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गोषवारा: 
हा पेपर गौरी देशपां डे यां या ताि वक अिभ य  आिण ीवादी िवचारसरणी 

यावर आधा रत आह.े गौरी देशपां डे यां या लेखनात यां या मु  िवचारां चं ितिबंब 

अगदी प  िदसतं. यां चं लेखन ीवादी अस यापलीकडे जाऊन वातं यवादी, 

यि वादी होतं. वेगवेग या पातळीवरचं ेम, या ेमाची मोजावी लागणारी िकंमत 

आिण या ेमा या मयादा ाब लचे िवचार ित या लेखनात िदसतात. ीवादा या 

वाटेव न जाणा  या कोण याही आधुिनक, मराठी सािह य ेमी माणसाला गौरी देशपां डे ह े

नाव टाळून पु ढे जाता येत नाही. तो एक अप रहाय ट पा असतो, असंच ितचं 

लेखनकतृ व आह.े गौरी देशपां डे यांनी ीवादी िवचारसरणीचे लेखन क न कादंबरीला 

आशयघनता ा  क न िदली. यांनी नाियक धान कादंब यांची िनिमती केली. यां या 

कादंबरीतले जग ह ेउ चम यमवग य आह ेआिण ते जग िवचारशील प तीने मांडले गेले 

आह.े यांचा पिहला कथासं ह आह ेहे असं आह े १९६८ साली िस  झाला आिण 

सतत १९६८ ते २००२ या काळात यांच सािह य िस  झालं. १९६० नंतर मराठी 

सािह य े ात िविवध वा य वाह उदयास आले. ामीण, दिलत, आिदवासी, ीवादी 

सािह य ह ेभारतीय सं कृती आिण पा ा य िवचार णाली यां या िवचारसरणीतून िनमाण 

झाले आह.े| पाि मा य ीयांनी आप या ह कासाठी लढे उभा केले. पु षां चे वच व 

दाखवून िदले. ीही माणूस | आह ेतीला मान यता िमळिव यासाठी यांनी संघष केला. 

भारतातही महा मा योतीबा फुले, सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ताराबाई 

िशंद,े राजाराम मोहनरॉय, लोकिहतवादी, रानडे, आगरकर, कव यांनीही ी सुधारणेसाठी 

मौलीक योगदान िदले. ीयांना समानतेची वागणूक िमळावी यां या ह काची यांना 

जाणवी क न िदली. यां चे एकूणच जीवन सुधार यासाठी वतःचे आयु य पणाला 

लावले. आजही ी वातं यासाठी ह कासाठी ीयाचा संघष, यांचा लढा चालूच आह.े 
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प रचय: 

गौरी देशपां डे या मराठीतील लेिखका हो या. कथा, कादंबरी, लिलत लेख, फुट लेखन, लिलतेतर 

लेखन, भाषांतर, किवता, संशोधन यासारखे बहतांशी सगळे सािह य कार देशपां डे यांनी 

हाताळले. मराठीबरोबरच यां चे बरेचसे इं जी िलखाण तसेच काही इं जी -मराठी व मराठी- इं जी 

अनुवादसु ा कािशत झाले. देशपांड या आई लेिखका, संशोधक इरावती कव हो या. िदनकर ध डो 

ऊफ डी. डी. कव ह े यां चे वडील होते. जाई िनंबकर या इं जी व मराठीतील लेिखका यां या थोर या 

भिगनी. समाजसुधारक व ी- वातं याचे पु र कत महष  ध डो केशव कव ह ेडी. डी. कव यां चे वडील व 

देशपां डे यां चे आजोबा होते. ’समाज वा य’ या वातं यपूव काळातील मािसकाचे संपादक र. ध . कव ह े

देशपांडचे यां चे काका होते. 

ीवादा या वाटेव न जाणा या कोण याही आधुिनक, मराठी सािह य ेमी माणसाला गौरी 

देशपां डे ह े नाव टाळून पु ढे जाता येत नाही. तो एक अप रहाय ट पा असतो, असंच ितचं लेखनकतृ व 

आह.ेकादंबरी, कथा, भाषांतरं, किवता, लिलतलेखन अशा अनेक मा यमांतून केलेला मु संचार; रचनेचे 

अनोखे योग; िवल ण मोहक भाषा; आिण लेखणीचा 'धीट'पणा अशा अनेक रा त कारणांमु ळे तर ती 

गाजलीच. दु सरीकडे ित या सुधारक  कुटंुबाचा वारसा, ितचे ढगळ कुडते आिण आखूड केस, िबनधा त 

वावर आिण ितची सवसाधारण मराठी बायकांपे ा थोडी जा त असलेली उंची अशा अनेक सािह यबा  

कारणांमु ळेही मराठीजनांना ती ठाऊक असते.  

