीक्षापद्चती करताना िदसत.े 

४.  साळूबाई ताांबवेकर याांच्या ‘चांद्रप्रभािवरहवणगन’ या कादांबरीने स्त्रीिलिखत मराठी 

कादांबरीचा पाया घातलेला िदसतो. िवभावरी िर्रूरकर याांच्या ‘बळी’ या 

कादांबरीने स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीला वास्तववादाचे, सामािजकतेचे 
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अिधष्ठान िदलेले िदसत.े तर गौरी दरे्पाांडे आिण कमल दसेाई याांनी 

परुुषीवचगस्वातनू मराठी स्त्रीिलिखत कादांबरीची सटुका केलेली िदसते. 

५.  मनोरांजन ते अिस्तत्ववाद असा प्रवास मराठी स्त्रीिलिखत कादांबरीचा उगमापासनू 

ते १९९० पयांत दाखिवता येतो. या काळात मराठी कादांबरीने वेगवेगळी वळणे 

घेतलेली िदसतात. सामािजक व राजकीय चळवळी, िर्क्षणाचा प्रसार, भारतीय 

राज्यघटना, िर्क्षणाचे सावगित्रकीकरण, १९७५ स्त्रीमिुीच े वषग आिण १९९० 

नांतरचे जागितकीकरण या घटनाांमळेु स्त्रीजीवन आिण स्त्रीिलिखत कादांबरी 

बदलत गेलेली िदसत.े 

६.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू स्त्रीकें द्री जीवनावकार् िचित्रत झालेला 

आह.े स्त्रीची जीवनसांस्कृती,  ितची घसुमट, कौटुांिबक व व्यवसाय यातील 

र्ारीररक व   मानिसक ताणतणाव याांचे िचत्रण या कादांबऱ्याांतनू येत.े 

७.  कादांबरीलेखन करणाऱ्या काही लेिखका िविवध सामािजक चळवळीत कायगरत 

असल्यान ेस्त्रीच्या मनातील भाविवश्व या कादांबऱ्याांमधनू जसेच्या तस ेआलेले 

आह.े उदा. किवता महाजन या सामािजक सांस्थाांमध्ये सिक्रय होत्या, त्यामळेु 

त्याांच्या कादांबरीत येणारी प्रफुल्ला ही अिधक सामािजक वास्तवाचे भान प्रकट 

करताना िदसते. 

८.  १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत कादांबरीतनू समाजाच्या रूढ, िलांगभेदािधिष्ठत 

मलू्यव्यवस्थेचे दर्गनदखेील घडताना िदसत.े परुुषाला जर्ा भावना आहते, 

तर्ाच माणसू म्हणनू स्त्रीलादखेील मनोदिैहक जािणवा आहते. त्यामळेु स्त्रीच्या 

मनाचा िवचार केला पािहजे. हा िवचार  या कादांबऱ्याांतनू पढेु येतो. 
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९.  स्त्रीिलिखत मराठी कादांबरीतनू येणाऱ्या नाियका या उच्चवणीय समाजातल्या 

आहते. अपवाद किवता महाजन याांची ‘ब्र’ मधील प्रफुल्ला, प्रितमा इांगोले 

याांची ‘बढुाई’मधील गोकणाग. त्यामळेु उच्चवणीय नाियकाांचा सांघषग हा र्ारीररक 

पातळीवरचा अिधक आह.े सामािजक पातळीवर त्याांना अिधक लढावे लागत 

नाही. या कादांबऱ्या स्त्रीच्या दहेाचा अिधक िवचार करतात. परांत ुस्त्रीला लैंिगक 

पातळीवर काबतू ठेवणाऱ्या व्यवस्थेचा िवचार करताना िदसत नाहीत. म्हणनूच 

‘रीटा वेिलणकर’ला फुटलेला आरसा िप्रय वाटतो. समाजव्यवस्था नाकारण्याच े

धाडस केवळ परुुष नाकारण्यातनू या नाियका करताना िदसतात. उदा. पनुिवगवाह 

करणारी मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’मधील मीरा. 

१०. मेघना पेठे, आर्ा बग,े र्ाांता गोखले, अांिबका सरकार या लेिखका स्त्रीकडे रूढ, 

परांपरावादी दृष्टीतनू स्त्रीकडे पाहताना िदसत नाहीत. त्याांनी रेखाटलेल्या मीरा, 

मैिथली, रीटा, कावेरी याांचा िवचार याबाबत करता येतो. 

