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गोषवारा: 

गौरी देशपां डे या मराठी जगातील िस  लेिखका आिण कथालेिखका आहेत. तु हाला ी 
मना या सं वेदना आिण मानसशा ाचे व े  मानले जाते. यां या कादंबरीत िवि पणा, मोकळेपणा, 
अनौपचा रकता सव  िदसून येते. एक ी अस याने, ितची कामे ामु याने ि यां या जीवनाचे आिण 
सम यां चे िच ण करतात. गौरी देशपां डे यांनी िविवध इं जी , मराठी, लघुकथा िलिह या आहेत, आिण 
लघुकथां या सं हाचे शीषक द लॅकडेिझकल वीपर आहे. या सं हात मूळ इं जीत िलिहले या काही 
कथा आिण मराठीतून अनुवािदत केले या दोन कथांचा समावेश आहे. ित या सव लेखनात पा ां या 
िच णात आकषक छटा आहेत. ी आिण पु ष पा ांम ये सामा य जीवनप तीपासून अनपेि त काहीतरी 
असते. ि यां चे टोक आिण दु बलतेचे िच ण करताना या लेखकांनी वा तव जगाची वेगवेगळी पे 
मांडली. असंतोष आिण असंतोषातून िनमाण होणारे ितकाराचे नवे आवाज ही दो ही लेखकांची 
सजनशील ओळख आह.े वषानुवष ी आधा रत िवषयांवर िचंतन केले जात आहे. तरीही हा एक नवीन 
िवषय आह.े यातील िविवध पैलूवंर न या ि कोनातून चचा हो याची गरज आह.े अ यावत सािह यात 

ी आिण ीवाद क थानी आहेत. आजवर अनेक समी कांनी मिहलांना क थानी ठेवून वत:वर 
टीका केली, पण याचा आधार मिहलां या जीवनाचा एकच पैलू  रािहला आहे. 

या अ यासातून सवात मह वाची गो  अशी आहे क  ीवा ांनी केलेले काय िविवध मागानी 
यश वी झाले आिण प रणामी, मिहलांनी यापले या ि थतीत आिण यांनी बजावले या भू िमकांम ये 
ल णीय बदल झाला. ितला राजक य, सामािजक आिण आिथक अिधकार बहाल क न, ते 
ित याब ल या पूवकि पत क पनांपैक  बहतेक सव नाही तर, दू र कर यात आिण समाजात ितचे थान 
उंचाव यास स म होते. 
मु य श द : ीवादाचे व प, ि यांसाठी समान ह क, भारतीय सािह य, ीवादी िवचारधारा, वैचा रक 
यास. 

 
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 

गौरी देशपां डे यांनी हाताळले. मराठी बरोबरच 
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यां चे बरेचसे इं जी िलखाण तसेच काही इं जी 

-मराठी व मराठी- इं जी अनुवादसु ा कािशत 

झाले. यांचा ज म ११ फे ुवारी १९४२ रोजी 

झाला. िस  लेिखका, संशोधक इरावती कव 

या गौरी देशपां डे यां या मातो ी होत. गौरी 

देशपां डे यां चे पु यातच ामु याने वा त य 

रािहले. मराठी सािह याला ी लेिखकांची मोठी 

परंपरा लाभली आह.े 

ताराबाई िशंद,े ल मीबाई िटळक 

यां यापासून ते अगदी आज या किवता महाजन, 

मोिनका गज गडकर या यापयत असं य 

ि यांनी िनरिनरा या पातळीव न ी 

आयु याचे िच  वाचकांपु ढे उभे केले. या 

सग या भावळीत गौरी देशपां डे यांनी केले या 

िलखाणाचे वेगळेपण हे िवशेष आह.े 

याआधी या ब  याचशा सािह यात ि यां चे 

कौटंु िबक  िकंवा पु षी वच वामु ळे िनमाण 

झालेले  चिचले गेले होते. गौरी देशपां डे 

यांची िपढी ही वातं यो र िपढी होती. 

गौरी देशपां डे यां या लेखनात ित या 

मु  िवचारां चं  ितिबंब अगदी प  िदसतं. ितचं 

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 आधु िनक, 

मराठी सािह य ेमी माणसाला गौरी देशपां डे हे 

नाव टाळून पु ढे जाता येत नाही. 
 

