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‘केशव मेश्राम याांच्या लललतगद्य लेखनातील स्त्री जीवन ’ 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : एन.डी.राऊत     मागगदशगक : 

प्रा.डॉ.वर्ाग लिखले   

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रस्तावना:- 

    साशहत्य प्रकाराांच्या नव्याने 

केलेल्या माांडशित लशलत 

वाङमयाच्या मुिीतून 

लेखकाच्या अनुभवाशवष्कारावर 

आधाररत शनबांध, लघुशनबांध, 

गुजगोष्टी, लशलत शनबांध, लशलत 

लेख या वेगवेगळ्या नावाांतून 

आशि वाङमयीन रुपाांतून 

वाटचाल करीत रूपाबरोबर 

आियाचे बदलते स्वरूप 

स्वीकारून ते आपल्या अांगी 

बािवत हा वाङमय प्रकार आता 

लशलतगद्य या नावाने मराठी 

साशहत्यात स्थिर झाला आहे. 

मुळात लशलतगद्य हा लाशलत्याचा 

गाभा असलेला अशभव्यक्तीचा 

लेखनप्रकार असूनही या साशहत्य 

प्रकाराकडे अभ्यासकाांचे पशहजे 

तसे लक्ष नाही. त्या अनुषांगाने 

लशलत गद्य या लेखन प्रकाराचा 

एका वेगळ्या अांगाने पररचय 

व्हावा म्हिून सदर शवषयाची 

शनवड केली आहे. महाराष्टर ातील 

साशहस्त्यकाांच्या तुलनेत 

शवदभाातील साशहस्त्यक प्रशसध्दी, 

प्रचार, प्रसार, प्रकािन सुशवधा 

आशि समीक्षा या दृष्टीने 

कमालीचा उपेशक्षत आहे. 

म्हिूनच आपल्या मातीिी नाळ 

जोडलेले; दाररद्रय, जातीयता, 

नोकरीतील खस्ता इत्यादी ांचे 

चटके खात घडलेले 

लशलतगद्यकार केिव मेश्राम 

याांच्या कलाकृतीचा अभ्यास 

केला आहे. 

     कोरोना महामारीमुळे 

वारांवार होिाऱ्या टाळेबांदीच्या 

काळात घरूनच  काम 

करण्याची पद्धत आल्याने, नवरा 

अशधक काळ घरी असल्यामुळे 

साहशजकच बायकोला त्याचा 

त्रास व कटकट वाटत आहे. 

पररिामी परस्पराांतील  

वादशववाद पराकोटीला जाऊन 

घटस्फोटाचे प्रमाि वाढले आहे. 
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त्या अनुषांगाने काळाची गरज 

म्हिून स्त्री-पुरूष या दोघाांच्याही 

सहनिील वृत्तीत वाढ व्हावी. 

एकमेकाांना समजून घेण्याची 

वृत्ती वृद्धी ांगत व्हावी म्हिून 

केिव मेश्राम याांच्या लशलतगद्य 

लेखनातील स्त्री जीवन समजून 

घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

उलिषे्ट: -  

1. महाराष्टर ातील इतर 

लशलतगद्यकाराांच्या तुलनेत 

उपेशक्षत असलेल्या 

शवदभाातील 

लशलतगद्यकाराच्या 

कलाकृतीचा आिय समजून 

घेिे. 

2. लाशलत्याचा गाभा असलेल्या 

अशभव्यक्तीच्या 

लेखनप्रकाराकडे 

अभ्यासकाांचे लक्ष वेधिे.  

3. आपल्याच पररसरातील 

लेखकाचे वास्तव जीवन 

जाििे. 

4. केिव मेश्राम याांच्या 

लशलतगद्यातील समजूतदार, 

सुसांस्कारी, धैयावान, स्स्त्रयाांचे 

जीवन समजून घेिे. 

5. पुरुषप्रधान सांसृ्कतीच्या बळी 

पडलेल्या स्स्त्रयाांचे वास्तव 

जीवन अभ्यासिे, 

6. शवभक्त कुटुांबातील नैराश्याने 

ग्रासलेल्या स्स्त्रयाांना जगण्याची 

नवी उमेद देिा-या स्स्त्रयाांचे 

जीवन समजून घेिे. 

लवर्य प्रलतपादन: 

‘केिव मेश्राम याांच्या 

लशलतगद्य लेखनातील स्त्री 

जीवन’ या शवषयाचा अभ्यास 

करण्यास्तव ‘छायाबन’, ‘गाळ 

आशि आभाळ’ व ‘रुतलेली 

मािसे’ या तीन लशलतगद्य 

सांग्रहाांचा अभ्यास केला आहे. या 

अगोदर भी.गु.रामटेके याांनी 

‘केिव मेश्राम याांच्या साशहत्याचा 

शचशकत्सक अभ्यास’ ह्या 

शवषयावर सांिोधन केले. 

     प्रसु्ततच्या या सांिोधनपर 

लेखामधे्य केिव मेश्राम याांच्या 

लशलतगद्य लेखनातील स्त्री 

जीवन याशवषयी सांिोधन करून 

मतप्रशतपादन केले आहे. केिव 

मेश्राम याांचे बालपि शवदभाातील 

अकोला आशि बडनेरा या 

पररसरात गेले. शतिल्या 

वातावरिाचा - सामाशजक 

वास्तवाचा वेध त्याांनी आपल्या 

लशलत लेखनातून वसु्तशनष्ठपिे 
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घेतला. कौटुांशबक जीवनात त्याांना 

सांस्काराचे बाळकडू पाजून 

सुसांस्कारी करिाऱ्या, प्रसांगी धीर 

देिाऱ्या, जगण्याची उमेद 

देिाऱ्या, नीतीमत्ता शिकविाऱ्या 

नातेवाईक स्स्त्रयाांचे वास्तव 

शचत्रि करिाऱ्या मेश्रामाांनी 

आपल्या आजूबाजूच्या मािसाांचे 

शवराट शवश्व तटथिपिे रेखाटले 

आहे. केिव मेश्राम याांच्या 

लशलतगद्य लेखनातील स्स्त्रयाांची 

आपल्या व परकीयाांकडून 

होिारी शपळविूक, अन्याय, 

अत्याचार, सासुरवास, कौटुांशबक 

शहांसाचार, पुरुषप्रधान सांसृ्कतीने 

तोडलेले त्याांचे लचके, 

व्यसनाधीन नातेवाईकाांकडून 

होिारे िोषि इत्यादी ांचे 

वास्तवशचत्रि मन शवदीिा 

करिारे आहे. पराकोटीच्या 

शवपररत पररस्थितीतही ‘स्व’ 

अस्स्तत्वासाठी झगडिाऱ्या 

तळागाळातील स्स्त्रया ह्या 

आजच्या सुखवसू्त जीवनात 

कमालीच्या आदिा वाटतात. 

     केिव मेश्राम याांनी 

‘साधना’ साप्ताशहकातून 

लशलतगद्य लेखनास प्रारांभ केला. 

सुरुवातीला त्याांच्या लेखनातून 

सौांदयावादीवृत्ती आशि शनसगापे्रम 

व्यक्त झाले. १९७३ साली 

प्रकाशित झालेल्या ‘छायाबन’ या 

लशलतगद्य सांग्रहातून कलात्मक 

जाशिवेसोबतच अवतीभवतीच्या 

स्त्रीजीवनाचे वास्तव शचत्रि आले 

आहे. ‘हांकार’ या लेखात एका 

कुमारवयीन मुलीचे तरल 

भावशवश्व रेखाटताना, शतच्यात 

होिारे अांतबााह्य स्थित्यांतरे, 

रांगलेल्या स्वप्नावथिेतून वेळीच 

जाग आल्याने वास्तवतेचे भान 

अांत:करि भेदून जाते. ‘लग्नाच्या 

काळजीने खांगून भगभगिारे 

जन्मदाते आशि त्याांच्याच बाजूला 

काांबळ्यावर ओळीने पसरलेल्या 

वयात आलेल्या, येऊ घातलेल्या 

पाच- सात बशहिी शतला 

शदसतात! स्वप्नातले स्वप्न तापल्या 

वाळूवर तळमळत राहते’.१. 

वास्तवाची जाि आल्याने 

शमटलेल्या डोळ्यातून दरवळत 

जाण्याची खोड जडलेली ही परी 

डोळे उघडे ठेवून घरातून शनघून 

जाते.  

     भुकेल्या पोटी गाढ झोप 

येत नाही. अिा अठराशवश्व 

दाररद्रयात कसे-बसे जीवन 

कां ठिाऱ्या बेघर स्स्त्रया, 

व्यसनाधीन, अनैशतकवृत्तीच्या, 

व्याधीव्याप्त देहाच्या वासनेला 
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राजरोस बळी पडतात. येिे 

पोटाची भूक स्त्रीयाांना शकती 

खालच्या पातळीवर नेते याचे 

शवदारक सत्य ‘हांकार’ मधून 

जािवते. याच लेखातून श्रीमांत 

स्त्रीचा स्वतःच्या नवऱ्यासोबतचा 

फसवा प्रिय लेखकाने िब्दबद्ध 

केला आहे. नवरा घराबाहेर 

गेल्यानांतर मागच्या दाराने राकट 

परपुरुषाला घरात घेऊन 

त्याांच्यािी मनसोक्त रत होते. 

स्त्रीचां हे सुखवसू्त कुटुांबातील 

व्याशभचारी रूप नीतीला व 

नात्याला काळीमा फासिार 

आहे. 

     ‘आवेशगनी’ या लेखात 

मेश्रामाांनी आपल्या जीवनात 

आलेली देिपाांड्ाांची वीिा, जी 

त्याांच्यावर जीवापाड पे्रम करते, 

त्याांच्या भावनाांची कदर करते. 

शतच्या भोवती गुरफटिाऱ्या 

स्वतःच्या भावनाांचे शचत्रि 

लेखकाने केले आहे. याचक्षिी 

स्वतःच्या पत्नीचे लाहावी वतान, 

काहीसे वीिासारखेच; शतचेही 

नवऱ्यािी जुळनारे भावशवश्व 

लेखकाने रेखाटले आहे. 

    ‘क्षिगांधा’ या लेखात 

मेश्रामाांनी सुधाचे व्यस्क्तशचत्रि 

दोन पातळ्याांवर केले आहे. 

सुधाची आई वेडसर असते. सुधा 

ही मुलगी असूनही मुलाच्याच 

अशवभाावात वाढलेली असते. पि 

अचानक बापाचे वतान बदलते. 

त्यामुळे घरी वैभव असूनही 

जगण्यातला रस सांपतो. ‘पि हा 

बदल शतच्या मनाला पेलवत 

नाही. रस िोषलेल्या 

आांब्यासारखी ती खांगत जाते. 

पीकून गळिाऱ्या पपईसारखी 

क्षीि आशि खोटे खोटे हसते’ २ 

मोगऱ्याच्या फुलात  व सुखसांपन्न 

श्रीमांतीत ती रमत नाही. उलट 

शदवसेंशदवस शनरस होत जाते. 

बापाच्या दुसऱ्या सांसारामुळे 

भावकोमल कळी न उमलता 

सुकून जाते. आई-वशडलाांच्या 

सांसारात आलेल्या शवतुष्टाांचा 

मुलीच्या जीवनावर झालेला 

आघात लेखकाने वास्तवपिे 

शचत्रि केला आहे. 

      ‘छायाबन’ या लेखातून 

सासुरवािीि मोहिा 

गावोगावच्या शपढ्यान-शपढ्या 

सासुरवासाच्या बळी पडलेल्या 

स्स्त्रयाांची प्रशतशनधी वाटते. 

चारभावाांच्या या लाडाकौतूकात 

वाढलेल्या एकुलत्या एका 

बशहिीचा सासरी जनावरासारखा 

छळ होतो. वैऱ्यािी वागावे तसे 
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सासू- सासरा, दीर- जावा, 

नांिदा- नवरा शतच्यािी 

अमानुषपिे वागतात. अिा 

शबकट पररस्थितीतही बापाचे 

नाव, त्याच्या कुळाचे नाव, 

समाजात याची इभ्रत राहावी 

म्हिून ती अनन्वीत छळ 

सोसूनही जगत असते. पि एके 

शदविी दारूड्ा नवऱ्याने  शतला 

मरेपयंत मारले व डोहात टाकून 

देऊन आत्महत्या केल्याचा 

कागावा केला. सासुरवािीिीचे 

दुःख मेश्रामाांनी असे वेिीला 

टाांगून कौटुांशबक शहांसाचाराच्या 

प्रश्नाला वाचा फोडली. 

      ‘गाळ आशि आभाळ’ या 

लशलतलेख सांग्रहातून लेखकाची 

बहीि ‘तारा’ आई ‘नानी’ याांच्या 

आठविी अांत:करिातून 

िब्दरूप घेतात. ‘नवऱ् याच्या 

जाचामुळे स्वतःला पेटवून 

घेिाऱ्या बशहिीच्या ताराच्या 

आठविीने लेखक बेचैन होतात. 

प्रवासात पाच-सात वषांची 

गुलाबी फ्रॉक घातलेली एखादी 

काळीसावळी मुलगी शदसताच 

लेखकाच्या मनातील भावना 

करपून जातात’. ३ बहीि आशि 

आईचा मृतु्य लेखकाला शवव्हळ 

करतो. 

      ‘मानमोडी’ या लेखात 

अिाच एका शनष्पाप मुलीच्या 

आयुष्यात आलेला भोगवटा 

लेखकाने शचशत्रत केला आहे. 

वशडलाांच्या मृतू्यनांतर उपवर 

मुलगी उजवायची किी?  या 

शववांचनेत दुसऱ्या पुरुषािी आई 

घरोबा करते. जनाचा हा सावत्र 

बाप अ टल दारुड्ा असतो. तो 

दारू गाळून शवकतो. जनाचा 

सावत्र भाऊ गुांडप्रवृत्तीचा असतो. 

सगळे सुरळीत चालले असताना 

आई लोकलच्या अपघातात 

मेल्याने जनाच्या जीवनाचे मातेरे 

होते. शतचे फुलिारे तारुण्य 

व्यसनाधीन बाप व गुांडशगरी 

करिारा भाऊ याांच्या दबावात 

करपून जाते. सावत्र बाप व 

भावाच्या सांसारासाठी 

ओढगस्तीने जगताना ती 

कमालीची एकाकी होते. शतच्या 

जगण्यातली उमेद नाहीिी होते. 

चार घरी धुिी-भाांडी करिारी 

जना नैराश्याने ग्रासते. अिातच 

भावाचा खून होतो; ती एकाकी 

पडते. निेने शझांगलेला सावत्र 

बापच एका रात्री शतच्यावर 

श्वापदासारखा तुटून पडतो; शतचा 

उपभोग घेतो. यामुळे ती मनाने 

व िरीराने खांगत जाते. जीवनाची 
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कुतरओढ झाल्याने मती व गती 

हरवलेली जना टरक खाली 

शचरडली जाते. ती सांपते पि 

असांख्य प्रश्न जन्माला घालूनच!  

       ‘कालुआ’ या लेखातून 

काळ्यासावळ्या तरतरीत 

वडारिीचे दुःख लेखकाने 

तपिीलवारपिे रेखाटले आहे. 

दारुड्ा बेलदार नवऱ् याच्या 

सांसाराला हातभार लागावा 

म्हिून ती माती - गोठ्याच्या 

बाांधकामावर जाते. शतचा नवरा 

व्याशभचारी असूनही ती न 

कुरकुरता सांसार नेटाने रेटते. 

शतची सांियी व दारुडी निांद 

मात्र शतच्या जाचाला कारिीभूत 

असते. स्त्रीच किी स्त्रीची खरी 

ितू्र असते याचे प्रत्ययकारी 

दिान येिे घडते. शतची निांद 

शतच्या शवषयी आपल्या बशहऱ्या  

व दारुड्ा आईजवळ चुगल्या 

लावायची. मग सासू कालुआच्या 

सात शपढ्याांचा उद्धार करायची. 

आपला तीळमात्र दोष नसताना 

नवऱ्याचा बेदम मार खािे, 

नेहमीची भाांडिे, सगळ्याांचे 

आवरून सांसारासाठी राबराब 

राबिे, बाजार हाट बघिे, 

सगाई- लग्न, पाठ- तोडविूक, 

मयत –तेरवी, देवधरम, जत्रा, 

उपास-तापास, आले-गेले याांचे 

भागविे; यामुळे कालुआ धुमसत 

असायची. कालुआच्या रूपाने 

पुरुषप्रधान सांसृ्कतीच्या बळी 

पडलेल्या कष्टकरी मशहलाांच्या 

दाहक शवश्वाची वास्तवता प्रकट 

होते. 

     ‘आठविी झाडा 

पाखराांच्या’ या लेखातून 

अांधश्रदे्धच्या शवळख्यात 

गुरफटलेल्या सासुरवासाने 

मेताकुटीस आलेल्या, नवऱ्याच्या 

रोजच्या छळाला कां टाळलेल्या 

स्स्त्रया देव अांगात आल्याचे सोांग 

घेऊन छळ करिारा नवरा, 

सासू- सासरा, दीर- निांद, याांना 

झोडपून बदला घेिाऱ्या स्स्त्रयाांचे 

विान खुमासदार िैलीने 

लेखकाने केले आहे. ‘दहापाच 

बाया हातात- हात गुांफून कां बर 

हलशवत, तालावर घुमू 

लागायच्या. िीळ घुमल्यासारखे 

ध्वनी त्याांच्या तोांडून बाहेर 

पडायचे. अिक्त हातावरच्या 

शनळसर नसा, त्याांचे तळािी 

खोल पािी साचल्यासारखे 

शदसिारे, नजर नसलेले डोळे... 

कधी कधी झाड शचडायचे, केस 

शपांजरारायचे, गरगरा हात 

शफरवायचे, सासरा, दीर, नवरा 
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याांचे भेदभाव न करता, 

लािाबुक्क्ाांनी तुडवायचे, 

िोबाडून काढायचे'.४ 

      ‘देह साडेतीन हाताांचा’ या 

लेखात मेश्रामाांनी मुमताज 

रशहमतपुरे या लेस्खकेचे 

भावशवश्व, लेखनसांपदा, 

वाड:मयीन कतुात्व  आशि 

जीवनाकडे पाहण्याचा दृशष्टकोन 

शचतारताना मानवी जीवनाची 

क्षिभांगुरता मोठ्या ताकदीने 

साकारली आहे. मुमताज 

रहीमतपुरे शवषयी ‘अांधाराचा; 

भीतीचा, एकटेपिाचा लवलेिही 

त्याांच्या चेहऱ् यावर नव्हता. देहात 

बेपवााई नव्हती. पि काळजीही 

नव्हती पूिा आत्मशवश्वासी 

स्वयांपूिा स्त्रीचा उमदेपिा, 

मुमताज बाईत त्यावेळी मला 

जािवला’ ५ अिा िब्दात 

लेखक मत व्यक्त करतात. 

     ‘रुतलेली मािसे’ या 

लशलतलेख सांग्रहात मेश्रामाांचे  

‘गिगोत’ आपल्याला भेटते, 

भावते. सांपन्नतेत सांसार 

फुलविारी आजी काही 

कारिास्तव बदललेल्या शबकट 

पररस्थितीतही वडाच्या 

झाडासारखी धीर गांभीर उभी 

राहात सांसाराचा गाडा रेटत 

असते; नातवाला नीतीने 

वागण्याचे धडे देिारी आजी 

कायम स्मरिात राहते. 

लेखकाला नोकरीच्या शनशमत्ताने 

घर सोडावे लागते त्यावेळी आजी 

नातवाला जीवनाचे तत्त्वज्ञान 

साांगते. “जातोस बेटा, जायबापा, 

पािलोटाले कसा िाांबवाव गा?  

काऊन अटकवावा?  कोठेही 

राहा, पि उडून खा, बुडू नोका 

माह्या शपलाच्या शपलानु: शहमतीन 

राहा. माही उमर घेऊन जा!” ६ 

या आजीच्या उपदेिाने लेखक 

भारावून जातो. 

      लेखक अगदी लहान 

असताना घरची श्रीमांती लयास 

जाते. श्रीमांतीत वाढलेल्या 

स्स्त्रयाांना पुरुषाांपेक्षाही 

हालअपेष्टा सहन कराव्या 

लागतात. शमलमधे्य चाकरी 

करून सांसाराचा गाडा रेटने 

क्रमप्राप्त होते: ‘शबताई’ या 

लेखात मेश्रामाांनी मोठ्या काकूचे 

व्यस्क्तशचत्रि केले आहे. ती 

आरोग्याशवषयी नेहमी कुरबुरी 

करते, सतत आजारी असते शतने 

लेखकाला मायेने वाढवले; 

त्याच्यावर सांस्कार केले. शबताई 

नेहमी कामात व्यस्त असते. पै- 

पाहण्याांचा पाहिचार, िेतवाडी, 
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बैलबागाांचे काम पाहते. 

पांचवीसतीस मािसाांच्या घरात 

सगळ्याांचे काया करताना तेव्हाचा 

सासुरवासही सोसते. सांयुक्त 

कुटुांबाचा गाडा शबनतक्रारपिे 

ओढिारी शबताई सोशिकतेचे 

मूतीमांत उदाहरि तर आहेच 

शिवाय आपि कुटुांबाचे देिे 

लागतो ही बाब शतच्या रूपाने 

उजागर होते.  

     ‘नानी' या लेखातून 

मेश्रामाांनी स्वत:च्या आईचे 

व्यस्क्तशचत्र रेखाटले आहे. 

गांडमाळेच्या रोगाने त्रस्त 

असूनही चेहरा हसरा व प्रसन्न 

ठेविारी आई पररस्थितीवर मात 

करून सकारात्मकतेने जगायला 

शिकवते. सतत कामात व्यस्त 

असूनही उत्साह कायम शटकविे 

हा शतचा थिायीभाव असतो. घरचे 

सगळे काम करून, दूरचे पािी 

भरून शमलात कामाला जािारी 

नानी कमालीची सोिीक वाटते. 

ती स्वभावाने हळवी व मानी 

आहे. अकाली सोडून गेलेल्या 

भावांडाांची शचांता शतला त्रस्त 

करते. वारांवार होिाऱ् या 

गभापाताने ती खांगून गेली आहे. 

आपल्या नवऱ् याने नाकासमोर 

पाहून जगावे, व्यसनाधीन असू 

नये, बचत करावी, राजकारिात 

पडू नये अिी शतची रास्त अपेक्षा 

असते. शतला वाईट-ओांगळ 

बोलिे आवडत नाही. कोिाची 

शनांदानालस्ती करिे तर दूरच 

पि ती अिा गोष्टी ऐकत सुद्धा 

नाही. शिकलेल्या पोराशवषयीची 

शतची व्यिा सुशिशक्षताांना अांतमुाख 

करते. 

     केिव मेश्राम याांना 

एकट्या, एकाकी पडलेल्या 

स्त्रीचे दुःख माांडण्याची ओढ 

आहे. या स्स्त्रयाांबद्दल त्याांना खूप 

सहानुभूती वाटते. आपल्यापरीने 

या एकाकी स्स्त्रयाांना ते शदलासा 

देऊ पाहतात. या एकाकी 

स्स्त्रयाांबद्दल त्याांचे मन 

करूिामय होते. 

 

लनष्कर्ग :- 

1. केिव मेश्राम याांनी 

आजूबाजूचे स्त्री शवश्व 

वसु्तशनष्ठपिे रेखाटले आहे. 

2. शवपररत पररस्थितीत जीवन 

व्यशित करताना सुद्धा या 

स्स्त्रया ‘स्वत्व’ जपतात. 

3. वास्तवाचे भान ठेऊन वेळीच 

सावध होिाऱ्या स्स्त्रया आदिा 

वाटतात. 
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4. पोटाची दाहक भूक कधी 

कधी स्स्त्रयाांना हतबल करते. 

5. मेश्रामाांच्या लशलतगद्यातील 

स्त्री धैयााने एकटेपिावर मात 

करते; ती सकारात्मकता 

जपते. 

6.  केिव मेश्रामाांच्या 

लशलतगद्यातील स्त्री 

अन्यायाचा प्रशतकार करिारी 

व भशवष्याचा वेध घेिारी आहे. 

 

सांदर्ग सूिी- 

१) केिव मेश्राम ‘छायाबन’ – 

कॉस्िनेिल प्रकािन पुिे-

३०. प्र.आ.ऑक्टो १९७३ पृ.क्र.१३. 

२) ततै्रव पृ.क्र..४३-४४ 

३) गीता माांजरेकर (सांपादक) 

‘अक्षराांचे आभाळ’, प्र.आ.१५ 

ऑगस्ट २००९ शडांपल 

पब्लीकेिन, ठािे, पृ.क्र..१६१ 

४) केिव मेश्राम –‘गाळ आशि 

आभाळ’, प्र.आ.जुलै १९८७, 

सुरेि एजन्सी पुिे, पृ.क्र..९०-९१ 

५) ततै्रव – पृ.क्र. ११५ 

६) केिव मेश्राम – ‘रुतलेली 

मािसे’ प्र.आ.जाने २००५ शडांपल 

पब्लीकेिन, ठािे, पृ.क्र. १७. 

 

वांदनीय राष्टरसांत तुकडोजी महाराजाांिे लविार- एक लिांतन 

सांशोधक लवद्यार्थी : श्री शैलेश सुरेंद्र सोनोने  

 मागगदशगक : प्रा.डॉ.वर्ाग लिखले   

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

प्रस्तावना- 

महाराष्टर  ही सांताांची भूमी 

आहे.आधुशनक भारताच्या 

जडिघडिीत अनेक सांत समाज 

सुधारकाांचे योगदान महत्त्वपूिा 

आहे. समाजाला लागलेली अशनष्ट 

प्रिा परांपरा अशिशक्षतपिा 

जातीयता यासारखी कीड नष्ट 

करण्याचे काया सांताांनी  

वेळोवेळी केले. वैदभीय भूमीत 

वांदनीय राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराज, वैराग्यमूती श्री सांत 

गाडगेबाबा, डॉ. पांजाबराव 

देिमुख या तीन महान शवभूती 

जन्मास आल्या.  या महापुरुषाांनी 

महाराष्टर ातच नवे्ह तर सांपूिा 

भारत भूमीत समाजप्रबोधनाचे हे 



Research Awakening Journal             Volume : 03, Issue : Oct. – Mar.21                                      
 

2 
 

िस्त्र आपल्या वािीतून आशि 

लेखिीतून जनसामान्याांच्या गळी 

उतरवले. प्रते्यक 

प्रािीमात्राांशवषयी भूतदया, 

मानवता आशि लोककल्यािाचा  

दृशष्टकोन या सांताांकडे  होता. 

ितकानुितके ओलाांडली तरी 

या महापुरुषाांच्या कायााचा प्रभाव 

कधीही कमी होिार नाही.   

बुडती हे जन I न देखवे डोळा 

 म्हिुनी कळवळा I  येत असे II 1 

या उक्तीप्रमािे आपले 

सवास्व समाजासाठी खची 

घालिाऱ्या अनेक सांताांनी आपले 

योगदान शदले. त्यातीलच एक 

िोर सांत म्हिजे वांदनीय राष्टर सांत 

श्री तुकडोजी महाराज होय.30 

एशप्रल 1909 रोजी अमरावती 

शजल्ह्ह्यातील यावली या छोट्यािा 

गावात  झोपडीवजा घरात त्याांचा 

जन्म झाला. मानवता हाच खरा 

धमा असल्याचे त्याांनी जगाला 

पटवून शदले.  तसेच त्याांनी 

आपल्या शवचाराांनी अनेकाांना 

पे्रररत करून मानवतेची कास 

धरण्याची सदैव शिकवि शदली. 

सांत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, 

एकनाि महाराज, सांत गाडगे 

महाराज, गुलाबराव महाराज या 

सवा सांताांच्या साशहत्याचा, त्याांच्या 

शवचाराांचा आशि त्याांच्या कायााचा 

शवचार केल्यास एकसमान तत्त्व 

त्याांच्या चररत्रात शदसते. अिा या 

महान सांताांची परांपरा शवसाव्या 

ितकात राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराजाांनी पुढे नेली. भजन-

कीतान, राष्टर शवकास 

व्याख्यानाद्वारे लोकशिक्षि, 

ग्रामोध्दार, मानवतावादी 

सांकल्पना या मौशलक शवचाराांवर 

लक्ष कें शद्रत करून आपले जीवन 

समशपात केले. सांताांच्या कायााचा 

समाजव्यवथिेला कसा फायदा 

झाला ? समाजासाठी सांताांनी िोर 

समाज समाजसुधारकाांनी आपले 

जीवन कसे खची घातले ? या 

त्याांच्या कायााची ओळख व्हावी 

यासाठी केलेला हा अल्पसा 

प्रयत्न. 

 

उलिषे्ट- 

1. राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराजाांच्या शवचाराांचे शे्रष्ठत्व  

पटवून देिे. 

2. राष्टर सांताांच्या शिक्षिशवषयक  

दृशष्टकोनाचे शवशे्लषि करिे. 

3. सामाशजक वास्तवाचे शचत्रि 

करिे. 

4. स्त्री-पुरुष समानतेचे महत्त्व 

शविद करिे. 
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5. वांदनीय राष्टर सांत याांच्या 

साशहत्यामधून सांस्काराची 

रुजविूक करिे. 

 

सांशोधन  पद्धती - विानात्मक 

आशि शवशे्लषिात्मक 

लवर्य लववेिन - 

वांदनीय राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराज म्हिजे शवसाव्या 

ितकातील एक क्राांशतकारी 

झांझावात. राष्टर सांताांच्या कायााचा 

त्याांच्या शचांतनाचा शवषयच मुळात 

सामाशजक पररवतानाचा 

असल्यामुळे इतर अवशलया 

सांताांप्रमािे साधूचा वेि पररधान 

करून ते बसले नाहीत. त्याांच्या 

समाजपररवतानाच्या शवचारामुळे 

अांधश्रद्धा, रूढी-परांपरा, 

जातीयता, अज्ञान, शहांसाचार, 

पिुहत्या, कुसांस्कार याशवरुद्ध 

लढिारे ते सांत होते. आज 

आधुशनक काळात शवज्ञानाने 

लक्षदीपक प्रगती केली आहे 

त्यामुळे अनेक सुशवधा शनमााि 

होऊन जीवन अशधक समृद्ध 

झाले. जगात शवज्ञानाने प्रगती 

केली आहे. मनुष्य भौशतक 

सुखाच्या मागे लागला आहे पि 

आपल्याच देिातील ग्रामीि 

भागात मात्र अन्न, वस्त्र, शनवारा 

यासारख्या जीवनावश्यक गरजा 

सुद्धा भागशविे कठीि होत आहे. 

िहरातील शवकास व त्यामानाने 

खेड्ातील शवकासामधे्य प्रचांड 

तफावत शदसून येत आहे. 

त्यामागील कारिे िोधण्याचा 

प्रयत्न अनेक महापुरुषाांनी केला 

आहे. सामाशजक जागृती व 

प्रगतीचे पांख धारि करून 

राष्टर सांत तुकडोजी महाराजाांनी 

समाजाच्या सवांगीि 

उत्कषाासाठी घेतलेली वैचाररक 

गरूड भरारीच म्हिावी लागेल. 

गावा गावासी जागवा । 

भेदभाव समुळ शमटवा ।। 

      उजळा ग्रामोन्नतीचा 

शदवा। तुकड्ा म्हिे ।। 5   

भारत हा खेड्ापाड्ानी 

बनलेला देि आहे. गावाची 

उन्नती झाली तरच देिाची प्रगती 

ि् आहे. गाव हा शवश्वाचा 

नकािा आहे. गावावरून देिाची 

परीक्षा होऊ िकते. गावच जर 

भांग पावले तर देिाला अवदिा 

प्राप्त होईल असे राष्टर सांताांचे मत 

होते. गावसेवा हीच ईश्वर सेवा 

आहे. हीच ईश्वरसेवा सवा 

गावकऱ्याांचा सुखाचा ठेवा आहे 

परां तु गावात कोितेही चाांगले 

काया सुरू असताना तर त्यात 
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मोडा काढिारे पि सांखे्यने बरेच 

सापडतील पि त्याकडे लक्ष न 

देता आपल्या धे्ययापासून 

शवचशलत न होण्याचे ते सुचवतात. 

गावाचे आरोग्य स्वच्छता 

नीटनेटकेपिा याबद्दल शवचार 

करताना त्याांनी अनेक उदाहरिे, 

दाखले शदल्याचे आढळते. 

गावातील रोगराईचे माहेरघर 

म्हिजे गावातल्या नाल्या, गटारे 

यामुळे गावात रोगराई होते 

म्हिूनच गावात स्वच्छता किी 

राहील याकडे लक्ष द्यावे. सांघटना 

काय करू िकते? सांघटनेमधे्य 

शकती िक्ती आहे? ह्यासाठी 

गवताच्या एका काडीपासून 

बनवलेला दोर हत्तीला आवर 

लावू िकतो. अनेक मुांग्या एकत्र 

आल्या तर हत्तीला जजार करून 

सोडतात म्हिून आज 

लोकतांत्राच्या काळातही लोकाांनी 

मनावर घेतले तर सरकारला 

जनतेच्या मताप्रमािे वागण्यास 

भाग पडू िकते. एवढी माशमाक 

उदाहरिे त्याांनी शदलेली आहे. 

राष्टर सांताांच्या मते, सांताांचा 

दृशष्टकोन हा आिावादी असतो. 

सृष्टीचा बागवान हा केव्हाही 

झोपत नसतो खूप उन्हाळा तापू 

लागला म्हिजे सवाजि अिा 

शचांतेत असतात की आता पुढे 

काय होिार? पि दूरदृष्टीचा 

मािूस म्हितो, “वेड्ाांनो ! प्रखर 

उन्हाळा हा उद्याच्या भरपूर 

पावसाळ्याचा दूत आहे. आज 

चाांगली तापलेली जमीन उद्या 

फळाफुलाांनी सजिार आहे 

घाबरू नका हा घनदाट अांधार 

मांग अरुिोदयाची सुांदर 

जाशहरात आहे.” 8  

जीवन जगण्यासाठी साधी 

राहिी उच्च शवचाराांचा अवलांब 

करण्याचे तांत्रही त्याांनी शिकवले. 

मािसाजवळ कोिती तरी 

एखादी कला असावी. कला ही 

मािसाची शकां मत आहे त्यामुळे 

तो मानव म्हिून िोभून शदसेल 

असे त्याांचे मत आहे. गाव कसां 

स्वच्छ राहील? या त्याांच्या 

कल्पनेचा पररपाक म्हिजे 

गावागावात शनघिारी रामधून. 

ज्या माध्यमातून सांपूिा गाव 

सामुदाशयक भावनेतून स्वच्छ 

सुांदर करून सडा, राांगोळी 

घालून सजवण्याची ही सुांदर 

कल्पना त्याांचीच आहे. वांदनीय 

राष्टर सांत याांनी भजन, कीतान, 

भाषि, कशवता या माध्यमातून 

समाज जागृतीचे, राष्टर शनशमातीचे 
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महान काया केले. देिाचा 

शवकास करायचा असेल तर ग्राम 

उद्योग इ. स्वयांपूिा होिे गरजेचे 

आहे. असे आग्रही मत राष्टर सांताांचे 

होते. शिक्षिाचे काया ग्रामोन्नती 

असल्यास त्यातून राष्टर उन्नती घडू 

िकेल असा राष्टर सांताांना शवश्वास 

वाटतो. ग्रामशवकासाच्या कायाात 

सवांचे सहकाया अपेशक्षत आहे.  

राष्टर व्रती सहकाराच्या तत्त्वावर 

आधाररत असावी. व्यस्क्तशनष्ठ 

शिक्षि प्रिालीत अमुलाग्र बदल 

करण्यासाठी शतला 

समाजाशभमुख करावे यासाठी 

प्रते्यक व्यक्तीमधे्य सहकायााची 

भावना जागृत करिे गरजेचे 

आहे. ग्रामशिक्षि पद्धती 

सहकायााच्या भावनेतून कायारत 

असावी. अांधश्रद्धा शनमूालन व 

जातीभेदाच्या शनमूालनासाठी 

त्याांनी भजनाांचा आशि कीतानाचा 

प्रभावीपिे वापर केला. 

आत्मसांयमनाचे शवचार त्याांनी 

'ग्रामगीता' या ग्रांिातून माांडले. 

शवदभाात शविेष सांचार असला 

तरी महाराष्टर  नवे्ह तर देिभर 

शहांडून ते आध्यास्त्मक, सामाशजक 

व राष्टर ीय एकात्मतेचे प्रबोधन 

करीत होते. एवढेच नवे्ह तर 

जपानसारख्या देिात जाऊन 

त्याांनी सवांना शवश्वबांधुत्वाचा 

सांदेि शदला. भारत हा खेड्ाांचा 

देि आहे हे लक्षात घेऊन 

ग्रामशवकास झाला तरच राष्टर ाचा 

शवकास होईल अिी तुकडोजी 

महाराजाांची श्रद्धा व शवचारसरिी 

होती. समाजाच्या सवा घटकाांतील 

लोकाांचा उद्धार कसा होईल? 

