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मराठी सािह यातील

ीवाद : जािणवा आिण आकलन

ीमती वंदना उ मराव वरकड
वामी िववेकानंद महािव ालय, मं ठा, िज.जालना.

ा तािवक :
भारतात पारंपािरक जाती यव थेचा कुटुं ब यव थेवर बराच
भाव आहे . ढ असले या िनयमानुसार एकाच जातीचे जोडीदार
िनवडले जातात. यात पु ज माचे िवशेष काही वेगळे च आहे . या
बरोबरच मह वपू ण बाब हणजे कुटुं ब ही िपतृ स ाक अस यामुळे
वीचे कुटुं बातील थान आजही दु यम आहे . पारंपिरक कुटुं बात
य तचे सुख, मन, िवचार, मत, िनणय यापे ा कुटुं बाची परंप रा,
ित ठा या गो ट ना ाधा य असते . भारतात आज २१ या शतकाही
वरदि णा घे णे तु य ठरते. कुटुं बातील िनणय वातं यािधकार पु षा या हातात अस यामुळे पु षक ी कुटुं ब
िदसतात. पण या कुटुं बात
यां ना वतःची वेगळी ओळख असणे ही संक पना भारतीयां या अजूनही गळी
उतरलेली नाही. िववाहानं तर गभसं कार दे ऊन ी ही पु षातच सामावलेली आहे . ितला वतःचे य त नाही,
ती दु बल आहे . असेच िवचार ह तां तरीत होत अस याने अपवादा मक
या हणजेच मू ठभर पां ढरपेशा वग तील
या वतःचा िवकास क न घेताना िदसतात. उलटप ी म यमवग य, ामीण भागातील चाकोरीब जीवन
जगणा या
यां या मते पु षाची अध िगनी ही यांची ओळखही यांना भूषणावह वाटते.
भारतीय समाजात कुटुं बसं थेइतकाच भारतीय माणसा या जीवनिवषयक
टकोनाचा मू ळ आधार
धम ा आहे . येथील कौटुं िबक, वैवािहक, सामािजक व आ थक जीवनाला धम चे अिध ठान आहे . हदू धम म ये
पु षाथ ची चार येय सांिगतली आहे त. धम, अथ, काम, मो परं तु ही चारही येये समथपणे पेलणा या ी या
ी वाची येय हटली जात नाहीत. उलट काही धम ंथांम ये
यां ब ल अपिस ांत मांडलेले िदसतात.
अनािदकालापासून ीसाठी केले या िनयमावलीत आजही िवशेष फरक पडलेला नाही.
यां ची सोळा ंगाराची
जोपासना कर याची परं परा या ना या कारणाने आजपयत चिलत आहे .
यां या बा आिण आंतिरक ंगाराचे
व प पु षांनी आखू न िदलेले होते. यात व पात वावरणा या पु कळ
या आपणास आढळतात. पु षांनी
आखू न िदले या िनयमावलीचा पुढील माणे माणे समावेश होतो. चोळी अंगाबरोबर घालणे, यो य व बेताचे
दािगने घालणे, साडी यव थत नेसणे, गजगती असणे , हिरणा ी असणे , वेणीफणी िन य करणे, सुवािसक फु ले
माळणे, ने ात काजळ घालणे, कुं कू कपाळी लावणे, शरीर सडपातळ ठे वणे, गौर वणकांती राखणे, िन ा थोडीशीच
घे णे, हसतमुख असणे , मधुर भा य करणे , हात राखू न खच करणे , आदराित य करणे , आिण अंत ंगार अपेि त
होता अपेि त होता. तो पुढील स ु णांनी यु त असा, "दया, मा, शांती, ीती, िनती, भ ती, चातुय, धैय, सिह णु ता,
ानलालसा"१ या उदाहरणांत ून, िनयमावलीतून आताही वखु शीने जाणा या
या भारतात कमी नाहीत.
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पु षांपे ाही अंध ाळू असणा या
यां चे ब हं शी त हे यां या पतीसाठी, कुटुं बासाठी आहे . हिरतािलका,
वटपौ णमा, मंगळागौर, वैभवल मी त यांची उपासना व तवैक ये करणा या मुली,
या घरोघरी आढळतात.
हणू नच अशा ढीि य, परं प राि य सुवािसनी या देशात ीवाद ही संक पना फ त क पनापातळीवर या ये या
संबंधात पु तकी जगापुरती आहे . की, भारतात वा तवात ीवाद जू पहातोय ? हा न सतत भेडसावत आहे .