ीवादी सािह यिवचारा या साराबरोबरच ीवाद हा मु या संक पनेवर आधारलेला 

अस याने यात बेबंद वातं य येणारच असे माननारा वग आजही आह.े गौरी देशपां डे यां या 

कथावा यात मा  वातं य आिण जबाबदा-या यांचा समतोल राखणारी पा े रंगवली गेली आहेत. गौरी 

देशपां डे जे हा िलह लाग या ते हा ीवादी िवचार जगभर पस  लागला होता. प रणाम व प गौरी 

देशपांड या लेखनात ीवादी जाणीव अिधक प पण ेआलेली िदसून येते. 

 
गौरी देशपांडे यांची ंथसंपदा: 

गौरी देशपां डे यानी नाियका धान कथा, कादंब याची िनिमती केली. या कथा आिण कादंबरी 

मधील जग उ चम यमवग य आह.े ह ेवैचा रक जग मांडले आह ेह ेअस आह.े  हया कथा सं हातील कथा 

अनेक िनयितकािलकांमधून १९७० ते १९८० या काळात िस द झाले या आहेत. एकेक पान गळावया ह े
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पु तक मौज काशनाने १९८० म ये कािशत केले. यात तीन लघुकादंब या समावेश आह.े यानंतर 

ते ओ आिण काही दु रपयत िनरगाठी आिण चं ि के ग ंसा रकं ग,ं दु तर हा घाट आिण यांग, मु काम गोफ 

उ खनन. िवचुण चे घडे ह ेलिलत ग   एवढं सािह य यां या नावावर आह.े 

 
गौरी देशपांडे यां या ीवादी सािह य िवचारसरणीचे िव े षण: 

ि यां चे माणुसपणाचे ह क संपवीणारी सं था हणजे िववाहसं था या िववाहसं थेिवषयीचे अनेक 

 यां या सािह यात िनमाण होतात. एकंदरीत ी वातं या या खर पु र क या हणून गौरी देशपां डे 

आिण यां या सािह याकडे बघता येते. मांडवलशाही यव थेत बदलते नातेसंबंध याचा ीया या 

मनोधारणेवर झालेला प रणाम यां चे भावी िच ण गौरी देशपां डे करतात. अधु िनक ीयांची घुसमट आिण 

या घुसमटीतून बाहेर येऊन माणूस हणून जग यासाठी केलेली धडपड यां चे िच ण करतात. ीचे हणून 

मानवीकरण कर याची या गौरी देशपां डे यां या कादंबरीतून सहजपणे अिभ य  होते. आयु याशी 

माणीक असले या आिण ी हणून जगताना मनात येणारी येक मानसीक, शारी रक भावना प पण े

मांडणा या नाईका गौरी देशपां डे यांनी पु ढे आण या गौरी देशपां डे या वातावरणात रािह या या 

वातावरणातील ितमा यांनी रंगिव या. ीयामधील माणूसपणाचे मान जागृत करणारे आहेत. ी आिण 

पु ष दोघा याही सग याच भावानेने न पाहता िनखळ मानवी देह पाह याचा आ ह धरतात. ी या 

देहाभोवती नीतीकतेचे िनकष तोडायला सु वात केली. ीयां या वातं याचा पु र कार केला. पण हा 

पु र कार करताना यां या नाियका कधीही उथळ, चंचल वाटत नाही. ी या वतं  यि म वा या, 

जबाबदारीची जाणीव असले या वणन करतात. यां या ीया िनरपे  आिण िनकोप जीवन पदती या 

शोधात आहेत असे वाटते. उ खनन कांदबरी म ये ामु याने ी पु ष संबंधावर भर आह.े ी हणून 

जगाशी येणारे संबंधाशी वणन आह.े गौरी देशपां डे यां चे सािह य १९७० ते २००२ या काळात िस द 

झाले आह.े भारतीय ी जीवनात झालेली ि थ यंतरे यांनी अ यंत िघटपणे आप या कांदब यामधून 

मांडली. या ६० वषात भारतीय पारंप रक मु याची झालेली पडझड, भांडवलशाही जागतीक करण या 

सवाचा प रणाम भारतीय ी जीवनावर कसा झाला याचा आढावा गौरी देशपां डे यांनी आप या लघ ु

कांदब याम य ेघेतला आह.े एकंदरीत १९७० ते २००२ हा काळ नव अधु िनक जाणीवांचा काळ आह.े 
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सािह य पुनरावलोकन: 

डॉ. ेता िसंह, "गौरी देशपांडे यां या किवतांमधील आंतर-वैयि क संबंधांचा अ यास" 