याशवषयी त्याांनी अहशनाि शचांता 

केली. सवाधमासमभाव हेही 

राष्टर सांताांच्या शवचारशवश्वाचे एक 

वैशिष्ट्ट्य होते. त्यासाठी त्याांनी 

सामुदाशयक सवाधमीय प्रािानेचा 

आग्रहपूवाक पुरस्कार केला. 

अस्खल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा 

मांडळाची थिापना करून 

शिस्तबद्ध सामाशजक कायााची 

जिू फळीच त्याांनी शनमााि केली. 

आज जगात 

आधुशनकीकरिाची प्रशक्रया सुरू 

आहे कारि आधुशनकीकरि 

केल्याशिवाय राष्टर ाला वैज्ञाशनक व 

आशिाक प्रगती साधता येिार 

नाही. राष्टर  सिक्त आशि बलवान 

होण्यासाठी प्राचीन काळापासून 

शिक्षिावर भर देण्यात आला 

आहे.शिक्षिाच्या अनेक व्याख्या 

शिक्षितज्ज्ञ करतात.शिक्षिात 

ज्ञानाची िक्ती असते. 'तमसो मा 
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ज्योशतगामय' या उक्तीप्रमािे 

अांधारातून प्रकािाकडे नेिे ही 

सोपी व सहज व्याख्या केली तर 

शिक्षिाचे महत्त्व लक्षात येईल. 

शिक्षिाची व्याख्या आजच्या 

प्रचशलत जीवनात पार बदलून 

गेली असल्याचे शदसते. जीवन 

आशि शिक्षि तसे परस्परपूरक 

परां तु वास्तवात याची फारकत 

झाल्याचे शदसून येते. जीवनात 

शिक्षिाबद्दलचा शवचार फारसा 

गाांभीयााने केला जात नाही.पैसा 

आहे तरच शिक्षि आहे असा 

वास्तव सुर शनघतो परां तु हे 

शिक्षि पैसाही शमळवून देते 

याचा शवचार केला जात नाही 

कारि शिक्षिाचा उपयोग 

दैनांशदन जीवनात केलाच जात 

नाही.जो शिकला तो व्यवहार 

करत नाही आशि ज्याला 

व्यवहार करता येतो तो प्रभावी 

व्यवहार चातुयाा साठी शिक्षि 

घेत नाही .. 

अशिशक्षत स्वयांपाक करूनी 

खाई। सुशिशक्षत चिे फाकीत 

राही ।।  

 दोरास घालता न ये वांधाही। जेिे 

तेिे पराधीन ।।   

शिशक्षत ज्ञानी शपढी पि 

पुस्तकाबाहेर काहीच ज्ञान 

नसल्याने आमच्याकडे 

व्यवहारिून्य आशि परावलांबी 

बनत आहे. शिक्षिाचा उदे्दि 

जिू बदलून गेला आहे. शिक्षि 

आशि मानवी जीवनात प्रचांड 

शवसांगती शनमााि झाली आहे.ती 

नष्ट व्हावी असे वाटत असेल तर 

राष्टर सांताांच्या िैक्षशिक शवचाराांची 

सध्या देिाला गरज आहे. 

राष्टर सांत आपल्या ग्रामगीतेतून 

मानवाच्या शिक्षिाची सुरुवात 

मातेच्या गभाावथिेपासून होते 

असे स्पष्ट साांगतात. मातेच्या 

गभाात जे सांस्कार बालकावर 

होतात आशि जीवाने ते 

आत्मसात केलेले असतात तेच 

पुढील काळाची शिदोरी बनतात 

म्हिून या बाबी ांची काळजी घेिे 

महत्त्वाचे आहे. आपला 

दैवकरता, जीव स्वतःच आहे. 

कमा करण्याचे 

स्वातांत्र्य,सत्ता,ईश्वराने जीवाच्या 

हाती सोपवली आहे.उपासनेने 

मनाची िक्ती वाढते व दुःखातही 

समाधान लाभते.ती ईश्वरीकृपा 

मािसाच्या हाती कताव्य पार 

पाडण्याकरता शमळाली आहे 

म्हिूनच आपि स्वतःच आपल्या 

भाग्याचे उदयकते आहोत. दैव 

ही कल्पना आपिच मानवाने 
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शनमााि केली म्हिूनच हे प्रकार 

घडतात. ते दैवाने घडले आहे हे 

म्हििे खोटे आहे म्हिून उद्धार 

होण्याकरता मनुष्याने प्रयत्निील 

राहून जीवनाचां सोनां 

करण्यासाठी सद्गुि प्राप्तीचा 

अभ्यास करावा आशि याच 

करता सांताांचे साशहत्य शनमााि 

झालेले आहे असे राष्टर सांताांना 

वाटते. गभाावथिेपासून 

बाल्यावथिेपयंत शदले गेलेले 

शिक्षि व झालेले सांस्कार 

बालमन लवकर आत्मसात 

करतात व ते सांस्कार त्यास 

जीवनभर कामात येतात. या 

बालकाांना जर देिाचे 

आधारस्तांभ बनवायचे असेल तर 

माता- शपत्या बरोबर गुरुां चा ही 

आदिा शिक्षिामधे्य वाटा हवा. 

मुलाांमधे्य अनेक सुप्त गुि 

असतात त्याांना वृस्द्धांगत 

करण्यासाठी त्याांच्यात स्पधाा 

शनमााि होिे आवश्यक आहे. 

शिक्षिाने मानवाचा आत्मशवश्वास 

तर वाढतोच त्याचबरोबर मािूस 

सुसांसृ्कत होतो. शिक्षिाचा 

उपयोग त्या शवद्यार्थ्ांने शनत्याच्या 

जीवनात केला पाशहजे तरच 

जीवन सुखी व चैतन्यमय होईल. 

असे जीवन राष्टर सांताांना अशभपे्रत 

आहे. शिक्षिाने स्वतांत्र शनभाय 

वृत्ती वाढावी, अांगी बािेदारपिा 

यावा पि हे सगळे करताना 

शवनयिीलता सोडू नये असे 

राष्टर सांत आवजूान साांगतात. 

शवद्याअांगी व्हावा शवनय । शवद्या 

करी स्वतांत्र शनभाय । 

 शिक्षिाने वाढवावा शनश्चय । 

जीवन जय करावया ।।   

अांगी दुबळेपिा असेल तर 

शिक्षि काही कामाचे नाही. 

गावावर गुांडाांची धाड आल्यावर 

शवद्यािी जर पटापट दारे लावत 

असतील तर त्याांचे शिक्षि हे 

कुचकामी आहे. पुस्तकी 

ज्ञानाबरोबर बलवान करिारे 

शिक्षि राष्टर सांताांना अशभपे्रत होते. 

आज मुलाांना खेळायला आशि 

िरीर बलवान करून िक्ती 

सांवधान करायला वेळच नाही. 

'िरीर शनरोगी तर मन शनरोगी' 

ज्या वयात िरीर बलवान 

व्हायला पाशहजे, देव, देि आशि 

धमा याशवषयी जागरूकता 

यायला पाशहजे त्यावयात शिक्षि 

उशद्दष्ट साध्य करीत नसेल तर हे 

शिक्षि कोित्याही कामाचे नाही. 

प्रशसद्ध शवचारवांत रुसोनी 

आपल्या 'एशमल' या पुस्तकात 

त्याच अिााने शवचार व्यक्त केले 
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आहे.राष्टर सांताांनी देखील 

जीवनशवदे्यचा शिक्षिात अांतभााव 

असावा असे शवचार माांडले आहे. 

शिक्षिाचे मुख्य सूत्र असो वा 

उशद्दष्ट यासाठी  राष्टर सांताांनी राष्टर  

उभारिीला कें द्रीभूत ठेवले आहे. 

प्रते्यक के्षत्रात उत्तम शवद्यािी 

तयार झाले तर ते राष्टर  उभारिीत 

सहकाया करतील. शिक्षक कसा 

असावा ? हे साांगताना व्यसनी 

शिक्षकाांचा ते शधक्कार करतात. 

राष्टर सांताांच्या शिक्षि, शवद्यािी, 

शिक्षक या शवषयाच्या मताचा 

परामिा घेतला तर राष्टर शवकास, 

ग्रामोन्नती यासाठी त्याांनी शदलेले 

मौशलक शवचार शकती महत्त्वपूिा 

आशि शदिादिाक आहेत हे 

लक्षात येतात. शिक्षिाचा उदे्दि 

हाच की, मुळात अनेक 

उत्तमोत्तम गुिाांना व उपयुक्त 

कला कौिल्याचा शवकास करून 

'लाि मारीन शतिे पािी काढू' या 

प्रकारची धमक त्याांच्या अांगी 

आिून देईल. राष्टर सांताांचे शिक्षि, 

शवद्यािी, शिक्षक या शवषयाच्या 

मताांचा परामिा घेतला तर 

राष्टर शवकास, ग्रामोन्नती यासाठी 

त्याांनी शदलेले मौशलक शवचार 

शकती महत्त्वपूिा व शदिादिाक 

आहेत याची प्रशचती येते. 

शिक्षिासांबांधी अनेक अांधश्रद्धा 

पसरलेल्या आहेत. जोपयंत 

ज्ञानरूपी प्रकाि पडिार नाही 

तोपयंत त्या व्यक्तीचा शवकास 

ि् नाही याची जाि त्याांना 

होती. या कोवळ्या कळ्यामधून 

त्याांना उद्याचे ज्ञानेश्वर, रवी ांद्र, 

शिवाजी शनमााि करायचे होते. जे 

शिक्षि आपि घेिार ते 

स्वावलांबी असले पाशहजे कारि 

गावावरून देिाची परीक्षा होत 

असते. शदखाऊ कपडे 

नोकरपेिा िाटमाट शिक्षिाचे 

उदे्दि नाही हे ते आवजूान 

साांगतात. सांपूिा जीवनाचे 

तत्त्वज्ञान त्याांनी आपल्या' 

ग्रामगीता' या ग्रांिात समाशवष्ट 

करून ठेवले आहे. त्यातील 

ओळ न ओळ मानव समाजाला 

त्याच्या जन्मापासून त्याच्या 

अांत्यसांस्कार पयंत शदिा 

दाखविारी आहे. 

ग्रामगीतेतील ‘मशहलोन्नती’ 

या शवसाव्या अध्यायात मशहलाांची 

सद्यस्थिती व त्याांचा शवकास 

होण्याकरता करावयाच्या 

उपायाांशवषयी राष्टर सांताांनी शचांतन 

केले आहे. आज स्त्री प्रते्यक 

के्षत्रात पुरुषाांच्या खाांद्याला खाांदा 

लावून काम करते. समाजकारि, 
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राजकारि, शिक्षि, व्यवसाय, 

नोकरी येिे प्रते्यक के्षत्रातील 

पुढारलेली आहे. सवा के्षत्रात शतने 

नावलौशकक शमळशवला आहे. 

आजची स्त्री बलिाली झाली तर 

राष्टर  ही बलिाली झाल्याशिवाय 

राहिार नाही. स्स्त्रयाांचे थिान 

चूल आशि मूल एवढे सांकुशचत 

मानण्यावर त्याांनी प्रहार केला 

आहे.  

स्त्री पुरुष ही दोन चाके । जरी 

परस्पर सहाय्यके । 

  तरीच सांसाररि चाले कौतुके । 

ग्राम होई आदिा ।।   

स्त्री ही भक्तीचे, िक्तीचे, 

ज्ञानाचे, सांयमाचे मूशतामांत प्रतीक 

आहे. भारतीय स्त्री आज चूल 

आशि मूल साांभाळून समाज व 

देिात सेवेसाठी अहोरात्र काम 

करीत आहे. स्त्री आशि पुरुष ही 

सांसारिाची दोन परस्परपूरक 

चाके आहेत. दोन्ही चाके मजबूत 

करा तरच सांसाराची गाडी 

सुखरूप चालेल.राष्टर सांताांना 

अशभपे्रत असिारी स्त्री आज 

शिकली,सुज्ञ झाली पि स्त्री-

पुरुष समानता अद्याप आली 

नाही. आज ती सुरशक्षत नाही. 

सांताांना अशभपे्रत असिारी 

समानता तेव्हाच येईल जेव्हा 

दोन्ही समान पातळीवर एकत्र 

पद्धतीने काम करतील. स्त्री-

पुरुष भेद न राहता केवळ 

मािूस म्हिून एकमेकाकडे 

बघण्याचा दृशष्टकोन शनमााि 

होईल. आज या सहशिक्षिाने 

परस्परातील आकषाि कमी 

होऊन अनाचार कमी होण्यास 

मदत होईल असे त्याांचे मत आहे. 

स्त्रीने आपल्यातील सामर्थ्ा 

ओळखून आपल्यातील क्षमताांचा 

शवकास करिे व पुरुषाांच्या 

बरोबरीने स्वातांत्र्य शमळविे 

आवश्यक ठरते. स्त्रीला 

पुरुषाबरोबर समानहक्क, 

शिक्षि, न्याय वागिूक समाजाने 

शदली तरच या समाजाचा देिाचा 

शवकास होईल असे राष्टर सांत 

तुकडोजी महाराजाांना वाटते. 

मुलाांबरोबर मुली ांच्या ही सांघटना 

असाव्यात आज त्याची शनताांत 

गरज आहे. सभा-सांमेलने, 

प्रािाना, किा कीतान हळदी 

कुां कू, वाढशदवस, 

सामूशहकशववाह इत्यादीसाठी 

स्स्त्रयाांना स्वतांत्र उन्नतीभवन 

थिापन करून द्यावे. स्त्री ही 

त्यागाची मूती, धैयााचा महामेरू, 

फुलापेक्षाही नाजुकहृदयाची 
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वात्सल्यमूती, कधी मेकनेसारखी 

मोशहनी घालिारी तर कधी 

वैरागी, कधी गाांभीयााचा सागर 

तर कधी रािी लक्ष्मीबाईसारखी 

शवराांगिा अिा नानाशवध रूपात 

आज ती िस्क्तप्रदिान करते. 

शतचे हे सामर्थ्ा पटवून साांगताना 

राष्टर सांत म्हितात 

स्स्त्रयेसारखी मोशहनी नाही । 

स्स्त्रयेसारखी  वैराशगनी नाही।  

   स्स्त्रयेसारखी मुलायम नाही । 

आशि कठोर रिचांशडका ।।   

स्त्रीला आत्मशनभार 

होण्यासाठी योगा, मल्लखाांब, 

जुडो, कराटे, धनुशवाद्या याांचे 

प्रशिक्षि असावे असे त्याांचे मत 

होते. वांदनीय राष्टर सांत याांचे 

साशहत्यशवषयक वाड्;मय हे 

समूळ मानवजातीच्या कल्यािाचे 

पे्ररिास्त्रोत आहे अिा अमोल 

लेखिीतून ज्याांनी हे सांस्कारधन 

आपल्या पुढ्यात ठेवले आहे. 

लोकाांना साध्या सोप्या पद्धतीने 

जीवनाचे तत्त्वज्ञान समजावे हाच 

ग्रामगीता लेखनामागचा त्याांचा 

मुख्य उदे्दि होता. त्याांच्या 

‘ग्रामगीता’ ग्रांिाला मागादिाक 

ग्रांि म्हिून समाजाने स्वीकारले 

आहे. या ग्रांिाला धमा, जात, पांि 

प्रदेिाच्या सीमा पडलेल्या 

नाहीत. ग्रामगीता खरे तर 

भगवद्गीता आहे असा गौरवच 

करता येईल. अनेक शवद्यापीठाांनी 

या ग्रांिाचा अभ्यासक्रमात देखील 

समावेि केल्याचे शनदिानास येते 

आहे. राष्टर सांताांच्या साशहत्य 

शनशमातीचा हेतू हा पाांशडत्य 

प्रदिानाचा नसून 

समाजप्रबोधनाचा आहे. गीताग्रांि 

शनमााि होऊन अधाितक 

उलटले गेलां तरी त्याचे महत्त्व 

कमी होत नाही उलट वाढीस 

लागत आहे. द्वापारयुगात 

भगवान श्रीकृष्णाने जी जादू 

बासरी च्या माध्यमाने केली तोच 

प्रकार शवसाव्या ितकात 

शवश्वसांत तुकडोजी महाराजाांनी 

खांशजरी च्या माध्यमातून केला. 

अशनष्ट रुढीपरांपरा व मानवी 

अव्यवहार नष्ट करून सज्जनाांचे 

रक्षि करण्याकरता नव्या नव्या 

तांत्राचा वापर केला. 1942 च्या 

लढ्यात या खांशजरी ने इांग्रजाांच्या 

नाकी नऊ आिले. समाजातील 

प्रश्न त्याांनी पाशहले.सांत परांपरेचा 

मूळ धागा न सोडता अध्यात्म 

आशि शवज्ञानाच्या सहयोगाने हे 

जग कसे सुखी होऊ िकेल 

अिी प्रािाना त्याांनी केली आशि 
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ती प्रत्यक्षात उतरावी यासाठी 

प्रयत्न केला. गोरक्षिाचा शवषय 

हाताळताना गोवांिाकडे जर 

दुलाक्ष केले तर त्यामुळे या 

देिाची आशिाक किी होिार 

आहे हे त्याांनी पटवून शदले. 

शचांतनिीलतेबरोबरच वैज्ञाशनक 

दृशष्टकोन हा त्याांच्या साशहत्यातून 

प्रदशिात होतो. शवशभन्न स्तरातील 

िेकडो सामाशजक, साशहस्त्यक, 

िैक्षशिक, धाशमाक सांमेलन त्याांनी 

गाजवली. असांख्य योजनाांना 

आश्रय शदला गाांधी सृ्मशतशदना 

याशनशमत्ताने होिाऱ्या प्रचांड 

शवधायक  महोत्सवात नागपूर, 

शवदभा, गोांडवन, मराठवाडा यात 

सहभागी होऊन महाराजाांनी 

नवशनमाािाची लाट शनमााि केली. 

शनजाम से्टटच्या सरहद्दीवर 

गावोगावी वगा घेऊन युवकाांना 

िक्ती सांवधानास प्रवृत्त केले. 

पांजाब आशि  मै्हसपूर हा सवा 

भूभाग महाराजाांनी खांशजरीने 

जागवला. 

राष्टर सांताांनी आपले शवचार 

साशहत्यातून सुद्धा 

जनसामान्यापयंत पोहोचवले. 

राष्टर सांताांनी शवपुल साशहत्यशनशमाती 

केली. त्याांनी मराठी आशि शहांदी 

भाषेतून शलशहलेल्या पुस्तकाांची 

सांख्या जवळपास 60 च्या वर 

आहेत असांख्य भजनाची पुस्तके 

काही लेखसांग्रह, प्रवचन, पते्र, 

भाषिे इत्यादी शवपुल 

साशहत्यशनशमाती करून त्याांनी 

शवचारधन जनतेपयंत पोहोचशवले 

याशिवाय श्री गुरुदेव शववाह 

पद्धती, मेरी जापान यात्रा, 

सुशवचार स्मरिी, लोकिाहीचे 

पोवाडे याही माध्यमातून 

वैचाररकता जागशवली. 

राष्टर सांताांची साशहत्य शनशमाती 

कोित्याही एका प्रकारात मोडता 

येिार नाही भजन, ओवी, अभांग, 

श्लोक, पोवाडा अिा शवशवध 

साशहत्य प्रकारात मोडिारी आहे. 

’पोवाडा’ या साशहत्यप्रकाराचा ही 

वापर त्याांनी आपले शवचार 

सामान्याांपयंत पोहोचवण्यासाठी 

केला. राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराजाांनी अिाचप्रकारे 

‘लोकिाहीचे पोवाडे’ गायले. 

िेवटपयंत त्याांनी आपली वािी व 

लेखिी समाजाकरता, 

देिाकररता आशि राष्टरकररता 

झीजवली. सांत तुकडोजी 

महाराजाांनी गद्य-पद्य सांरचनेला 

जास्तीत जास्त महत्त्व शदलेले 

आढळते. पद्य हे तुकडोजी 

महाराजाांच्या जीवनाचे 
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अशवभाज्य अांग होते. भक्तीपर 

रचना राष्टर पर आशि 

जनजागृतीपर रचना त्याांनी केल्या 

आहेत. त्याांच्या पद्याची 

जवळजवळ एकोिवीस पुस्तके 

प्रकाशित झाली आहेत. सांताांनी 

पद्यरचना बोजड स्िष्ट, 

अलांकारप्रचुर अिवा 

रूपकात्मक नाही याचा अिा 

त्याांनी अलांकारयुक्त रचना केली 

नाही असा नाही. काही शठकािी 

त्याांनी प्रतीक,प्रशतमाांचा 

अलांकाराचा वापर करून 

लोकाांना आश्चयाचशकत करून 

सोडले. मराठी व शहांदी या दोन्ही 

भाषाांमधे्य त्याांनी आपले साशहत्य 

शनशमाती केली. सांसृ्कत भाषेचा 

त्याांचा अभ्यास नव्हता तरी काही 

सुभाशषतवजा सांसृ्कत वचने 

आपल्या साशहत्यात पेरली आहे. 

राष्टर सांताांनी पुष्कळ 

साशहत्यशनशमाती केली आहे पि 

ती कोितेही एका प्रकारात 

मोडिारी नाही. भजन, अभांग, 

पोवाडा या प्रकारात मोडिारी 

आहे. गद्य व पद्य  रचना करून 

याद्वारे समाज जागृती करिारे 

महत्त्वाचे काया या सांताांनी पार 

पाडले आहे. 11 ऑक्टोबर 

1968 रोजी त्याांची प्रािज्योत 

मालवली. त्याांची खांशजरी 

कायमची मुक झाली परां तु त्याांची 

भजने आशि ग्रामगीता त्याांच्या 

शवचाराांचे आशि श्री गुरुदेव सेवा 

मांडळाच्या कायााचे स्मारक 

म्हिून आपल्याला सदैव पे्ररिा 

देत राहील.  

 

लनष्कर्ग – 

 

1. वां. राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराजाांनी आपल्या 

वािीमधून  

सवाधमासमभावाची शिकवि 

शदली आहे.  

2. शिक्षिाशवषयी असिारी 

आत्यांशतक तळमळ 

राष्टर सांताांच्या साशहत्य मधून 

अशभव्यक्त होते. 

3. मानवता हाच खरा धमा आहे 

असे  राष्टर सांत  तुकडोजी 

महाराजाांचे मत होते. 

4.  भशवष्यकाळाचा वेध हा 

त्याांच्या साशहत्याचा थिायीभाव 

आहे. 

5.  परस्पर पूरक 

उदाहरिे,दाखले हे सांत 

तुकडोजीच्या साशहत्याचे 

शविेष  होय. 
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6.  अध्यात्म आशि  शवज्ञानाचा 

सहयोग सांत तुकडोजी च्या 

साशहत्यामधून  शनदिानास 

येतो. 

7.  शहांदी आशि मराठी या दोन्ही 

भाषाांवर त्याांचे प्रभुत्व होते.  

8.  प्रािीमात्राबद्दल  असिारी  

पे्रमभावना त्याांच्या 

साशहत्यातून शदसून येते. 

 

सांदर्ग ग्रांर्थ- 

 

1) आखरे, डॉ. हररदास- दैशनक 

सकाळ वृत्तपत्र 11 माचा 2020   

2) कडवे, प्रा. रघुनाि - ‘राष्टर सांत 

शवचार दिान’ पृष्ठ क्रमाांक- 3  

3) घाटोळ, शवठ्ठल -  ‘नवयुगाचा 

शनमााता’ पृष्ठ क्रमाांक -14,15 

4) घोडे, प्रा. डॉ.राम -सांत 

तुकडोजी तौलशनक दिान पृष्ठ 

क्रमाांक-33, 34 

5) सांत तुकडोजी - 'ग्रामगीता 

'प्रकािन महाल,  नागपूर पृष्ठ 

क्र. 203, 217, 224 

6) सावरकर, सुदाम - नव 

प्रकाि श्री गुरुदेव प्रकािन पृष्ठ 

क्रमाांक- 22 

7) सांत तुकडोजी - ‘लहर की 

बरखा’ पृष्ठ क्रमाांक- 143 

श्रीगुरुदेव प्रकािन,गुरुकुां ज 

आश्रम 

8) सांत तुकडोजी - ‘युगप्रभात’ 

पृष्ठ क्रमाांक - 47, श्री गुरुदेव 

प्रकािन गुरुकुां ज आश्रम 

तृतीय आवृत्ती  2007   
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स्त्री स्वत्वािा शोध : एक दृलष्टके्षप 

सांशोधक लवद्यार्थी : कु. सुनांदा पापडकर        मागगदशगक : 

प्रा.डॉ. शोर्ा रोकडे   

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रस्तावना - 

      एकोशिसाव्या ितकाच्या 

पूवााधामधे्य स्स्त्रयाांना शिक्षि 

देऊन स्वावलांबी केले पाशहजे, 

असा शवचार माांडण्यास सुरुवात 

झाली. रुढी आशि परांपरा, 

अन्याय, अत्याचाराला आळा 

घालण्यात यावा म्हिून प्रत्यक्षात 

काही समाजसुधारकाांनी 

स्स्त्रयाांना शिक्षि देण्यास सुरुवात 

केली. भारतात शपतृसत्ताक 

पद्धती असल्यामुळे शववाहानांतर 

मुलगी मूळ कुां टूांबातून पतीच्या 

घरी जाते, सांसारात रमते, घरदार 

साांभाळते, मुलाबाळाांना वाढशवते. 

त्यामुळे स्स्त्रयाांचे कायाके्षत्र चूल 

आशि मूल एवढ्यापुरतेच 

मयााशदत होते. बांशदस्तपिामुळे 

सजानशिलता ही फक्त 

पुरुषाांचीच मके्तदारी होती. 

स्स्त्रयाांच्या लेखनाला मयाादा 

पडल्या होत्या. पूवी स्स्त्रयाांना 

शिक्षिाचीही सांधी न 

शमळाल्यामुळे त्याांना नेहमी 

पुरुषी वचास्वाला सामोरे जावे 

लागत होते. 

     साशहत्य शनशमाती ही 

सजानशिलतेतून येते आशि 
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सजानशिलता स्त्री-पुरुष भेद 

मानत नाही, असे स्त्रीवादी स्पष्ट 

करतात. स्त्रीशवषयी अनुभवाांचे, 

स्स्त्रयाांचे लेखन प्रकािात 

आििारी, साशहत्यात 

नवास्त्रीवादी समीके्षचा मागा 

आखिारी व्हशजाशनया वुल्फ 

म्हिते, "स्स्त्रयाांना अशधक 

व्यापक अनुभवाचे के्षत्र लाभत 

नसल्यामुळे त्याांच्या 

शनशमातीक्षमतेवर  मयाादा पडतात. 

सामाशजक सांरचनेमुळे स्वतःचे 

मन आशि भाव लपशवण्याचीच 

स्स्त्रयाांची प्रवृत्ती असते. शतला 

सामाशजक सांरचनेत स्त्रीपिाची 

गरज असते. म्हिून ती से्वचे्छने 

तडजोड करून स्वशनमााि 

क्षमतेवरच बांधन घालते. म्हिजेच 

स्स्त्रयाांना व्यापक व शवसृ्तत 

अनुभव के्षत्र, सामाशजक व 

आशिाक पयाावरि लाभले तर 

अत्यांत अनुभव के्षत्र लाभले. 

सामाशजक, आशिाक पयाावरि 

लाभले तर अत्यांत उत्स्फूता अिा 

नवशनशमातीचे काया शतच्या हातून 

होऊ िकते." 

     ज्या शठकािी समाजाने 

स्स्त्रयाांकडून अपेशक्षलेल्या 

भूशमका सांपवून शवचार करिे, 

आत्मप्रकटीकरि करिे याचा 

शतला अवकाि लाभेल त्या 

काळात स्स्त्रयाांना तेवढेही 

स्वातांत्र्य नव्हते. त्यामुळे त्याांना 

शलशहते होिे अि्च झाले होते. 

     १९६० नांतर साशहत्य के्षत्रात 

फार मोठे स्थित्यांतर घडून आले. 

स्स्त्रयाांनी साशहत्यातून आपले 

अनुभव व्यक्त करिे हा 

शपतृपधान व्यवथिेशवरुध्दचा 

डावच आहे. जािीव जागृती हा 

चळवळीचा मुख्य आधार 

असल्याने अिा खास अनुभवाांना 

आशवषृ्कत करिारे साशहत्य 

'स्त्रीवादी' मानले जाऊ लागले. 

शववाहसांथिेतील उशिवा व 

त्यामुळे स्त्रीला भोगावा लागिारा 

त्रास या गोष्टी साशहत्यातून 

प्रकािात आिण्याचा प्रयत्न 

केला. जुन्या परांपरा नाकारून 

जीवनमूल्याांची शनशमाती 

साशहत्यातून माांडली. स्स्त्रयाांचे 

आशिाक, सामाशजक स्वातांत्र्य, 

शववाहसांथिेला शतचा नकार, पे्रम 

आशि सामांजस्य यावर 

आधारलेले स्त्री-पुरुष सांबांध, 

स्त्री-पुरुष समानता या स्त्रीवादी 

मूल्याांचा पुरस्कार साशहत्यातून 

होऊ लागला, त्याांनी स्वतःच्या 

जीवनात अनुभवलेल्या कशवता, 

असुरशक्षतता याांची जागा भरून 
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काढिाऱ्या शवश्वाची शनशमाती 

साशहत्यातून होऊ लागली. स्त्रीची 

आिावादी व पुरोगामी प्रशतमा 

शचत्रीत होऊ लागली. स्स्त्रया 

सांयमाने लेखन करू लागल्या 

त्याांच्या लेखन अशवष्कारात 

शवचारातील मुक्तता शदसू लागली. 

     स्त्री स्वातांत्र्याची जािीव 

झालेल्या व त्या जाशिवेला मूता 

रूप देऊ पाहिाच्या या 

लेस्खकाांचे अनुभवशवश्व हे  पुरुष 

लेखकाांच्या अनुभवशवश्वापेक्षा  

वेगळे शदसून येते. स्त्रीची 

पारांपाररक प्रशतमा मुळातच 

चुकीची आहे. ती पुरुषाांनी 

आपल्या सोईसाठी शनमााि 

केलेली आहे. पे्रम, वात्सल्य, त्याग 

नम्रता, लाजरेपिा इ. सवा 

तिाकशित सद्गुि स्त्रीच्या मािी 

मारलेले आहेत. ही स्त्रीची नवीन 

जािीव शतच्या हातून शनमााि 

होिाऱ्या साशहत्यातील 

अनुभवशवश्वाचे व प्रशतमाांचे 

वेगळेपि लेखनातून प्रकट 

होताना शदसू लागले. 

  अरुिा सबाने ह्या 

शवदभाातील स्त्रीवादी चळवळीत 

सशक्रय काया करिाऱ्या 

सामाशजक कायाकत्याा आहेत. 

लेस्खकेची नैशतकता आशि 

सामाशजक उत्तरदाशयत्वाचे 

वाङ् मयीन भानही त्याांनी 

आपल्या किा, कादांबरी- लशलत 

व लशलतेतर वैचाररक लेखनातून 

जपले आहे. लेखकाच्या सांपूिा 

स्वातांत्र्याचा उपयोग करून 

लेखन करण्याची त्याांची 

लेखनवृत्ती आहे. एक सामाशजक 

कायाकताा ते सामाशजक 

समस्याांवर शविेषतः स्त्रीत्वाचा 

स्वतांत्र पुरस्कार करिान्या आशि 

आपल्या लेखनातून आधुशनक 

आशि ग्लोबल युगात स्त्रीवादाचा 

पुरस्कार करिाऱ्या लेस्खका 

आहेत. आपल्या व्यस्क्तमत्त्वाची 

स्वतांत्र ओळख शसद्ध 

करण्यासाठी त्याांनी आजवरच्या 

आयुष्यात अपार कष्ट आशि 

पररश्रम घेतले आहेत. सामाशजक 

कायाकताा म्हिून काम करताना 

झालेल्या कडूगोड घटनाांना 

आपल्या लेखनातून त्याांनी 

कलात्मक आकार देण्याचा प्रयत्न 

केला. 'जखम मनावरची', 

'अिाांग', 'अनुबांध' हे तीन 

किासांग्रह, स्त्री : नाते स्वतःिी, 

शजवाभावाचे - लशलत, बशहिाबाई 

चौधरी, आांबेडकर आशि स्त्री, 

साशहत्यातून समाजाकडे, स्त्रीवाद 

: एक दृष्टीके्षप ही सांपादने, 



Research Awakening                                                          ISSN 2456-9504 
 

3 
 

'शवमुक्ता' आशि 'मुन्नी' या दोन 

कादांबऱ्या, शिवाय लोकमत, 

नवराष्टर , जनवाद, शनमाल महाराष्टर  

, बायजा, स्त्री, शमळून साऱ्याजिी 

या शनयतकाशलकाांमधून 

स्तांभलेखन, असे चौफेर 

वाङ् मयीन - सामाशजक - 

साांसृ्कशतक लेखन लक्षात  घेतले 

म्हिजे, अरुिा सबाने याांनी 

सांपादक, प्रकािक, किा - 

कादांबरी लेस्खका, सामाशजक 

आशि साांसृ्कशतक कायाकती 

अिा शवशवधाांगी भूशमका पार 

पाडून अल्पावधीतच आपल्या  

शवशवधाांगी आशि चतु:रस्त्र 

कायाकतृात्वाचा सजग आशि 

शनभाय स्त्रीवाद शसद्ध केला आहे.  

लेखखकेिी रू्लमका : 

    समाजात स्त्रीला एक 

व्यक्ती म्हिून जगण्याचा 

घटनादत्त अशधकार आहे असे 

त्याांना वाटते. हीच भूशमका त्याांनी 

शवमुक्तामधे्य कें द्रवती मानून 

कादांबरीच्या पररघातून 

सोदाहरि शवस्तारही केला आहे. 

हीच भूशमका शवमुक्ता प्रमािेच 

'मुन्नी' (२०१०) तसेच त्याांच्या 

किादी लशलत वैचाररक 

लेखनातूनही व्यक्त झालेली 

आहे. त्याांनी एक दुसरे सूत्र 

माांडले, स्त्री ही स्वतांत्र असून 

स्वबळावर आपल स्वतांत्र जग 

उभारू िकते. आयुष्यात सांघषा 

करिारी स्त्री ही  कुिातरी 

पुरुषाच्याच आधाराने मोठी होते, 

शतला अनेक तडजोडी कराव्या 

लागतात, पुरुषाशिवाय ती मोठी 

होऊच िकत नाही शकां वा 

स्वबळावर ती आपले मोठेपि 

शसद्ध करू िकत नाही आशि 

समाजात जगिेही शतला 

अि्च असल्याचे बोलले जाते 

हे त्याांनी शवमुक्ता आशि मुन्नीतून 

खोटे ठरवले आहे. वसुधा मोशहते 

आशि वैदेही वडस्कर हया दोन्ही 

स्स्त्रया स्वबळावर आपले शवश्व 

शनमााि करतात. आपले कुटुांब 

तर मोठ करतातच परां तु 

समाजाला आपल कुटुांब मानून, 

समाज काया करून समाजाचे 

उत्तरदाशयत्वही पार पाडतात. 

त्याांच्या मते, त्याांची कादांबरी जर 

एखादयाच्या मनातला सांिय दूर 

करत असेल, एखादीला 

शवहीरीच्या कठड्ापासून दूर 

करत असेल, आत्महते्यच्या 

शवचाराांपासून परावृत्त करत 

असेल तर त्याांना वाटते, एक 

कादांबरीकार म्हिून ते त्याांचे यि 

आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा 
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शवचार माांडिारे पुरुषही मनातून 

पुरुष प्रधान सांसृ्कतीचेच पुरस्कते 

असतात आशि त्याांचे पुरुषप्रधान 

वचास्व आशि स्स्त्रयाांशवषयीची दृष्ट 

भूशमका त्याांच्या प्रत्यक्ष जीवन 

व्यवहारात सहभागी असलेल्या 

स्स्त्रयाांच्या दैनांशदन अनुभवाला 

येते. 

"शवमुक्ता" हा या दुष्ट आशि 

स्त्रीहननवृत्तीचा सोदाहरि नमुना 

आहे. प्रते्यक स्त्रीच्या मनात 

वसुधा आशि वैदेही असते. शतच्या 

वाट्याला ििाांकसारखे 

सांियखोर आशि मास्तरसारखे 

लांपट पुरुष येतात. आशि 

स्स्त्रयाांच्या आयुष्याचे मातेरे होते, 

हा सावाशत्रक अनुभव असतो. या 

सावाशत्रक अनुभवाला िह देऊन 

स्त्रीचे स्वतांत्र, स्वायत्त आशि 

सामाशजकदृष्ट्ट्या शवधायक आशि 

रचनात्मक रूप, अरुिा सबाने 

याांनी आपल्या 'कादांबऱ्यातून 

माांडून एका दृष्ट कमाठ आशि 

पारांपाररक पुरुषप्रधान व्यवथिेला 

जोरदार िह शदला. वसुधा - 

वैदेहीच्या रुपात स्स्त्रत्वाच 

सकारात्मक आशि प्रागशतक 

रूप माांडून - शसद्ध  करून, 

आधुशनक याशि समकालीन 

स्त्रीत्वाची नवीन  परां तु 

सामाशजकदृष्ट्ट्या शवधायक आशि 

सकारात्मक माांडिी केली.  