मा
ीवाद ही आकारास आलेली संक पना हणजेच ी न, ी मु ती वाटचाल, ी वातं य याचे च
एक अंग आहे . साहिजक ी आिण पु ष िमळू न तयार होणा या कुटुं ब यव थेत आिण िववाह यव थेत पडले या
िठण या हणजे ीमु ती चळवळ होय.
ीवाद व प :
भारतीय भारतीय कुटुं ब यव थेमुळे, िववाहसं थेमुळे अनेक ना यांनी भारतीय ी बांधली गेली आहे .
पय याने नाती आिण ना यांनी येणारी बंधने ीयां या याय-अ यायाला कारणीभूत होत आहे त. तसेच नाते यव था
चोख अस यामुळे बंधनाबरोबर
यां साठी दज सु ा ठरले ला आहे . यामुळे कुटुं बात भूिमकांचे संघष, दज
यव थेने उठणा या कवा उठले या वादळांना, संघषनाच
ीमु ती चळवळ हटले गेले आिण या संघष नी
गाठलेले टोक हणजे ीवाद होय.
वीवाद हणजे पु षांपासून फारकत, कुटुं ब यव थेचे उ चाटन, अवा तव ी वातं य या गैरसमजुतीचे
लोण पसर यामुळे अनेक
यां चीच िवशाभूल होत आहे . मागे वळू न पहाता ल ात येते की, महदंबापासू न
वेणाबाईपयत या अनेक
यां नी चिलत चाकोरीबाहे रील जीवन जगू न सािह यातही कतृ व गाजवले आहे . मा ,
म ययु गीन कालखंडात पडदा सं कृ तीने
यां चे अवमू यन केले आहे . पारंपिरक सं ा ीभोवती इतकी प की
गु ंफली गेली की पु ष तर
ला दु यम समजतच परं तु तथाकिथत ीसु ा कम चे भोग हणत दबले या हु कारांनी
जगताना प ट िदसते. ीकडे बघ याचा टकोन अनु पादक, दासी, उपभो य व तु, मालकी ह क असा झाला
होता. याच दर यान १८८२ म ये ताराबाई शदे या ी-पु ष तुलना या ंथाने ीवादाची पिहली वैचािरक मांड णी
केली. इथूनच ी िश णाची, ी चळवळीची सु वात झाली. ी वतः उ ांती या ट यात ितचे कौटुं िबक,
सामािजक थान या बाबत जाग क होऊ लागली. िसमॉन िद बो हा या च ले िखकेने १९४९ साली िद सेकंड से स'
या ंथातून ीवादी िवचारधारेची पायाभूत मांडणी केली आिण ी नांकडे डोळसपणे पाह यास येक य तीस
उ ु त केले . अशा कारे ीची सनातन ितमा पुसणे,
यांची गु लामिगरी थांबवणे, याचबरोबर स म माणू स
हणू न जग याची संधी िमळिवणे हे
ीवादाचे उि ट झाले आहे . ीवादा या व पाब ल डॉ. मंगल वरखेडे
हणतात की, "समाजकारण, अथकारण, राजकारण, कला व वाडमय यवहार या सव े ात
यां या वा ाला
आलेले दु यम थान नाका न माणू सपणाचा मािध टीत ह क ह क ा त कर यासाठी केलेली राजकीय चळवळ
हे ीवादाचे सवसाधारण व प आहे "२ डॉ. मंगला वरखेडे यां या मताशी मी सहमत आहे . ीवादाने राजकीय
णालीचे व प धारण केलेले आहे . भारतात कुटुं ब यव थेला मह व आहे . इथे पु षस ाक कुटुं बप ती
अस यामुळे कुटुं बातील, समाजातील िनणय वातं य अिधकार पु षाकडे आहे . हणजे एका बाजुला भारतात
लोकशाही आिण येक कुटुं बात मा पु षाची हु कुमशाही अ त वात आहे . परं परेने पु षाला उ च दज िद यामुळे
साहिजकच ीकडे किन ठ व आले आहे . असे हटले जाते की, ी आिण पु ष ही संसाररथाची दोन चाके आहे त.