 

 

ीवादी हणजे काय ? 

ीवाद हणजे ीला आप या 

व वाची जाणीव होणे. ितला आप या 

यि म वाचा अथ कळण,े तीला ित या 

अि मतेचा साथ अिभमान वाटण,े ितला ित या 

माणूसपणाब ल आ मीयता वाटण,े ितला ितचे 

ह क अिधकार कळण,े ितला ित या 

अवमु यनाची आिण शोषणाची जाणीव होण.े 

तीने आप या दडप या जाणा या व वासाठी 

संघष वण होणे हणजे ीवाद होय. 

" ीवाद हणजे पु षापासून फारकत 

घेवून वतःचा सवता सुमा िनमाण करणे न ह,े 

पण सं कृती या हजारो वषा या इितहासाने 

बाईचे मानवपण नाका न ितला जी पशुतु य 

अव था ा  क न िदली. यातून बाहेर पडून 

आपले ह क थािपत क न घे यासाठी िनमाण 

केलेले हे यासपीठ आह.े पु ष व ीया यात 

िवरोध आह.े ीया हणून एक िविश  कारची 

दडपणूक होते. संप ी व नोकरी यावर स ा 

असले या व यामु ळे सवसाधारण ीयां या 

परि थतीपासून मु  असले या व र  वगातील 

मुठभर ीयांखेरीज बाक  सव ीयांची ी 

हणून दडपणूक होते. 

 
ीवाद: द इको ऑफ रेकि नशन: 

ीवाद/ ीवाद ही ागैितहािसक 

काळापासूनची चचा आह.े हे पु षस ाक 

िनयमां या िव  सवसाधारणपणे आिण 

तुलना मक िनकषांम ये ि यां या थानावर 

िच ह िनमाण करते. आदाम आिण डोळा 

समान ज माला आले होते परंतु  आदाम कशाने 

इ हपे ा े  बनला याचा कोणाचाही अंदाज 
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आह.े सवसाधारणपणे इ हची ि थती इतक  

िबघडत रािहली क  समूहातील मिहलांनी 

यां या समतु यांशी संबंधात सामािजक रचना 

आिण पु ष ीकोन यावर वादिववाद केला. मग 

एक  असा िनमाण होतो क  मिहलांवर 

अ याचार का होतात: ी ही पु षाची गुलाम का 

असते? ीला िकरकोळ दजा का िदला जातो 

आिण पदानु म समाजालाही कुठे नेईल? या 

ां या काशात, ीवाद/ ीवाद हे एक 

खा ीशीर उ र शोधत आह,े जेणेक न िलंग 

समानतेला पॅथॉलॉिजकल उपचार िदले जातात. 

िविवध समाज आिण सं कृत सह, ीवादाला 

शाखा आिण उपशाखा िमळा या आिण याचा 

प रणाम हणजे ीवाद. फेिमिनझम ते 

फेिमिनझम या उदयाचे सव ण या ारे यां या 

संबं िधत उि ांसह ीवादाचा अथ आिण 

व प यां चे सव ण करणे आव यक आह.े 

 
सािह य समी ा: 

1. अपणा महाजन, (२०१३), "गौरी देशपां डे 

यां या 'द लॅकडेिझकल वीपर'मधील 

नातेसंबंधां चे िच ण" 

या लेखाचा उ ेश गौरी देशपां डे यां या ''द 

लॅकडेिझकल वीपर'' या लघुकथा सं हातील 

ी नायकांवर कि त असले या 

पर परसंबंधां या पा भूमीचा अ यास करणे 

आिण याचा अथ लावणे हा आह.े गौरी देशपां डे 

यांनी ी-पु ष संबंध, यां चे िवचार, यातील 

िविवध छटां चे सव ण केले आह.े िनराशा आिण 

या सग या या पा भूमीवर पडलेले स य. गौरी 

या मराठी आिण इं जी सािह यातील एक िस  

आिण िति त लेिखका आिण कविय ी आहेत. 

प रि थती आिण नातेसंबंध मांड याची ितची 

अपारंप रक प त, ितची प  आिण धाडसी पण 

संवेदनशील कथा वाचकांना आकिषत करतात. 