 

लेखखकेिी नैलतकता आलि 

स्त्रीवादी दृलष्टकोन 

 

    जीवन याशि साशहत्यात 

अांतर असू नये. साशहत्य हे 

कालसापेक्ष आशि वास्तववादी 

असावे. साशहत्य हे सामाशजक 

दस्तऐवज असते. साशहत्य 

शनशमाती आशि लेखकाच्या 

नैशतकतेत ही सवा सजग 

वाङ्मयीन मूले्य असावीत. 

आधुशनक काळात वाचकाांच्या 

अशभरूचीलाही सजग वळि 

लागल्यामुळे सांबांध वाङ्मयीन 

शवश्वच कलाकृतीकडे सजगपिे 

पाहू लागले आहे. शवसाव्या 

ितकाच्या िेवटी आशि 

एकशवसाव्या ितकाच्या पशहल्या 

दिकात लेखकाच्या नैशतकतेला 

आशि लेखनातल्या 

वास्तवमूल्याांना अनन्यसाधारि 

महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्वाांतः 

सुखाय आशि स्वायत्त 

कलामूल्याांचा अांशगकार करिारे 

साशहत्य आता शवशिष्ट सुखवसू्त 

आशि आळिी वाचकापयंत 

शसशमत झाल्याचे शदसून येते. 
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किा, कादांबरी , सामाशजक 

दस्तऐवज म्हिून, समाजासमोर 

सत्यदिान माांडण्याचे आशि 

समाजाला सजग करीत, 

प्रगतीप्रिाकडे नेण्याचे मौशलक 

असे साधन बनले. वास्तवाच्या 

शदिा मोकळ्या झाल्या. 

लेस्खकेची नैशतकता 

सुक्ष्माशतसुक्ष्मपिे-शनभायपिे 

व्यक्त करण्याची कादांबरी व 

किा एक माध्यम बनली. 

साशहत्यप्रकार आशि 

साशहत्यकृती ांच्या साांशधक 

पररिामाांतून जीवनाचे दिान 

अशधक प्रखर आशि 

प्रामाशिकपिे समाजाला घडू 

लागले, स्त्रीवादी लेस्खकाांनीही 

आपल्या जीवनातील अनुभवाांना 

मोकळेपिाने अशभव्यक्ती शदली. 

पुरुषसत्ताक अन्यायाांना वाचा 

फोडली. पुरुषसत्ताक 

व्यवथिेशवरुद्ध आवाज उठवला. 

आत्मकिनाांचा पररिाम म्हिून 

वाङ्मयप्रकारातही एक प्रकारचे 

खुलेपि आले. कादांबरीसारख्या 

शवसृ्तत अवकाि व्यापिाऱ्या 

वाङ्मय प्रकरातही लेखकाांच्या 

आत्मशवष्काराला चालना 

शमळाली. 

 

स्त्रीत्व आलि अखस्तत्व 

लसद्धीिा जीवघेिा सांघर्ग : 

 

अरुिा सबाने याांनी 

स्त्रीवादी लेखनाची धीट पायवाट 

स्वीकारताना कुठेही अशतरेक 

केलेला नाही. िरीर आशि 

िरीराचे अवयव हे प्रते्यकच 

व्यक्तीच्या जीवनाचे अशनवाया 

आशि नैसशगाक अांग असते. त्यात 

लपवण्यासारखे काहीच नसते. 

वास्तव आशि सत्याची कास 

धरिाऱ्या स्त्रीवादी लेस्खकेने जर 

धीटपिे जीवनातील उघडे – 

नागडे परां तु स्त्रीजीवनाला भेसूर, 

शवदू्रप करिारे सामाशजक सत्य 

समाजासमोर का माांडू नये ? 

पुरुषाांनी केवळ िरीरवर बोलावे 

आशि स्स्त्रयाांनी मयाादेत राहावे 

असे का ? जेवढा िरीरावर 

बोलण्याचा पुरुषाचा अशधकार 

असतो शततकाच तो स्त्रीलाही 

असतो. लेस्खका अरुिा सबाने 

स्त्री - पुरुष समानतेचा 

शवचारअसा सवांगाने करतात. हे 

त्याांच्या लेखनातील शनखळ 

वास्तव आशि सत्य मानून 

समाजाने 'वसूच्या' (शवमुक्ता 

कादांबरी मधील) स्स्त्रयाांच्या 

वाट्याला येिाऱ्या अमानुष 
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पौरुषत्वाचा पुनाशवचार करायला 

हवा. वसूच्या पाठीिी एक 

समाजकताव्य म्हिून उभ 

राहायला हवे. हे सामाशजक 

आत्मभान जाग करिारे लेखन 

लेस्खकेने केल्यामुळे त्याांचही 

समाजाने कौतुक करायला हवे. 

स्त्रीवादी  मानवतावादाचा एक 

नवा आयाम अरुिा सबाने याांनी' 

शवमुक्ता ' मधून समाजासमोर 

माांडला आहे. पुरुषप्रधान 

व्यवथिेत पररत्यक्ता स्त्रीच्या 

वाट्याला जगताना शनांदा, 

नालस्ती, बलात्कार, छळ हेच 

बहतेक येते. 'वसुला' याची 

जाशिव होती म्हिूनच शतने 

आपले   स्त्रीत्व धारदार आशि 

तेजस्वीपिे समाजात प्रकट 

करायला सुरुवात केली.स्त्रीवादी 

लेखनातून प्रकटिारा  शवद्रोही 

हादरा अिाातच समाजात 

स्स्त्रयाांप्रती सदभाव आशि 

न्यायाप्रती जागरुकता शनमााि 

करण्यासाठीच उपकारक ठरला 

आहे. पुरुषाांच्याच बरोबरीने 

स्त्रीलाही समानतेची वागिूक 

शमळाली पाशहजे, हा दोनच आिा 

त्याांच्या लेखनातून प्रसु्फशटत 

होतात. समाजाने स्त्रीकडे 

पाहण्याची पारांपाररक - सनातन 

-कमाठ - भोगवादी - िोषक 

दृष्टी त्यागून स्स्त्रयाही पुरुषप्रधान 

समाजाच्याच अशभन्न घटक 

असून त्याांनाही सुखसमाधानाने 

जगण्याचे स्वातांत्र्य असायला हवे, 

एवढीच शकमान अपेक्षा त्याांनी 

व्यक्त केली आहे. 

     स्स्त्रयाांनाही पुरुषाांचा 

सहचर म्हिून जीवन उभारताना 

मोठा मानशसक आधार 

असतो.स्स्त्रयाांची वृत्ती स्वप्नाळू 

असते. पुरुषाांच्याही बाबतीत 

काही प्रमािात असे होत, नाही 

असे नाही. प्रमाि कमी आहे. 

पुरुष कोसळले की 

जमीनदोस्तच होतात. परां तु 

स्स्त्रया कोसळल्यावरही नव्यान 

जीवन उभारण्याची उजाा आशि 

ताकद त्याांच्यात उदांड असते. 

पुरुषाांकडून अवहेलना वाट्याला 

येऊनही कधी लेस्खकेने पुरुषाांचा 

उभा व्देष माांडला नाही. आपला 

पुरुष अहांकारी आशि अत्याचारी 

आहे म्हिून जगातले सवाच पुरुष 

आपल्या वाटेला आलेल्या 

पुरुषाांसारखेच नसतात हेही 

त्याांना कळते. जगातही स्स्त्रयाांना 

सन्मान-आदर-समानता - 

स्वातांत्र्य देिारे आशि स्त्रीत्वाला 

जपिारेही पुरुष असतातच 
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याशवषयी त्याांना कुठलीही िांका 

नाही. 

साराांश : 

       अरुिा सबाने याांनी 

स्त्रीवादाची सकारात्मक माांडिी 

करून स्त्री-पुरुष समानतेला 

एक नवीन आयाम देण्याचा 

प्रयत्न केला आहे. पुरुषाशिवायही 

स्त्री सबला, आशि सामाशजक 

दृष्ट्ट्या उन्नत आशि प्रगतीिील 

असां व्यस्क्तमत्त्व  शसद्ध करू 

िकते, हा वसु्तपाठ त्याांनी 

आपल्या अनुभवाांतून 

समाजासमोर ठेवला आहे. 

आपल्या साशहत्यातून, त्यातील 

स्त्रीपात्राच्या शनशमत्ताने त्याांनी 

आपल्या जगण्याची आशि 

शवधायकत्वाची अशभव्यक्ती 

करून, स्त्री ही अबला नसून 

सबलाच आहे, हे प्रमेय 

आपल्याच जगण्यातून शसद्ध केले 

आहे. लेस्खकेची नैशतकता आशि 

किा, कादांबरीचे सामाशजक 

दस्तऐवज म्हिून असलेले 

अस्स्तत्व त्याांनी साधले आहे. 

समाजाच्या साांसृ्कशतक 

वाटचालीत स्त्री ही केवळ 

भोगवसू्त नाही, उलट ती सजग, 

प्रगल्भ आशि स्वयांशसद्धा आहे 

असे भान लेस्खकेचे साशहत्य सवा 

समाजाला देते. स्त्रीला एक 

व्यक्ती, एक मािूस म्हिून बघा ; 

ही मानवतावादी दृष्टी लेस्खका 

समाजात रुजवतात. 

     स्त्रीमधे्य अफाट ऊजाा 

असते. आशि समाजाच्या 

शवधायक बाांधिी साठी जर ती 

वापरली, तर समाजात नाव 

चैतन्य शनमााि होत. स्त्रीला 

आपली स्वतांत्र ओळख 

समाजाला करून देता येते. पुरुष 

प्रधान व्यवथिेला स्त्रीचे भोग्य 

रूप आजवर शजतके शदसले 

शततके स्त्री मधे्य असलेल्या 

शवधायक आशि जीवन दायी 

ऊजेचे रूप मात्र पुरेसे उजागर 

झालेले नाही. पुरुषाांची सनातन 

अहांब्रह्मास्स्म मानशसकताच 

यामागेही कायारत असल्याचेच 

वास्तव आजही कायम आहे 

सांदर्गग्रांर्थ 

● डॉ. शकिोर सानप – 

“समकालीन स्स्त्रयाांच्या 

कादांबऱ्या”   आकाांक्षा 

प्रकािन, प्रिम आवृत्ती ६ - 

१२- १२. 

● सांपादक - डॉ. अशश्वनी 

धोांगडे/ अरुिा सबाने - 

“स्त्री - एक बहरूप दिान 
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,  आकाांक्षा प्रकािन, प्रिम 

आवृत्ती  २९/५/ २०१९ 

● अरुिा सबाने - "जखम 

मनावरची "  आकाांक्षा 

प्रकािन , दुसरी आवृत्ती - 

१ ऑगस्ट २००७ 

● अरुिा सबाने - "अनुबांध" , 

महाजन ब्रॉिेसा प्रकािन , 

नवीन आवृत्त्ती 

१५/०१/२०१७ 

● अरुिा सबाने -" आईचा 

बॉयफ्रें ड" , आकाांक्षा 

प्रकािासन , प्रिम आवृत्ती 

२५/१२/ २०१९ 

● सांपादक - अरुिा सबाने , 

"डॉ. आांबेडकर आशि स्त्री 

" , आकाांक्षा प्रकािन , 

प्रिम आवृत्ती ८/०३/ २००७ 

● अरुिा सबाने - " शवमुक्ता 

" , आकाांक्षा प्रकािन,  

प्रिम आवृत्ती २५/ 

१२/२००६  

● अरुिा सबाने  - "मुन्नी " , 

आकाांक्षा प्रकािन , प्रिम 

आवृत्ती  १३/ माचा/ २०१० 

● अांजली कुलकिी - "स्त्री - 

स्वत्वाचा िोध" ,आकाांक्षा 

प्रकािन प्रिम आवृत्ती ८ 

माचा २०१०

*** 

 

सांत जनाबाई याांच्या अर्ांगातील स्त्री जालिवा 

सांशोधक लवद्यार्थी : प्रा.सलतश शां. आठवले       

मागगदशगक : प्रा.डॉ.सुविाग गाडगे    

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रस्तावना :-  

महाराष्टर  ही सांताांची भूमी 

म्हिून ओळखली जाते. सांताांनी 

आपल्या शवचाराांच्या माध्यामातून 

मानवतेचा पाया रूजशवण्याचे 

काया केलेले आहे. परां तु सांताांना 

देखील आपले अस्स्तत्व शनमााि 

करताना अनेक सांकटाांना तोांड 

द्यावे लागले. सांताांनी स्स्त्रयाांच्या 

समसे्यला प्राधान्य देऊन 

जनजागृती करण्याचा प्रयत्न 

केला आहे. शिक्षि ही आमुलाग्र 
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समाजपररवतानाचे महत्त्वाचे 

साधन आहे. या शिक्षिामुळेच 

उपेशक्षत, वांशचत समाजाला 

आत्मभान येऊन समाज 

शवकासाच्या प्रवाहाकडे वाटचाल 

करण्यामधे्य सांताांचे मोलाचे 

योगदान आहे. 

13 व्या 14 व्या ितकातील 

सांत ज्ञानेश्वराच्या काळात 

सांताांच्या मनात िुद्रत्याची भावना 

अशतिुद्रजातीची जािीव सतत 

त्याांच्या मनात उठिाऱ्या वेदना 

त्याचे िल्य त्याांना सतत बोचते. 

त्याांचे दाखले आपल्याला त्याांच्या 

अभांगातून प्रत्ययास येतात. 

रोजच्या व्यवहारात जात-पात 

भेदाभेद पाळली जात होती. 

जातीधमा पाळिे, स्वधमा पाळिे 

अिी वेदाची, सृ्मतीची आज्ञा 

होती. या शवषयी श्री.म.माटे असे 

म्हितात, “नामदेव 

ज्ञानदेवापासून तुकारामापयंत 

सवा सांताांना या सामाशजक 

बाबीचा उच्चार मोठ्या आग्रहाने 

पुन्हा पुन्हा करिे भाग पडत 

होते. मुख्यते्व ब्राम्हि, क्षशत्रय 

आशि वैश्य याांना धमााचे हक्क 

होते आशि िुद्रातील िुद्राांना ते 

मुळीच मान्य नव्हते. आिाात जे 

िुद्राती िुद्र समजले जात त्याांना 

आपला अशधकार कृष्णावताराने 

मान्य केलेला शदसून येतो. आशि 

म्हिून तो आम्ही चालशविारच 

या भावनेने जतीचे व विााचे 

उले्लख केलेले आहेत.”1  

सांताांची ही अध्यास्त्मक समता 

विााश्रमाला मान्य नव्हती, 

त्यामुळे सांत चळवळ जन्मास 

आली. या सांत चळवळीत 

ब्राम्हि, कुिबी, माळी, तेली, 

सुतार, सोनार, कुां भार, महार, इ. 

शभन्न जाती धमाातील लोक 

सामील झाले आशि म्हिूनच 13 

व्या व 14 व्या ितकावर 

महानुभाव पांिाचा प्रभाव शदसतो. 

महानुभाव पांि प्रचार व 

प्रसार करू लागले त्याचे 

तत्त्वज्ञान म्हिजे जातीभेदाला 

शवरोध शवषमता असलेल्या 

समाजात शवरोध होता. ईश्वराच्या 

भक्तीसाठी वेदाांची उपासनेची 

आवश्यकता नाही असे 

महानुभावपांिीय सांथिापक साांगू 

लागले, या सांदभाात िांकरराव 

खरात असे म्हितात की, 

“महानुभाव पांि शे्रष्ठ-कशनष्ठ, 

उच्च-शनच भेदभाव मानीत नाही. 

असे चक्रधर स्वामी याांनी 

साांशगतले. याचाच अिा असा की, 

त्याांच्या चातृवाण्याला विााश्रम 
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धमााला शवरोध होता.”2 सांत 

जनाबाई, चोखामेळा, सोयराबाई, 

शनमाला, कमामेळा, कान्होपात्रा, 

बांका हे सवा सांत आजच्या 

भाषेतील दशलत सांत आहेत. 

कारि पांढरपूर हे सवााचे 

श्रध्दाथिान आहे. शवठ्ठलाचे दिान 

जवळून घ्यावे ही त्याांची अांतरीची 

इच्छा आहे परां तु त्याांना मांशदरात 

प्रवेि नव्हता. त्यामुळे ते 

महाव्दारापािीच िबकलेले 

शदसतात.शवठ्ठलाचे दुरुनच दिान 

करून त्याांना समाधान मानावे 

लागत होते. आपि िुद्र आहोत. 

समाजातील उच्चविीयाांनी 

आपली उपेक्षा केली आहे. 

आपल्याला वाळीत टाकलेले 

आहे, या दु:खाची झळ 

अांत:करिात आहे. आपल्या 

अभांगातून ते दु:ख माांडतात, 

त्याांची अभांगवािी काळजाला 

शभडिारी आहे. मध्ययुगीन 

कालखांडात देखील सांताांची 

उपेक्षा झाली आहे. आपल्या 

समाजातील िुद्र बाांधवाशवषयी व 

त्याांच्या दु:खमय पररस्थिती 

शवषयी जाशिवा त्याांनी आपल्या 

अभांगातून प्रत्ययास आिून 

शदल्या.  त्यातील एक सांत 

जनाबाई याांच्याशवषयी स्त्री   

बद्दलच्या जाशिवा स्पष्ट 

करायच्या आहे. 

इ.स. 1270 ते 1350 असा 

सांत जनाबाई याांचा कालखांड 

आहे. हाच काळ सांत नामदेवाचा 

समकालीन काळ आहे. याच 

कालखांडात सांत जनाबाई सारखे 

सांत होऊन गेले. सांत  जनाबाई 

याांनी ‘डोईचा पदर आला 

खाांद्यावरी’ या अभांगामधून 

स्स्त्रयाांच्या सबलीकरिाचा 

पशहला प्रश्न माांडिारी स्त्री सांत 

आहे. प्रचशलत रुढी परांपरेमुळे 

‘स्त्री’ ही बांशदस्त अवथिेत होती. 

त्याशवरुद्ध जनाबाईने शवद्रोह 

केलेला आहे. मािूस म्हिून मला 

वारकरी पांिातील ईश्वराला प्राप्त 

करून घेिाऱ्या शवशवध मागााचा 

अवलांब करायचा आहे तो हक्क 

मी मािूस म्हिून शमळविारच 

असा आत्मशवश्वास त्याांनी व्यक्त 

केला आहे. त्यासाठी स्त्रीवर 

लादलेली अशनष्ठ बांधने ‘मी 

झुगारून टाकेल’ असा शवश्वास 

त्याांना वाटतो. सांत जनाबाई सांत 

नामदेवाच्या घरी दासी म्हिून 

वावरत होत्या. सांत  जनाबाईचे 

समाजातील थिान खालच्या 

जातीतील होते. िुद्र जातीत 

जन्माला येिे, त्यातही स्त्री 
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जातीत जन्माला येिे, शनरक्षर 

दासीपि या गोष्टी त्याांच्या दु:खाचे 

कारि होते आपि उपेशक्षत 

आहोत, खालच्या जातीतीतल 

आहोत ही जािीव त्याांनी भक्ती 

भावाने शवठ्ठलाला आपलेसे 

करून भरून काढली. 

आयुष्यात जीवलगाांना 

त्याांनी गमाशवले खूप दु:ख 

अनुभवलेले आहे.  

माय मेली, बाप मेला  

आता साांभाळी बा 

शवठ्ठला’॥ 

असे गाऱ्हाने त्या 

शवठ्ठलाजवळ माांडतात, त्या 

अनाि पोर्ा आहेत. हे 

अनािपि पांढरपूरच्या  दिानाने 

दूर केलेले आहेत. सगळ्या िुद्र 

जातीच्या जीवनाचे कारुण्य त्यात 

आले आहे. जनाबाईच्या अभांगात 

एक प्रकारचे दु:ख आहे. 

‘ देवा केव्हा के्षम 

दासी । 

आपली म्हिोनी जनी 

दासी ’ 

असे उद्गार जनाबाई 

काढतात. आपि खालच्या 

जातीत जन्माला आलेलो आहे 

म्हिून त्या शवषाद करत बसल्या 

नाहीत त्याांनी त्याांच्या 

आत्मशवश्वास ढळू शदला नाही त्या 

स्स्त्रयाांना उदे्दिून म्हितात स्त्री 

जन्माला म्हिून आलो म्हिून 

उदास होवू नये.  

“स्त्री जन्म 

म्हिवूनी न व्हावे 

उदास । 

साधुसांता एकसे 

केले जनी ॥ 

सांताचे घरची दासी 

मी अांशकली । 

शवठोबाने शदली 

पे्रमकला”3 

अनाि, उपेशक्षत िुद्राांना 

शवठ्ठल आपलेसे करतो, असाही 

त्याांना शवश्वास आहे भक्तीला 

कुठलीही जातपात नसते, धमा 

नसतो हे साांगताना त्याांनी सांत 

कबीराांचे ,सांत रोशहदासाचे 

दाखले शदलेले आहेत. 

नामदेवाच्या आधाराने त्याांनी 

मागाक्रमि केले. त्या कठोर 

सामाशजक वास्तवाला सामोरे 

जात होत्या.  

जनाबाईच्या अनेक 

अभांगापैकी ‘डोईचा पदर आला 

खाांद्यावरी’ हा अभांग बोली 

भाषेतील अभांग आहे. कुलीन 

स्त्रीची लज्जा सांकोच स्त्री सुलभ 

गोष्टीचा त्याांनी त्याग केला. शतच्या 
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मनातील अनाशमक भावनेचा येिे 

उदे्रक झालेला आहे. शवठ्ठलाला 

ती प्रश्न शवचारते, मनातील 

दाहकता, अस्वथिता ती व्यक्त 

करते. शवठ्ठलािी भाांडताना 

शवठ्ठलाला ती फैलावर घेते. 

जनाबाईला उपेशक्षत व्यक्तीबद्दल 

त्याच्या जीवनाबद्दल ओढ आहे. 

“भक्ती ते कशठि 

इांगळाची खाई । 

ररघिे त्या डोही 

कशठि असे ॥ 

भस्क्त ते कशठि 

शवषग्रास घेिे । 

उदास पै होिे जीवे 

भावे” ॥ 

सांत जनाबाई भक्ती मागाच 

प्रमाि मानला आहे. भक्ती हे 

सवाासाठी सोपे असे परमेश्वर 

प्राप्तीचे साधन आहे. कोित्याही 

जातीतील-विाातील स्त्री-पुरुष 

भस्क्तमागााने परमेश्वरापयंत 

पोहचू िकतात. स्स्त्रयाांनीही 

उदास न होता प्रपांच करीत 

असताना ही परमेश्वर भक्तीने 

जीवन सािाकी लावता येते. 

“अरे अरे शवठ्या । 

मूळ मायेच्या 

कारट्या” ॥ 

असे म्हिून सांत  जनाबाई 

शवठ्ठलाला शिव्या देते. 

जीवनातील खडतर व्याप 

जनाबाईने भक्तीच्या आत्मबळाने 

लीलया पार केले. ग्रामीि 

कष्टकरी स्त्रीचे सांत वाङ् 

मयातील प्राशतशनशधक रूप 

जनीच्या रूपाने आपल्याला 

शदसून येते. पुरुषाप्रमािे स्त्री 

सुद्धा प्रशवत्र असून तीचे मन 

स्वच्छ आशि शनमाळ आहे. 

ईश्वराची भक्ती करण्याचा 

शतलाही हक्क आहे. भक्तीतून ती 

जीवनाला मुक्ती शमळवू िकते. 

शतने परांपरेच्या चौकटीत न 

अडकता अांधकरिातून 

प्रकािाकडे वाटचाल केली 

पाशहजे. घराच्या उांबरठा 

ओलाांडता न येिाऱ्या स्त्रीला 

सुद्धा भक्ती मुक्ती शवरक्ती आशि 

आत्मज्ञानाची प्राप्ती केली 

पाशहजे. 

 

समारोप :-  

स्त्री म्हिून घडताना 

शवठ्ठलाच्या साक्षीने शतने घेतलेले 

अनुभव चैतन्यमय आहे. स्स्त्रची 

शवशवध रूपे त्यात आहे. शवरह, 

व्याकुलता, वात्सल्य, मातृत्व 

अिा शकतीतरी शचरांतन भावना 
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शतच्या अभांगातून अजरामर 

झालेल्या आहे. शतने आपल्या स्त्री 

जन्माबद्दल तर शलहीलेच परां तु 

स्स्त्रयाांना उदे्दिुनही ती शलशहते. 

स्वत:च्या स्त्रीत्वाचा शतला 

शतटकारा वाटत नाही. वाट्याला 

आलेल्या स्त्री जीवनाला ती 

शनकोप मनाने सामोरे जाते. स्त्री 

म्हिून जन्माला आले म्हिून 

उदास न होता, स्त्री जन्माचे 

स्वागत केले पाशहजे. जनाबाईनी 

आपल्या अभांगातून व्यिा वेदना 

स्वत:च्या स्स्त्रपिाबद्दलच 

शलशहल्या नाही तर इतर ही 

स्स्त्रयाांना उदे्दिून त्या शलशहतात. 

जनाबाईचे अभांग म्हिजे एका 

स्त्रीमनाचा सहजसु्फता अशवष्कार 

होय. जनाबाईनी पोरकेपिा 

घेऊन जगत असताना 

समाजव्यवथिेत उपेक्षा सहन 

करून आांतररक मनाने जे 

अनुभवले त्यातूनच त्याांनी 

अभांगातून माांडले. 

लनष्कर्ग :-  

● नामयाची दासी म्हिून 

जनाबाईनी स्वत:चा उले्लख 

केला. 

● खालच्या जातीत जन्माला 

आलो म्हिून उपेशक्षताचे शजिे  

त्याांच्या वाटेला आले. 

● स्त्री म्हिून जन्माला आले 

म्हिून उदास न होता, स्त्री 

जन्माचे स्वागत करावे. 

● सांत जनाबाईच्या अभांगात 

बांडखोर वृत्ती शदसून येते. 

● ममता, वात्सल्य, शवरह, 

व्याकुलता त्याांच्या अभांगात 

शदसते. 

● जनाबाई स्वत:च्या 

स्त्रीपिाबद्दलच शलशहत नाही 

तर इतर ही स्स्त्रयाांना उदे्यिून 

शलशहतात. 

● पशहल्या सांत कवशयत्री म्हिून 

त्या सांत पदवीला पोहचल्या. 

सांदर्ग सूिी :-  

1. श्री.श्री.म.माटे : सांत, पांत 

आशि तांत. ( पृष्ठ 24) 

2. श्री. िांकरराव खरात : सांताांची 

सामाशजक दृष्टी. ( पृष्ठ 53) 

3. श्री.रा.तु.भगत : सांत साशहत्य 

आशि दशलत सांवेदन . 

4. श्री.ग.बा.सरदार : सांत वाङ् 

मयाची सामाशजक फळशृ्रती. 

*** 
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सांताांिे सामालजक उत्तरदालयत्व : एक शोध 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : प्रा. अमोल ठाकरे   

 मागगदशगक : डॉ. शोर्ा रोकडे 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 
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प्रस्तावना :-  

        मराठी साशहत्याला आशि 

समाजाला मुख्य धारेच्या प्रवाहात 

आिण्याचे शे्रय सांताांना देता येते. 

याांचे कारि साशहत्याच्या 

माध्यमातून सांताांनी समाजाला 

जागृत केले. सांताांनी आपल्या 

वािीच्या, लेखिीच्या आशि 

कृतीच्या माध्यमातून 

समाजपररवतानाचे काया केले. 

समाज, सांसृ्कती व भाषा याांचा 

कें द्रशबांदू सांत आहे. समाजाला 

समतोल अश्या भाषेत सांताांनी 

जनजागृती केली. रूढी , प्रिा व 

परांपरा यावर प्रहार सांताांनी केला. 

लहान , िोर, उच्च-शनच  या 

सवांना भक्तीचा अशधकार आहे. 

समाजाला वाईट प्रवृत्तीपासून दूर 

करून भक्तीच्या मागी लाविे .हे 

सांताांचे काया होय .         इ . स. 

१३ व्या ितकापासून महाराष्टर ाला 

वारकरी सांप्रदायातील ज्ञानेश्वर , 

नामदेव , एकनाि व तुकाराम 

इत्यादी िोर सांताांची परांपरा 

लाभली  आहे. या सांताांच्या 

शनवडक अभांग ओव्याांचा 

माध्यमातून सांताांचे सामाशजक 

उत्तरदाशयत्व साांगण्याचे प्रयत्न 

येिे केलेला आहे.  

महाराष्टर  ही सांताांची भूमी; 

त्यामुळे सांताांच्या साशहत्याच्या 

पररिाम समाजावर होिे 

साहशजकच होते . सांताांच्या  

साशहत्यामुळे महाराष्टर ातील 

समाजाच्या सवांगीि शवकास 

होण्यास सहाय्यक ठरले आहे . 

म्हिजे मराठी सांसृ्कतीमय 

रिाचे  वाहक जर कोिी असेल 

तर ते सांत होय . मराठी 

साशहत्याच्या उगम तेराव्या 

ितकातील सांत साशहत्यापासून 

झाला. तेव्हापासून समाजाच्या 

प्रगतीची धुरा सक्षमपिे सांताांनी 

आपल्या खाांदयावर वाहली आहे. 

समजातील तळागाळातील 

लोकाांना प्रवाहाच्या  मुख्य धारेिी 

जोडण्याची एक अलौशकक 

िक्ती सांताांच्या साशहत्यात 

आपिास शदसते . त्यामुळे 

समाज हा कें द्रशबांदू डोळ्यासमोर 

ठेऊन त्याभोवती सांताांचे 

वाड्मय  आपिास शदसते . 

िोड्ात सकलजनाांची उन्नती 

हीच सांताांची कृती , कताव्य  

आपिास शदसते .  

"सांत , साशहत्य आशि 

समाज " हे परस्पर सांबांध आपि 

पाहतो ; त्यावेळी आपल्या समोर 

येतात ज्ञानदेव - नामदेव - 
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एकनाि - तुकाराम ज्याांनी 

भागवत धमााची पताका आपल्या 

खाांदयावर सक्षम पेलली आशि 

बहजनाांना अज्ञानरूपी 

अांधकारातून प्रकािाकडे 

मागाथि करण्यास वाटाडे म्हिून 

उभे राहले . सांताांची शिकवि 

आजही आपिास 

दीपस्तांभासारखी 

शदसते;ज्यामधून समाजमधे्य 

समन्वय साधण्याचे काम या 

सांताांनी आपल्या साशहत्याद्वारे 

केले आहे . त्याचे प्रबळ 

उदाहरि म्हिजे  सांत 

ज्ञानेश्वराची " ज्ञानेश्वरी " होय . 

वयाच्या अवघ्या पांधराव्या वषाात 

ज्ञानेश्वराांनी ज्ञानेश्वरी शलहून 

सवासामान्य लोकाांना ज्ञानाचे 

दालन खुले करून शदले ;  आशि 

िेवटी पसायदानाचा माध्यमातून 

सांताांचे हृदय काय असते हे 

आपिास शदसते . 

"आता शवश्वातमेके देवे ! येिे 

वाग्यज्ञ तोषावे !! 

तोषोशन मज द्यावे ! पसायदान हे 

।।१।।" 

" खळ्याांची व्यांकटी साांडो । तया 

सत्कमी रती वाढो ।। 

भूत परस्परे पडो । मैत्र जीवाांचे 

।।२।। 

उदात्त अांतःकरिाचे मूशतामांत 

उदाहरि म्हिजे ज्ञानेश्वर 

माऊली होय  बहजनाांच्या 

प्रगतीचे मागिे व या 

पसायदानाचा अांतगात मागतात 

त्यामुळे त्याांना माऊली सुद्धा 

म्हटले जाते.  

सांत साशहत्याचा दुसरा 

अशवष्कार म्हिजे सांत नामदेव 

महाराज होय. ज्याांनी वारकरी 

सांप्रदाय पताका अटकेपार नेली 

आहे. आपली कीतानकलेमुळे ते 

महाराष्टर ात नवे्हतर सांपूिा 

भारतभर त्याांनी वारकरी 

सांप्रदायचा प्रचार केला. उदे्दि 

हाच की जो समाज मागासलेला 

आहे . त्याची प्रगती साधने होय.  

त्यामुळे सांत नामदेव महाराजाांचे 

साशहत्य मानव कल्यािकारी 

असलेले साशहत्य होय.  

"नामा लागे  श्वाना पाठी । 

तूप घ्याहो जगजेठी ।।" 

सांताांचे अांतःकरि कसे 

असते ते आपिास शदसते. 

मानवी उद्धारासोबतच 

प्रािीमात्रावर पे्रम सुद्धा करायला 

नामदेव महाराज अपनी 

साांगतात.  

"नाचू कीतानाचे रांगी । 

ज्ञानदीप लावू जागी ।।" 
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अशतिय प्रशतकूल 

पररस्थिती मधे्य भावशनक एकात्म 

जपानचे काम सांत ज्ञानदेव 

महाराजाने केले. आपल्या 

कीतानरूपी सेवेमधून 

समाजजागृतीचे काम त्याांनी केले. 

सांत साशहत्याचे तृतीय अशवष्कार 

म्हिजे सांत एकनाि महाराज 

ज्याांनी आपली "भारूड " या 

वाांङमयातून समाजप्रबोधनाचे 

मोलाचे काम केले. समाजाला 

एकसांि ठेवण्यात महत्वाचे 

योगदान सांत नामदेव महाराज 

याांचे आहे . आपल्या अभांग , 

काव्य आशि भारुडाद्वारे 

समाजातील अांधश्रद्धा शनमूालन 

करण्याचे काया सांत एकनाि 

याांच्याकडे जाते. सांताांनी आपली 

लेखिीचा उपयोग समाजाच्या 

उद्धार करण्यासाठीच केला यात 

शतळमात्र िांका नाही.  

"मला दादला नलगे बाई। 

मला दादला नको बाई ।।" 

"भूत लागले धु्रव वाळाला। 

उभा अरण्यात ठेला ।।" 

अशतिय सध्या सरळ 

शवनोदी भाषेतून नामदेव महाराज 

समाजजागृतीचे काया करायचे 

त्यातून समाज मुख्य प्रवाहािी 

जोडला जात होता . सांत शे्रष्ठ , 

सांत शिरोमिी , जगतगुरु 

समाजाच्या शवकासाचा सांघषापूिा 

प्रवास आपिास शदसतो . 

तुकारामाच्या साशहत्य समाज 

पररवतान करण्यासाठी , 

समाजाच्या उद्धारासाठी मैलाचा 

दगड प्रस्ताशपत होते. त्याच्या 

साशहत्यामधून समाजाचा शवकास 

साधण्याचे मागा आपिास 

शदसतात.  

"नको नको मन गुांतू माया जाळी 

। 

काळ जावळी ग्रासावया ।।" 

मानवी मनाला तुकारामाांनी 

शदलेला सल्ला आहे. मोहाच्या 

पािात तुझी सुटका करायला 

कोिी येिार नाही.  

" अिा लोपली पुरािे । 

नाि केला िब्दिः 

शवषय लोभी मन । साधले 

बुडशवली ।। 

सांत तुकाराम महाराज भक्तीच्या 

मागाातून समाजसेवा , समाजाचा 

शवकास साधताांना  आपल्याला 

शदसतात.  

सांताांच्या साशहत्याच्या पररिाम 

मानव समजावर झाला . त्यामुळे 

सांत वाङमयासोबत समाजाची 

प्रगती होत गेली . त्यामधून 

सवासामान्याांना शवकासाची द्वारे  
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खुली झाली. त्यामधून समाजाचा 

शवकास होत गेला. 

 

समारोप:- 

        सांताांचे साशहत्य हे 

समाजाच्या कल्यािाचे द्वार आहे. 

या अमृतरूपी महासागरात 

भक्तीरूपी डुबकी घेतल्यावर 

भवसागर पार झाल्याशिवाय 

राहिार नाही. सांताांचाही दृष्टीने 

जर पाहण्याचा प्रयत्न केला तर 

समाजाचे दुःख दूर झाल्याशिवाय 

राहिार नाही. सांताांच्या समोर 

समाजशहत हेच सवोपरी होते. 

सांताांचे साशहत्य हे मानवजातीतील 

सांकटात वाटाड्ा म्हिून 

नक्कीच काम करत राहिार 

यात शतळमात्र िांका नाही. 

सांताांच्या या काव्यातून "जागा 

आशि जगू द्या "शह भावना 

साकार होते. अिाप्रकारे 

समाजाच्या उद्धारासाठी सांताांची 

शिकवि त्याांचे साशहत्य नेहमीच 

पे्ररिादायी ठरेल. 