परं तु वा तवात मा
ी-पु ष हणजे सायकलची दोन चाके वाटतात, की यात ओझे वाह याची सोय माग या
चाकावर आिण ेक लावला तर मागील चाक थम थांबते अशी डावी अव था ीवग ची झाली आहे . पु षी
अहं कारामुळे
यांची गळचेपी होते आहे . या वा तवाची ज हा
यां ना जाणीव झाली. ते हापासून
यां नी ी
ह कासाठी लढा ायला सु वात केली. लोकशाही असणा या दे शातील
यां ना वतः या ह कासाठी
अ त वासाठी लावले या दु यम वाला नाका न माणू स हणून जगता यावे यासाठी एक येऊन लढा दे याची गरज
आहे . आज एकिवसा या शतकातही खडोपाडी मुलीना िश णापासून वंिचत ठे वले जाते. इतर देशां या तुलनेत
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भारतातच पु ष- या गु णो र िवपिरत आहे . अप य होऊ देणे, कोणते अप य ज माला घालायचे याबाबतचे िनणय
आजही भारतात पु षच घे तात. खरे तर मातृ व ही ीला िमळाले ली िनसग ची दे ण आहे . तरीही कुटुं बातून,
पु षांकडू न ीवर मातृ व लादले जाते. यथेच ी अजू नही पु षक ी समाजाची दासी अस याचे िदसते. ी या या
अध:पतनामागचे पु षी राजकारण ीला समजू लागले . यामुळे
या जागृ त होऊन संघटीत होऊ लाग या.
राजकारणातून, कुटुं बातून, समाजातून व सािह यातही ीयां या आधुिनक ितमा ज माला आ या. डॉ.आ वनी
ध गडे यां या मते, " ीवाद हणजे पु षांपासून फारकत घे ऊन वतः या सवता सुभा िनम ण करणे न हे . पण,
सं कृ ती या हजारो वष या इितहासाने बाईचे मानवपण नाका न ितला जी पशू तु य अव था ा त क न िदली,
यातून बाहे र पडू न आपले ह क थािपत क न घे यासाठी िनम ण केलेले हे यासपीठ आहे ."३ एकंदरीत ीवाद
संक पना ल ात घे ता आपणासमोर न उभा रहातो की, हा ीवाद ीमु ती, ी चळवळ आप या भारतात जू
शकेल काय ? ही शंका ये यामागचे कारण हणजे ीवाद पा चा यांकडू न आलेले वारे हटले जाते. पय याने
पा चा य ीवाद ही संक पना प ट होणे आव यक आहे .
ी रिचत सािह यात गटलेला ीवाद :
सािह यकृ ती ा सभोवताल या घडणा या येक घटनांचे स यात उतरणारे पडसाद असतात. सािह यात
येणारे िवषय व न यांचे सामािजक भान सािह यात असते . पा चा य ीवाद ि याशील, कृितशील झाला तो
सािह या या मा यमाने ! पा चा य सािह यकांनी ी न, ी मु ती, ीवाद यावर सखोल िचिक सा केली व या
िवषयावर अनेक ंथ िलिहले आिण आजही िलिहले जात आहे त. यानुसार िवचार केला तर भारतीय मराठी
सािह यात वेदो र कालखंडापासून ीला दु यम थान आहे . सं कृ त नाटकातील ी या त डची वा ये ाकृ त
भाषेतील असत. याव नच त कालीन
यां चे सािह यातही गौण थान िदसते. याला अपवाद संतकविय नी
आप यावर लादलेली अ या य बंधने झुगा न आ मािव काराची एक लहानशी वाट शोधले ली िदसते. जसे भ ती,
मु ती, सािह यिन मती, अिववािहत राहणे इ यादी
ीजातीला धम ने प टपणे नाकारले या वाटा महदं बा,
मु ताबाई, वेणाबाई, बिहणाबाई यांनी चोखाळ या. िशवाय सािह यिन मती दारे ी अगितकतेची बीजे रोवली आिण
या कारे लढा दे ऊन माग मण केले. सतरा या-अठरा या शतकातही मराठा राजघरा यातील काही
यां नी संधी
घे ऊन पारंपिरक ी भूिमकेची चौकट बाजू ला सा न लढाया, कटकार थाने , डावपेच, राजकारण या सव ांतात
पु षां या बरोबरीने कतृ व गाजिवले. १८८२ म ये ताराबाई शदे यांनी तथाकिथत संप ू ण समाजाला ी अ त वाची
नवी ओळख ' ीपु ष तुलना'तून क न िदली. या हणतात की, "जोडीवाचून कोणतेच काम नाही त हा या
जगदार यां तून तु ही एकटे िफ शकाल ? हा संसार तु ही वतः चालवाल काय ? पं चाचे शेत तु ही एकटे नांग न
काढाल काय ? ी िवरिहत ितचे मुखावलोकन न किरता तु ही सं यास वृ ीने एकदोन मिहने तरी राहू शकाल काय
? अरे पहा ी जर तु हास सोबत नसली तर तु हाला जो ाजवळ दे खील उभे कर यास तेच तुमचे काका, बाप
मागे किरतात, स ाफ टगला पुसतो कोण?"४ अशा ांतीकारी श दात त कालीन ी ितमेला जाग आणू न िदली.