११.  स्त्री-परुुष सांबांधाकडे पाहण्याचा व मानवी नातेसांबांधाबाबतचा िनखळ दृिष्टकोण 

या कादांबरीतनू िदसनू येतो. परुुषाकडे या कादांबरीतील नाियका खलनायकाच्या 

रूपात पाहताना िदसत नाहीत. तर िमत्र आिण सखा या दृष्टीतनू पाहतात. 

जागितकीकरणाच्या प्रभावातनू या काळातील स्त्रीवादी जाणीव घडलेली आह.े 

१२.  स्त्रीर्ोषणाच्या जािणवेतनू आत्मिनभगर, सवागथागने प्रबळ, स्वतःच्या अिस्तत्वावर 

गाढ श्रद्चा, परुुषी व्यवस्थेला िवरोध असा पररवतगनवादी प्रवास मेघना पेठे, 

किवता महाजन, आर्ा बग े याांच्या कादांबरीत िदसनू येतो. रोमॅ ांिटक सांघषागत 

गुांतलेल्या नाियकेचे उदाहरण म्हणनू प्रितमा रानडे  याांच्या ‘रेघोट्या’मधील 
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िनमगलाकडे पाहता येत.े परुुषीव्यवस्थेला सहजपणे र्रण जाणारी आिण 

आपल्याला आवडणाऱ्या परुुषाला रांगात बांिदस्त करून आपल्या भावना 

मारणारी िनमगला रोमँिटक सांघषग जपताना िदसत.े भारतीय समाजव्यवस्थेत राहून 

परुुषाला नाकारणाऱ्या रीटा वेिलणकर आिण िनमगला या दोन नाियकाांचा सांघषग 

रोमँिटक वाटतो. 

१३. महानगर, र्हर, खेडे असा िवषयवस्तूांचा िवस्तार १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत 

कादांबरीत झालेला िदसतो. प्रितमा इांगोले याांच्या कादांबरीतनू येणारी गोकणाग ही 

ग्रामीण पटलावर भरडल्या जाणाऱ्या स्त्रीचे प्रितिनधीत्व करत.े त्यामळेु प्रितमा 

इांगोले याांची ‘बढुाई’ ही कादांबरी वेगळे अनभुविवश्व साकारताना िदसत.े 

१४. परुुषलेखकाांच्या लेखनद्चतीपेक्षा स्त्रीलेिखकाांच्या वेगळ्या जािणवा असल्याने 

त्या िनवेदनतांत्राचा वेगळा उपयोग करताना िदसतात. एवढेच नव्ह े तर 

कादांबरीच्या रचनातांत्रािवषयीसदु्चा या लेिखका मोडतोड करतात. किवता 

महाजन आिण मेघना पेठे या दोन लेिखका रचनातांत्राच े प्रयोग आपल्या 

कादांबऱ्  याांतनू करताना िदसतात. त्या केवळ िनवेदनतांत्राचा िवचार करून थाांबत 

नाहीत तर कादांबरीचे रचनातांत्रच बदलतात. किवता महाजन याांनी ‘ब्र’ या 

कादांबरीत तसेच मेघना पेठे याांच्या ‘नाितचरािम’ या कादांबरीच्या रचनातांत्रामध्ये  

िविवध प्रयोग करतात. या रचनातांत्रावर स्त्रीवादी िवचाराांचा आिण भिूमकेचा 

प्रभाव जाणवतो. 

१५ िनवेदनाच्या पातळीवर प्रथमपरुुषी, ततृीयपरुुषी िनवेदनतांत्राचा वापर, 

लोकगीताांचा वापर, दृष्टाांतनू येणारी प्रितकात्मकता, उपमा आिण प्रितमा व 
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प्रितकाांच्या वापरातनू येणारे स्त्रीजीवन, िहांदी, इांग्रजी भाषेच्या समावेर्ाने येणारी 

सकसता, म्हणी आिण वाक्प्रचाराांच्या माध्यमातनू भािषक, सामािजक, 

साांस्कृितक आिवष्कार १९९० नांतरच्या स्त्रीिलिखत मराठी कादांबऱ्याांच्या 

माध्यमातनू घडिवलेला आह.े 

*************** 
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