 

सांदर्ग ग्रांर्थ :- 

 

१) माांडवकर पवन - सांत साशहत्य 

, सेवा प्रकािन अमरावती  

२)सुांठिकर वा. र.- महाराष्टर  सांत 

मांडळाचे ऐशतहाशसक काया - 

पॉपु्यलर प्रकािन मुांबई  

३)सावरकर सुभाष - सांत 

वाङमयाचे जनसाशहत्य मूल्य -

मराठी जनसाशहत्य पररषद    

 

** ** ** 
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वैदर्ीय र्ाव कलवता : एक अवलोकन (कलववयग सुखदेव 

ढािके याांच्या सांदर्ागत) 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : प्रािी देवानांद गोरडे   

 मागगदशगक : डॉ. शोर्ा रोकडे 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

                               

प्रास्तालवक :-  

 

      वैदभीय कशवता ही अशतिय 

समृद्ध आहे. शतला स्वतांत्र 

अनुभवशवश्व आहे. ती कमालीची 

कलात्मक उांची गाठिारी असून 

आियाचा मोठा अवकाि 

पेलिारी आहे. मराठी कशवतेत 

वैदभीय कशवता ही आपल्या 

वैशिष्ट्ट्यपूिा काव्यगुिाांनी व 

वेगळेपिाने उठून शदसते. 

साठोत्तरी काव्यामधे्य 

वैदभीय कशवतेचे योगदान फार 

महत्त्वपूिा आहे. वैदभीय 

कशवतेने शवचार आशि रचना या 

दोन्ही दृष्टीने समग्र 

काव्यप्रवाहाला महत्त्वाची देिगी 

शदलेली आहे. साठोत्तरी वैदभीय 

कशवतेने कशवताप्रवाहात 

आिावादाचा, मानवतेचा, 

क्राांतीचा दीप उजळला. 

स्वातांत्र्योत्तर वैदभीय कशवतेतील 
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अग्रपूजेचा मान कवी अशनल 

आशि िरदच्चांद्र मुस्क्तबोध या 

दोघाांना द्यावा लागेल. याांनी या 

कशवतेला परांपरेचे साांकेशतक 

रूप येऊ न देता नवतेचे सांमजस 

भान शदले व नवीन शदिा 

शमळवून शदली. व्यस्क्तवादी 

मूल्यापेक्षा सामाशजक 

पातळीवरील क्राांशतप्रविता 

वैदभीय कशवतेतून अशभव्यक्त 

होताना शदसते. 

 साठोत्तरी काव्यामधे्य 

वैदभीय भावकशवतेने आपले एक 

मानाचे थिान प्राप्त केलेले आहे. 

साठोत्तरी काव्यामधे्य भावकवी ांचे 

एक वेगळे वळि, वेगळ्या 

पे्ररिा, वेगळ्या प्रवृत्ती शवकशसत 

झाल्या. भावकाव्याच्या परांपरेत 

मूलतः आपली काव्यशनशमाती 

करीत असताना काही 

शचांतनिील कवी ांनी आपले 

वेगळेपि जपण्याचा प्रयत्न 

केलेला शदसतो. ज्याांनी 

भावकाव्याला एक नवा साज 

आशि नवा बाज प्राप्त करून 

शदला. अिा कशववया ना.घ. 

देिपाांडे, म.म. देिपाांडे, सुरेि 

भट, कवी गे्रस, मधुकर केचे, 

तुळिीराम काजे, श्रीधर िनवारे, 

वसांत आबाजी डहाके, वामन 

शनांबाळकर, यिवांत मनोहर, 

सुधाकर गायधनी, शवठ्ठल वाघ, 

उ.रा.शगरी, नारायि कुलकिी 

कवठेकर, याांच्या नावाचा 

प्रामुख्याने उले्लख करावा 

लागेल. १९६० नांतरच्या आगेमागे 

अनेक नवे कवी शवदभाात 

उदयाला आले. या कवी ांनी 

भावकाव्याला अलांकृत करून 

एका अनोख्या वातावरिाची 

अनुभूती देवून िब्दाांचा नाद, 

स्पिा, रूप, रस, गांध या 

भाववृत्तीचा सोहळाच साजरा 

केला. सुरेि भट याांनी गझल हा 

गीत काव्यप्रकार मराठीत 

जािीवपूवाक हाताळून वैदभीय 

कशवतेला वैशिष्ट्ट्यपूिा थिानी 

उभे केले. याच काळात याच 

धतीवर लेखन करिारे व 

भावकाव्याला नव्याने आयाम 

देिारे काही महत्त्वपूिा कवी 

उदयाला आले. त्यात कशववया 

शिवा राऊत, सुखदेव ढािके, 

देवानांद गोरडे, बबन सराडकर, 

रमेि मगरे याांची कशवताही पुढे 

आली व ती अनेक काव्यगुिाांनी 

लक्षवेधी ठरली. जीवनानुभवातून 

आलेल्या या कशवतेने आपल्या 

भावशवश्वाबरोबरच मानवता 

आशि समाजप्रविताही जपली. 
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व वैदभीय कशवतेला नवी शदिा 

शमळवून शदली. ती अनेक 

काव्यगुिाांनी शवशिष्ट्ट्यपूिा 

राशहली. ही कशवता अलांकृतता, 

अलौशककावरील श्रद्धा, असीमाचे 

आकषाि, आध्यास्त्मक वृत्ती ह्या 

शविेषामुळे महत्त्वाची ठरली. 

केचेंची अल्पाक्षरी वृत्ती 

सांतकाव्याला जवळची 

असल्यामुळे अभांग ओवीचे 

माध्यम घेवून अवतरली. शतने 

मराठी कशवतेला एक लेिेच 

बहाल केले. याच धतीवर अभांग 

ओवी ांचे बोट धरून पुढे 

तुळिीराम काजे, शिवा राऊत, 

सुखदेव ढािके, बबन सराडकर 

याांनी आपल्या कशवतेचा 

प्रगल्भतेने अशवष्कार केलेला 

शदसतो. 

 

लवर्यािी लनवड / उिेश व 

रू्लमका  :- 

 मराठी कशवतेत वैदभीय 

कवी सुखदेव ढािके याांची 

भावकशवता ही आपल्या 

वैशिष्ट्ट्यपूिा काव्यगुिाांनी व 

वेगळेपिाने उठून शदसते. 

वैदभीय भावकाव्याला नव्याने 

आयाम देिारे कवी सुखदेव 

ढािके याांची कशवता मला शविेष 

भावली. ही अभ्यासण्याचे कारि 

की, यातील भावसौांदया व 

काव्यसौांदया मला शविेष भावले. 

तसेच या कवीने काव्याचे सवाच 

प्रकार हाताळले. याांची कशवता 

सुांदर भावकशवता म्हिून जन्माला 

आली. सृजनिील अशभव्यक्तीने 

समृध्द झाली. अस्सल 

जीवनानुभवाांनी चैतन्यदायी 

ठरली. भावबांधातील हे चैतन्य 

वेगवेगळ्या रुपबांधातून उलगडून 

दाखशवण्याचा जो प्रयत्न या 

कवीने केलेला आहे त्याचा 

सवांगीि दृष्टीने अभ्यास करिे 

मला शविेष महत्त्वाचे वाटले. 

तसेच या कवीची कशवता ही 

वैदभीय कशवतेतील महत्त्वाचा 

टप्पा असल्याची जािीव प्रकषााने 

झाली. िैलीच्या दृष्टीनेही या 

कशवताांचा स्वतांत्र असा बाज 

आहे. हा बाज समकालीन 

कशवतेपेक्षा वेगळा कसा हे 

उलगडून दाखशवण्याचा प्रयत्न मी 

या लेखात करिार आहे हीच 

सांिोधनामागील भूशमका आहे.  

 

सांशोधनािी उलिषे्ट :- 

1. सुखदेव ढािके याांची कशवता 

ही सवाािााने समृध्द आहे ही 

कशवता आियाचा मोठा 
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अवकाि पेलिारी आहे. हा 

आिय अशभव्यक्तीच्या दृष्टीने 

उलगडिे व शतच्यातील 

काव्यरुपाांचा िोध घेिे.  

2. सुखदेव ढािके याांची 

अशवष्कारिैलीही कलात्मक 

उांची गाठिारी आहे. शतचे 

स्वरूप प्रशतमा प्रशतकाांच्या 

साह्याने  उलगडिे.  

3. आकृतीबांधाच्या दृष्टीने ही 

कशवता सवा रुपबांधाचे सांकेत 

पाळिारी आहे. 

कशवतासांग्रहातील अभांग, 

ओवी, छां दवृत्तबध्दकशवता, 

रुबाया, हायकू, मुक्तते इ. 

काव्यप्रकाराांचा िैलीच्या 

अनुषांगाने अभ्यास करिे व 

कशवतेचा रूपबांध उलगडिे. 

4. या कशवताांमधील सामाशजक 

जािीव, पे्रमाशवषयक जािीव, 

शनसगाशवषयक जािीव 

कृषीशवषयक जािीव, 

इत्यादीचे स्वरूप तपासून 

त्यातील आियसत्याचा िोध 

घेऊन शचशकत्सक अभ्यास 

करिे. 

5. या कशवताांमधील सामाशजक 

जािीव ही मानवतावादी 

मूल्याांची जपविूक करताना 

शदसते. ह्या मूल्याांचा िोध 

घेिे.  

6.  ह्या कवी ांची बहताांि कशवता 

ही भावकशवताच आहे. ह्या 

कशवता रुपगांधनादस्पिा या   

अनोख्या भावसौांदरयााची 

प्राशचती करून देतात. 

शतच्यातील भावसौांदया व 

काव्यसौांदया उलगडिे.  

7. साठोत्तरी कशवताप्रवाहात व 

वैदभीय समकालीन कशवतेत 

या कशवताांचे महत्त्व व थिान 

अधोरेस्खत करिे व शतचे 

वेगळेपि शसध्द करिे हा 

सांिोधनाचा उदे्दि आहे.  

सुखदेव ढािके याांिी कलवता : 

वैदर्ीय र्ावकलवतेिा 

मानदांड   

        कशववया सुखदेव ढािके 

याांचे चार काव्यसांग्रह प्रकाशित 

आहेत. त्यात १) 'व्यिाफुली' 

(१९८३) २) 'रक्तसेतू' (१९९७) ३) 

'हदुाक' (२००४), ४) 'शपांडपात' 

(२०१५),  

       या काव्य सांग्रहातील 

कशवताांचे रसग्रहि केले असता 

काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्टे्य,  

वेगळेपि प्रकषााने शदसतात. 

 

र्ावनोत्कटता व र्ावस ांदयग : 
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       कशवतेतील भावनोत्कटता व 

भावसौांदया हे लक्षवेधी आहे. 

कवीनी आपल्या भावनाांचा 

अशवष्कार फार उत्कटपिे 

केलेला आहे. 'व्यिाफुली', 

'रक्तसेतू' हे काव्यसांग्रह त्याची 

मूता उदाहरिे 

आहेत. कशवतेशवषयी शलशहताना 

कवीची काव्यदृष्टी व काव्यपे्ररिा 

फार महत्त्वाची असते. ढािके 

आपल्या कशवतेची व्याख्या 

‘उत्कट भावनाांचा उत्स्फूा त उदे्रक 

म्हिजे कशवता’ अिीच करतात. 

त्याांच्या कशवता म्हिजे काय ? 

तर ‘रक्तावर आलेली शवस्तवाची 

साय’ ह्या ओळी शकां वा “कशवता 

ही कवीची लेकबाळ असते. 

ठसठसिा-या वेदनेचा गभा 

असते. शतचा जन्म काळजाच्या 

आांतरप्रदेिातील दुख:कोिातून 

होत असतो. कशवतेच्या जन्माचा 

क्षि हा कवीसाठी प्रदीघा 

अग्नीप्रवासासारखा असतो. 

कशवता हा नैसशगाक व्यवहार 

आहे.” तसेच “कशवता ही माझ्या 

आयुष्याला जडलेली दुधार व्याधी 

आहे. देहअस्ता बरोबरच या 

व्याधीचाही अस्त व्हावा”. असे 

कवीने 'हदुाक' च्या प्रस्तावनेत 

म्हटले आहे. हीच त्याांची 

काव्यदृष्टी व काव्यपे्ररिा आहे.  

       ‘अांतरीचे धावे / स्वभावे 

बाहेरी’ या तुकारामाच्या 

वचनाप्रमािे त्याांची कशवता आहे. 

त्याांच्या कशवतेचा शवषय म्हिजे 

वास्तववादी जगिे, वाट्याला 

आलेले भोग, अनुभवाचे सांशचत हे 

आहेत. म्हिूनच कवी म्हितात,  

               ‘मी द्राररद्राच्या 

सम्राटाचा वांिज   

               सावाभौम दु:खाचा 

अशधपती  

               मी यातनाांच्या 

सलतनीचा सुलतान  

               भुके कां गालाांचा 

चक्रवती’  

       कुठल्याही कलाकृतीमागे 

त्या त्या कलावताांची एक शनशश्चत 

भूशमका असते. अनुभवाचा 

अस्सलपिा असतो. ढािकेच्या 

कशवतेत पे्रम ही एक पे्ररक िक्ती 

आहे. सनातन तत्त्व आहे. नाते 

कुठलेही असो. त्याला पे्रमाचे 

अशधष्ठान असते.  ढािकेच्या 

कशवतेतील हे तत्त्व कशवतेला 

भावकाव्याच्या अतु्यच्च 

पातळीवर नेऊन ठेविारे आहे. 

म्हिूनच ढािके त्याांच्या ‘हदुाक’ 

काव्यसांग्रहाच्या प्रस्तावनेत ते 
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म्हितात ‘कशवता या सांसृ्कतीला 

जोडिारा ‘भावसेतू’ होय’. हा 

भावसेतू त्याांनी प्रते्यकच 

कशवतेमधे्य बाांधलेला आहे.  

               ‘गभाारली दीपकळी  

               पोटी वत्सल प्रकाि  

               मांद मायेच्या भाराने  

               खाली लवते 

आभाळ’   

 त्याांची कशवता इिेच 

भावगभा होते व त्यातून सृजनाचा 

जन्म होतो.  

                ‘टाकते उसासे  

                क्षीि तेलवात  

                सले प्रािातून  

                 अबोली पहाट’   

 अिी आियगभा कशवता 

हा कवी आपल्याला देतो. 

 

कलवतेतील जािीवदशगन : -   

        सुखदेव ढािकेच्या 

कशवतेतील अनुभव व्यस्क्तशनष्ठ 

असला तरी त्याची अशभव्यक्ती 

ही सामाशजक पातळीवर होताना 

शदसते. म्हिून ही कशवता 

लक्षवेधी ठरते. ‘ रक्तसेतू' 

सांग्रहात कवी म्हितो,  

              ‘राांडकी शजांदगी । 

उजाड कपाळ  

          प्राक्तनाची नाळ । 

सडलेली  

          इिे आयुष्याचे । 

शनत्याचे पवाडे  

          थिशगत शनवाडे । 

भाकरीचे’  

       त्याांचा 'शपांडपात' हा  सांग्रह 

कृषी व ग्रामीि जीवनदिानाचे 

एक अशतिय बोलके उदाहरि 

आहे. िेतक-याच्या व्यिेची 

जािीव या सांग्रहातून व्यक्त होते. 

पुढील ओळी त्याचेच द्योतक 

मानावे, 

         ‘देते किगी जाांभई । 

जाते पडले खुडूक  

          मेली केव्हाांची 

भाकरी । आले चुलीला 

सुतुक’ 

       स्वतांत्र िब्दसृष्टी व 

अिावाहीपिा  ते त्याांच्या कशवतेचे 

वैशिष्ट्ट्य आहे. त्याांचा 'रक्तसेतू' 

हा काव्यसांग्रह वैदभीय 

कशवतेतील मानदांड आहे. 

म्हिूनच वामन तेलांग म्हितात 

‘सुखदेवच्या वाटचालीमुळे 

शवदभााची कशवता मोठी झाली 

आहे.’  

       सांवेदनक्षम कशवतेत 

समाकलन, सांशे्लषि व समन्वय 

हे तीन घटक महत्त्वाचे असतात. 
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ढािके याांची कशवता या शतांन्हीचे 

उदाहरि आहे. ती सांवेदनाच्या 

अांगाने जािारी सांज्ञाप्रवाही 

कशवता आहे.  ‘या कशवतेची नाळ 

मढेकरापासून पु. िी रेगेच्या 

कशवतेिी जुळिारी असली तरी 

शतच्यावर कुिाचाही  पगडा 

शकां वा प्रभाव नाही. साम्यदिान 

फक्त तरलतेच्या सांदभाात आहे. 

‘हदुाक’ चा चेहरा पूिात: 

स्वत:चाच चेहरा आहे. हे 

शनशववााद पिे साांगता येते.’ असे 

‘परामषा’ च्या समीके्षमधे्य राम 

देिमुख म्हितात.     

                                                                                                            

‘घनदाट तुझ्या इच्छाांचे । हे 

उरले केवळ धुके  

             सपााच्या कातीवािी । 

देहाला आपि परके’  

      असा आियसांघटनेचा 

शवचार हदुाक’ मधे्य आहे.  

                ‘घालू नको आता । 

आषाढाची आि  

                िाकारले उन्ह । 

देहावरी  

                देऊ नको मला । 

फुलातला वाटा 

                काळजात काटा । 

फुलवतो’   

      'रक्तसेतू' मधे्य आत्मभानाचा 

प्रकाि आहे. तसा आत्मसांवादही 

आहे. आपला प्रवास हा अधाांतरी 

आहे हे कवीने समजून घेतले 

आहे पि तरीही ‘शक्षतीज तोलून 

बाांधला मी रक्तसेतू!’ असे कवी 

म्हितो 

       ढािके याांच्या कशवतेतील 

जािीव हे आक्रोिी नाही. ही 

जािीव सांमजस आहे. 

‘शजनांगानीचा शचव्वट कोळी 

गुांशफल पुन्हा साांद कोपरा’ अिी 

आहे. म्हिून त्याांच्या कशवतेतील 

अध्यास्त्मक वृत्ती सांतजाशिवेला 

कवेत घेते. ‘असुवनजल सी ांच 

सी ांच पे्रमबेल बोई’ अिी 

फुलारुन अभांग ओवीतून सारे 

ताि ओलाांडून सांतजाशिवेला 

शमठी घालू िकली आहे.’ असे 

आिा सावदेकर 

म्हितात.           

       ढािके याांची कशवता हा 

स्वतांत्र अभ्यासाचा शवषय आहे. 

कशवतेतील जािीवदिान इतके 

प्राांजळ आशि वास्तशवक आहे 

की त्याांनी भोगलेल्या, जगलेल्या 

आयुष्याची कशवता झाली. 

कवीची वास्तववादी 

जीवनजािीव, पे्रमजािीव, 

शनसगाजािीव, सामाशजक जािीव 
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तसेच सांतजाशिवेचे अशवष्करि 

हे फारच उत्कट व प्रामाशिक 

आहे. ढािके याांच्या कशवतातून 

होिारे  ग्रामीि जीवनदिान, 

कृषीदिान, व्यक्तीदिान हे 

फारच अस्सल असून त्यात 

सवासामान्याांच्या जीवनाचे 

प्रशतशबांब शदसून येते. व त्यातूत 

व्यक्त होिारा मूल्यभाव हा 

फारच उद्बोधक आहे.  

           

साराांश :-  

          एकां दरीत सुखदेव ढािके 

याांची कशवता ही प्रयोगिीलता, 

वैचाररकता, भावपरता, 

शचांतनपरता यात रमलेली अिी 

व्याशमश्र कशवता आहे. तसेच 

वैदभीय वातावरि, वैदभीय 

बोली, नव्याजुन्या सांसृ्कतीच्या 

पाऊलखुिा या कशवतेत आहे. 

ती अनेक वैशिष्ट्ट्याांनी पररपूिा 

अिी कशवता आहे. मराठी 

कशवतेत या कशवतेचे थिान व 

महत्त्व मोलाचे आहे. ढािके 

याांच्या कशवताांचे अवलोकन केले 

असता काही महत्त्वाचे शविेष, 

वैशिष्ट्टे्य व वेगळेपि जािवते. 

कवीची काव्यदृष्टी, काव्यपे्ररिा, 

आिय अशभव्यक्ती, कशवतेचा 

आकृतीबांध िैलीआशवष्कार असे 

अवलोकन करून त्यातील 

वेगवेगळ्या काव्यजाशिवाांचा 

िोध घेण्याचा मी प्रयत्न केलेला 

आहे. या कवीच्या सवाच 

काव्यजाशिवा शकती प्रगल्भ आहे 

याची प्रशचती येते. मग ती 

पे्रमकशवता, शनसगा कशवता, 

सामाशजक कशवता असो. तसेच 

कशवताांमधील जािीवदिान 

अत्यांत सचे्च आहे असे जािवते. 

वास्तववादी जीवन जािीव, 

सामाशजक जािीव, सांतजाशिवेचे 

अशवष्करि कशवतेतील 

कृषीदिान, ग्रामीि जीवनदिान, 

व्यक्तीदिान याांचा शचशकत्सक 

अभ्यास करून माझ्या 

सांिोधनाला एक नवा आयाम व 

नवी शदिा देण्याचा मी प्रामाशिक 

प्रयत्न केलेला आहे .                                                                                                                                                                                                     

लनष्कर्ग  :- 

१) ही कशवता आियाचा मोठा 

अवकाि पेलिारी आहे. या 

दृष्टीने िोधशनबांधाची शचशकत्सक 

माांडिी यिस्वी ठरते. 

२) ढािके याांची कशवता ही 

भावकशवताच आहे. ह्या कशवता 

रुपगांधस्पिानाद या अनोख्या 

भावसौांदयााची प्रशचती करून 

देतात. 
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३) आकृतीबांधाच्या दृष्टीने ही 

कशवता सवा रुपबांधाचे सांकेत 

पाळिारी आहे. 

४) ह्या कशवतेतील आिय, 

अशभव्यक्ती अशतिय समृद्ध 

आहे. तसेच ती आत्मिोधाची 

कशवता आहे. 

५) या कशवताांमधील सामाशजक 

जािीव ही मानवतावादी मूल्याांची 

जपविूक करताना शदसते. 

६) आज जीवन मूल्याांचा होत 

चाललेला ऱ्हास, खेडे व िहरे 

यातील वाढत्या समस्या, िेती, 

िेतकरी त्याांचे प्रश्न व 

अन्नधान्याच्या समस्या, पािी 

टांचाई अिा अनेक बाबी ांचे शचत्रि 

या कशवताांमधून होते. त्या 

अनुषांगाने मानवी मूल्याांची 

जपविूक तसेच मानवासाठी 

उज्ज्वल भशवष्याचा आिावाद ही 

कशवता देते. 

७) साठोत्तरी कशवता प्रवाहात ही 

कशवता आपल्या वैशिष्ट्ट्यपूिा 

काव्यगुिाांनी उठून शदसते म्हिून 

या कशवताांचे महत्त्व व थिान 

अधोरेस्खत करिे व शतचे 

वेगळेपि शसद्ध करिे हे 

गृहीतकायाच आहे. 

सांदर्गसूिी :-  

1. रा. ग. जाधव, 'साठोत्तरी 

मराठी कशवता व कवी' 

साकेत प्रकािन, औरांगाबाद. 

प्र. आ. १९९५ 

2. सावदेकर आिा, 'कशवता 

शवदभााची' (सांपा) शवदभा 

साशहत्यसांघ नागपूर प्र.आ. 

१९९१ 

3. देिमुख राम, ‘परामषा’ 

सवामांगल प्रकािन, 

अमरावती, प्रिम आवृत्ती, 

२००८ 

4. ढािके सुखदेव, 'व्यिाफुली', 

सवामांगल प्रकािन, 

अमरावती, स्व्दतीय आ, नोव्हें 

२०१४ 

5. ढािके सुखदेव 'रक्तसेतू' , 

िब्दालय प्रकािन, 

श्रीरामपूर, प्रिमावृत्ती १९९७ 

6. ढािके सुखदेव 'हदुाक' , 

िब्दालय प्रकािन, 

श्रीरामपूर, प्रिमावृत्ती २००४ 

7. ढािके सुखदेव 

'शपांडपात',काव्याग्रह 

प्रकािन, वाशिम, प्र.आ. 

२०१५ 

8. शिलेदार प्रफुल्ल, (सांपा) 

'युगवािी', शवदभा साशहत्य 

सांघ, नागपूर १९९५ 
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9. ढािके सुखदेव (सांपा), 

'सवाधारा', अमरावती २००७ 

10. सावदेकर डॉ. आिा, तरुि 

भारत, शद. १४-०२-१९९९ 

11. तेलांग वामन, तरुि भारत, 

शद. ०९-११-१९९७   
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‘आळ ’ या कर्थासांग्रहातील ग्रामीि लवश्व 
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सांशोधक लवद्यार्थी : प्राांजली  हररहरराव पेंदामकर   

 मागगदशगक : डॉ. शोर्ा रोकडे 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रस्तावना: 

 स्वातांत्र्योत्तर काळात 

मराठी साशहत्यात जे अनेक 

प्रवाह शनमााि झाले त्यात ग्रामीि 

साशहत्य हा नवा प्रवाह मानला 

जातो. ग्रामीि साशहत्याने मराठी 

साशहत्यात सांख्यात्मक व 

गुिात्मकदृष्ट्ट्या अशतिय 

मोलाची भर घातली. एक नवा 

आिय, जीवनाचे नवे के्षत्र या 

साशहत्याने खुले करून शदले. 

खऱ्या अिााने मराठी साशहत्याला 

समृद्ध केले. या काळात 

शिक्षिाचा प्रचार व प्रसार 

खेड्ापाड्ापयंत पोहोचला. 

समाजाच्या तळागाळातील लोक 

जागे झाले. या नवशिशक्षत 

समाजातील खेड्ातील, दुलाशक्षत 

समाजातील अस्पष्ट जाशिवा 

जमेल तश्या िब्दात लेखनबद्ध 

केल्या जाऊ लागल्या. ग्रामीि 

जीवन, कष्टकऱ्याांचे कष्टप्रद 

जगिे, त्या जगण्यातील दांतुर 

व्यिा, वेदना साशहत्यातून व्यक्त 

झाल्या. किा, कादांबरी, कशवता 

यासारख्या माध्यमातून या 

अवघड जाशिवाांना कलात्मक 

आकार देण्याचे काया बाजीराव 

पाटील, आनांद यादव, वासुदेव 

मुलाटे, रा.र. बोराडे, उद्धव 

िेळके, मनोहर तल्हार, 

बशहिाबाई, शवठ्ठल वाघ, प्रशतमा 

इांगोले इत्यादी अनेक 

साशहत्यकाराांनी केले. याच लेखन 

परांपरेतील शतसऱ्या शपढीतील 

ग्रामीि साशहत्य चळवळीतील 

एक अग्रगण्य नाव म्हिजे 

ग्रामीि वऱ्हाडी बोलीतील किा 

शलशहिारे किालेखक डॉ. सतीि 

तराळ हे होय. त्याांचे आळ, आग, 

लढा, व गारपीट हे किा सांग्रह 

प्रशसध्द झाले असून 

किाकिनकार म्हिूनही उभ्या 

महाराष्टर ाला पररशचत आहे. 

त्याांच्याच ‘आळ’ या किा 

सांग्रहातील ग्रामीि शवश्वाचा 

अभ्यास करण्याचा प्रयत्न प्रसु्तत 

िोध शनबांधामधे्य करण्यात आला 

आहे. 

ग्रामीि सालहत्य: 
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 ‘ग्रामीि’ या िब्दाचा सांबांध 

ग्रामािी आहे. ‘ग्राम’ म्हिजे खेडे 

‘ग्रामीि’ ही सांज्ञा वापरत 

असताना शतची ग्रामजीवन 

सांबद्धता स्पष्टपिे नजरेत येईल. 

कोित्याही प्रदेिातील एक शकां वा 

एकाहून अशधक खेडी एखाद्या 

साशहत्यकृतीत साक्षात होत 

असतील तर त्या साशहत्यकृतीला 

‘ग्रामीि’ म्हिता येईल. येिे 

समग्र प्रदेिाांऐवजी ‘ग्रामजीवन’ 

हेच कें द्रथिानी असेल. यात त्या 

खेड्ाचे समूह जीवनशचत्रि 

समाशवष्ट होऊ िकेल. खेड्ात 

म्हिजेच गावगाड्ात राहिारी 

मािसे, त्याांचे जीवन, 

कृषीकें शद्रतता, रूढी, परांपरा, 

सि-उत्सव, िेतीिी शनगशडत 

प्रािी, तसेच व्यवसायाचे विान 

ग्रामीि साशहत्यातून प्रकट होते. 

ग्रामीि साशहत्य या िब्दाचा अिा 

शवषद करताना डॉ. वासुदेव 

मुलाटे म्हितात, “ग्रामीि 

साशहत्य हे वेिीच्या आतील 

आशि वेिीच्या बाहेरील, 

गावातील व गावबाहेरील अिा 

मािसाांच्या जािीवा व्यक्त 

करिारे काव्य आहे” ग्रामीि 

जीवनातील ताितिाव, मानवी 

भावबांध, त्यातून शनमााि होिाऱ्या 

जाशिवाांना डॉ. मुलाटे महत्त्व 

देताना शदसतात. गुांदेकर याांनी 

ग्रामीि साशहत्य िब्दाचा अिा 

शवषद करताना जाशिवा ऐवजी 

अस्सल जीवनदिान हा िब्द 

प्रयोग करून त्याला अशधक 

व्यापक रूप शदले आहे. त्याांच्या 

मते “ग्रामीि साशहत्य म्हिजे 

ग्राशमिाांनी अस्सल जीवनदिान 

घडशविारे देिी वळिाचे 

साशहत्य”. गुिदेकराां  प्रमािेच  

नागनाि कोतापले्ल याांनीही 

ग्रामीि जीवनाला महत्त्व शदले 

आहे. त्याांच्या मते “ग्रामीि 

जीवनातून फुलिारे, ग्रामीि 

वास्तवातून साकार होिारे 

साशहत्य”. येिे ग्रामाला महत्त्व 

देऊन ग्रामातील जनजीवन व 

वास्तवाला ग्रामीि साशहत्याचे 

मूलाधार मानले आहे. 

ग्रामीि साशहत्यात गावातले 

समाज, जीवन, शनसगा, िेती, 

प्रािी याांचे शचत्रि आढळते ते 

सवा शनसगाािीच शनगशडत 

असते.  त्या साशहत्यकृतीमधील 

वातावरिरम्य घटना, प्रसांग 

गावातले असतात. म्हिून या 

साशहत्य कृतीला ग्रामीि साशहत्य 

म्हिता येते. यासांदभाात मोहन 

भागवत म्हितात, “एखाद्या 
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साशहत्यकृतीमधे्य प्राधाण्याने 

गावातले असे काही शचशत्रत  

झाले असेल त्या साशहत्य कृतीला 

‘ग्रामीि साशहत्य ही सांज्ञा देता 

येईल. ग्रामीि जनजीवन 

वाचकाांपयंत पोहोचशवण्याचे 

मोलाचे काया ग्रामीि साशहत्याने 

केलेले आहे. नागर 

सांसृ्कतीपासून शभन्न असलेला व 

स्वतःही समृद्ध सांसृ्कती 

जोपासिारा ग्रामीि समाज, 

त्याांची सुख-दुःख, रूढी, परांपरा, 

लोकभाषा, दाररद्र्य, पे्रम इत्यादी ांचे 

अनुभवलेले वास्तशवक शचत्रि 

ग्रामीि साशहत्यातून 

समाजाशभमुख झाले. 

 एकूिच ग्रामीि साशहत्यात 

बाह्य वास्तव्य हे खेडे, शनसगा 

आशि पारांपाररक मूले्य यातून 

घडलेले ग्रामजीवन आहे. त्यात 

आलेली सांवेदनिीलता त्या 

जीवनातील अनुभवाशवषयीच्या 

प्रशतशक्रया देत असते. साशहत्य 

शनशमातीच्या बुडािी असलेली ही 

‘ग्रामीि’ सांवेदनिीलता ग्रामीि 

साशहत्याच्या मुळािी असते. 

िोड्ात ‘ग्रामीि’ जनजीवनाचे 

ग्रामीि सांवेदनशिलतेचे शचत्रि 

ज्या साशहत्यातून शचशत्रत होते ते 

ग्रामीि साशहत्य होय. यातील 

‘ग्रामीि’ हे शविेषि खेडे, 

खेड्ािी सांलग्न असलेले 

कृषीजीवन, िेतीिी शनगशडत 

व्यवसाय खेड्ातील 

जनजीवनाचे कष्ट, हषा, दुःख, 

रूढी, परांपरा, सांसृ्कती या 

साऱ्याचा शनदेि करते. 

कर्था सांकल्पना व स्वरूप: 

 ‘किा’ हा किात्मक 

साशहत्याचा एक प्रकार आहे. 

‘किन करिे’ हा मानवाचा 

थिायीभाव आहे. मनातील हषा, 

खेदादी, भावनाांचे प्रकटीकरि 

केल्याशियाय मनुष्याला राहवत 

नाही. त्याच्या या आशवष्काराच्या 

गरजेतून आशि स्वानुभूतीच्या 

आशवष्काराच्या अपररहायातेतून 

‘किा’ जन्मास आली. किा हा 

अत्यांत प्राचीन साशहत्य प्रकार 

आहे. किा हा िब्द ‘किा’ या 

सांसृ्कत धातूपासून बनला आहे. 

त्याचा ‘अिा साांगिे’ वा ‘विान 

करिे’ असा होतो. शजज्ञासापूती, 

रांजन, कुतूहलपूती, उपदेि, बोध, 

सांस्कार, धमाप्रचार, तत्त्वशचांतन हे 

किेचे प्रमुख हेतू आहे. गोष्ट, 

किा,कहािी पुराशनकाची 

शनरुपिे, दृष्टाांत इत्यादी स्वरूपात 

किा आढळते. किेशवषयी शव.स. 

खाांडेकर म्हितात “किा ही 
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मािसाची भावनात्मक भूक 

आहे.” इांदुमती िेवडे शलशहतात 

“एकात्म अिा किात्म 

अनुभवाची अिापूिा सांघटना 

म्हिजे किा”. 

 प्रा.ना.सी- फडके याांच्या 

मते “कमीत कमी पाते्र आशि 

कमीत कमी प्रसांग वापरून 

िोड्ा वेळात पररिामकारक 

रीतीने साांशगतलेली व 

ऐकिाऱ्याच्या मनावर एकाच 

ठसा उमटशविारी हकीकत 

म्हिजे लघुकिा होय.”    

'आळ’ हा कर्थासांग्रह: 

 ‘आळ’ हा डॉ. सतीि 

तराळाचा पशहलाच किासांग्रह 

आहे. जबरदस्त सामाशजक 

आिय, स्वतांत्र पुरोगामी 

दृष्टीकोन, वास्तव व भेदक शचत्रि 

ही या किासांग्रहाची वैशिष्ट्टे्य 

जािवतात. ‘आळ’ या ग्रामीि 

किासांग्रहात ग्रामीि जीवन, 

शनसगा, पररसर, िेती, मािसाची 

मातीिी असलेली बाांशधलकी, त्या 

शवशिष्ट प्रादैशिकतेिी सांबांशधत 

लोकाचार, तेिील सामाशजक, 

धाशमाक, राजकीय जीवन 

पद्धतीतील वैशिष्टयपूिाता, 

त्याच्या समस्या, प्रश्न, मयाादा व 

एकूिच ग्रामीि सांसृ्कतीचे 

आकलन इत्यादी  त्याांच्या ग्रामीि 

किेतून प्रकट होते. म्हिूनच डॉ. 

सतीि तराळाांच्या ‘आळ’ या 

किासांग्रहातून ग्रामीि सांसृ्कती 

शविेषतः वऱ्हाडी ग्रामीि 

सांसृ्कती अशभव्यक्त झालेली 

शदसते. 

‘ग्रामीि लवश्व’: 

डॉ. सतीि तराळाांच्या 

‘आळ’ या किासांग्रहातून कृषी व 

कृषक याांचे शचत्रि शदसून येते. 

वऱ्हाडातील कृषीसांसृ्कती 

त्याच्यािी शनगशडत सि, उत्सव, 

प्रिा, परांपरा याांचे दिान घडते. 

भारत हा कृषीप्रधान देि असून 

कृषी सांसृ्कतीची नाळ ही, 

ग्रामीि जीवनािी जोडल्या गेली 

आहे. त्याचेच यिािा शचत्रि या 

किाांच्या माध्यमातून प्रकषााने 

जािवते. या किासांग्रहातील 

किाांमधून कृषीशवषयक जाशिवा 

स्पष्ट होतात. ग्रामीि जीवनातील 

व्यिा, वेदना, हांकार, जाशिवा, 

नेशिवा प्रकषााने माांडले आहे. 