तर पु षक ी समाजा या ीिवषयक आदश गृ िहणी क पने ला ध का िदला. मला वाटते या ंथानेच भारतात
ीवाद आिण
ीवादी सािह याला ज माला घातले. ताराबाई शदे नंतर या का यात
थािपत पु ष धान
मू यव थेचा ितकार करणारी अथवा ती उल वून टाक याची श यता वा श ती दाखवून दे णारे अमाप
ी
सािह य िनम ण झाले. ढी त ी जीवनाचे िच ण करणारी ह.ना.आपटे यांची 'पण ल ात कोण घेतो' ही कादं बरी
१८९३ म ये िस झाली. तर १८९९ म ये जरठबालिववाहाचा िनषे ध करणारे गो. ब. दे वलां चे 'शारदा' नाटक
समाजसम यांवर काश टाकून गेले. जणू शेकडो वष पासू न आत याआत खवखवत असणा या दु ःखाला,
अपमानाला वाचा फु टली. यामुळे १९ या शतका या पा वभूिमवर बंडखोर ीवादी सािह याची लाट पसरली. खरे
तर महारा ातील ी मु तीची गंगो ी हणजे सािव ीबाई फु ले . यांनी ी िश णाची बीजे रोवली. तर ी
अ मतेचा आवाज वबळावर बुलंदपणे उठवणारी भारतातील पिहली ी हणू न पंिडता रमाबाई आहे त. तदनंतर
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रमाबाई रानडे , मनोरमा मेधावी, काशीबाई कािनटकर, रखमाबाई राऊत, आनंदीबाई बव, अनुताई िलमये, पावतीबाई
आठवले, ल मीबाई िटळक, जना का शदे , कमलताई हॉ पे ट या सव ले िखकांनी छोटया-मोठया संघष या कृतीतून
ी चळवळीला िदशा िदली.
सर वती वै यांचे ' ाची भा' मािसक, सीताबाई सावंत यांचे 'गृ िहणी र नमाला' या मािसकांनी ी-पु ष
सहकाय ची अपे ा य त केली . इ.स. १९०१ ते १९३० या कालखंडात ीया िनयतकािलकांतून कथा व चिर े िलहू
लाग या. एकंदरीत एकोिणसावे शतक
ी िजवना या टीने बोधनपव ठरले आिण िवपुल माणावर
ी
सािह य, ी चळवळीस पोषक ले खन िनम ण झाल,
ी रिचत कादं ब यांमधून गट झालेला ीवाद :
मराठी ी रिचत कादं ब यामधून समाज वृ ीचे दशन,
ीजीवन,
यांवरील अ याचार यांचे वणन
आलेले िदसते. काशीबाई कािनटकरांची 'रं गराव' (१९२८), शांताबाई नािशककराची 'हाच का धम ?' (१९३०) अशा
कादं ब यां नी ी जीवना या सम यांना हात घातला. १९३० म ये
यां चे िश णाचे माग मोकळे झालेले होते. काही
ले िखका पदवीधर हो या. िश णामुळे पा चा य आचार िवचारांशी याचा पिरचय झाले ला होता. हणू नच ी-पु ष
समानतेची जाणीवही होती. या जािणवां चे हुं कार िवभावरी िश रकर ऊफ मालतीबाई बेडेकर यां या ' हदो यावर'
(१९३४), िवरले ले व न (१९३४), शािलनी तुळपुळची लपले ले गु हे गार (१९४९) सरोिजनी बाबर यांची 'तू मला
भेटायला नको होतास' (१९५०) यां या बरोबरीने गीता साने, जो ना दे वधर, गौरी दे शपांडे या ले िखकांनी ढीचे
तोम, जातीयता, राजकारण, िववाह यामधील पु षी राजकारण, ी जीवनाची बहु पदरी सम या आप या कादं बरी
ले खनातून प ट के या.