अपणा महाजन यांनी ीवादी ि कोनाचा पश 

हणून लघुकथेतील गुंतागुंतीचा शोध घे याचा 

य न येथे केला आह.े पु तकातील आशय 

आिण तां ि क बाब चे िव ेषण कर याचाही हा 

य न आह.े संदभ, सेिटंग, वण, कथानक, 

सािहि यक उपकरणे आिण थीम लेखका या 

ीकोन आिण पूवा हाची अंत ी देतात. 
2. डॉ. सं या गु ा, (२०१४), “गौरी देशपां डे 

यां या ज मादर यान: उलगडणारी का य 

संवेदनशीलता” ा पेपर म ये किवता हे सं िम  

कला तीक आहे आिण स दया या स मतेची 

वा री आह.े गौरी देशपां डे ित या का या मक 

सजनशीलतेम ये उ कृ  आहे आिण यांनी य  

केलेली संवेदनशीलतेची फॅि क केवळ ल णीय 

नाही तर नािव यपूण देखील आह.े ित या 

किवतेचा शा त दजा हा केवळ भूतकाळातील 

वारशाची बेरीज नाही तर संदभा मक, अथपूण 

आिण अथपूण देखील आह.े गौरी देशपां डे असे 

नाव आहे क  समी क आिण भारतीय इं जी 

किवतेचा वाचक यां या सं हात एक िवल ण 

कमतरता ठेव यािशवाय पु ढे जाऊ शकत नाही. 

शैली या परंपरेतील ित या ित े या पदाब ल, 

तो  द , सरोिजनी नायडू आिण कमला दास 

यां याबरोबर ती ित या नावा माणे गुणव ेने 

आिण कामा या शरीराने आरामात वाढलेली 

आह,े यात शंका नाही. उपेि त लोकां या 

मानिसकतेचे आिण भिवत याचे उदाहरण 

दे यासाठी िलंगासह यि वादाची ीवादी 

िवचारसरणी िव तृतपणे िचि त केली आह.े हे 
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व- ितिनिध व संपूण समाजाचा एक भाग 

हणून ीशी संबं िधत गुंतागुंती या ीकोनात 

वेश करते. 

 
गौरी देशपांडे यां या सािह याचा अ यास 

आिण वैचा रक यास यांचे परी ण: 

या वातावरणात सािहि यक वावरतो. 

तेथील वातावरणाशी याचे नाते जुळले जाते. ते 

वातावरण, तेथील अनुभव हेच याचे मनोिव  

असते. तेच या या सािह यातून िदसते. 

गौरीताई ं या | सािह यात सतत या परदेश दौ-

यांचा भाव आह.े उ च ू  लोक, परदेशी ीमंती 

यांनी जवळून पािहली. तेच यां या लेखनातून 

गटले. झोपडप ीतले, दु बळे, गरीब लोक 

यां या लेखनात िदसत नाहीत. ते यांना उसने 

आणावे लागले असते. यात िजवंतपणाचा 

आभास जाणवला असता. गौरी देशपां डे यां या 

सािह यात यांनी अनुभवलेले, पािहलेले वणन 

येते. यां चे लेखन आ मभान बाळगणा या, 

वतं  अि त व असणा या, लोकां िवषयी 

असते. हणजेच यां चे लेखन समूहिन तेपे ा 

य िन तेकडे झु कते. समाजाचा एकि तपणे 

िवचार करताना या िदसत नाहीत. कारण 

समाजातील येक य  वेगळी असते. य  

ितत या वृ ी या माणे येक य माण े

याचे वलय वेगळे असते. पण गौरी देशपां डे 

यां या सािह यात वावरणा या िबया वतःिवषयी 

पूण जाग आले या िदसतात. वतःचे वतं  

अि त व जपणा या असतात. 

ी-पु ष यां चे नाते फ  पती-प नी एवढे 

मयािदत का असावे ? पु ष-पु ष, िकंवा ीशी 

बीचे असणारे नाते अनेक पदरी असते. ते दोघे 

पर परांशी िम  मोकळेपणाने बोलू  शकतात. मग 

पु ष व ी हे दोघे एकमेकांशी मोकळेपणे का 

राह शकत नाहीत ? असा यां या नाियकांचा 

दावा असतो. "आता कुठे जाशील टोळभ ा' 

मधील िववािहता दु स या पु षा या ेमात पडते. 