‘आळ’ या किासांग्रहातील किा 

बदलत्या कृषीप्रधान व्यवथिेतून 

शनमााि झालेले दाररद्र्य, अज्ञान, 

शनसगापे्रम, पारांपाररक शनष्ठा या 

जोडीला जातीव्यवथिा, 

बलुतेदारी पद्धती या शमश्रिातून 



Research Awakening                                                          ISSN 2456-9504 
 

5 
 

नवीन ग्रामीि मािसाचे भावशवश्व 

दिाशविाऱ्या आहे.  या किाांमधून 

ग्रामीि पररसर, पररस्थितीपुढे 

हतबल पाते्र, बोलीभाषा याांच्या 

वापरासोबतच श्रमजीवी 

मािसाचे मन, भावशवश्व 

माांडताना शदसते. ‘आळ’ या 

किेतून आसवाांच सामर्थ्ा 

प्रत्ययाला येते. ‘नातां’, ‘आळ’, 

अदावत, वाखा या 

िोकपयावसायी किाांमधील 

लेखन शवनोद िरि होत नाही. हे 

या किेच नवां बळां  आहे. म्हिूनच 

डॉ. तराळाांच्या ‘आळ’ 

किासांग्रहातील किा या माशमाक 

वाटतात.  

‘नातां’ या किेतील सुमन ही 

नाशयका कुष्ठरोगी नवऱ्यासाठी 

पोटच्या मुलाला अलग सोडिारी 

असून, ‘अदावत या किेत 

वशडलाांच्या अदावतीमुळे पती 

पत्नी एकत्र होऊ न िकिारे 

जीवाांची घालमेल 

हृदयद्रावकररत्या माांडली आहे. 

‘आळ’ ही किा देखील नाशयका 

प्रधान असून नमादा ही आजारी 

नवऱ्यासाठी कापूस चोरीचा 

आळ दाररद्र्यी पररस्थितीपुढे 

हतबल होऊन पत्करिारी 

लाचार बाई अश्या शकते्यक 

मानसपुत्राांना लेखकाने आपल्या 

किाांमधून त्याांच्या शवदारक 

स्थितीचे अशतिय हृदयदायक 

शचत्र उभे करून अमर केले 

आहे, पि हे वाचताना डोळ्याची 

कडा ओली झाल्याशिवाय राहत 

नाही. कारि या किाांमधे्य 

काळजाला बोचिारी सल आहे. 

समुहमनाला ‘उत्कटरस’ 

हवा असतो. व्यक्तीने मन 

सुजाि, सुसांसृ्कत तर समूह मनां 

हल्ा फुल्ा अशभरुचीचे 

असते. ‘उसने एक मागिे’ मधे्य 

किेला लघुशनबांधाचा वाि 

लागला तरी उत्तम शवनोद 

साधलेला आहे. ‘अिीच एक 

िाया होती’ या किेत अनेक 

व्यस्क्तरेखा हबेहूब डोळ्यासमोर 

उभे केले आहे. हे लेखकाचे 

व्यस्क्तशचत्रि उभे करण्याचे 

कसब शदसून येते, ‘वाखा’ ही 

किा तर एखाद्या शचत्रपट वा 

पिनाट्यातून प्रकट व्हावी या 

तोलामोलाची आहे.  

‘आळ’ या किासांग्रहातील 

किाांमधे्य लेखकाांनी शवशवध 

सामाशजक प्रश्नाांना वाचा फोडली 

आहे. जातीव्यवथिा, असृ्पश्यता, 

दाररद्र्यता, वाांझपिा, 

अशिशक्षतपिा, लग्न न जमिे, 
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अांधश्रद्धा, राजकारि, हांडाबळी, 

एकाशधरिाही अिा अनेक प्रश्न 

वास्तव माांडण्याचा प्रयत्न या 

किाांतून केला आहे. 

लेखक बूटिटा सांसृ्कतीत 

राहिारे असूनही आपल्या 

हृदयात उपेशक्षत, अपमाशनत 

आशि दाररद्री, गावजीवन जपत 

आहे. याांचा प्रत्यय या किाांमधून 

येतो. शविेषतः ‘वाखा’ या किेत 

कापूस हा एकाशधरिाहीतून 

शवकला जािे म्हिजे काय? याचे 

शचत्रि लेखकाने अचूक केले 

आहे. कारि ते स्वतः एक 

कास्तकाराचे पुत्र आहे. म्हिूनच 

कास्तकाराचे दुःख अचूक हेरले 

आहे. 

आपला देि हा खेड्ाांचा 

देि आहे. आजही येिील 

पांच्याहत्तर टके्क जनता 

खेड्ापाड्ात राहते. यामधून 

युगानयुगे आपली लोकपरांपरा, 

लोकसांसृ्कती व लोककला समृद्ध 

झाली आहे. आपली 

समाजव्यवथिाही या खेड्ावरच 

अवलांबून आहे. म्हिूनच या 

खेड्ापाड्ातील ग्रामीि 

मािसाला कें द्रथिानी ठेवूनच या 

किासांग्रहामधे्य ग्रामीि 

मािसाला अग्रथिान शदले आहे. 

या लोकाांची शनसगााच्या 

साधनसांपत्तीवर आशि िेतीशनष्ठ 

जीवनपद्धतीवरच उपशजशवका 

चालते. ‘वाखा’ या किेत डॉ. 

सतीि तराळ याांनी अिीच 

पुांडशलक या बी.ए. झालेल्या 

सुशिशक्षत बेरोजगार तरुिाची 

सवास्वी िेतीवर अवलांबून 

असलेल्या त्याच्या कुटुांबाची 

वाताहत दिाशवली आहे. 

बशहिीला उजवायचे आहे, दुबार 

पेरिीचे सांकट, शनसगााचा 

हवालशदलपिा, पावसाचा 

लहरीपिा या सांकटाचा सामना 

करताना सुदैवाने िेती साि देते, 

भरपूर शपक होते परां तु परत 

सांकटाची माशलका साि सोडत 

नाही. ‘दुष्काळात तेरावा मशहना’ 

याप्रमािे कापूस शवक्रीसाठी 

ताटकळत १५ शदवस 

शजशनांगमधे्य काढावे लागते. या 

एकाशधकारिाही शवरुद्ध लढा 

िब्दबद्ध केला आहे. 

 ‘मोयी’ या किेत तरुि 

मुलाचे एकाकी शनधन झाल्याने 

वृद्ध माता-शपत्याची जगण्याचा 

सांघषा शदसून येते. दोन वेळेच्या 

जेविाचीही भ्राांत नसल्याने वृद्ध 

असहाय शपता ‘मोयी’ साठी 

शदवसभर विवि भटकल्यानांतर 
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मोळी शवकल्या जाते पि 

अशिशक्षतपिाचा फायदा घेऊन 

जोडलेली फाटलेली नोट त्याच्या 

नशिबी येते. हे अशतिय शवदारक 

शचत्र रेखाटले आहे. 

  प्रते्यक किेत िेती व 

त्याच्यािी शनगशडत व्यवथिेचे 

शचत्रि या किासांग्रहात शदसून 

येते. या किासांग्रहातील बहतेक 

किा या दयाापूरच्या प्रदेिात 

घडलेल्या आहेत. चांद्रभागा व 

भुलेश्वरी या डोळ्यातून वाहतात 

असा उले्लख केलेला आहे. 

यावरून आपल्या पररसरातील 

नद्याांशवषयी लेखकाची आथिा 

शदसून येते. सहा एकरात वरुडात 

मालगुजार तर आमच्याकडे 

आमचां पोटही शनट भरत नाही. 

असे एकाच शजल्ह्ह्यातील 

जशमनीचे सुपीकता नमूद केलेली 

आहे. शहरवागार नयनरम्य 

पररसर, आमराई, वडाच्या 

पारांब्या व नदीच्या काठावरचे 

देऊळ असा सुांदर शनसगााचा 

देखावा ‘अदावत’ या किेत 

शचशत्रत केला आहे. बालपिी 

कैऱ्या, शचांचा, बोरां  खाण्याची मजा 

व सै्वर रानमोकळ भटकिे या 

सवा गोष्टी बालकाांचे जगिे शकती 

स्वच्छांदी होते हे साांगून जातात. 

 ‘खेळ’ या किेत गरजू 

व्यक्तीांना मदत न करता केवळ 

अन्नदान व वस्त्रदान 

वतामानपत्रात फोटो येण्यापुरते 

करण्यासाठीच केवळ मशहला 

मांडळाचे कसे काया करते हे 

शवषद केले आहे. यातूनच समाज 

उपहासात्मकररत्या काया 

करण्याची वृत्ती शदसून येते. 

केवळ स्वािा या मानववृत्तीला 

अधोरेस्खत केले आहे. 

 या किाांमधील िब्द 

वापरण्याच कसब अचूक आहे. 

‘पोरगी वशन्नसी हाय’ मधे 

शतच्याकडे जनावरासारखे पाशहले 

जाते हे माशमाकपिे शदसते. 

अनेक शठकािी वऱ्हाडी िब्द, 

वऱ्हाडी लकबी आलेल्या आहे. 

नपुांसकाला ‘फोसा’ अिा िब्द 

प्रयोग केलेला आहे. ग्रामीि 

आनांद हा फुलां, चाांदण्या, 

प्रशतमाांनी न येता आनांदाच्या 

रािी या िब्दात व्यक्त होतो. 

कारि मळिीच्या रािी येिील 

समृद्धीची प्रशतमा आहे.  

‘पीक म्हनसान त बदबद’ 

हा बदबद नेमके जे साांगायचे 

तेच साांगतो. गावजीवनात 

डोळ्यामधे्य चांद्रभागा, भुलेश्वरी 

िाांबत नाहीत. दर दहा कोसावर 
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दर दहा वषांनी बोली बदलते 

याांचा अिा गावजीवन बदलते 

याांचा प्रत्यय गांगा, यमुना ऐवजी 

या दयाापुरी नद्यामुळे येतो. बुढा 

आता म्हातारा होता या 

वा्ातूनही बुढा आशि म्हातारा 

याच अलग छटा आहे. हे मान्य 

करावेच लागते. ‘छत कोसळत 

नाही हे कां बरड मोडल्या सारख 

होतां’ छताला कां बरड दाखविारा 

लेखक ग्रामीि जीवनािी 

एकदम शनगशडत आहे, 

खेयापेयाचा िौक नाही, पेपरचे 

कागद, लेकरवाया बाई सारखां 

शपकाांन गजबजलेलां वावरां , बोट 

दाखवल्या बरोबर बोटाला 

शचकटिारे बोांड, भाकरीची 

उजागरी, पाय भारी असिां, िुांगा 

इत्यादी अनेक थिळातून शसद्ध 

होत की, लेखकान सारां  तेवढ्या 

जवळून भोगलां आहे. केवळ 

बोलीमधे्य भाषाांतर करून 

शलशहले नसून बोलीशवषयी 

आस्त्मयता आहे. प्रसु्तत 

किाांमधून अिी, शहांगे, बसेल, 

घेतलां हअ, वगाालोक, ठावरीक 

शह खास दयाापुरी बोलीभाषेतील 

िब्द शदसून येते. काळाच्या 

प्रवाहात भाषा बदलेल पि या 

किाच्या रूपाने ही िब्द कायम 

भेटतील.  

 लेखक डॉ. सतीि तराळ 

याांचे अनुभवशवश्व किाांमधे्य 

सामावत नाही एवढ मोठ आहे. 

‘नातां’ हा अनुभव एका 

कादांबरीचा शवषय होईल एवढा 

शवसृ्तत आहे. काही किा या 

कादांबरी वाचल्याचा भास होतो 

तर काही किा ह्या नाटकािी 

साधम्या वाटतात. नाट्यमयता हा 

या किासांग्रहातील किाांचा 

आत्मा आहे. सलग, सुगम सांवाद 

व त्यातून शनमााि होिारे नाट्य 

हबेहूब ग्रामीि जीवन व त्याचे 

शचत्रि आपल्या डोळ्यासमोर 

उभे करते हे लेखकाच्या 

शलशहण्याचे कसब आहे. 

भाषेची समृद्धी, लेखकाचे 

व्यस्क्तत्व, जीवनाची ओळख या 

पायऱ्यासाठी ग्रामीि किाांना 

प्राधान्य देण्यात आहे. ग्रामीि 

किा या त्याच मातीतल्या 

लेखकामुळेच आज वास्तव होत 

आहे. काळाच्या गतीनुसार आज 

खेडी बदलत आहे. उद्या हे 

गावजीवनही बदलेल. परां तु 

लेखक डॉ. सतीि तराळाांनी 

प्रसु्तत किा सांग्रहात उभे केलेले 

ग्रामजीवन हे नक्कीच त्या 
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काळाच प्रशतशनशधत्व करिार 

आहे. जुन्या ग्रामशचत्रिापेक्षा हे 

सारां  नवां आहे. म्हिूनच ‘आळ’ 

हा किासांग्रहात ग्रामीि जीवनाचे 

खरे स्वरूप प्रकट करिारा 

ग्रामीि जीवनाचा आरसाच आहे. 

असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. 

 

लनष्कर्ग: 

1. ग्रामीि किा ही अनुभवशवश्वाचे 

व समाजवास्तवाचे शचत्रि 

करते. अनुभवातील एकात्मता 

व एकशजनसीपिा आशि 

ऐकरी व अनेकस्तरीय 

आियसूत्राांची माांडिी ही या 

किासांग्रहाची वैशिष्ट्टे्य साांगता 

येतील.  

2. या किासांग्रहातील किाांमधून 

किाकाराने केवळ ग्रामीि 

भागातील समाजजीवनाचे 

विान न करता अनुभवाचे 

वेगवेगळे प्रदेि 

धुांडाळूनधारदार आियसूत्राची 

माांडिी केली व समग्र ग्रामीि 

जीवन, भ्रष्ट स्वािााचे 

राजकारि, दृष्ट प्रवृत्तीचा 

शिरकाव ग्रामीि जीवनात 

कसा होतो आहे, त्याचा ग्रामीि 

सांवेदनावर होिारा पररिामही 

किाकार डॉ. सतीि तराळ 

याांनी सूक्ष्मपिे शटपला आहे.  

3. या ग्रामीि किाांमधे्य िोशषत 

पररस्थितीपुढे हतबल झालेल्या 

कष्टकरी, भूशमहीन िेतमजूर, 

शनयतीपुढे हरलेल्या स्स्त्रयाांचे 

प्रश्न, अनेक पातळीवरील 

दुःख, भोग, व्यिा-वेदना 

माांडलेल्या आहे. दुःख आशि 

दाररद्र्य याांनी शपचलेल्या 

तळागाळातील मािसाांचे 

शचत्रि केलेले शदसते.  

4. तराळ याांच्या ग्रामीि किेतील 

आिय आशि अशभव्यक्तीची 

शवि घट आहे.  

5. ग्रामीिता ही एक वृत्ती असून 

शतचा अनुबांध शनसगााच्या 

आशदमत्वािी असतो. 

ग्रामीितेची नाळ ग्रामीि 

समाज जीवनािी असते.  

सांदर्ग ग्रांर्थसूिी: 

1. मुलाटे वासुदेव ‘ग्रामीि 

साशहत्य’: स्वरूप व शदिा, 

स्वरूप प्रकािन 

औरांगाबाद, तृतीय आवृत्ती २५ 

नोव्हेंबर २०११ पृ. २५. 

2. कोतापले्ल नागनाि ‘ग्रामीि 

साशहत्य स्वरूप आशि िोध’, 

स्वरूप प्रकािन औरांगाबाद  
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तृतीय आवृत्ती शडसेबर २०१० 

पृ. ८. 

3. भागवत मोहन ‘ग्रामीि 

साशहत्य आशि सांसृ्कती’, 

स्वरूप प्रकािन औरांगाबाद  

दुसरी आवृत्ती ऑगष्ट २००८ 

पृ. ११. 

4. बागुल फुला ‘शनवडक किा, 

स्वरूप व समीक्षा; प्रिाांत 

पब्लीकेिन. 

5. नाफडे िोभा ‘स्वातांत्र्योत्तर 

वऱ्हाडी साशहत्य, स्वरूप 

प्रकािन, औरांगाबाद  प्रिम 

आवृत्त्ती २००७ 

6. शचखले वषाा ‘वैदभीय ग्रामीि 

किात्म साशहत्य रूप आशि 

स्वरूप: स्वरूप प्रकािन  

औरांगाबाद २०१३. 

7. यादव आनांद ‘ग्रामीि साशहत्य 

स्वरूप आशि समस्या, मेहता 

पस्ब्लशिांग हाउस १९७९.  

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' द दा लवांिी कोड ' या अनुवालदत कादांबरीतील 'होली गे्रल' 

लमर्थक : एक अभ्यास 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : सांगीता उत्तमराव कानफाडे      

मागगदशगक : प्रा. डॉ. वर्ाग लिखले 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रास्तालवक:  
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 'द दा शवांची कोड' ही 

कादांबरी मूळ इांग्रजी भाषेत 

आहे. या कादांबरीचे लेखक डॅन 

ब्राऊन हे आहेत. डॅन ब्राऊन हे 

सुप्रशसद्ध अमेररकी लेखक 

आहेत. त्याांचे सांपूिा नाव 

डॅशनअल गहााडा ब्राऊन (Daniel 

Gerhard Brown) आहे. 

िरारक कादांबरीलेखनासाठी ते 

प्रशसद्ध आहेत. त्याांच्या 

कादांबऱ्याांचे किानक हे रहस्य, 

िरार, गूढता, कट, षडयांत्र आशि 

साहस याांनी भरलेले असते. 

एकूि ५६ भाषाांमधे्य त्याांच्या 

कादांबऱ्या प्रकाशित झाल्या 

आहेत. आशि सांपूिा जगात या 

कादांबऱ्याांच्या २०० दिलक्ष प्रती 

छापल्या गेल्या आहेत. त्याांच्या 

कादांबर ् याांपैकी 'एां जल््स अँड 

डेमॉन््स', 'द दा शवांची कोड',  'द 

लॉस्ट शसम्बॉल', 'इन्फनो' आशि 

'ओरीजीन' या अशतिय 

गाजलेल्या कादांबऱ्या आहेत. 

आशि त्याांवर इांग्रजीत शचत्रपटही 

आले आहेत. 'द दा शवांची कोड' 

या कादांबरीचा मराठी अनुवाद 

अशजत ठाकूर याांनी केला आहे. 

तो मराठी वाचकाांच्या अशतिय 

पसांतीस पडला आहे.  

         प्रसु्तत कादांबरीत शिश्चन 

धमाातील अनेक सांदभा आले 

आहेत. त्यामुळे या कादांबरीला 

एक प्रकारचे धाशमाक महत्त्वही 

प्राप्त झाले आहे. शिश्चनत्वाचा 

उगम आशि शिश्चन कला - 

इशतहासाचे महत्त्व शविद 

करिारी ही कादांबरी आहे. 

शिश्चन धमाातील महत्त्वाच्या 

सांकल्पना व त्याांचे धाशमाक महत्त्व 

या कादांबरीत जागोजागी शदसून 

येते. या कादांबरीचे किानक 

िरारक, रहस्यमय व षडयांत्राांनी 

भरलेले असून ही कादांबरी 

िेवटपयंत वाचकाांची उत्कां ठा 

वाढवत नेते. या कादांबरीच्या 

अनुषांगाने काही लोकाांनी सत्य - 

असत्याची पडताळिी 

करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. 

शिश्चन धमाािी शनगशडत 

असलेल्या अनेक धारिा, 

सांकल्पना वास्तवाच्या कसोटीवर 

पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न 

अनेक इशतहासकार, पुरातत्त्ववेते्त 

व िास्त्रज्ञाांनी केला आहे. 

त्यातीलच एक महत्त्वाची 

सांकल्पना 'होली गे्रल' ही आहे. 

या िोधशनबांधात, प्रसु्तत 

कादांबरीतील 'होली गे्रल' या 
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शमिकाचा अभ्यास करण्याचा 

प्रयत्न केला आहे. 

 

होली गे्रल लमर्थकािा आढावा 

:  

         प्रिमतः शमिक ही 

सांकल्पना समजून घेऊ. आ. ह. 

साळुां खे याांच्या मते, " शमर्थ् किा 

म्हिजे धमाशनष्ठ लोकाांच्या दृष्टीने 

अांशतम सत्य साांगिारी आशि 

पशवत्र; तर वास्तववादी लोकाांच्या 

दृष्टीने कस्ल्पत व अवास्तव आशि 

कलावांत साशहस्त्यक याांच्या दृष्टीने 

कलात्मक सत्याचा अांतभााव 

असलेली शवशिष्ट प्रकारची किा 

होय. पुरािकिा, दैवतकिा 

इत्यादी शतची पयाायी नावे आहेत 

"[१] 

कॅशसरेर याांच्या मते, " 

शमिके म्हिजे केवळ सै्वर 

कल्पनाशवलास नाही. त्याला 

केवळ मनोव्यापार म्हिता येत 

नाही. वास्तवावर आधारलेला 

व्यापारही म्हिता येत नाही, तर 

मानवाला भावलेले वास्तव आशि 

शदव्यात्म (devine) जािीव 

याांच्या एकात्मतेतून सजान 

पावलेले 'शवशिष्ट मानवी वास्तव 

'मानावे लागते. म्हिून त्याला 

मानवी वास्तवातील थिल - काल 

- सांख्या ही पररमािे लावता येत 

नाहीत. एखाद्या शिल्पातील हत्ती 

जसा वास्तव नसतो पि 

वास्तवासारखा वाटतो तसे 

'शवशिष्ट' अस्स्तत्व शमिकाांना 

प्राप्त झालेले असते "[२] 

       अभ्यासकाांनी शमिक या 

सांकल्पनेवर वरीलप्रमािे शवशवध 

शवचार माांडले आहेत. प्रसु्तत 

शनबांधाच्या माांडिीमधे्य आ.ह. 

साळुां खे याांनी शनदेशित केलेला 

शतसरा दृशष्टकोन (शमिक म्हिजे, 

कलावांत साशहस्त्यक याांच्या दृष्टीने 

कलात्मक सत्याचा अांतभााव 

असलेली शवशिष्ट प्रकारची किा) 

महत्त्वाचा मानला आहे. 

       प्रसु्तत कादांबरीत होली गे्रल 

या शमिकावर शवसृ्तत चचाा आली 

आहे. कादांबरीत शलओनादो दा 

शवांची या जगप्रशसद्ध शचत्रकाराने 

काढलेल्या 'द लास्ट सपर' या 

शचत्राला होली गे्रलचे शचत्र म्हटले 

आहे. शमलान (इटली) येिील 

साांता माररया डेल ग्राझी या 

गॅलरीतील शभांतीवर हे 

ऐशतहाशसक शचत्र लावले आहे. या 

शचत्रात येिू शिस्त आशि त्याचे 

अनुयायी असे एकूि १३ जि 

दाखशवले आहेत. शचत्राच्या 

मध्यभागी येिू शिस्त बसला 
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आहे व त्याच्या दोन्ही बाजूांना 

सहा - सहा शिष्य बसले आहेत. 

प्रते्यकाच्या पुढ्यात पाव आशि 

मद्याचा पेला ठेवलेला आहे. त्या 

पेल्यातील मद्याला वाइन म्हटले 

आहे. ते पेले काचेचे आशि 

अखांड आहेत. शचत्रात कुठलाही 

एक चषक वेगळा दिाशवलेला 

नाही. एका प्राचीन शिश्चन 

किेप्रमािे येिू शिस्ताने मद्याचा 

पेला उचलला आशि सवा 

शिष्याांबरोबर ते मद्य वाटून 

घेतले. तो एक पेला (म्हिजेच 

चषक) म्हिजेच 'शिस्ताचा पेला 

- होली गे्रल' असे मानले जाते. 

       शलओनादोच्या शचत्रात अिा 

प्रकारचा शवशिष्ट चषक नव्हता. 

मग शचत्रकार तो काढायचा 

शवसरला असावा की शचत्रकाराला 

ते मुद्दाम लपवायचे होते? की 

शचत्रकाराला तो चषक 

प्रतीकात्मक दाखवायचा होता? 

कारि या कादांबरीत होली गे्रल 

ही वसू्त नसून ती एक व्यक्ती 

मानली गेली आहे. दुसऱ्या एका 

आख्याशयकेप्रमािे जोसेफ ऑफ 

अररमॅशिया याने येिू शिस्ताच्या 

मृतू्यनांतर त्याचे रक्त एका 

चषकात गोळा केले. हा चषक 

येिूने त्याच्या िेवटच्या जेविात 

वापरला होता. हे रक्त लोकाांच्या 

उत्थापनासाठी एक प्रतीक 

म्हिून ठेवले होते. मात्र 

जोसेफच्या या कृतीमुळे त्याला 

कैदेत टाकण्यात आले व या 

प्रसांगाने होली गे्रलचे महत्त्व 

आिखीच वाढले. चार अशधकृत 

गॉसे्पलनुसार शिस्ताला सूळावर 

शदल्यानांतर त्याला पुरण्याची 

जबाबदारी जोसेफवर होती. 

कैदेतून सुटल्यावर जोसेफ 

शब्रशटि द्वीपसमूहात वास्तव्यास 

गेला व शतिे त्याने तो चषक 

लपवून ठेवला. दुसऱ्या एका 

सांदभााप्रमािे हा चषक 

शब्रटनमधे्य हरशवल्याचे साांगण्यात 

येते. शब्रटनमधे्य आजही एका 

झऱ्यातून लाल रांगाचे पािी वाहते 

व अनेक लोक या शठकािाला 

पशवत्र चषकाची पशवत्र जागा 

मानतात. मात्र िास्त्रज्ञाांच्या मते , 

तेिील जशमनीत असलेल्या रेड 

आयान ऑक्साईडच्या मुबलक 

साठ्यामुळे असे होत असावे. 

जोसेफ ऑफ अररमॅशिया याला 

येिू शिस्ताच्या पुनरुत्थानाचा 

साक्षीदार मानले गेले आहे. 

       शब्रशटि दांतकिेमधे्य राजा 

आिार हे एक पौराशिक पात्र 

आहे. त्याने होली गे्रलचे गूढ 



Research Awakening Journal             Volume : 03, Issue : Oct. – Mar.21                                      
 

4 
 

अविेष िोधण्यासाठी महान 

आध्यास्त्मक अशभयान 

चालशवल्याचे साांशगतले जाते. 

राजा आिार अिा अशभयानाचा 

समन्वयक मानला जातो. 

गे्रलमधे्य जखमाांना बरे करण्याची 

, िाश्वत तारुण्य शमळवून 

देण्याची व शचरांतन आनांदाची 

प्राप्ती करून देण्याची िक्ती 

आहे असे तो मानतो. मात्र राजा 

आिार याचे इशतहासात अस्स्तत्व 

असल्याचे पुरावे न सापडल्याने 

त्याला दांतकिेतील नायक 

यापेक्षा जास्त महत्त्व देता येत 

नाही. 

       मध्ययुगीन कालखांडात 

होली गे्रल हा एक लोकशप्रय 

शवषय होता व त्यावर अनेक 

प्रकारच्या किा शलशहल्या गेल्या. 

त्या किा सांपूिा युरोपात वाचल्या 

जात. टेम्पलर सरदार याांची 

आख्याशयका हीदेखील यातलीच 

एक लोकशप्रय किा आहे. 

टेम्पलर सरदाराांच्या किेनुसार 

या सरदाराांची एक सांघटना होती, 

जी पशवत्र भूमी जेरुसलेम येिे 

येिाऱ्या युरोपीय याते्रकरूां चे 

सांरक्षि करत होती या सांघटनेने 

१०९९ मधे्य मुगल सते्तपासून 

जेरुसलेम परत शमळवले. पुढे 

१११८ मधे्य ह्यूगस डी पायन्स या 

फ्रें च सरदाराने, नातेवाईक आशि 

काही ओळखीच्या लोकाांच्या 

मदतीने, एक सैशनकी तुकडी 

उभी केली. त्या तुकडीला 

‘शिस्ताचे गरीब सहकारी सैशनक’ 

असे नाव देण्यात आले. तेच पुढे 

‘टेम्पलर सरदार’ म्हिून 

ओळखले गेले. बाल्डशवन शद्वतीय 

याच्या मदतीने या सरदाराांनी 

जेरुसलेमच्या पशवत्र भूमीवर एक 

मुख्यालय उभारले आशि त्याला 

माउांट टेम्पल असे नवीन 

प्रतीकात्मक नाव शदले. शिस्ती 

याते्रकरूां च्या सांरक्षिासाठी हे 

सैशनक प्रशतबद्ध होते. बाल्डशवन 

हा तेव्हाचा जेरुसलेमचा िासक 

होता. या टेम्पलर सरदाराांनी 

होली गे्रल टेंपल माउांटकडून 

हस्तगत केले व एका गुप्त 

शठकािी ठेवले. आिारशवषयक 

साशहत्यानुसार, होली गे्रल म्हिजे 

असा एक खशजना की ज्यात एक 

महत्त्वाचा हेतू दडशवलेला आहे 

आशि होली गे्रल एका शकले्लवजा 

वाड्ात सांरशक्षत केले आहे. 

 

होली गे्रल सांकल्पना व स्वरूप 

: 
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      अनेक पौराशिक किाांमधून 

होली गे्रलचे अस्स्तत्व मानण्यात 

आले आहे. होली गे्रल म्हिजे 

शिस्ताचा पेला अिी सांकल्पना 

रूढ आहे; पि त्याचा कुठलाही 

ऐशतहाशसक पुरावा आढळून 

आलेला नाही. शिश्चन धमाग्रांि 

पशवत्र बायबलने मात्र होली गे्रल 

सांकल्पना नाकारली आहे. यावर 

कुठलेही भाष्य बायबलमधे्य केले 

गेले नाही. ती एक दांतकिाच 

मानली गेली. अनेक 

मान्यताांनुसार होली गे्रल ही एक 

वसू्त आहे, मात्र कादांबरीत होली 

गे्रल ही एक व्यक्ती मानली गेली 

आहे, एक स्त्री मानली गेली आहे. 

कादांबरीतील पात्राांच्या सांवादातून 

होली गे्रल ही सांकल्पना स्पष्ट होत 

जाते. धाशमाक शचन्हाांचे अभ्यासक 

रॉबटा लँग्डन आशि धमााभ्यासक, 

इशतहासकार ली. टीबी ांग या दोन 

पात्राांच्या सांवादातून होली गे्रलचे 

रहस्य उलगडत जाते, ते पुढील 

प्रमािे : 

       आधुशनक काळात स्त्री - 

पुरुषाांसाठी योग्य ती शचने्ह 

दाखवली जातात: जसे 

पुरुषाांसाठी  तर स्त्रीसाठी  

अिी खूि दाखवली जाते. मात्र 

स्त्री आशि पुरुषाांसाठी वापरली 

जािारी ही मूळ शचने्ह नाहीत. 

जुन्या काळात पुरुषाांसाठी ढाल 

आशि भाला, तर स्स्त्रयाांसाठी 

सौांदयादिाक आरसा ही शचने्ह 

होती. पुढे ते चुकीचे मानले गेले 

व खगोलिास्त्रातील ग्रहदेव 

मांगळ आशि ग्रहदेवता िुक्र 

याांच्यावरून स्त्री-पुरुषाांची शचने्ह 

तयार झाली. ही शचने्ह फार सोपी 

होती.   

उदाहरिार्थग :  हे पुरुषवाचक 

मूळ शचन्ह आहे. प्रािशमक 

स्वरूपात शलांग दाखशवण्याचा हा 

प्रयत्न आहे. याच खुिेला पूवी 

बे्लड शकां वा तलवार म्हित. 

आक्रमकता हे पुरुष तत्त्वाचे 

प्रतीक मानले गेले. आजही 

सैशनकाांच्या गिवेिावर, 

खाांद्यावरच्या पट्ट्ाांमधे्य हीच 

पुरुषशलांगदिाक खूि वापरलेली 

शदसते. ही शचने्ह गिवेिावर 

जेवढी जास्त तेवढा त्या पुरुषाचा 

हद्दा वरचा असतो. याच्या अगदी 

उलट स्त्रीत्वाची खूि आहे.  या 

खुिेला चषक (chalice ) 

म्हितात. हा चषक एखाद्या 

पेल्यासारखा शकां वा 

भाांड्ासारखा शदसतो. मुख्य 

म्हिजे या शचन्हाचा आकार 

स्त्रीच्या गभााियासारखा आहे. 
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ही खूि म्हिजे स्त्रीत्व आशि 

प्रजनन िक्तीचे प्रतीक आहे. 

     दांतकिाांमधून होली गे्रल हा 

एक चषक म्हिजे पेला मानला 

गेला आहे. मात्र त्याच्या खऱ्या 

स्वरूपाचे रक्षि व्हावे म्हिून 

त्याच्यासाठी चषक शकां वा पेल्याचे 

रूपक वापरले गेले. स्त्री आशि 

शतची प्रजनन िक्ती याांना 

एकेकाळी अशतिय पशवत्र मानले 

जात असे; पि चचाने ही कल्पना 

बशहषृ्कत केली. पशवत्र स्त्रीत्व 

शकां वा देवता याांचे अस्स्तत्वच 

चचाने नाकारले. चचामधे्य पुरुषाांचे 

वचास्व असल्याने या कल्पनेचा 

धोका चचाला जािवू लागला व 

म्हिूनच चचाने अिा पशवत्र 

स्त्रीत्वाचे राक्षसीकरि करून 

स्त्रीला अपशवत्र ठरवले. 'स्त्री हे 

पापाचे मूळ' ही सांकल्पना रूढ 

केली. या कल्पनेमागील कहािी 

अिी साांशगतली जाते की, ईव्हने 

सफरचांदाचा तुकडा खाल्ला 

आशि त्यातून मानवी वांिाचा 

ह्रास झाला. एकेकाळी जीवनाची 

सररता मानली गेलेली स्त्री आता 

ितू्र मानली जाऊ लागली. 

जीवनदायी स्त्री ही प्राचीन 

धमाश्रदे्धचा पाया होती. मनुष्याला 

जन्म देण्याची फार मोठी ताकद, 

हेच शतच्या जीवनाचे रहस्य होते. 

शिश्चन तत्त्वज्ञानात या जैशवक 

सत्याकडे दुलाक्ष करून स्त्रीच्या 

शनशमाशतिक्तीला अवमाशनत 

करण्यात आले व पुरुषालाच 

जगाचा शनमााता ठरवले गेले. 

 जेनेशसस (Genesis-the 

origine or mode of 

formation of something) या 

उत्पत्तीिास्त्राप्रमािे ॲडमच्या 

बरगडीपासून ईव्ह तयार झाली. 

याचा अिा ती पुरुषापासूनच 

तयार झाली; आशि तीसुद्धा 

पापकारक स्त्री! जेनेशसस म्हिजे 

देवतेची सांकल्पना सांपण्याची 

सुरुवात होती. गे्रल म्हिजे 

शवसृ्मतीत गेलेल्या देवतेचे शचन्ह 

आहे. शिश्चन धमााचा उदय झाला 

तेव्हा जुन्या पॅगन धमााचा अस्त 

झाला. पॅगन धमााला मानिारे 

लोक मनुष्याला शनसगाातल्या 

अनेक जीशवत घटकाांप्रमािेच 

एक मानत. ते लोक शनसगापूजक 

शकां वा पृथ्वीपूजक असत. पॅगन 

मनुष्य म्हिजे असा मनुष्य, की 

जो शिश्चन, मुस्लीम शकां वा जू्य 

नाही. पॅगन धमााचा सहजासहजी 

अस्त झाला नाही. चचाने देवतेला 

बशहषृ्कत केले आशि पॅगन 

लोकाांची जाळपोळ केली. पशवत्र 
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स्त्रीत्वाची पूजा करिाऱ् या 

पाखांडी लोकाांवर बांदी घातली. 

गे्रलच्या िोधासाठी ज्या किा 

होत्या त्या पशवत्र स्त्रीत्वाचा गुप्त 

िोध घेिाऱ्या किा होत्या. चचाने 

यावर बांदी आिली. जे कोिी 

सरदार चषकाचा िोध घेत होते 

ते, स्त्रीत्वाचा अवमान करिाऱ् या 

चचाला कळू नये म्हिून, 

साांकेशतक भाषेत बोलत. ही स्त्री 

म्हिजे अिी एक स्त्री शजच्या 

गुशपतात एवढी ताकद होती, की 

ते कळले तर सवा शिश्चन धमााचा 

पायाच हलला असता. चचाच्या 

अस्स्तत्वालाच धोका शनमााि 

झाला असता. म्हिून चचाने ही 

पशवत्र स्त्रीत्वाची सांकल्पनाच 

हािून पाडली व पुरुषाला देवत्व 

बहाल केले. 

 शलओनादोचे 'द लास्ट 

सपर' हे शचत्र शनरखून पाशहले 

असता त्यात येिू शिस्ताच्या 

उजव्या बाजूला एक स्त्री 

बसलेली शदसते. पुरुषाप्रमािे 

भासवल्यासारख्या या व्यक्तीला 

शनरखून पाशहले तर ती व्यक्ती 

स्त्रीसारखी शदसते. शतचा चेहरा, 

िरीर, लाांबलचक लाल केस, 

नाजूक हात, वळिदार बोटे व 

छातीचा उभार याांवरून ती एक 

स्त्री आहे हे स्पष्ट शदसून येते. ती 

स्त्रीच होती; पि पुरुष आशि स्त्री 

याांमधे्य भेद न दाखवता शचते्र 

काढण्यात शलओनादो तरबेज 

होता. अिा दृशष्टभ्रम शनमााि 

करिाऱ्या शचत्राला स्कोटोमा 

(scotoma ) म्हितात. आपली 

दृष्टीही पूवाग्रहदूशषत असते. 