कविय ी हणून गौरी देशपां डेही याला अपवाद नाहीत. अ यासानुसार आ हाला आढळले आह े

ीवादी कविय नी िलिहले या किवता बहतेक वरात आिण कबुलीजबाबदार असतात. यांनी यां चे 

वानुभव ओतले.आिण आम या पु षां चे वच व असलेले पैल ू पािहले.समाज कविय ी हणून गौरी 

देशपां डेही आपले वैयि क िवचार मांडतात आिण ी या वतः या जीवनातील जीवन आिण 

नातेसंबंधां या ि थतीब ल अिभ य  ित या डोमेनमधील इतरां या जीवना माण.े गौरी देशपां डे 

पर परां या शोधात अितसंवेदनशील आहेत. नाते; ेम आिण लिगक िवषय ित या हातात श े बनतात 

आिण ती अ ु त मागानी ी वा या अिभ य साठी यांचा नाटक यपणे वापर करते. ितची चंचलपणाची 

भावना ितला िज हा या या उंबरठ्यावर ढकलते. 

िमस मी कामन, (2019)," ीवाद आिण आधुिनक समाजातील ि यांवर याचा भाव” 

ीवाद ही सामािजक चळवळी, राजक य चळवळी आिण िवचारसरणीची एक ेणी आहे जी एक 

समान येय सामाियक करते; ी-पु षां या राजक य, आिथक, वैयि क आिण सामािजक समानतेची 

या या, थािपत आिण सा य कर यासाठी ीवाद हे थान समािव  करतो क  समाज पु ष 

ि कोनाला ाधा य देतात आिण या समाजांम ये ीला अ यायकारक वागणूक िदली जाते. समाजातील 

एक मह वाची सद य हो यासाठी ीने अनेक सम या, अडथळे आिण अडथळे पार केले. भूतकाळात 

ीला कोण याही कारचे अिधकार न हते, पु षाकडून ितला अिल , दु लि त आिण वाईट वागणूक 

िदली जात होती. ीवादा या आगमनाने ीची यि रेखा आिण ितमा पूणपणे बदलून पु षा या 

हातातील पोपट बनली आह.े ती राणी, रा पती, कलाकार आिण िशि का बनते. 

 
संशोधन प ती: 

शाि दक, टीका मक, मू यमापना मक, वणना मक, िव ेषणा मक आिण या या मक प ती 

वाप न, ाथिमक आिण दु यम ोतां ारे नुकसानीचा वारसा वाप न, गौरी देशपां डे यां या ताि वक 

अिभ य  आिण ीवादी िवचारसरणीचे िव ेषण अ यासावरही हा अ यास कि त आह.े 

संशोधन अ यासासाठी डेटा संकलन, ाथिमक आिण दु यम ोतांकडून डेटा गोळा केला जातो, 

याचे िव ेषण केले जाईल. 
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गौरी देशपां डे यांनी िलिहले या मूळ ंथातून ाथिमक ोत गोळा केला जाईल. 

दु यम ोत दु यम ोत हा एक ोत आहे जो तािवत अ यास यश वी कर यासाठी दान 

करतो, वणना मक, मू यमापना मक तसेच तुलना मक प ती वापर या जातील आिण अ यासा या 

आव यकतेनुसार गंभीरपणे िव ेषण केले गेले आहे. अ यासाम ये मु यतः दु यम ोतांकडून समािव  

असले या सम यांवरील िव मान डेटा वापर याची योजना आह.े पु तके, िविकपीिडया, 

एनसाय लोपीिडया जनल, इंटरनेट इ यादी दु यम ोतांकडून डेटा ा  के यानंतर; मुद् ांवर गंभीर 

िव ेषण केले आह.े 

 
िन कष: 

गौरी देशपां डे या लेिखके या ताि वक अिभ य  आिण ीवादी िवचारसरणी  याबरोबरच गौरी 

देशपां डे यां या कादंबरी िनिमतीचा थूल आढावाही घेतला आह.े या करणात गौरी देशपां डे यां या 

कादंबरीतील सािह य िवचारसरणीचे िव ेषण मनोभू िमकांचा िवचार मांडलेला आह.े 'एकेक पान 

गळावया', 'दु तर हा घाट', 'मु काम', 'िनरगाडी', 'म यलटपटीत', 'आह ेह ेअसे आह'े, 'चं ि के ग सा रके ग'ं 

इ. कादंबरी लेखना या अनुषंगाने आिण आधाराने ेरणा हेत ु अन ु अिभ य  यािवषयी िवचार मांडले 

आहेत. िवशेषत: गौरी देशपां डे यां या कादंबरीतील ी यि रेखा, यांचा संघष, यांचा जीवनाकडे व 

िविश  घटना संगाकडे पाह याचा ि कोन यािवषयी सोदाहरण प ीकरण मांड यात आलेले आह.े 
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