पण हे चूक | क  बरोबर असा िवचार करीत 

नाही. उलट मा या भावमधुर, हळ या भावनाशी 

नव याचा काही संबंध नाही. या भावना मा या 

वतं  मनात उमटलेले भावतरंग आहेत असे ती 

समजते. अगदी अलीकड या लेिखका हणून 

गौरी ताईचे सािह य एक वेगळी वाट िनमाण 

करते. सािह य े ात नवनवीन वाह िनमाण 

होत असतात. कोण या तरी वळणावर एकदा 

वाह न याने येऊन िमळतो. तो आपला 

वतं पणा दशवत असतो. तसे इतर लेिखकांनी 

िकंवा पु ष वगानेही ी िवषयी, ित या समता, 

वातं य, ित या गरजा, जाणीवा याब ल मु  

ह ताने िलिहलेले िदसते. तरीही या सवाहन 

अगदी िनराळे वाटावे. आप या िनराळेपणाचा 

ठसा जणू  वाचक मनावर उमटवणारे असे गौरी 

ताई ं चे सािह य वाटते. जा तीत जा त परदेशी 

दौ यामु ळे तेथील वातावरणांचा यां या मनावर 

झालेला प रणाम असावा असे वाटते. ग भ 

आिण मु  िवचारसरणी या या लेिखकेचे 

लेखनही याच व पाचे आह.े साहिजक 

यां या सािह यातील ि या क डमारा सहन 

करणा या िकंवा मनािव द इतरां या िवचारांना 

बळी पडणा या नाहीत. ी-पु ष ना याचा पती-

प नीिशवाय इतर ीने िवचार करणा या 

िदसतात. पु ष तसा वतं पणे आपले मत 

मांडतो िकंवा इतरां चे मत वत:वर लादू न घेईलच 
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असेही नसते. तो पर ीशी उघड संबंध ठेवू  

शकतो. 

 
अ यासाची उि े: 

1. लेखाचा अ यास कर याचा उ ेश आह.े 
2. ीवादी िवचारधारा आिण ि कोनाचा 

वापर क न कथांमधील िलंग 
ओळखी या कठोर संरचनेची तपासणी 
करणे. 

3. सािह यात ि यां चे ितिनिध व कसे 
ितिबं िबत करते िकंवा सामािजक बंधने 

नाकारतात याने ऐितहािसक ्या 
ि यांना अं ितम समानतेपयत 
पोहोच यापासून रोखले आहे हे 
तपास यासाठी. 

4. ी -पु ष पर परसंवादाचे वेगवेगळे रंग, 
यां या ा आिण वैचा रक यास 

यांचा शोध घेण.े 
 
िन कष: 

प रणामी, ीवादी सािहि यक 

िस ांता या या ीम ये केवळ सामािजक आिण 

सािहि यक े ात मिहलां या वाय  

ओळखीचा पु हा दावा करणे आिण यांची 

िनिमती करणे समािव  नाही तर पु ष-कि त 

सािहि यक वचना या समांतर पु ढे जाणे देखील 

समािव  आह.े या पेपरम ये मु यतः एक 

संक पना, एक खा ी आिण ीवादाशी संबं िधत 

काही मह वपूण िवषयांवर ल  कि त केले गेले. 

चळवळ या क पनेशी संबं िधत िविवध 

संक पनांशी संबं िधत आहे आिण अिधक 

ल णीय हणजे, ीवादा या ऐितहािसक 

संदभाचे परी ण कर यासाठी, यात अनेक 

कार आिण लहर चा समावेश आह.े 

ीवादा या उदयाने ि या यां चे ह क परत 

िमळवू  शक या. गौरी या ि यां या 

ढी वृ ीचा पु षी वच वाला गौण आिण गौण 

हणून िनषेध करते आिण ती ि यांना परंपरागत 

मयादा ओलां डून यांना ास देणा या 

सम यांब ल जाग क आिण संवेदनशील 

हो याचे आवाहन करते. 
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