आशि म्हिून आपल्याला ती स्त्री 

सहजासहजी शदसत नाही. ती 

स्त्री मेरी मॅगडालीन होती. ती 

प्रशसद्ध अिा बेंजामीन 

राजघराण्यातील असूनही चचाने 

सुरुवातीच्या काळात शतला 

बदनाम केले .शतची वेश्या अिी 

प्रशतमा तयार केली. येिू 

शिस्ताला मानवी पे्रशषत न मानता 

तो एक दैवी िक्ती होता, हे शसद्ध 

करण्यासाठी चचाने शिस्ताच्या 

जीवनातील मानवी भाग 

बायबलमधून काढून टाकला. 

त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा 

म्हिजे मेरी मॅगडालीनची किा 

आशि शतचे येिू शिस्तािी 

असलेले सांबांध. ते दोघे पशत-पत्नी 

होते. त्याांचे लग्न झाले होते. 

शलओनादोच्या 'द लास्ट सपर' या 

शचत्रात येिू शिस्त आशि मेरी 

मॅगडालीन हे आरिातील 

एकमेकाांच्या प्रशतकृती वाटतात. 
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त्याांचे कपडे एकमेकाांच्या उलट 

रांगाचे आहेत. येिूने लाल झगा 

आशि शनळा कोट घातला आहे, 

तर मॅगडालीनने शनळा झगा 

आशि लाल कोट घातला आहे. 

प्राचीन शचनी तत्त्वज्ञानातील 'शयन 

आशि याांग' या सांकल्पनेप्रमािे 

येिू आशि मॅगडालीनला 

परस्परपूरक िक्ती मानले गेले. 

'शयन आशि याांग' ही नैसशगाक 

जगातील दै्वतवादाची, 

परस्परपूरकतेची व 

परस्परावलांशबत्वाची सांकल्पना 

आहे. या सांकल्पनेत  या 

आकृतीप्रमािे दोन्ही आकार 

एकमेकाांत शमसळलेले आहेत व 

ते एकमेकाांशिवाय अपूिा आहेत. 

'द लास्ट सपर 'या शचत्रातील 

आिखी एक आश्चयाकारक गोष्ट 

म्हिजे येिू व मॅगडालीन हे 

एकमेकाांना कमरेपािी शभडलेले 

शदसतात. त्यातून स्त्रीत्वाची  ही 

खूि स्पष्टपिे दृष्टीस पडते. 

त्याांच्यातील ही जवळीक दूर 

करण्यासाठी प्रयत्नपूवाक त्याांना 

एकमेकाांपासून िोडे दूर जाताना 

दाखशवले आहे. दुरून हे शचत्र 

शनरखल्यास इांग्रजी (M) हे अक्षर 

शनदिानास येते आशि (M) 

म्हिजेच मॅशटर मॉशनओ शकां वा मेरी 

मॅगडालीन. पि हे अक्षर 

जािीवपूवाक लपशवले आहे. 

गे्रलसांबांधी अनेक शचत्राांत (M) हे 

अक्षर लपशवलेले शदसते. ते कधी 

शचत्राच्या खाली, कधी 

वॉटरमाका मधे्य, तर कधी 

शचत्राच्या रचनेत लपशवलेले 

शदसते. लांडनच्या अवर लेडी 

ऑफ पॅररस या चचाच्या 

गाभाऱ् यावर प्रायरी ऑफ 

सायनचे पूवीचे गँ्रडमास्टर जॉ 

कॉक्टो याांनी तयार केलेला (M) 

फारच मोठा आशि स्पष्ट शदसतो. 

       प्रायरी ऑफ सायन ही इ.स. 

१०९९ मधे्य थिापन झालेली व 

युरोपमधे्य गुप्तपिे कायारत 

असलेली सांथिा आहे. ही सांथिा 

खरोखरच अस्स्तत्वात आहे. 

शलओनादो दा शवांची हा या 

सांथिेचा माजी उच्चाशधकारी 

होता. सर आयझॅक नू्यटन 

हेसुद्धा सांथिेचे उच्चाशधकारी 

होते. त्यावेळचे अनेक मान्यवर 

या सांथिेिी जुळले होते. प्रायरी 

ऑफ सायन ही सांथिा होली 

गे्रलचा िोध घेिारी व शतचे रक्षि 

करिारी सांथिा आहे. या 

सांथिेच्या शवरोधात 'ओपस डाय' 

हा वॅ्हशटकन चचाने मान्यता 

शदलेला व कॅिशलक धमाािी 
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कटर शनष्ठा असलेला पांि 

कायारत आहे. 

 

 बायबलच्या मान्यतेप्रमािे 

येिू हा अशववाशहत होता. मात्र 

येिूची शववाशहत असल्याची 

ि्ता जास्त स्वीकाराहा आहे. 

कारि येिू हा जू्य होता. त्या 

काळच्या जू्य परांपरेत ब्रह्मचयााचा 

शनषेध केला आहे. त्यामुळे 

येिूच्या शपत्याने आपल्या 

मुलासाठी योग्य वधू िोधिे हे 

त्याचे कताव्यच होते. 

कादांबरीतील ली. शटशबांग या 

पात्राच्या शनवेदनानुसार शिश्चन 

धमाातील सवाात जुन्या नोांदी 'नाग 

हमाडी आशि डेडसी क्रॉल्स' या 

आहेत. त्याांमधे्य गॉसे्पल ऑफ 

शफलीप या सांदेिात पुढीलप्रमािे 

उतारा आला आहे : 

       "आपल्या 

रक्षिकत्यााची 

सहचाररिी 

(companion) 

म्हिजे मेरी 

मॅगडालीन होती. 

आपल्या सवा 

शिष्याांमधे्य 

शिस्ताचे शतच्यावर 

सवाात जास्त पे्रम 

होते आशि तो 

शतच्या ओठाांचे 

नेहमी चुांबन घेत 

असे. इतर सवा 

शिष्याांना त्याचा 

शवषाद वाटे आशि 

आपली नापसांती ते 

व्यक्त करीत 

असत. ते त्याला 

म्हिायचे, " आम्हा 

सवांपेक्षा तुमचे 

शतच्यावर पे्रम 

जास्त का आहे ? 

"[३] 

 मुख्य म्हिजे बायबलमधील 

किाांिी हा मजकूर अशजबात 

जुळत नाही. या ओळीांमधे्य 

कां पॅशनयन (companion) हा 

िब्द वापरला आहे. या िब्दाचा 

त्या काळातला अिा पती शकां वा 

पत्नी असा होता. रक्षिकत्यााची 

जोडीदार मेरी मॅगडालीन होती. 

या जुन्या नोांदी ांमधील अनेक 

उतार ् याांमधून येिू आशि 

मॅगडालीन याांच्यामधे्य पे्रमसांबांध 

होते असे स्पष्ट सांकेत शदसतात. 

        मेरी मॅगडालीनच्या 

गॉसे्पलमधे्यही अिाच प्रकारचा 

एक उतारा आला आहे. त्यातील 

एका प्रसांगाप्रमािे येिूच्या पीटर 
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या शिष्याला मॅगडालीनबद्दल 

कायम असूया वाटत होती. 

कारि सवा शिष्याांतून तीच 

येिूच्या जास्त जवळ होती. 

येिूचे शतच्यावर जास्त पे्रम होते. 

येिू शिस्ताला कळून चुकले होते 

की तो लवकरच पकडला जाईल 

व त्याला सूळावर देण्यात येईल. 

तो गेल्यानांतर चचा कसे 

चालवायचे याबद्दल येिूने 

मॅगडालीनला सवा सूचना शदल्या 

होत्या. मात्र पीटरला हे मान्य 

नव्हते. एका स्त्रीपुढे दुय्यम 

भूशमका स्वीकारायला तो तयार 

नव्हता. बायबलच्या मूळ खांडात 

शिश्चन चचाचा कारभार एक स्त्री 

चालविार होती. येिू हा 

स्त्रीसमिाक होता. चचाला हे 

मान्य नव्हते, म्हिून चचाने मेरी 

मॅगडालीनची प्रशतमा मशलन 

करण्यास सुरुवात केली व 

एकूिच पशवत्र स्त्रीत्वाला बदनाम 

करण्याचा प्रयत्न केला. मेरी 

मॅगडालीन ही बेंजाशमन 

राजघराण्यातील होती व येिूही 

पशवत्र अिा डेस्व्हडच्या 

राजघराण्यातील होता.'  बुक 

ऑफ मॅरू्थ् 'मधे्य हा उले्लख 

आला आहे. प्रबळ अिा 

बेंजाशमन घराण्यातील मुलीिी 

लग्न करून येिूने दोन 

राजघरािी एकत्र जोडली होती. 

येिूला एक सांयुक्त राजकीय 

िक्ती उभी करायची होती. पुढे 

इसवीसनाच्या तेराव्या ितकात 

ज्याप्रमािे सॉलोमनने राजपरांपरा 

शनमााि केली तसेच येिूलाही 

करायचे होते, अिीही एक 

धारिा आहे. सॉलोमनच्या 

राज्याला इिोशपयन एम्पायर - 

हाऊस ऑफ सॉलोमनही म्हटले 

जाते. राजा सॉलोमन आशि 

शिबारािी याांचे ते साम्राज्य होते.  

 होली गे्रलची कहािी 

म्हिजेच राजघराण्यातील 

रक्ताची कहािी. होली गे्रल 

म्हिजे शिस्ताचे पशवत्र रक्त 

सामावलेला चषक असे जेव्हा 

म्हटले जाते तेव्हा त्याचा सांबांध 

मेरी मॅगडालीनिी असतो. येिू 

शिस्ताचे राजेिाही रक्त वाहत 

असिाऱ्या त्या स्त्रीच्या 

गभााियािी याचा सांबांध आहे. 

मेरी मॅगडालीन म्हिजेच पशवत्र 

चषक होती. तीच तो चषक होती 

की ज्यात येिूचे राजेिाही रक्त 

वाहत होते. येिूच्या मृतू्यसमयी 

म्हिजेच त्याला सूळावर देतेवेळी 

मेरी मॅगडालीन गभावती होती. या 

अिााने होली गे्रलची किा 
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राजघराण्याच्या रक्ताशवषयीची 

किा आहे. साांगरीअल 

कागदपत्राांमधून हे अशधक स्पष्ट 

होते. या कागदपत्राांच्यानुसार 

sangreal हा िब्द अगदी 

प्राचीन काळापासून दोन 

वेगवेगळ्या प्रकारे शलशहतात. तो 

पुढीलप्रमािे :  

साांगरीअल 

sangreal 

sang   real 

san    greal 

राजेिाही रक्त 

होली गे्रल 

पशवत्र चषक 

 Sang Real म्हिजेच 

राजघराण्यातील रक्त आशि 

होली गे्रल म्हिजेच मेरी 

मॅगडालीन. अनेक ग्रांिकाराांनी 

याची नोांद घेऊन त्याप्रमािे 

दाखले शदले आहेत. त्याांपैकी 

काही ग्रांि पुढीलप्रमािे :  

THE TEMPLER 

REVELATION 

Secret Guardians of the 

True Identity of Christ[४] 

THE WOMAN WITH 

THE ALABASTER JAR 

Mary Magdalene and 

the Holy Grail[५] 

THE GODDESS IN THE 

GOSPELS  

Reclaiming the Sacred 

Feminine[६] 

HOLY BLOOD, HOLY 

GRAIL 

The Acclaimed 

International Bestseller[७] 

      वॅ्हशटकनने चौर्थ्ा 

ितकापासून हे गुशपत दडवून 

ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक 

धमायुदे्ध घडली. याशवषयी 

उपलब्ध असलेली माशहती आशि 

पुरावा नष्ट केला गेला. येिूने 

चचाच्या थिापनेची जबाबदारी 

मॅगडालीनवर टाकली होती. 

शतचा सांभाव्य धोका लक्षात 

घेऊन चचाने शतची बदनामी 

करून शतच्यािी सांबांशधत सवा 

पुरावे दडवून ठेवले आशि नष्ट 

केले. येिू शिस्त हा मानवी 

पे्रशषत होता. व तो एक शपता 

होता. त्याला एक सांतती होती. या 

सवा अफवा ठरवून चचाने त्यावर 

पडदा टाकला. शिस्ताच्या 

वांिजाबद्दल कुिाला काही 

कळले असते, तर चचाचे 

अस्स्तत्वच धो्ात आले असते. 

आशि येिूला मूलबाळ होते असे 

मान्य केले असते तर त्याच्या दैवी 
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अस्स्तत्वाला बाधा आली असती. 

सवा मनुष्यमात्राला स्वगााचे दार 

उघडून देिारी आशि 

शदव्यत्वाकडे नेिारी एकमेव 

सांथिा म्हिजे चचा असे स्वतःचे 

महत्त्व घोशषत करिाऱ्या चचाला 

यामुळे धक्का बसला असता. 

म्हिून चचाने मॅगडालीनसांबांधी 

सवा पुरावे नष्ट केले. प्रायरी ऑफ 

सायन या पांिाने हेच पुरावे 

सांरशक्षत करण्यासाठी आटोकाट 

प्रयत्न केले. पशवत्र स्त्रीत्वाचा 

पूजक असा हा पांि आजही 

अस्स्तत्वात आहे. प्रायरी पांिाची 

शनिािी पाच पाकळ्याांचा गुलाब 

ही आहे. गुलाबाचे फूल म्हिजे 

स्त्रीच्या िरीर सौांदयााचे मूळ 

शचन्ह समजले गेले. देवतापूजन 

करिाऱ्या प्राचीन पांिाांमधे्य 

गुलाबाच्या पाच पाकळ्या म्हिजे 

स्त्रीच्या जीवनातील पाच स्थिती 

समजल्या जात: जन्म, ऋतुप्राप्ती, 

मातृत्व, ऋतुसमाप्ती, आशि मृतू्य. 

गुलाबाचे उमलते फूल आशि 

स्त्रीचे जननेंशद्रय याांच्यात खूप 

साम्य आहे. याच पुष्पातून सवा 

मानववांि या पृथ्वीवर जन्म घेतो. 

म्हिूनच आजही प्रायरी ऑफ 

सायन हा पांि मेरी मॅगडालीनची 

देवी म्हिून, पशवत्र चषक म्हिून, 

गुलाब पुष्प शकां वा पशवत्र माता 

म्हिून, पूजा करीत असतो. 

गुलाबाचे फूल पाच टोकाांची 

िुक्रतारका आशि शदिादिाक 

होकायांत्र याांच्यामधे्यही िेट सांबांध 

लावलेला आहे.  

           अिा प्रकारे अनेक शचने्ह 

आशि प्रतीकाांमधून होली गे्रलचा 

अिा लावण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

अनेक प्रकारची शचने्ह आशि 

प्रतीके याांचा स्वगा मानली 

जािारी जागा म्हिजे, रॉसलीन 

चॅपेल चचा होय. पांधराव्या 

ितकात हे चचा शनमााि झाले. 

एका प्राचीन शमते्रक देवळाच्या 

जागी, एशडनबरोच्या सात मैल 

दशक्षिेस हे चचा आहे. इ.स. 

१४४६ मधे्य टेम्पलर सरदाराांनी 

बाांधलेल्या या चचामधे्य अनेक 

प्रकारची प्रतीके आशि शचने्ह 

आहेत. या चचाला कोड्ाांचे 

चचाही म्हितात. यात जू्य, 

शिश्चन, इशजस्शियन, मॅसन 

इत्यादी पांिाांची शचने्ह आशि पॅगन 

परांपरेतील प्रतीकेही कोरलेली 

आहेत. राजा आिारच्या 

ॲव्हालॉन बेटाची 'रोजलाईन' ही 

पारांपररक खूि आहे. ही 

रोजलाईन म्हिजे शब्रटनच्या 

पशवत्र समजल्या जािाऱ्या 
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भौशमशतक रचनेचा आधारस्तांभ 

आहे. या वलयाांशकत 

रोजलाईनवरच Rosslyn –  मूळ 

Roslin हे गाव वसवले गेले 

आहे.  

 The Holy Grail 'neath 

ancient Roslin waits या 

ओळीांवरून 'होली गे्रलचे   

शनवासथिान' असेही महत्त्व या 

चचाला प्राप्त होते. मेरी 

मॅगडालीनची रोजलाइन 

(Roseline) रॉसलीन चॅपेल चचा 

ही आहे. गुलाबाची रेखा म्हिजे  

मेरी मॅगडालीनची वांिरेखा, या 

अिाानेही रॉसलीन हे नाव पडले 

आहे. चचाच्या कमानी ांवर पाच 

पाकळ्याांची अनेक फुले 

कोरलेली आहेत. चचाच्या प्रते्यक 

पृष्ठभागावर कुठली ना कुठली 

शचने्ह कोरलेली आहेत. त्यात 

प्रामुख्याने शिश्चन क्रॉस, जू्य 

लोकाांचे तारे, मॅसन पांिाचे 

शिके्क, टेम्पलर सरदाराांचे क्रॉस, 

शपरॅशमड, खगोलिास्त्रीय शचने्ह, 

वनस्पती रोपे, पेंटॅकल आशि 

गुलाब याांचा समावेि आहे. 

रॉसलीन चचा हे सवा धमांचे, सवा 

परांपराांचे मांशदर आहे. आशि 

सवाात महत्त्वाचे म्हिजे 

शनसगादेवतेचे आशि देवीचे मांशदर 

आहे. या चचाचे मुख्य आकषाि 

म्हिजे डेस्व्हडचा तारा . 

यालाच सॉलोमनचा शिक्का 

असेही म्हित असत. ग्रहताऱ्याांचे 

शनरीक्षि करिाऱ् या धमागुरूां चे हे 

एकेकाळी गुप्त शचन्ह होते. नांतर 

इस्रायलचे राजे डेस्व्हड आशि 

सॉलोमन याांनीसुद्धा हे शचन्ह 

स्वीकारले होते. 

The Holy grail 'neath 

ancient Roslin waits 

The blade and chalice  

guarding o'er Her gates 

Adorned  in master's 

loving art, She lies 

She rests at last beneath 

the starry skies [८] 

    उपरोक्त ओळीांमधे्य आलेले 

तलवारीचे पाते  आशि चषक 

 या दोहोांचे शमलन डेस्व्हडच्या 

ताऱ्यात होते. स्त्री आशि पुरुष 

याांची पररपूिा युती, पशवत्रातील 

पशवत्र जागा, शजिे पुरुषदेवता 

'याहवे' आशि स्त्रीदेवता 

'िकीना' राहतात असा समज 

होता. इांग्रजी, फ्रें च, जमान आशि 

इतर अनेक भाषाांमधे्य गुलाबाला 

Rose हा एकच िब्द आहे. 

Rose या िब्दातील अक्षरे 

उलटसुलट केली तर Eros हा 
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िब्द तयार होतो. आशि इरॉस 

म्हिजे िारीररक पे्रमाची ग्रीक 

देवता. प्रायरी पांिाांच्या सूत्राांप्रमािे 

येिूला सूळावर चढवले तेव्हा 

मेरी मॅगडालीन गभावती होती. 

पोटात असलेल्या शिस्ताच्या 

वांिाच्या सुरशक्षततेसाठी शतला 

पशवत्र भूमीतून पळून जावे 

लागले. येिू शिस्ताचे शवश्वसनीय 

काका अररमॅशियाचे जोसेफ 

याांच्या मदतीमुळे मेरी 

मॅगडालीनने गुप्तपिे फ्रान्सपयंत 

प्रवास केला. फ्रान्सला त्यावेळी 

गॉल असे म्हित. तेिील जू्य 

समाजात शतला सुरशक्षत आश्रय 

शमळाला. फ्रान्समधे्य शतने एका 

मुलीला जन्म शदला. शतचे नाव 

सारा. व येिून पुढे येिू शिस्ताची 

वांिवेल वाढत गेली. त्याांना 

सांरक्षि देिाऱ्या जू्य लोकाांनी 

मॅगडालीन आशि साराच्या 

जीवनाचा इशतहास व्यवस्थित 

शलहून ठेवला आहे. मेरी 

मॅगडालीनचे मूळ म्हिजे जू्य 

राजघरािे. शतच्यात डेस्व्हड 

आशि सॉलोमन याांचे पशवत्र रक्त 

होते. फ्रान्समधील जू्य लोक 

मॅगडालीनला दैवी 

राजघराण्यातील व्यक्ती मानतात 

आशि नांतरच्या राजघराण्याची 

मूळ माता मानतात. साांगररअल 

कागदपत्राांमधे्य हा येिूचा 

वांिवृक्ष समाशवष्ट आहे.   

होली गे्रल: अन्वयार्थग : 

प्राचीन शिश्चन परांपरेनुसार 

होली गे्रल म्हिजे एक पशवत्र 

कप, पेला शकां वा चषक होय. हाच 

चषक येिू शिस्ताने त्याच्या 

िेवटच्या जेविात वापरला अिी 

धारिा आहे. येिूला सुळावर 

चढशवल्यावर याच चषकात 

जोसेफ ऑफ अररमॅशिया याने 

येिूचे रक्त गोळा केले होते असे 

साांशगतले जाते. अनेक जुन्या 

आख्याशयकाांप्रमािे होली गे्रलचे 

आकषाि अनेक शपढ्याांना एक 

गूढ वसू्त म्हिून वाटत आले 

आहे. आजच्या आधुशनक 

युगातही ते कायम आहे. अनेक 

ितकाांपासून लोकाांना होली 

गे्रलच्या िोधाची ओढ आहे. मात्र 

ते कस्ल्पत आहे की वास्तव असा 

फरक अनेक शवद्वानाांना करता 

आलेला नाही.  

Grail हा िब्द मूळ लॅशटन 

भाषेतल्या Gradale या 

िब्दापासून आला आहे. ज्याचा 

अिा एक खोल भाांडे - a deep 

platter -  ज्यात जेवि वाढले 

जायचे. मध्ययुगीन कालखांडात 
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(इ.स. ११०० ते १५०० दरम्यान) 

मेजवान्याांमधे्य अिा प्रकारचे 

भाांडे वापरले जायचे. अनेक 

वषांपासून grail म्हिजे dish, 

ciborium, chalice, platter, 

goblet, शकां वा stone (एक 

दगड) असे मानले जाते. गे्रलमधे्य 

एक प्रकारची चमत्काररक िक्ती 

मानली गेली,  जी आजारातून बरे 

करते, शचरांतन आनांद प्रदान 

करते आशि िाश्वत तारुण्य देते. 

प्री-शिश्चन सेस्िक 

मायिॉलॉजीमधे्य याचे मूळ आहे 

असे अनेक इशतहासकार 

मानतात. होली गे्रलला अनेक 

किाांमधे्य वेगवेगळी सांबोधने 

शदली असली तरी कादांबरीत 

मात्र ती एक व्यक्ती मानली गेली 

आहे. होली गे्रलचे ऐशतहाशसक 

पुरावे नसल्याने ते एक  शमिकच 

ठरते. िास्त्रज्ञ शकां वा पुरातत्त्ववेते्त 

याांनीदेखील याबद्दल कुठलेच 

भाष्य केलेले नाही. पशवत्र 

बायबलमधे्य याबद्दल कुठलीच 

माशहती शदलेली नाही. होली गे्रल 

हे जरी शमिक मानले तरी त्यातून 

सूशचत होिारा अिा वास्तवाच्या 

जवळ जािारा आहे. कादांबरीत 

या सांकल्पनेची माांडिी एवढी 

प्रभावी केली आहे की ते कस्ल्पत 

की वास्तव हा फरक धूसर होत 

जातो. बायबलमधील व्यक्ती, 

घटना या ऐशतहाशसक शक 

पुरािकिा हे जसे शसद्ध करता 

येत नाही, त्याचप्रमािे होली गे्रल 

हे शमिक की वास्तव, हेही शसद्ध 

करता येत नाही. 

प्रसु्तत कादांबरीत ली 

टीबी ांग या पात्राने इशतहास 

लेखनावर भाष्य करताना म्हटले 

आहे की, "इशतहास नेहमीच 

ताकदवान, शजांकिाऱ्या 

पक्षाकडून शलशहला जातो. जेव्हा 

दोन सांसृ्कती ांमधे्य सांघषा होतो 

तेव्हा हरिारी सांसृ्कती शवसृ्मतीत 

जाते. शजांकिारे लोक 

इशतहासाची पुस्तके शलशहतात. 

त्यात त्याांच्याच कायााचा पुरस्कार 

केला जातो आशि हरलेल्या 

ितू्रची बदनामी केली जाते. 

इशतहास म्हिजे स्वभावत:च 

एका बाजूला झुकलेले 

वृत्ताांतकिन असते."[९] 

इशतहासाची अिी माांडिी 

दोन्हीकडूनही अशतियोक्तीपूिा 

राहू िकते. िेवटी ज्याच्या 

हातात लेखिी असते तोच 

आपल्या मनाप्रमािे इशतहास 

शलहीत असतो. धाशमाक 

चळवळी ांमधे्य तर अिी स्पधाा 
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टोकाची असू िकते. धमा हा 

प्रते्यकाचा वैयस्क्तक आशि 

सामूशहक शजव्हाळ्याचा शवषय 

असतो. प्रते्यकाला आपलाच धमा 

शे्रष्ठ वाटतो व जगात तोच धमा 

शटकून रहावा अिी प्रते्यकाची 

मनोमन इच्छा व पे्ररिा असते. 

क्वशचतच काही लोक धमाशनरपेक्ष 

असतात व स्वतःच्या धमाातील 

तु्रटी जाहीरपिे कबूल करतात. 

अिा लोकाांनाही त्याांच्या 

धमाातील सनातनी लोकाांची भीती 

असते. असे जुनाट शवचाराचे 

सनातनी लोक धमाशनरपेक्ष 

लोकाांचे जगिे मुस्िल करतात.  

प्रसु्तत कादांबरीत होली 

गे्रलचा अिा लावण्याचा जो प्रयत्न 

केला त्याला आिखी एक 

महत्वाची बाजू शदसून येते. 

कादांबरीकार डॅन ब्राऊन 

हादेखील येिू शिस्ताप्रमािेच 

स्त्रीत्वाचा समिाक शदसतो. होली 

गे्रलचा सांबांध स्त्रीच्या गभााियािी 

लावून, त्यातून अांकुरिार ् या 

वांिाला येिूच्या वारसाचा दजाा 

देऊन कादांबरीकाराने या 

सांकल्पनेचा योग्य तो अिा 

लावलेला आहे  आशि 

कादांबरीतील पात्राांच्या चचेतून तो 

अिा आपल्याला पटत जातो. 

यावरून कादांबरीकाराला एकूि 

स्त्री-जातीशवषयी आथिा व 

सन्मान शदसतो. प्रायरी पांिामधे्य 

स्स्त्रयाांना फार मानाचा दजाा होता 

आशि अगदी खालच्या स्तरातील 

स्त्रीलाही उच्च पदापयंत 

पोहोचता येत होते. प्रायरी 

पांिामधे्य नेहमीच मशहला 

सदस्याांचा समावेि होता. अनेक 

स्स्त्रया प्रायरी पांिाच्या गँ्रडमास्टर 

होऊन गेल्या; पि परांपरेप्रमािे 

सेनापती मात्र पुरुषच असत. 

त्याांनाच रक्षिकते पुरुष म्हित. 

द लास्ट सपर या शचत्रात 

शलओनादोने मेरी मॅगडालीनला 

येिू शिस्ताच्या उजव्या बाजूला 

रेखाटून शतचा सन्मानच केल्याचे 

शदसते. यावरून शलओनादो 

हादेखील स्त्रीत्वाचा समिाक 

होता, हे शसद्ध होते. याऊलट 

शहांदू धमाात तर स्त्रीला वामाांगी 

म्हटले आहे व कुठल्याही 

धाशमाक आयोजनात स्त्रीला 

पुरुषाच्या डाव्या बाजूला 

बसशवतात. आजही शहांदू धमाात 

ही प्रिा कायम आहे. मात्र 

कादांबरीकाराने मेरी 

मॅगडालीनला येिू शिस्ताच्या 

बरोबरीत मानून शतचे महत्त्व 

जगाला दाखवून देण्याचा 
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उले्लखनीय प्रयत्न केला आहे. 

बायबलने मात्र स्त्रीला कमी 

दजााची वागिूक शदली आशि 

म्हिून येिूची पत्नी असलेल्या 

मेरी मॅगडालीनची वेश्या म्हिून 

बदनामी करण्यात आली. 

आपला वारसा मॅगडालीनने 

चालवावा ही गोष्ट येिूला मान्य 

होती. मात्र ही गोष्ट चचाने 

नाकारली. पशवत्र चचाच्या अिा 

वागिुकीमुळे धमाात स्त्रीला 

नगण्य थिान होते असे शसद्ध 

होते. तसेच पुरुषाचे मोठेपि 

शसद्ध करण्याचा चचाचा 

अटाहासही शदसून येतो. 

त्याकाळच्या पुरुष प्रधान 

सांसृ्कतीत स्त्रीवर होिारा अन्याय 

केवळ शिश्चन धमाातच नाही, तर 

अनेक धमांमधे्य शदसून येतो व 

आजही त्याचे प्रत्यांतर येत राहते. 

स्त्रीला सतत दुय्यम दजााची 

वागिूक शदली जाते व शतला धमा 

मागाातील धोांड मानले जाते. शहांदू 

धमाात तर स्त्रीला शमळिारी 

अिी दुय्यम दजााची वागिूक 

जागोजागी शदसून येते. रामायि 

महाभारतासारख्या शहांदू 

महाकाव्याांचा शवचार करता 

सीता, कुां ती, द्रौपदी, अहल्या 

अिा अनेक स्स्त्रया पुरुषप्रधान 

सांसृ्कतीच्या बळी ठरलेल्या 

शदसतात. जवळजवळ सवाच 

धमांमधे्य स्त्रीची अवहेलना 

केलेली आहे. याबाबतीत अनेक 

उदाहरिे देता येतील. 

जगतशनमााता पुरुष म्हिजे - 

ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, अल्ला, 

खुदा, रब, शनशमाक या सवा 

पुरुषप्रधान सांकल्पना आहेत. 

यात स्त्रीचा उले्लख कुठेही 

आढळत नाही. कधीकाळी 

मातृसत्ताक पद्धती असल्याची 

मते अनेक इशतहासकार 

नोांदवतात; पि ती केवळ 

भाकडकल्पना वाटावी, अिीच 

समाजरचना आजही शदसते. 

आजही स्स्त्रयाांवर अन्याय होत 

असतात व अनेक मागााने शतचा 

पािउतारा करण्याची सांधी 

समाज िोधत असतो. या सवा 

बाबी ांचा शवचार करता त्या काळी 

चचाने स्त्रीचे नेतृत्व नाकारले 

असावे असे पटत जाते. 

कादांबरीकाराने केलेली माांडिी 

पशवत्र चचाचा हा ढोांगीपिा उघड 

करते. त्यामुळे होली गे्रलचा 

वसू्तऐवजी व्यक्ती म्हिून 

लावलेला अिा हा जास्त पटतो. 

होली गे्रलच्या अस्स्तत्वाचे 

इशतहासात जरी पुरावे नसले तरी 
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लेखकाने लावलेला हा अिा जास्त 

स्वीकाराहा वाटतो. या शमिकातून 

सुचवलेला अन्वयािा हा स्त्रीवर 

झालेल्या अन्यायाला वाचा 

फोडिारा आहे आशि स्त्रीत्वाचा 

सन्मान करिारा आहे, एवढे मात्र 

शनशश्चत. 

उपसांहार : 

मेरी मॅगडालीनकडे चचाची 

सूते्र जातील म्हिून चचाने शतला 

पशवत्र भूमी जेरूसलेम सोडून 

जायला भाग पाडले. त्यावेळी ती 

गभावती होती. अिा 

अवघडलेल्या अवथिेतही 

मॅगडालीनला फ्रान्सपयंत लपत-

छपत प्रवास करावा लागला. 

पतीच्या मृतु्यचे दुःख बाजूला 

ठेवून त्याच्या वांिासाठी शतला 

धावपळ करावी लागली. तरीही 

मॅगडालीनने येिूच्या वांिाला 

जन्म देऊन तो वाढवला, 

जोपासला. स्वतःची पवाा न करता 

पोटातल्या बाळासाठी 

मॅगडालीनने केलेले हे धाडस 

म्हिजे मातृ-पे्रमाचे केवढे मोठे 

प्रतीक आहे! या शतच्या 

वागण्यातून शतचे येिु वरील 

शनस्सीम पे्रम आशि शतची दृढ 

पतीशनष्ठा शदसून येते. स्त्रीच्या 

त्यागाचे आशि बशलदानाचे 

उदाहरि म्हिून मेरी 

मॅगडालीनकडे पाहता येईल. 

येिू शिस्ताच्या जीवनातील मेरी 

मॅगडालीनचे हे महत्त्वाचे थिान 

चचाने केवळ स्वािाासाठी 

नाकारले. येिू शिस्ताचा वारसा 

मेरी मॅगडालीन होती. शतला मूल 

होते. येिू नांतर हा वारसा 

मॅगडालीनकडे येिार होता. 

पुरुषप्रधान सत्ता मानिार ् या 

चचाला हे पटिे केवळ अि् 

होते. शिस्ताचे मूल सज्ञान 

होईपयंत तरी धमासत्ता 

मॅगडालीनच्या हाती द्यावी 

लागली असती. चचाला हेच नको 

होते शिवाय मुलीचा वांि 

असल्यानेही चचाला शतचे महत्व 

मान्य नव्हते. या सवा घटनाांमधून 

येिू शिस्त हा मानवी पे्रशषत होता 

व सवासामान्य मािसाांप्रमािेच 

त्याचे जगिे होते हे शसद्ध झाले 

असते म्हिून पशवत्र चचाने मेरी 

मॅगडालीनचे नेतृत्व नाकारले. 

शिस्ताला दैवी शसद्ध करून, 

चचाला पुरुषप्रधान धमासत्ता 

प्रथिाशपत करायची होती. धमा 

सते्तने स्स्त्रयाांवर लादलेले 

दुय्यमत्व आशि त्याांचे नाकारले 

गेलेले अशधकार हेच वास्तव या 

कादांबरीत कादांबरीकाराला 
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अधोरेस्खत करायचे आहे. होली 

गे्रल या शमिकाच्या माध्यमातून 

कादांबरीकाराने अशतिय 

यिस्वीपिे हे वास्तव माांडले 

आहे. शमिकाचा हा सूशचतािा 

वाचकाला अपररहायापिे 

पौराशिक काळातील स्स्त्रयाांच्या 

थिानाशवषयी जािीव करुन देतो. 

एका पौराशिक शमिकाच्या 

माध्यमातून वाचकाांना स्त्रीवादी 

शवचाराकडे घेऊन जाण्याची 

लेखकाची हातोटी असामान्य 

म्हटली पाशहजे. 
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प्रस्तावना :- 

वारकरी कुटुांबात जन्म 

झाल्यामुळे बालपिापासूनच 

ज्ञानेश् वरी, गािा आशि मुख्य 

म्हिजे घरी चालिारा शनत्य 

हररपाठ ही आमच्यावरील केवळ 

धाशमाकच नवे्ह तर इतरही अांगाने 

पुष्ट करिारी सांस्कार त्रयी. 

वारकरी लोक आांघोळीला बसले 

की पांच हरीपाठापैकी कुठलातरी 

हररपाठ म्हित राहातात. 

साधारि आांघोळ आशि कपडे 

घालेपयंत त्याांचा तो हररपाठ 

सांपतो. पुढे िोडीिी पूजा आशि 

ज्ञानेश्वरीच्या काही ओव्या वाचून 

झाल्या की ही मांडळी साांसारीक 

कामे करायला मोकळी होतात. 

अनेक कुटुांबामधे्य सायांकाळी 
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वारकरी परांपरेने चालत आलेला 

ज्ञानेश्वराांचा हररपाठ सगळ्याांनी 

शमळून करण्याचा पररपाठ 

आढळून येतो. वारकरी 

सांप्रदायामधे्य सांत ज्ञानेश्वर 

महाराज, एकनाि महाराज, 

नामदेव महाराज, तुकाराम 

महाराज आशि शनवृत्तीनाि 

महाराज ह्याांचे हरीपाठ, पांचरत्न 

हररपाठ म्हिून प्रशसद्ध आहेत. 

बहताांि वारकऱ् याांना पांचरत्न 

हररपाठ मुखोद्गत आहेत. 

हररपाठाची परांपरा मौस्खक 

परांपरेतून चालत आलेली 

असूनही त्यात अपवाद वगळता 

पाठभेद नाहीत हे शविेष. 

वारकरी सांप्रदाय प्रामुख्याने 

सवासाधारि बहजन समाजात 

पोहचलेला पांि आहे. शदवसभर 

काबाडकष्ट करून सांध्याकाळी 

घरी परतल्यानांतर घरच्या घरी 

शकां वा देवळात असेल तर 

हररपाठाला 10-20 लोकाांनी 

एकत्र येण्याची पद्धत. ही सगळी 

मािसां अशिशक्षतच पि श्रवि 

भक्तीतून हररपाठ पाठ व्हायला 

वेळ लागायचा नाही. हररपाठाचे 

लेखन सांताांच्या गद्यापेक्षा बरेच 

सुगम आहे. शविेषत्वाने ज्ञानेश्वरी 

आशि ज्ञानेश्वराांचाच हररपाठ, 

एकनािी भागवत आशि 

एकनािाांचा हररपाठ याांच्यातील 

सुगमतेची तुलना केली तरी हा 

फरक सहज लक्षात येतो. 