कथा सािह यातून ी जािणवांचे कटलेले िव व :
मराठी सािह यात ी ले खनाची परं परा उदयाला आली. आनंदी जोशी, ताराबाई मोडक, आनंदी िशक,
िगरीजा केळकर, कमला िटळक यां या कथालेखना ारे समाजजागृ ती, ी वातं य असे िवषय सािह यात कट
होत असतांनाच िवभावरी िश रकरां या 'क यांचे िन वास' या कथेने प टपणे आिण थेटपणे नविशि त ी या
मनाची जडणघडण आिण ितची सुखदु ःखे यांचा वेध घे तला तर कुसुमावती दे शपांडे यां या कथांतून का य,
क पनार यता यापे ा वा तवजीवनाचे दशन होऊ लागले . यां याच बरोबरीने मालतीबाई दां डेकर, कमल फडके,
िपरोज आनंदकर, शांता शेळ के, कमल दे साई, गौरी दे शपांडे, गीता साने, सािनया या कथा ले िखकांनी ीयांची
दबलेली मने मोकळी केली. िक येक वष या सम यां या क डी फोड या आिण ी चळवळीवर आधािरत कथांची
िन मती केली. १९ या शतका या उ राध त कथांमधुन ी-पु षांम ये येणारा लगािध ठत साचे बंदपणा पु षां या
ीिवषयक ितमा, लिगक ांतीची क पना यावरील अ याचार या आिण अशा िविवध नांना हाताळले गेले.
कथा सािह याइतकेच
यां नी आ मचिर ातून समाजात वतःचा वेगळा ठसा उमटवला आहे . रमा रानडचे
'आम या आयु यातील आठवणी', ल मी िटळकांचे ' मृितिच 'े व सुिनता देशपांडचे 'आहे मनोहर तरी', माधवी
दे साई 'नाच गं घुमा' यांपासून तर मिलका अमरशेखांचे 'मला उ व त हायचं य' या आ मचिर ांची मािलका पािहली
असता सव वी आ मचिर कारांनी ल जा, संकोच, सतत मू क सोसणे टाकून िधटाईने बेधडकपणे िलिहले आहे .
पती-प नीचे दोन समान पातळीवरचे जीणे, गभधारणेचे ह क हे सव वैय तक अनुभव श दब केले आहे त आिण
आ मचिर ातूनही ी वातं ,
ीवाद या िवचारसरण नी वास सु झाला आहे . कथा, कादं बरी, आ मचिर े
इ यादी सािह य कारा माणे नाटक केवळ श दािव कार नाही तर उि टांची पू त साकृ त पातील पा े आिण
े कांशी थेट संवाद यां या सहा याने नाटक ज माला येते. वेदो रपासून नाटकात काम करणे , नाटक पाहणे
यािठकाणी
यां ना म जावच होता. यामुळे
यां या ना ले खनाला उिशरा सु वात झाली. सोनाबाई केरकरांचे
'संगीत छ पती संभाजी' या नाटय लेखनाबरोबरच काशीबाई फडके, िगरीजाबाई केळकर, मालती तडू लकर,
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आनंदीबाई िकल कर या ी नाटककारांनी समाजाला न या वाटा िद या. ीजीवनाला जाचणारे न, नेहमी
क डमारा क न जगणारी ी, नवीन संधीचा शोध घे णारी ी अशा ी सम यांना घे ऊन पु षपा िवरिहत नाटके
अवतरली. मालतीबाई बेडेकरांचे 'पारध', सुधा साठचे 'संगीत एकच गाठ', कमला भूचे 'संगीत घराकडे', शकुं तला
परांजपचे 'पां घरलेली कातडी' या िशवाय कृ णाबाई मोटे , िवमला काळे , प ा गोळे यांनी नािव यपू ण ी ितमा
नाटकातून िनम ण करत पौरािणक ना ाला संप ू ण फाटा िदला. तर 'चारचौघी', 'माझा खेळ माहू ' या ीवादी
नाटकातून
यां चे चाकोरीबाहे रील जीवन, कतृ व यांचा आढावा नाटका ारे घे तला आहे . या ी रिचत मराठी
सािह यातून
यां नी न या मागदशक वाटा समाजासमोर ठे वले या िदसतात.
यां या या ले खनातून ीचे
समाजातील याय अ याय, सु ट, ट वृ ीचा व आधी व अनुभव, मग समाजाचा अनुभव, मग महानगरीय
अनुभव अशा चढत जाणा या अनुभवाचे प ययाला येते.
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