हररपाठात ईश्वराची सु्तती, 

त्याच्या अपररशमत सामार्थ्ााचे 

विान, सांत मांडळी ांनी केले आहे. 

त्याची िक्ती अपरांपार असून 

मनुष्य जीव त्याच्या पुढे 

शकरकोळ आहे मात्र ईश्वरीकृपा 

प्राप्त करण्याचा अशधकार 

मनुष्याला आहे. आशि कृपा 

प्राप्त करण्याचा सवाात सोपा 

मागा म्हिजे नामस्मरि होय. हेच 

सवा सांताांच्या हररपाठातून 

वारांवार साांशगतले गेले आहे.  

 रोज सायांकाळी शदवे 

लागिीला आराध्याचे स्मरि सवा 

शमळून करावे या हेतूने हररपाठ 

केला जातो. हररपाठ कसा 

करावा?, काय साधने असावी? 

याबाबत काहीही कमाकाांडात्मक 

साांशगतलेले नाही. ‘असावे एकाग्री 

स्वथि शचत्त मन, उल्हासे करून 

स्मरि जीवी।” शकां वा “ठायीच 

बैसोनी करा एक शचत्त आवडी 

अनांत आळवावा।” अिा असा 

की, हररपाठ करिाऱ् याांनी मन 

एकाग्र व शचत्त स्वथि करून 

हररपाठ करावा. वारकरी 
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सांप्रदायाचे सवाात मोठे वैशिष्ट्ट्य 

म्हिजे या सांप्रदायाने ईश्वर आशि 

भक्त याांच्यातील मध्यथि 

नाकारले आशि भक्ताला िेट 

ईश्वरािी जोडले. सोबतच 

सांप्रदायाने सवा कमाकाांडे 

नाकारून फक्त नामस्मरिाचे 

महत्त्व प्रथिाशपत करीत 

ईश्वराकडे जाण्याचा सोपा मागा 

दाखशवला. म्हिूनच हररपाठात 

सातत्याने नामस्मरिावर भर 

शदसतो. या नामस्मरिाचे महत्त्व 

साांगताना तुकाराम महाराज 

म्हितात- 

       ‘नामसांलकतगन साधन पै 

सोपे । जळतील पापे 

जन्ाांतरीिी । 

     न लगती सायास जािे 

वनाांतरा। सुखे येतो घरा, 

नारायि ॥ 

ठायीि बैसुनी करा 

एकलित्त आवडी अनांत 

आळवावा । 

राम कृष्ण हरी लवठ्ठल 

केशवा। मांत्र हा जपावा 

सवगकाळ, 

     याहून आलिक असता पै 

साधन । वाहत असे आि 

लवठोबािी॥ 

तुका म्हिे सुखा काय 

उिे, राहे समाधानी लित्तािीया 

।’ 

असे साांशगतलेले आहे. 

तुकारामाांच्या या अभांगात पाचही 

हररपाठाांचे सार साांशगतले आहे 

असे आपि म्हिू िकतो. 

कुठलीही साधने नकोत, शविेष 

जागा नको, तुम्ही शजिे असाल 

शतिे देवाचे नाव घ्या, त्यातूनच तो 

ईश्वर तुमच्या दारािी येतो. 

हररपाठामधे्य सवा सांताांनी नामाचे 

महत्त्व शवस्ताराने विान केले 

आहे. कमाकाडाांच्या 

बजबजपुरीत अडकलेल्या 

सवासामान्य लोकाांना त्यातून 

बाहेर काढण्यासाठी वारकरी 

सांताांनी नाममागा रूढ केला. 

देवाचे नाव घेण्यासाठी सवांना 

मोकळीक असून सांत 

एकनािाांनी वशिाल्या प्रमािे-  

हरी बोला घेता, हरी 

बोला देता 

सवग कायग करीता। हरी 

बोला। 

हरी बोला एकाांती। हरी 

बोला लोकाांती । 

देहत्यागा अांती हरीबोला 

॥ 
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हरी बोला र्ाांडता, हरी 

बोला काांडता । 

उठता बसता हरी बोला । 

हरी बोला जनी, हरी 

बोला लवजनी । 

एका जनादगनी हरी बोला 

॥ 

हररनामाचा उच्चार तुम्ही 

कुठेही करू िकता. हे या 

अभांगात शवस्ताराने साांशगतले 

आहे. सोवळ्यामधे्य प्रशतशष्ठत 

झालेली भक्तीपूजा वारकरी 

सांप्रदायातील सांताांनी केवळ 

नाकारलीच नवे्ह तर लािाडली 

सुद्धा. आजही पूजा किी 

करावी? देवाला काय वाहावे? 

काय वाहू नये? याबद्दलचे सांकेत 

कसोिीने पाळले जातात. पूवी 

ही बांधने तर अशधकच कठोर 

होती. सगळीकडे स्वयांघोशषत 

धमामातंडाांचा सुळसुळाट 

झालेला होता.  

अरे्थ लोपली पुराने। नाश 

केला शब्द ज्ञाने  

असे काररत सांत तुकोबाांनी 

िब्दज्ञानाचे अवडांबर 

माजविाऱ् या स्वयांघोशषत 

भाष्यकाराांवर शटकेची झोड 

उठवत- 

म्हिूनी शब्द ज्ञानी, 

करीती िावटी । 

ज्ञान पोटासाठी 

लवकूनीया । 

असा त्याांचा पोकळपिा 

उघड केला. 

अनुभवाशिवाय केवळ 

िब्द ज्ञान पाखडिारे भोांदू 

िब्दच्छल करून सवासामान्य 

भाशवकाांना लुबाडून आपल्या 

तुांबड्ा भरीत होते. तर कुिी 

भगवे कपडे घालून लोकाांना 

गांडवीत होते. अिा वातावरिात 

केवळ नामस्मरिाने मनुष्य 

देवाच्या पायरीिी पोहचू िकतो 

ही भावना सवासामान्याांच्या 

हृदयापयंत पोहचशवण्यासाठी 

प्रिम ज्ञानदेवाांनी हररपाठ रचून 

वारकऱ् याांनी त्याचा नीत्यपाठ 

करावा अिी परांपरा घालून 

शदली. त्याांचेच अनुसरि करीत 

या परांपरेला आपापल्या काळात 

अशधक बळकटी देण्यासाठी 

नामदेव, एकनाि, तुकारामाांनी 

हररपाठाची रचना केली असावी 

असे शदसते. सांताांच्या हररपाठ 

रचनेत बरेचसे साम्य आहे. ते 

साम्य शवषय, आिय आशि 

रचनेच्या अनुषांगाने शदसते. 

ज्ञानोबाांनी २९, एकनािाांनी २५, 
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नामदेवाांनी ३४, तुकोबाांनी ३३ तर 

शनवृत्तीनािाांनी २५ अभांगाांचा 

हररपाठ शलशहला आहे. पूवासुरी ांनी 

साांशगतलेल्या चाांगल्या गोष्टी ांचे 

शवस्मरि होऊ नये यासाठी 

नांतरच्या महानुभावाांनी घेतलेली 

काळजी इिे आपल्याला शदसते. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे यापैकी 

कुिीही वा त्याांच्या शिष्याांनी 

ज्ञानेश्वर माऊली ांच्या हरीपाठाच्या 

जागी दुसरा हररपाठ प्रथिाशपत 

करावयाचा प्रयत्न केला नाही. 

गेली ८०० वषे महाराष्टर  आशि 

मराठी मािूस असिाऱ् या 

शठकािी जगभर शजिे कुठे 

वारकरी सांप्रदायाची मांडळी गेली 

असेल शतिे हररपाठ केला जातो. 

तो एकट्याने केला जातो तसेच 

कुटुांबासह शकां वा समुहासह 

सावाजशनक शठकािीही तो केला 

जातो. ती एक सामूशहक   

अशभव्यक्ती असते. रूपाचा, 

ध्यानाचा अभांग आशि मग 

हररपाठाचे अभांग, ज्ञानेश्वर-

तुकारामाांच्या गुरू परांपरेचे सहा 

अभांग आशि िेवटी आरती-

प्रसाद असा हररपाठाचा क्रम 

असतो. साधारि ३०-३५ 

शमशनटाांचा काळ यासाठी लागतो. 

हजारो वारकऱ् याांच्या कुटुांबाांत हा 

शनत्यपाठ चालतो. धाशमाकता 

िोडी बाजूला ठेवली तरी यातून 

शमळिाऱ् या इतर गोष्टीही 

महत्त्वाच्या आहेत. ‘देवाशचया 

दारी, उभा क्षिभरी’ असे कलू्पन 

आपल्या ठायीच बसून अनांताला 

आळवताना मानशसक िाांती-

समाधान लाभते. तेवढा वेळ इतर 

साांसाररक शचांताांपासून आपि दूर 

जातो. शनत्यपाठातून पाठाांतर 

(आियासह) उच्चारिुद्धता, 

िब्दािा, िब्दसमृद्धी या 

हरीपाठाच्याच देगण्या म्हिाव्या 

लागतील. िब्दाांसह येिारा सूर, 

ताल-लय सुद्धा या 

शनत्यपाठामुळेच गवसते. 

वारकरी पांिािी एकशनष्ठ 

असिारी मांडळी अनेकदा 

कमाकाांडापासून दूर असलेले 

शदसतात. घुमारा देव असो की 

नवस्या, मेसकाई-खेसकाई असो 

की साती आसरा, भगवा भोांदू, 

कमाकाांडी पसारा, योग याग, यज्ञ 

यापासून वारकरी कुटुांब चार 

पावले सुरशक्षत अांतरावर 

ठेवण्याचे महत्काया हरर 

पाठामुळे घडते असे शनरीक्षि 

आहे. सगळ्याांच्या मनावर 

ठसलेल्या नाममशहम्यामुळे हे 

घडत असावे. तुकारामाांनी 
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साांशगतलेल्या ‘शतिी धोांडापािी, 

देव रोकडा सज्जनी।’ आशि 

‘अांतरी िुद्ध वाचेचा शनमाळ। 

त्याच्या गळा, माळ असो नसो।’ 

या उक्तीप्रमािे जगण्याचा प्रयत्न 

वारकरी करतात. सांताांच्या 

शलशहण्यातील सहजता, 

प्रकािसामर्थ्ा प्रत्ययास येऊ 

िकते ते हररपाठामुळेच. ते एका 

प्रकारचे जीवन दिानच होय.  

पररमळ गेलीया, ओस 

फुल देठी । 

आयुष्या शेवटी देह तैसा 

॥ 

घडी घडी काळ वाट 

यािी पाहे । 

अजून लकती आहे 

अवकाश ॥ 

देहाची नश्वरता अशतिय 

सुरेख िब्दाांत, जात्या काळाच्या, 

सुकल्या फुलाांच्या प्रशतकाांच्या 

रुपाने साांगिारा हा एकनाि 

महाराजाांचा अभांग जीवनाची 

क्षिभांगुरता लक्षात घेऊन 

वाटचाल करण्याची आठवि 

देतो. िब्दज्ञानाला आलेले 

अवास्तव महत्त्व, िब्द ज्ञानाने 

धारि केलेली अहांता, शतचा ताठा 

आशि ही सगळी शमरािी फक्त 

मुठभर लोकाांची, ‘आम्ही म्हिू ते 

कमा आशि आम्ही साांगू तो धमा’ 

असे साांगिारे धमााचे भाष्यकार 

कुत्रीच्या शपलागत प्रसवले आशि 

त्याांनी सवासामान्याांना वेठीस 

धरावयास सुरूवात केली. अिी 

ितकामागून ितके जात होती. 

जीव-शिव एक आहेत असे 

प्रशतपादन करिाऱ् या पशहल्या 

िांकराचायाानांतर ३००-४०० 

वषांनी सांत ज्ञानेश्वराांनी अगदी 

कोवळ्या वयात हे सगळां  

ओळखून भागवत धमााची 

पताका रोवली. ज्ञानभक्तीपेक्षा 

नामभक्तीची पताका उांच 

धरिारा ज्ञानेश्वरी सारखा 

अशद्वतीय ग्रांि भावभक्तीची 

प्रशतष्ठापना करिारा होता. ही 

भावभक्ती शविुद्ध मनाने 

केलेल्या नामस्मरिाने साध्य 

होऊ िकते हे त्याांनी अस्खल 

मराठी मनावर शबांबवले आशि 

त्याांनी प्रिस्त केलेल्या 

पायवाटेवरून पुढील सांत 

मांडळी ांनी मागाक्रमि केले. 

‘वेदाताांिे बीज, हरी हरी अक्षरे 

। पलवत्र सोपे रे हेि एक ।।’ या 

वरील त्याांचा शवश्वास घट होता. 

‘वेदाांिा तो अर्थग आम्हाांसीि 

ठावा। येराांनी वहावा र्ार 

मार्था ।।’ म्हििारा योग्य 
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स्वाभीमान त्याांच्या ठायी 

असल्यामुळे वारकरी सांप्रदायाची 

नामसोपान परांपरा वापरून 

लाखो वारकरी नामभक्तीमधे्य 

शचांब झाले. ‘हरीनामामृत सेवी ां 

सावकाश मोक्ष त्यािे रू्स 

दृष्टीपुढे’ अध्यात्मातील मोक्ष 

कल्पनेची स्खल्ली उडविारा हा 

भावोद्गार हररनामाचे महत्त्व 

अधोरेस्खत करिारा ठरतो. 

केवळ पोर्थ्ा वाचून स्वतःला 

शवद्वान समजिारे आशि 

पे्रमभावाशिवाय रात्रांशदवस फक्त 

टाळकुटी भक्ती करिाऱ् या 

पढतमुखांना सांत एकनािाांनी 

चाांगलेच फटकारले आहे. हा 

टोला सवाच दाांशभक भक्ताांना 

झोांबावा असा आहे.  

   ‘पे्रमालवन र्जन नाकालवन 

मोती, अर्थागवािून पोर्थी वािू 

नये’ 

एवढ्या स्पष्ट िब्दाांत 

एकनाि महाराज दाांशभकाांची 

कानउघाडिी करतात.  

 सांत तुकारामाांचे 

हररपाठाांचे अभांग त्याांच्या इतर 

अभांगाप्रमािेच शमताक्षरी आशि 

मोठा आिय व्यक्त करिारे 

आहेत. तुकोबाांच्या हररपाठाचे 

वैशिष्ट्ट्य म्हिजे नामजप करून 

जीवन उद्धरलेल्या नळ, युशधष्ठीर, 

जनक, जनादान, गौतम, कश्यप, 

भारद्वाज, अत्री, अशहल्या, द्रौपदी, 

सीता, तारा आदी अनेकाांची 

नामावली देऊन त्याांचेप्रमािे 

आपिही सांसाररूपी 

भवसागरातून सहज तरून जाऊ 

िकतो हा शवश्वास तुकारामाांनी 

जागवला आहे. नामरुपी िब्द 

धन हाच ईश्वर पुजेचा खराखुरा 

मागा होय हे साांगताना 

तुकोबाराय म्हितात - 

शब्दालिया र्ावे, केला 

उपिार, तेिे सवेश्वर 

सांतोर्ला। 

     शब्दालिया करे, करलवले 

र्ोजन। धाला नारायि तेिे 

सुखे॥ 

पुजू नारायि शब्दाांिे 

सुमने, मांत्र पुष्प तेिे वालहयेले 

॥ 

अन्य एका अभांगात 

तुकारामाांनी मोगरा, िेवांती, 

तुळस आदी ांची उपमा मनास 

देऊन ज्याप्रमािे देवाला फुल 

अपाि करून त्याच्या सुांदर 

रूपाकडे आपि मांत्रमुग्ध होऊन 

पाहातो तसे देवाला शनरपेक्षपिे 

मन अपाि करा आशि मुक्त व्हा 

असे या अभांगात साांशगतले आहे.  
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मन हा मोगरा, अपूगनी 

ईश्वरा, पुनरलप सांसारा येिे 

नाही । 

मन हे शेवांती,अपूगनी 

र्गवांती, पुनरलप सांसृती येिे 

नाही॥ 

  मन हे तुळसी, अपूगनी 

ऋर्ीकेशी, पुनरलप जन्ासी, 

येंिे नाही ॥ 

स्व-दोष जावेत, ईश्वराने 

दोष घालवण्यास मदत करावी 

अिी आजावे हररपाठात 

जागोजागी आढळतात. ‘इतुके 

करी देवा ऐके विन । समूळ 

अलर्मान जाळी माझा॥’ माझा 

अशभमान नष्ट कर, मला समदृष्टी 

प्रदान कर अिी भावना प्रते्यकच 

हररपाठकार ईश्वराजवळ व्यक्त 

करतो.  

वारकरी पांिाची धुरा 

ज्ञानेश्वरानांतर आपल्या खाांद्यावर 

समिापिे पेलीत आशि पुढे 

भारतभर भ्रमि करीत ‘नाचू 

शकतानाचे रांगी, ज्ञानदीप लाऊ 

जगी’ म्हििारे सांत नामदेव 

सुद्धा हररपाठ शलशहते झाले. 

त्याांच्या हररपाठातून सुद्धा- 

नामािा मलहमा, कोि 

करी सीमा । 

जपावे श्रीरामा, 

एकार्ावें॥ 

उपदेश सुगम, ऐकारे एक 

। 

नाम हे सम्यक 

लवठ्ठलािे॥ 

असे साांगत.... 

राम कृष्ण माळा घालीता 

अढळ 

तुटेल र्व जाळ माया 

मोह॥ 

हा शवश्वास त्याांनी भक्ताांना 

शदला आहे. ज्ञानदेवाांचे बांधू आशि 

गुरू शनवृत्तीनाि 

महाराजाांनीसुद्धा ‘हरीनामे 

उद्धरें  हरीनामे उद्धरें। वेगी 

हरी त्वरे उच्चारी जो।’ असे 

म्हटले आहे. मनुष्य कल्पनेच्या 

कोषात गुरफटलेला असतो हे 

साांगताना एकनािाांच्या 

‘कल्पनेपासूनी कखल्पला जो 

ठेवा तेिे पडे गोवा, नेिें हरी।’ 

यािी अिा साधम्या असिाऱ् या 

ओळी शनवृत्तीनािाांनी शलशहलेल्या 

आहेत.  

‘कल्पना, काजळी, कखल्पलें 

कवळी। कैसेनी जवळी, देव 

होय ॥ 
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 टाकी हे कल्पना दुरीत 

वासना । अदै्वत नारायिा र्ज 

कारे ॥ 

तसेच ‘लनवृत्ती हररपाठ 

नाम हेलि वाट। प्रपांि फुकट 

लदसे आम्हाां॥’, ‘सवागरू्ती दया 

शाांती पै लनधागर। तो योग 

सािार जनी इरे्थ॥’ ईश्वराकडे 

जािारी एकमेव वाट म्हिजे 

हररपाठ आशि त्यातून होिारे 

नामस्मरि होय. सवा भूताांमधे्य 

दया, िाांती गुिाांचा सांचार 

व्हायचा असेल तर हररपाठा 

खेरीज अन्य पयााय नाही असे 

शनवृत्तीनाि म्हितात.  

मनोव्यापारातील ‘कल्पना’ 

सांकल्पनेबद्दल बरेच काही 

शलशहता येईल. मात्र अध्यात्मात 

सुद्धा या सांकल्पनेचे स्पष्टीकरि 

आपल्याला शदसते. सांत 

नामदेवाांनी हरीदासाांसाठी 

शवठ्ठलाजवळ मागण्याांची सनद 

शलशहताना काय माशगतले तो 

अभांग मुळातूनच वाचण्यासारखा 

आहे.  

आकल्प आयुष्य व्हावे, 

तया कुळा। मालझया सकळा, 

हरीिे दासा॥ 

कल्पनेिी बाधा, न हो 

कदा काळी। ही सांत मांडळी 

सुखी असो॥ 

अहांकारािा वारा, न 

लागो राजसा। मालझया 

लवषु्णदासा र्ालवकाांशी॥ 

नामा म्हिे तया, असावे 

कल्याि। ज्यामुखी लनधान 

पाडुांरांग॥ 

मुख्य म्हिजे कल्पनेची 

बाधा आशि अहांकार या दोन 

गोष्टी नकोत. या दोन गोष्टीमुळे 

मनुष्य जनावर होऊ िकतो हे 

सांताांना चाांगले ठाऊक होते. या 

दोन गोष्टी ांपासून लोकाांना दूर 

ठेवण्यासाठीच सांताांनी शनत्य 

हररपाठाचे महत्त्व साांशगतले आहे. 

सांत ज्ञानेश्वर म्हितात ‘हरीपाठी 

गेले, ते लनवाांतिी ठेले, भ्रमर 

गुांतले सुमन कळीके॥’ 

नामस्मरि करिारा कोण्या 

जातीचा, गोत्र वा कुळाचा गरीब, 

श्रीमांत, स्त्री, पुरूष कुिीही असो 

त्याने भावयुक्त हरीचे नाव घेतले 

की तो ईश्वररूप होतो. ‘जात, 

लवत्त, गोत, कुळ, शीळ, मात । 

र्जेका त्वरीत र्ावना युक्त ॥’ 

असेही माऊली साांगतात. 

हररपाठ करावयास जसे शवशिष्ट 

थिान आशि साधनाांची गरज 
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नाही त्याचप्रमािे त्याला काळ 

वेळ पाळण्याचीही गरज नाही.  

‘काळ वेळ नाम 

उच्चारीता नाही। दोन्ही पक्ष 

पाही उद्धरती’ 

असेही ते साांगतात. हरी 

फक्त भावबळाने आकलन होऊ 

िकतो अन्य मागााने नाही असे 

साांगताांना ज्ञानेश्वर म्हितात- 

     ‘र्ावबळे आकळें  एरव्ही 

नाकळें  ।करतळी आवळें  तैसा 

हरी॥’ 

आशि भावरूपी बळ 

नामरूपी मांत्राशिवाय येऊ 

िकत नाही. हे ही सांत वारांवार 

प्रशतपादन करतात. 

 हररपाठ हा पांशियाांचा 

शनदीध्यास व्हावा, तो सहज अांगी 

रूजावा अिी हरीपाठाची रचना 

सोपी आहे. तो एका शवशिष्ट 

लयीत म्हिता येतो. स्मरिाांस 

तुलनेने सोपा आहे. त्यामुळे 

हररपाठ साांप्रदाशयकात नीत्य 

पाठ म्हिून प्रचशलत व शप्रय 

झाला. ८०० वषाापासून अखांड 

घरोघरी सुरू आहे. भजन, 

शकतान, प्रवचन, भागवत, 

शनरूपन इत्यादी ांचे जसे वेगवेगळे 

महात्म्य विान केले जाते त्यापेक्षा 

हररपाठ यासाठी वेगळा ठरतो 

की तो प्रयोजन रहीत आहे आशि 

तो प्रसांगशनष्ठ नाही तर शनत्यपाठ 

आहे. हररपाठाचे सांस्कार मूल्य, 

भजन शकतानापेक्षा खूप मोठे 

आहे. वारकरी कुटुांबातून 

आलेल्या लोकाांिी चचाा केली 

असता अभ्यासकाला माझ्या 

बोलण्यातील तर्थ् लक्षात येईल. 

हररपाठ म्हिजे देवािी सलगी 

करिे, पत्ररूपी सांवाद साधिे 

होय असे मानिाऱ् या सांत 

तुकारामाांच्या अभांगाचा दाखला 

हररपाठाचे सामर्थ्ा उलगडून 

दाखविारा ठरावा.  

लवनलवजे एैसे र्ाग्य नाही 

देवा । 

पायाांशी केशवा सलगी 

केली ॥ 

धीटपिे पत्र लललहले 

आवडी । 

पार नेिे र्थोडी मलत माझी 

॥ 

जैसे तैसे माझे बोल 

अांगीकारी । 

बोबड्या उत्तरी ग रलवतो 

॥ 

लनष्कर्ग :- 

१) नामस्मरिाचे महत्त्व 

प्रशतष्ठाशपत करण्यासाठी 
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हररपाठाचे माध्यम 

सांतमांडळी ांनी वापरले. 

२) वारकरी पांिाचा उपदेिसार 

हररपाठात समग्रपिे आलेला 

आहे. 

३) सांताांचे इतर अभांग शकां वा 

त्याांच्याच इतर लेखनापेक्षा 

हररपाठाच्या अभांगाांची 

काशठण्य पातळी कमी आहे. 

४) कमाकाांडानी बरबटलेल्या 

भक्ती पूजेची शटांगल टवाळी 

करीत भावरूप भक्ती ला 

हररपाठाचे माध्यमातून 

प्रशतष्ठाशपत करण्याचा प्रयत्न 

सांताांनी केला. 

५) पाचही सांताांच्या हररपाठ 

रचनेत शवषय आिय आशि 

रचनेच्या अांगाने मोठे साम्य 

आहे. 

६) हररपाठ परांपरेने ज्ञानभक्ती 

पेक्षा नाम भक्तीला गौरवले 

आहे. 

 

सांदर्ग ग्रांर्थ : 

1. सांत तुकाराम गािा  

2. सांत नामदेव गािा  

3. सकल सांत गािा  

4. पांचरत्न हररपाठ  

5. एकनािी भागवत  

6. ज्ञानेश्वरी  

 

*** 

मातृदेवता रेिुका व लतच्या पुराकर्थाांिा अन्वयार्थग 

सांशोधक लवद्यार्थी : कु. से्नहा र. टोमे्प                                 

मागगदशगक : प्रा. डॉ. सुविाग गाडगे 

श्री. शिवाजी कला आशि वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती. 

   

प्रस्तावना :- 

समस्त शवश्वात माता हा 

आत्यांशतक शजव्हाळयाचा शवषय 

आहे. नवमास शजच्यायोगे 

भरिपोषि झाले, शनव्यााज पे्रम 

आयुष्यातल्या प्रते्यक टशप्यावर 

शमळत गेले. शतच्याप्रती 

प्रािीमात्राांच्या शकां बहूना 

मनुष्याच्या मनात हळवा कोपरा 

असिे स्वाभाशवक आहे, नवे्ह ती 

नैसशगाक पे्ररिाच आहे. शसांधू 

सांसृ्कतीत मातृपूजनाची मोठी 

परांपरा . तत्कालीन समाजही 

मातृपूजक होता. कारि 
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मशहलेच्या पुनरुत्पादन 

िक्तीमुळे शतला शविेष थिान 

होते. आपापल्या टोळीवजा 

समूहातील सवांचे रक्षि करिे, 

पालनपोषिाची जबाबदारी 

स्वीकारिे आशि समूहिक्ती 

वाढवीण्यासाठी कायारत असिे 

या बाबी त्या माताांना समूहाची 

प्रमुख बनवतात. त्याांच्या 

असामान्य कतृत्वामुळे समूह 

पे्ररिा म्हिून या माताांना 

देवतास्वरुपात पाहू लागला. 

त्याांच्याशवषयी अनेक किा 

समाजात प्राशचआढळतेन 

वृक्षाच्या मुळाांसारख्या पसरल्या. 

त्याांच्यामुळे तत्कालीन 

समाजदिान होते.  

त्या माता ज्या पुढे देवता 

म्हिून पुजल्या गेल्या त्याांपैकी 

एक म्हिजे रेिुका. रेिुका ही 

मातृसत्ताक सांसृ्कतीच्या 

साखळीची एक महत्त्वाची कडी. 

रेिुकेचे अस्स्तत्व हे येल्लम्मा, 

मररअम्मा याांच्या अस्स्तत्वािी 

समरूप होत प्रवाशहत होते व 

मातृसांसृ्कतीत नवशनमाािािी िेट 

नाते साांगते. रेिुकेच्या 

अस्स्तत्वाचा, कतृात्वाचा अनेक 

अांगाांनी आढावा घेिे गरजेचे 

ठरते. 

 

उलदद ट ये :- 

1) घट प्रशतकािी सांलग्न असिा-

या शमिकाांचे अिा उलगडिे. 

2) मातृदेवता रेिुकेचा िेतीिी, 

पुनरुत्पादनािी असिा-या 

सांबांधाचा मागोवा घेिे. 

3) एल्लम्मा, रेिुका व भूदेवी 

याांचा परस्पर सांबांध िोधिे. 

4) मातृदेवताांची सांसृ्कती पुरुषी 

वचास्वाने झाकोळते काय 

याचा आढावा घेिे. 

पुराकर्थाांतील रेिुकेिे लित्रि 

:- 

पुराकिाांनुसार अिवा 

धाशमाक समजुती ांनुसार 

ईक्ष्वाकुवांिीय राजा प्रसेनशजत 

उफा  रेिु हा कान्यकुब्ज देिात 

राज्य करीत होता. त्याने 

अपत्यप्राप्तीसाठी कन्याकामेष्टी 

यज्ञ केला होता. रेिुका हा 

महादेवाचा प्रसाद असून शतचे 

अवतरि हे यज्ञातून झाल्याचे 

स्कां दपुरािातील सहयाद्रीखांडात 

नमुद आहे. वयानुरुप 

शववाहयोग्य झाल्याचे पाहताच 

शतचे स्वयांवराचे आयोजन 

करण्यात आले होते. त्या 

स्वयांवरात अनेक शठकािचे राजे 

उपस्थित असतानाही रेिुकेने 



Research Awakening Journal             Volume : 03, Issue : Oct. – Mar.21                                      
 

2 
 

त्यावेळी जमदग्नी ॠषीला वरले. 

आपल्यासमोर एक राजकन्या 

ॠषीला वरते हे पाहन 

स्वयांवराला आलेले राज्ञवृांद 

अपमाशनत होऊन प्रसेनशजतावर 

हल्ला चढवते झाले. मात्र जमदग्नी 

ॠषी त्या सवांवर मात करून 

रेिुकेिी शववाह करतो. 

पुढे महाभारताच्या 

वनपवाानुसार रेिुकेला रुमण्वान, 

सुषेि, वसु, शवश्ववसु व परिुराम 

अिी अपत्य प्राप्ती झाल्याचे 

शदसते. आश्रमात आपले जीवन 

पाशतव्रत्य व्रतासह व्यशतत करीत 

असताना मोहाच्या एका क्षिाला 

बळी पडून नदीत राण्याांसह 

शक्रडासक्त असलेल्या राजावर : 

काताशवया अजुानावर शतची नजर 

पडते. पाशतव्रत्य व्रताचा भांग 

होतो. पररिामी िासन म्हिून 

जमदग्नी पुत्राकरवी रेिुकेचे डोके 

उडवतो. रेिुकामहात्म्यानुसार 

रेिुकेचा पुत्र परिुराम शपत्याची 

आज्ञा पाळतो, जी आधीच्या चार 

पुत्राांनी अवे्हरली असते. त्या चार 

पुत्राांना जमदग्नी शपतृक्षोभाच्या 

पातकाांतगात शवशवध पिुपक्षाांच्या 

योनीत स्खतपत पडण्याचा िाप 

देतो व परिुरामास इस्च्छत वर 

मागण्यास साांगतो. परिुराम 

मातेचे पुनरुज्जीवन, स्वत:करीता 

मातृहते्यच्या पातकापासून मुक्ती, 

शदघाायुष्य सोबतच भावांडाांना 

त्याांनी केलेल्या अवजे्ञकररता क्षमा 

करावी अिा वराांची मागिी 

करतो. त्याची पुताता म्हिून 

जमदग्नी त्यास मातेचे शिर 

आिून धडावर ठेवल्यास ती 

पुवावत होईल असे आश्वासन 

देतो. परां तु शिर चाांभाराच्या 

पाण्याच्या कुां डीत पडल्याने 

अपशवत्र झाले. सबब शतच्यासमच 

शदसिाऱ्या मातांगीचे शिर 

परिुराम आिून धडावर लावतो. 

लोकगीताांमधे्यही त्याचा उले्लख 

आहेच. 

“ शिर मातांगी धड 

रेिुका 

 अिी आमची 

यल्लम्मा” 

देवी यल्लम्माच्या पांिात 

गायल्या जािाऱ्या गीताांमधील 

एका गीताचा हा तुकडा होय. 

लोकगीताांमधून शतच्या भक्ताांनी 

रचलेल्या रचना बऱ्याच बाबी 

स्पष्ट करतात. वरील आियाच्या 

अनेक पुराकिाांच्या शवशवध 

आवृत्या प्रचशलत आहेत. कुठे 

मातांगी तर कुठे यल्लम्मा आपले 

शिर गमावते. 
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रेिुका आलि घटािा 

सहसांबांध:- 

रेिुकेच्या अनेक पुराकिा 

अस्स्तत्वात आहेत. मुळात 

पुराकिा या परांपरेने चालत 

आलेल्या असतात. रेिुकेच्या 

पुराकिा शनरशनराळया 

स्त्रोताांमधून वाचून शकां वा प्रचशलत 

शमिककिा ऐकूि ऐकूि  

वेगवेगळया आवृत्ती ांचा सांग्रह होत 

गेला आहे. महाभारतातील 

वनपवाात रेिुकेच्या पुराकिेचा 

उले्लख आलेला आहे. 

त्याचप्रमािे स्कां दपुरािातील 

सह्याद्रीखांडातदेखील रेिुकेच्या 

जन्मापासूनचा आलेख अला 

आहे. आलांपुराचे थिलमहात्म्यही 

रेिुकेची पुराकिा साांगते. या सवा 

शलस्खत स्वरूपातील आवृत्त्या 

होत. मात्र काही आवृत्त्या अिाही 

आहेत ज्या शलस्खत स्वरूपात 

उपलब्ध नाहीत. लोककिाांच्या 

क रूपात त्या अशवश्राांत प्रवाही 

असतात. कधी त्या परांपरेने 

मुखोद्गत असलेल्या शकां वा 

धाशमाक गाण्याांच्या ओळीांतून तर 

कधी गोांधळासारख्या 

लोकगीताांमधून पुढे येतात. कधी 

मशहलावगा त्यास ओव्याांमधून 

शजवांत ठेवतो. जरी हे शलस्खत 

वाङ्मय नसले तरी लोकाांच्या 

माध्यमातून अिक प्रवाही 

असल्याने घटनाक्रम साांगिारा 

त्या मोठा आधार असतात. 

वरील शलस्खत व मौस्खक 

दोन्ही प्रकारच्या पुराकिाांमधे्य 

काही फरक जरूर आहेत. मात्र 

एक समान सूत्र सगळ्याांत 

आढळते. शिवाय सवा 

पुराकिाांमधे्य एक सामाशयक 

घटक आहे जो किेतील नाशयका 

रेिुकेसोबत सातत्याने असतो. तो 

घटक म्हिजे घट होय. सवा 

पुराकिा साांगतात की घटािी 

सांबांशधत काही असामान्य िक्ती 

रेिुकेकडे आहेत. आशि जमदग्नी 

रेिुकेस दांड देतो तेव्हा तो इतर 

कुठल्याही दांडाऐवजी केवळ 

शिरचे्छदाचाच दांड सुनावतो. या 

बाबी लक्षात घेण्याजोग्या आहेत. 

त्याचा बारकाईने अभ्यास 

करण्यासाठी काही आवृत्त्याांचा 

परामिा शठकािी घेतला आहे. 

त्यातील मुख्य सूत्र पुढील प्रमािे. 

१. दशक्षि-किा साांगते की, 

पाशतव्रत्याच्या सामर्थ्ााने रेिुका 

(मररअम्मा) जलगोल बनवू 

िकत असे. आशि कुठल्याही 

पात्राशिवाय त्या पाण्याला थिैया 
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देवुन आश्रमास नेऊ िकत असे. 

तसेच नेसुचे वस्त्र हवेत अधाांतरी 

वाळवू िकत असे. एकदा त्या 

जलगोलात आकािातून उडिा-

या गांधवााचे जोडपे प्रशतशबांशबत 

होते. त्याकडे क्षिैक मोहीत 

झालेल्या रेिुकेचे (मररअम्मा) 

पाशतव्रत्य भांगून जलगोल मोडून 

शतचे अधाांतरीचे वस्त्र ओले होते. 

पररिामी सांतप्त जमदग्नी 

शिरचे्छदाची शिक्षा सुनावतो. 

आशि मुलाकरवी अमलातही 

आितो. वनात जात असताना ती 

मृतू्यभयाने घाबरून एका 

असृ्पश्य स्त्रीला शबलगते. मात्र 

परिूराम बबारतेने दोघी ांचीही 

मस्तके उडवतो. पुढे तो त्याांस 

शजवीत करण्याच्या हेतूने 

दोघी ांचीही मस्तके धडाांवर ठेवतो 

आशि दोघीही शजवांत होतात. 

परां तु दोघी ांच्याही मस्तकाांची 

अदलाबदल होते.  

2. आलांपुरच्या थिलपुरािात 

शदसते की, रेिुका आपल्या 

आश्रमात नेण्यासाठी पािी 

घ्यायला नदीच्या काठावर येते. 

मात्र पात्ररशहत येते. कारि 

कच्च्च्या मातीच्या घटात पािी 

आिण्याचे सामर्थ्ा पाशतव्रत्य 

व्रतायोगे कमावले असते. मात्र 

नदीत काताशवया अजुान या 

सपशत्नक जलक्रीडा करिा-या 

राजास पाहून ती जरािी 

शवचशलत होते. व्याशभचाररिी 

ठरते. कच्च्च्या मृशत्तका घटातून 

पािी नेण्याचे शतचे सामर्थ्ा लोप 

पावते. व ती ओलेती आश्रमात 

पोचते. पररिामी पुत्राकरवी 

शिक्षा शमळवती होते. परिुराम 

शतचे मस्तक उडवतो.  

3. आिखी एक पुराकिा साांगते 

की रेिुका आपल्या वस्त्राची मोट 

बाांधून पािी साठवण्याची क्षमता 

पाशतव्रत्य व्रतायोगे अांगी बाळगत 

होती. मात्र सरोवरात राण्याांसह 

शक्रडासक्त असलेल्या शचत्ररि 

नामक मशताकावत देिाचा राजा 

शतस आकशषात करतो. त्यामुळे 

रेिुका सामर्थ्ाहीन होऊन 

वस्त्रातून पािी साांडून शतचे वस्त्र 

शभजते. सबब जमदग्नी हा 

पुत्राकरवी शिक्षा ठोठावतो, 

अांमलबजाविीही करवतो.  

स. अां. डाांगे आपल्या 

पुराकिाांचा अिा या लेखसांग्रहात  

वरील शतनही पुराकिाांच्या 

आवृत्त्याांचा परामिा घेताना 

शदसतात.१  त्यात रेिुकेचे घटािी 

शविेष सामर्थ्ाासह असलेले नाते 

शदसते. पािी आिायला गेल्यावर 
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मोहाचा एक क्षि शतला 

सामर्थ्ाहीन करून सोडतो. 

पशतव्रता पदावरून पदचू्यत 

करतो. याचीच प्रशतशक्रया म्हिून 

पुत्र परिुरामाकरवी शिक्षा 

करवतो. या समान सूत्राचा 

उलगडा करण्याचा अल्प प्रयत्न 

पुढीलप्रमािे. 

रेिुका : रू्देवी :- 

रेिुकेच्या पुराकिाांचे 

अवलोकन करण्यासोबतच 

रेिुका या नावाकडेही लक्ष 

पुरविे गरजेचे आहे. रेिुका या 

िब्दाची फोड रा.शचां. ढेरे “रेिु + 

का = रेिुमयी = पृथ्वी” अिी 

करून “रेिुका ही भूदेवी आहे. 

शतचे रेिुका हे नाव पृथ्वीवाचकच 

आहे.” २ असे प्रशतपादन 

लज्जागौरी या ग्रांिात करतात. 

रेिु म्हिजे मातीचा सुक्ष्म कि 

होय. अिा अनेक किाांनी युक्त 

अिी मही म्हिजे रेिुका. 

“कुां कुिा”या िब्दाचा अिा 

देखील “मातीपासून शनशमात” 

असाच भासतो. कुां कुिा हा िब्द 

रेिुका या िब्दाचा वाचक आहे. 

असे प्रशतपादन डॉ. अिोक रािा 

आपल्या भारतीय मातृदेवता या 

पुस्तकात करतात. मातीच्या 

सूक्ष्म व मृदू किाांनी बनलेले 

वारुळ हे पृथ्वीचे म्हिजेच 

भुदेवीचे प्रशतकात्मक 

जननेंशद्रयाचे (गभााियाचे) प्रतीक 

आहे. भाशवकाांकडून ते रेिुकेच्या 

उपासनेसाठी वापरल्या जािारे 

साधन आहे. या रुपात शजचे 

पूजन होते अिी देवी सातेरी 

रेिुकेिी समरूप आहे. कोकि, 

तळकोकिसारख्या प्रदेिासह 

गोव्याकडे पुजल्या जािाऱ्या 

सातेरीच्या थिापनेत परिुरामाची 

भुशमका असल्याची धारिा 

जनमानसात रूढ आहे. याची 

पुष्टी कुां भ हा िब्द करतो. कुां  

शकां वा कु हा पृथ्वीद्रव्याने युक्त 

असल्याचे सूचन करतो. 

पृथ्वीपासून म्हिजे मातीपासूस न 

शनशमात असा जो तो कुां भ. या 

कुां भाचे व भूदेवी असलेल्या 

रेिुकेच्या परस्परसहसांबांधाचे 

शववेचन पुढीलप्रमािे. 

सजगनािे प्रतीक घट :- 

1. नवरात्रोत्सव व घटथिापना - 

सबांध भारतात नवरात्रोत्सव 

हा मोठ्या प्रमािात साजरा केला. 

जातो या उत्सवादरम्यान 

मातीच्या घटात तोांडावर 

नागवेलीची पाने व आत पािी 

भरून त्यावर नारळ ठेवण्यात 

येईल असा घट एका परडीत 
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धान्य पेरलेल्या मातीवर ठेवून 

त्यात घटथिापना केल्या जात 

असे. त्या मातीच्या घटातून पािी 

पाझरून यिावकाि धान्य 

अांकुरते. हा नवशनमाािाचा सांकेत 

होय आशि म्हिूनच घटास 

गभााचे प्रतीक सांबोधल्या जात 

असे. घट हे गभााियाचे प्रतीक 

असल्याने मातृत्वाचे प्रतीक हा 

सांकेत ओघानेच आला आशि 

मातृदेवतेचे प्रतीक म्हिून 

पूजशनय ठरला तो कायमचाच. 

या पूजाशवधीमधे्य मशहलाांचा 

सहभाग मोठ्या प्रमािात असतो. 

घटथिापना, त्याचे पूजन, ओटी 

भरिे हे सवा शवधी सृजनािी 

सांबांशधत असल्याने स्त्रीच्या हातून 

होिे अपेशक्षत असते. घट, सृजन, 

शपक, त्यायोगे येिारी सुबत्ता 

याांची साखळी जोडण्याचा प्रयत्न 

केल्यास सवा मातृदेवताांचे उत्सव 

हे सुगीच्या कालावधीतच येतात 

हे शनरीक्षि मांगला सामांत 

आपल्या स्त्री-पवा या पुस्तकात 

नोांदवतात. 

२. लग्नशवधीतील घटपूजा - 

सवा मांगल कायााप्रमािेच 

लग्नशवधीत देखील घटपूजा होते. 

परां तु या पूजेत दोन घट असतात. 

ही दोन मातीची मडकी पाण्याने 

भरून अांगिात मातीत ठेवतात. 

त्यात सुवाशसनी, शविेषतः सापत्य 

सुवाशसनी ांच्या हातून पािी भरले 

जाते. त्याांच्या आजूबाजूला धान्य 

पेरले जाते. यिावकाि त्या 

मड्ातून पािी पाझरून 

आजूबाजूचे धान्य अांकुरते. हीच 

कोवळीक, नवाांकुर म्हिजे 

नवशववाशहत दाम्पत्याच्या 

सांसारातील नवशनशमातीचे सांकेत  

नवजीवनाचे प्रतीक होय. घटाांची 

दोन ही सांख्या वधू व वर याांचे 

प्रशतशनशधत्व करते तर त्या 

भोवताल अांकुरलेले धान्य हे 

युगुलाच्या शठकािी उत्पन्न 

झालेल्या नव्या शजवाचे शचन्ह 

होय. गटाांच्या भोवतालचे धान्य 

शवपुल प्रमािात उगवल्यास 

नवशववाशहतेस लवकर शदवस 

राहून अपत्यप्राप्ती होते अिी 

मान्यता आहे. असां झाल्यास 

कळसाचे पािी पावले असे 

म्हिण्याचा प्रघात आहे. असे मत 

डॉ. अिोक रािा आपल्या 

भारतीय मातृदेवता या पुस्तकात 

व्यक्त करतात.3 िेवटी हे स्पष्ट 

होते की घट हे जीवनाचे प्रतीक 

होय. 

३. उत्खननातील घटाांचे अविेष 

- 
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हरप्पा येिील उत्खननात 

सापडलेल्या ¨एच° स्मिान 

भूमीत काही कुां भ आढळतात. 

त्यातील काही कुां भात अथिी 

आढळल्या ज्या दहनामुळे शकां वा 

शहस्त्र पक्षाांनी खाल्ल्यामुळे 

माांसशवरशहत झालेल्या असल्याचे 

आढळले. तर काही कुां भाांमधे्य 

मृत बालकाांचे साांगाडे पाय 

पोटािी घेऊन अल्याचे 

आढळते. ही स्थिती अगदी 

तिीच असते जसे मूल 

गभााियात वाढते. ॠगे्वदात याचे 

उले्लख आढळतात. “स मातुर 

योना पररवीतो आांतर बहप्रजा 

शनऋतीम् आ शववेि” (ॠगे्वद 

१.१६४.३२). अिा बालकाांची 

िरीरे मात्र क्षतीहीन स्वरूपात 

म्हिजे दहन न करता शकां वा 

माांसभक्षकाांनी हानी न पोचवता 

कुां भात ठेवल्या जात असत 

याचाच अिा असा की हे घट 

म्हिजे गभााियाचे प्रतीक होत 

या घटाांमधे्य मृताांचे अविेष 

ठेविे म्हिजे मातेच्या गभाात 

परत जािे आशि नव्याने या 

शवश्वाच्या पोकळीत जन्माला येिे 

होय. डी. डी. कोसांबी नमूद 

करतात की “या मृतू्य  पावलेल्या 

जीवाांसाठी पृथ्वी स्वतः च माता 

बनते आशि शतच्या माांडीवर 

कुां भातून हाडे ओतली जातात. 

परां तु मुळची माता व शतच्या 

गभााियाचे प्रतीक म्हिून कुां भ 

आहे हे उघड आहे.”4 त्या 

जीवाांची मूळ जननी वा 

पृथ्वीतलावरील कुठलीही जननी 

शहच्या गभााियाचे प्रतीक म्हिजे 

हे घट हे याशठकािी उघड आहे. 

४. ताांदळा हाच प्रतीकात्मक घट 

- 

ताांदळा हा िब्द तोांडवळा 

या िब्दाचा अपभ्रांि आहे हे 

स्पष्ट आहे. तोांडवळा म्हिजे 

चेहरा. आिखी जवळ जाण्याचा 

प्रयत्न केल्यास मुखवटा हा अिा 

याशठकािी अशभपे्रत असावा. 

पुवाापार चालत आलेल्या सि 

उत्सवा मधून मुखवट्याांची मोठी 

परांपरा चालत आल्याचे शदसते. 

रेिुका ही देवी देखील ताांदळा 

म्हिजे अनघट मुखवट्याच्या 

स्वरूपात पुजली जाते. 

त्याव्यशतररक्तही अनेक सि असे 

आहेत की ज्याांच्यात मुखवट्याांची 

पूजा होते. जे्यष्ठा गौरी अिाातच 

महालक्ष्मी या सिालाही देवीचे 

मुखवटे “सरत्याांवर” म्हिजे धान्य 

पेरण्याच्या पोकळ उपकरिावर 

शकां वा धान्य मोजण्याचे माप 
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म्हिजे “पायली” वर रचून पुजले 

जातात. शवदभाातील काही 

शठकािी हे मुखवटे धान्याच्या 

रािी ांवर ठेवून पूजण्याची परांपरा 

आहे. हे मुखवटे एखादा घट 

उलटा केल्यासारखे आतून 

पोकळ असतात आशि 

गभााियाचे प्रतीकात्मक 

प्रशतशनशधत्व करतात. रेिुकेची 

पूजा घटथिापनेच्या योगे घट 

स्वरूपात होते कारि स. अां. 

डाांगे याांच्या पुराकिाांचा अिा 

मधील शवधानानुसार घट हे 

रेिुकेच्या सजानिील योनीचे 

प्रतीक आहे. पूवी पूजन हे केवळ 

जननेंद्रीयाचे होत असे. तेर येिे 

उत्खननात सापडलेल्या योनी 

मूती याचीच साक्ष देतात. रा. शच. 

ढेरे त्याांच्या लज्जागौरी या ग्रांिात 

म्हितात, “महाकुट आशि 

शसद्धनकोटे येिे लज्जागौरी 

नावाने प्रशसद्ध असलेल्या देवीची 

उपासना स्स्त्रया सांतान प्रास्प्तच्या 

हेतूने करतात. महाकुटाच्या 

देवीला वाांझ स्स्त्रया सांतती प्राप्ती 

साठी नवस करतात.”5  

सृजनाचे पूजन या अिी 

देवीची योनी रूपात पूजा होत 

असे. मात्र जसजिा धारिा 

बदलत गेल्या तसतिा पूजन 

परांपरा अद्ययावत होत गेल्या.  

आशि मुखवट्याची, 

तोांडवळयाची (ताांदळयाची) पूजा 

ही सवामान्य होत गेली. मात्र 

स्वरूप जरी बदलले तरी 

सांकल्पनेचा गाभा तोच आहे यात 

िांका नाही. कारि स. अां. डाांगे 

याांच्या मते शिर व जननेंशद्रय याांचे 

साांकेशतक महत्त्व एकच होते 

आशि त्यातूनच घट-स्त्राव ही 

सांकल्पना आकारात आली. 

जननेंशद्रय म्हिजेच गभाािय - 

ताांदळा - घट या प्रशतकाांची 

परस्पर एकरूपता लक्षात येते. 

लपतृसत्ताक सांसृ्कतीिा 

प्रलतलनधी जमदग्नी:- 

रेिुकाच्या पुराकिा 

पाहताना काही ठळक बाबी 

लक्षात येतात. त्यातील पशहली 

बाब म्हिजे स्कां द पुरािातील 

सह्याद्री खांडात असे नमूद केले 

आहे की प्रसेनशजताने 

कन्याकामेष्टी यज्ञ केला होता. हा 

राजा पुत्रकामेष्टी यज्ञ करू 

िकला असता मात्र त्याने 

कन्याकामेष्टी यज्ञ केला. 

कन्यारत्न शनपजण्यासाठी शविेष 

प्रकारचे प्रयत्न होत आहेत. याचा 

अिा मातृसत्ताक सांसृ्कतीच्या 

खुिा या शठकािापयंत शदसतात. 
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कन्याप्राप्तीसाठी प्रयत्न करिारा 

राजा शकां वा वांिज हा खऱ्या 

अिााने मातृपूजक असायला हवा. 

त्यानांतरही ज्यावेळी किा पुढे 

जाते आशि कन्या शववाह योग्य 

होते तेव्हा शतला वराची शनवड 

करण्याचे पूिा अशधकार 

असल्याचे शदसते आहे. याच 

अशधकाराांचा वापर करून ती 

तापसी जमदग्नीला वरते.  

पुराकिा वाचताना 

ऐकताना दोन ओळीांच्या मधे्य 

दडलेला अिा वाचता यायला हवा 

या जाशिवेला जागून पुराकिाांचा 

अभ्यास करताना काही बाबी 

आढळतात. रेिुका केवळ 

एकाच मोहाच्या क्षिाला बळी 

पडली. इतके अत्यल्प स्खलन 

(मुळात याला स्खलन म्हिावे 

काय हा प्रश्न आहे.) दांड देण्यास 

योग्य होते काय हा प्रश्न 

आपल्याला पडल्यावाचून राहत 

नाही. मातृसत्ताक सांसृ्कतीतील 

परांपरा पाहता त्या नैसशगाक 

पे्ररिाांवर आधाररत असल्याचे 

आपिास लक्षात येते. मांगला 

सामांत आपल्या स्त्री पवा या 

ग्रांिात स्त्रीलादेखील (अिाातच 

पुरुषाांना) पूिा लैंशगक स्वातांत्र्य 

असल्याचे शविद करताना 

म्हितात, “सवा शनिाय 

स्स्त्रयाांकडून घेतले जात असून 

त्याचे महत्त्वाचे कारि 

सांसृ्कतीच्या प्रिमाधाात 

शनिायप्रशक्रया ही अपत्यकें द्रीत 

होती. त्याांना कोितीही शकां मत 

देऊन जगविे हे महत्त्वाचे याची 

जािीव मानवाला बुद्धी 

पातळीवर होती. इतर सस्तन 

प्राण्याांमधे्य तो आता केवळ 

नैसशगाक पे्ररिेचा भाग नव्हता 

आशि माता ही अपत्याला सवाात 

प्रिम जवळची. म्हिून स्त्री 

मताची व शनिायाची 

अांमलबजाविी आदरपूवाक होत 

असे.”6 मात्र कालौघात 

परकीयाांचे आक्रमिा नांतर 

प्रकृतीिी शमळत्या जुळत्या 

असलेल्या मातृसांसृ्कतीवर घाला 

घातला गेला. शनसगाािी सममूल्य 

असलेली सांसृ्कती मोडून 

पाडण्यात यि शमळाल्याने 

नैसशगाक मूल्याांच्या शवरुद्ध अिी 

शपतृसत्ता मूळ धरती झाली.  

उदाहरिादाखल रेिुकेची 

पुराकिा चपखल बसते. 

जमदग्नीचे अत्यांत  कोशपष्ट म्हिून 

शचत्रि झालेले आहे. तापट 

व्यक्तीसाठी जमदग्नीचा अवतार 

ही म्हि त्यामुळेच वापरात आली 
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असावी. अिा तापट व्यक्ती 

सोबत राहून सांसार करिे छोटी 

गोष्ट नवे्ह. पतीच्या पूजना करता 

ती पािी आिायला जाते. म्हिजे 

पतीचे कामही ती करते. त्यात 

शतला उिीर झालेला पतीला 

चालला नाही. या बाबी पत्नीने 

पतीच्या आजे्ञत राहण्याच्या 

सांकेताचे सूचन करतात. कसाही 

असो, कुठल्याही कारिावरून 

शकतीही क्रोशधत झाला असेल 

तरी त्याचे थिान कायमच पूज्य 

असावे. तो वरच्या तर ती 

खालच्या पायरीवर असिार. स्त्री 

ही कायम पतीची सांपत्ती 

असल्याप्रमािे त्याच्या 

आशधपत्याखाली असिार आशि 

केवळ त्यास योग्य वाटिार 

म्हिून तो पत्नीस मृतु्यदांडही 

देिार. या बाबी भयांकर शनरािा 

उत्पन्न करिाऱ्या वाटल्या. हे 

मातृपूजक परांपरेत कधीच 

अशभपे्रत नव्हते. जमदग्नीने 

शदलेला मातृवधाचा आदेि चार 

पुत्र अवे्हरतात. त्याांना 

पिुपक्षाांच्या योनीत स्खतपत 

पडण्याचा िाप शमळतो. 

म्हिजेच मातृसे्नही असलेल्या 

त्याांना या कृत्यासाठी शवशवध 

पिूपक्षाांचे कुलशचन्ह असलेल्या 

कुलाांमधे्यच रहावे. म्हिजे ते 

शनसगाािी घट नाळ असिाऱ्या 

मातृसत्ताक सांसृ्कतीचे पाईक 

होते. सबब मातृदेवता रेिुकेचे 

भक्त होते हे स्पष्ट होते. 

पुरुषसते्तचा प्रशतशनधी 

असिारा जमदग्नी हा ऋषी आहे, 

आश्रमात राहून सास्त्वक जीवन 

आचरतो आहे मात्र तो स्वतःचा 

राग ताब्यात ठेवू िकत नाही. तो 

पुत्राांना मातेची हत्या करण्याचा 

आदेि देतो म्हिजेच स्पष्टपिे 

मातृसते्तची, मातृपूजनाची 

उरलीसुरली शजव्हाळीही 

तोडण्याचा प्रयत्न करतो आहे हे 

सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. 

कुठलीही सांसृ्कती अचानक 

पूिापिे शमटून लगेच दुसरी 

सांसृ्कती  आचरात येत नसते. ती 

हळूहळू धूसर होत जाते. 

शपतृसत्ता जरी प्रचलनात आली 

होती तरी मातृसत्ता पूिापिे 

पडद्याआड गेलेली नव्हती. शतचे 

पडसाद पाश्वाभूमीवर कुठेतरी 

ऐकू येत असत. ते पूिापिे 

दडपून टाकण्याचा हा प्रयत्न 

होण्याची ि्ता नाकारता येत 

नाही. याच घटनाक्रमावरून 

जमदग्नी हा मातृसते्तला मात 

देऊन रुजत जािाऱ्या पुरुष 
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सते्तचा शपतृसते्तचा प्रशतशनधी होता 

हे सहज स्पष्ट होते. 

समारोप :-   

रेिुका ही मातृदेवता 

शनशश्चतच कतृात्विाशलनी असून 

शतचे मातृपूजन परांपरेतील थिान 

हे मोठे होते रेिुकेिी सांबांशधत 

पुराकिाांमधून शपतृसत्ताक 

सांसृ्कतीचे स्तोम वाढत जाऊन 

मातृसत्ताक सांसृ्कतीची शपछेहाट 

होत गेली. सामाजपररवतान कसे 

घडून येते याचे शचत्र स्पष्ट होते. 

तत्कालीन समाजाच्या घट, 

सुफलीकरि शवधी, िेती, सुबत्ता 

या सांकल्पना व त्याांच्या 

शवषयीच्या धारिा या 

पुराकिाांमधून समोर येतात. 

लनष्कर्ग :- 

1) घट गभााियाचे, पयाायाने 

सांपन्नतेचे प्रतीक म्हिून  अनेक 

शमिके साशहत्य सांसृ्कतीत 

वावरताना शदसतात. 

2) रेिुका ही मातृदेवता  

यल्लमाच्या रूपात पूजली जाते. 

तसेच  भूदेवी म्हिून शतचा 

लौशकक स्पष्ट आहे. 

3) मातृदेवताांच्या समृद्ध 

परांपरेवर पुरुषी वचास्वाचा 

वाढता प्रभाव मातृसते्तला 

शनशश्चतच प्रशतकूल ठरत गेला. 

सांदर्ग:- 

1. पुराकिाांचा अिा , स. अां. 

डाांगे, कॉिीनेिल प्रकािन 

(1993) , पृ. क्र. 224.  

2. लज्जागौरी , रा. शचां. ढेरे, 

पद्मगांधा प्रकािन (2018), 

पृ.क्र. 69. 

3. भारतीय मातृदेवता , डॉ. 

अिोक रािा, प्राजक्त 

प्रकािन (२०१९), पृ.क्र. 

१२४. 

4. पुरािकिा आशि वास्तवता 

, दामोदर ध. कोसांबी, 

लोकवाङ्मय गृह (2019), 

पृ.क्र. १११. 

5. लज्जागौरी , रा. शचां. ढेरे, 

पद्मगांधा प्रकािन (2018), 

पृ.क्र. ३१ 

6. स्त्री-पवा, मांगला 

सामांत,नेटवका  

प्रकािन(२००८), पृ.क्र. २५. 
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महाराष्टर ातील लघुलसांिन प्रकल्पािा आलर्थगक तुलनात्मक अभ्यास 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : श्री. सांलदप रोहिकर      मागगदशगक : डॉ. 

राजेश उल्हासराव बुरां गे 

श्री. शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रस्तावना :-  

         महाराष्टर ातील िेतकयाांचा 

दाररद्र शनमुालनाचा प्रश्न 

त्याचप्रमािे उत्पादन 

वाढशवल्याचा प्रश्न प्रामुख्याने 

ग्राशमि भागाशतल िेती त्यावरील 

उपाययोजनेवर अवलांबुन असतो. 

त्याचप्रमािे िेतीवर अवलांबून 

असिारे कुिल कामगार शकां वा 

मजूराांना पूरेसा रोजगार उपलब्ध 

व्हावा. तसेच राज्यामधे्य 

उद्भविारा पािी टांचाईचा प्रश्न 

तसेच अवेळी कोरडा दुष्काळ 

त्याचप्रमािे पाऊस, शवहीर, 

तलाव, नदी याांची पातळी कमी 

होत जािे. एखाद्या पावसाने 

आलेली शपके खराब होिे 

यासारख्या सांकटाचा सामना 

करण्याकरीता िेतीशवषयक 

सुयोग्य शवकासाचे धोरि आखावे 

लागेल. त्याचप्रमािे या 

महाराष्टर ातील िेतीमधील 

ओलीताचे प्रमाि वाढवावे तसेच 

या ओलीताचा फायदा हा 

थिाशनक पातळीवरील 

िेतकयाांना व्हावा व शवशवध 

पीक पध्दतीसाठी व्हावा 

त्याचप्रमािे िेतीमधे्य हेक्टरी 

उत्पादन वाढ होवून 

िेतीव्यासायावरील अवलांबून 

असिारे िेतमजुराांना बारमाही 

रोजगार शमळावा त्याचप्रमािे 

कमी पाण्यामधे्य जास्स्तत जास्त 

िेतीला पािी शमळून ओशलत के्षत्र 

वाढवावे. व कमी खचाामधे्य 

िेतकयाांना ही योजना उपलब्ध 

व्हावी. या करीता महाराष्टर  

िासनाने काही योजना  

िेतकयासाठी आखल्या 

त्यापैकी एक ही “लघुशसांचन 

प्रकल्प योजना आहे.”  
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        सन 1960 मधे्य घोशषत 

करण्यात आलेल्या आयोगाची 

थिापना 7 शडसेंबर 1960 मधे्य 

स. गो. बवे याांच्या अध्यक्षतेखाली  

करण्यात आली असुन या 

आयोगाने 1962 मधे्य आपला 

अहवाल सादर केला हा अहवाल 

तयार करीत असताांना या 

अहवालाचा कें द्रशबांदु म्हिजे 

महाराष्टर तील  एकूि अस्स्तत्वात 

असलेल्या जलसांपत्तीचा अांदाज 

होऊन शतचा काटेकोर उपयोग 

होवून शतचा काटेकोर उपयोग 

होवून शकती के्षत्र शसांचनाखाली 

येवु िकिार तसेच िेतकयाांना 

या शसांचन प्रकल्पाचा शकती 

प्रमािात फायदा होवु िकतो. 

तसेच थिाशनक पातळीवर शवहीर, 

तलाव, धरिे याची किाप्रकारे 

पाण्याची पातळी पाढू िकते 

त्याचप्रमािे भशवष्य काळात 

नैसशगाक सांकटे म्हिजे कोरडा 

दुष्काळ गरजेवेळी शपकास 

पावसाच्या अभावामुळे पािी न 

शमळिे या सारख्या सांकटापासून 

िेतकयाच्या शपकाचे सांरक्षि 

करिे आशि एकुि उपलब्ध 

असिाया जलसांपत्तीपासून 

सुयोग्य वाटप करुन दुष्काळ 

शनवारि तसेच िेतकयाांना 

शवशवध प्रकारचे परीक्षि करून 

त्याच्याकडुन लघुशसांचनाचे 

व्यवथिापन केले जाते.  

       महाराष्टर ामधे्य काही 

शठकािी मोठे लहान प्रकारचे 

धरिे सुध्दा अस्स्तत्वात आहे. 

ज्याचा फायदा हा तेिील 

थिाशनक परीसरातील 

नागररकाांना तसेच िेतकयाांना 

होत असलेल्याचा आपिास 

आज देखील शदसून येत आहे. 

उदा. ईसापूर धरि शहांगोली – 

यवतमाळ शजल्ह्ह्राच्या शसमेवर 

पैनगांगा नदीवर तोतलाडोह, 

महाराष्टर  - मध्यप्रदेि 

राज्यादरम्यान शछां दवाडा उजनी, 

सोलापुर मधील हेमबुगी येिे 

जायकवाडी औरांगाबाद आशि 

अहमदनगर शसमेवर कोयना 

धरि सातारा.  

       त्याचप्रमािे 

अमरावतीमधील अप्पर वधाा 

िहानूर, शसांभोरा, अकोलामधील 

महान, पोपटखेड, वाशिम मधील 

एकबुगी यवतमाळ मधील 

बेबळा, बुलढािा पेटाकळी 

पलघम. 

       अिाप्रकारे आपिास 

महाराष्टर ातील ज्या भागात हे 

धरिे उभारल्या गेले तेिील 
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िेतकयाांना व नागररकाांना 

देखील या जलसांपत्तीचा उपयोग 

झाल्याचा शदसून येत आहे. 

म्हिुनच जलव्यवथिापन 

आवश्यक असल्याचे आपिाांस 

शदसुन येते. 

 

लसांिन प्रकल्पािे फायदे :-   

1. बारमाही शपके घेण्यास 

उपयुक्त :-  

       िेतकयाांना शसांचन 

प्रकल्पामुळे बारमाही शपके 

घेण्यास मदत होते. ज्या भागात 

िेती मधे्य तूषार शसांचन, शठबक 

शसांचन, उपसा शसांचन या 

शसांचिाच्या सोयी उपलब्ध झाले 

आहेत. त्या के्षत्रातील िेतकयाांना 

एक शपक पध्दतीवर अवलांबून न 

राहता बारमाही शपके घेता येते 

या बारमाही शपक पध्दतीमुळे 

िेतकयाच्या शजविात मोठ¬ाा 

प्रमािात बदल घडवून येत आहे 

तसेच जास्त शपके घेण्यास मदत 

होते आहे. आज महाराष्टर ातील 

2011 ते 2021 या दहावषााच्या 

तुलनेत कोरडवाह जशमनीची 

ओशलत जशमनीत 17% ने वाढ 

झाल्याचे शसांचन शसांचन शवकास व 

पाटबांधारे याांच्या सवेक्षिातुन 

आढळुन येते. त्यामुळे आलीताचे 

प्रमाि वाढून बारमाही शपके 

घेण्यास मदत होत आहे.  

2.ओलीताचे प्रमाि वाढशवल्यास 

मदत :-  

       लघुशसांचन प्रकल्पामुळे 

पाण्याचे योग्य शनयोजन करुन 

जास्स्तत जास्त के्षत्र 

ओलीताखाली आिण्यास मदत 

होत आहे.  

3.िेतकयाचा अिवा 

िेतमजूराांचा उत्पन्नात वाढ :-  

        िेतकयाांना शसांचनाद्वारे 

पाण्याची सोय उपलब्ध 

झाल्याकारिाने िेतकरी वगााचा 

उत्पादनात देखील मोठया 

प्रमािात वाढ आहे. 

4.धरिातील पाण्याचे शनयोजन / 

सरकारचा आशिाक लाभ :-  

        महाराष्टर  िासनाने 

लघुशसांचन योजना आमलात 

आिल्यामुळे काही प्रमािात 

िेतकयाांना पािी उपलब्ध 

करून देत असताांना त्याच्या 

नोांदी ह्रा पाटबांधारे 

शवभागामाफा त घेतल्या जात आहे 

त्यामुळे त्याांना सोय उपलब्ध 

करून शदली असताांना पाण्याचा 

दर ठरशवला असता तो अल्प 

प्रमािात लावला जात आहे. 

तसेच या नोांदीमुळे पािी चोरी 
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तसेच सरकारी कमाचारी याांनी 

केलेले गैरवापर हे कमी होत 

आहे.  त्यामुळे धरिातील 

पाण्याचे योग्य असे शनयोजन 

होउन पाण्याच्या पातळीत वाढ 

होवुन सरकारचा अलीकडे 

देखील वाढ झाल्याचे पाटबांधारे 

शवभागाद्वारे साांगण्यात आले 

आहे. 

लघुलसांिन प्रकल्प योजनेिे 

दोर् :-  

1.जशमनीत वाढते क्षाराचे प्रमाि 

:-  

      महाराष्टर  राज्यातील ज्या 

भागामधे्य खारपान पटा आहे. 

उदा. अमरावती शवभाग अिा 

भागात लघुशसांचनाद्वारे केल्या 

जािाया िेतीमधे्य मोठया 

प्रमािात 3 ते 4 वषाात क्षाराचे 

प्रमाि वाढल्यामुळे जशमन ही 

नापीक होत आहे.  

2.वाढल्या शसांचनामुळे काही 

प्रमािात पाण्याची पातळी 

खालाविे:-  

         अमरावती मधील वरुड 

मोिी या तालु्ामधे्य जास्त 

पािी लागिारे उदा. सांत्री ही 

शपके पध्दती मोठया प्रमािात 

अस्स्तत्वात आहे. त्यामुळे तेिील 

पाण्याची पातळी हे 150 फुटच्या 

खाली गेल्याचे आपिाांस साांगता 

येत आहे.  2015 मधे्य  वरुड 

मोिी या तालु्ामधे्य पािी 

पातळी 90/100 फूट पयंत 

2016 मधे्य 110 ते 115 तसेच 

2016 मधे्य 115/130, 2017 

मधे्य 130 ते 140 व 2018 

पासून 150 च्या खाली पाण्याची 

पातळी गेल्याचे थिाशनक 

(पाटबांधारे भुजल शवभाग ) याच्या 

माहीतीवरुन साांगण्यात आले 

आहे.  

3. िेतकयाांकडून पाण्याचा 

आशिाक गैरवापर :-  

         राज्यिासनाकडून 

िेतकरी वगााला लघुशसांचन 

प्रकल्प योजना बारमाही शपके 

घेण्यास कोरडवाहचे ओलीत 

िेतीमधे्य प्रमाि 

वाढशवण्याकरीता तसेच पाण्याचे 

योग्य शनयोजन करण्याकरीता ही 

योजना प्रामुख्याने अस्स्तत्वात 

आिली परां तु िेतकरी वगा या 

योजनेचा गैरवापर करतो असे 

सवेक्षिावरून आढळून आले. 

उदा. ललीत माकोडे या 

िेतकयाांनी सदर योजना घेतली 

असून त्याच्याकडे 4 एकर एवढी 

जशमन असुन तो आवश्यक तेवढे 

पािी वापरुन शिल्लक पािी हे 
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भोवतालच्या िेतकयाांना 2000 

ते 2200 या दराने उपलब्ध 

करून देतो. अिा प्रकारे एकाच 

शबलाच्या माध्यमातून  असा 

गैरवापर होत असल्याचा शदसुन 

येत आहे.  

4. लघुशसांचन योजनेमुळे वाढती 

वीजचोरी :-  

          सदर योजना ही िेतकरी 

वगााला उपलब्ध जरी करून 

शदली असली तरी ही योजना 

कायाास्न्वत होण्यासाठी वीजेची 

आवश्यकता भासते अिावेळी 

ही योजना कायाास्न्वत 

होण्यासाठी वीजेची आवश्यकता 

भासते. अिावेळी ही योजना 

उपलब्ध होवून लवकर वीज 

उपलब्ध होत नाही. शकां वा झाली 

तरी िेतकरी वगा शवजेचे शबल 

कमी व्हावे म्हिुन  िेतामधुन 

गेलेल्या शवजेच्या तारावर वायरचे 

घोडे टाकून वीज चोरी मोठ¬ाा 

प्रमािात करतात. 2019-2020 

या कालावधीत राज्यातील 

जवळपास 1123 वीज चोरी 

करिायावर कारवाई करण्यात 

आली तर वीज चोरी करताांना 

िॉक लागून मृतु्य 239 ईतकी 

आकडेवारी कृषी शवभागाकडून 

देण्यात आली आहे. 

महाराष्टर ारातील जललसांिनािे 

प्रकार :- 

1.शवहीर जलशसांचन :- 

          महाराष्टर ात भुजल सवेक्षि 

शवकास यांत्रिेच्या 1995 च्या 

आकडेवारीनुसार 11 लाख 43 

हजार शवहीरी होत्या तर 2015 

च्या आकडेवारीनूसार 21 लाख 

39 हजार आहे. यापैकी सुमारे 

19 लाख शवहीरीवर ऑइल 

इांशजन शकां वा शवद्युत पांप 

बसशवले आहे. या शवहीरीच्या 

माध्यमातून 3,45,914 हेक्टर 

मीटर पािी उपसा करण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. तसेच प्रते्यक वषी 

पावसाचे जे पािी भुगभाात मुरते 

त्याचा शवचार करता 3,92,109  

हेक्टर मीटर पािी वापरासाठी 

उपलब्ध होते. महराष्टर ातील 

भुशमगत पाण्याचा साठ¬ााचा 

अांदाज पाहता यापुढे 7 लाखाच्या 

जवळपास शवहीरी खोदता येईल. 

2.तलाव जलशसांचन :-  

           महाराष्टर ात तलावाव्दारे 

केल्या जािाया शसांचनाचे प्रमाि 

हे जवळपास 37% आहे त्यामधे्य 

प्रामुख्याने शवदभाातील भांडारा, 

चांद्रपुर, गडशचरोली या शजल्ह्ह्रात 

जास्स्तत जास्त शसांचन या 

माध्यमातुन होते तसेच 
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महाराष्टर ात तलावाव्दारे 

जलशसांचनाचे प्रमाि लवकरात 

लवकर 78% पयंत करण्याचे 

िासनाचे धोरि आहे. 

3. पाझर तलाव :- 

       महाराष्टर ामधे्य तलावाच्या 

साह्रयाने देखील काही प्रमािात 

जलशसांचनास मोठया प्रमािात 

फायदा होतो. याचा मुख्य 

उपयोग राज्यातील भूजलसाठा 

वाढशवण्यासाठी होतो. तसेच 

शवहीरीतील पाण्याची पातळी 

वाढशवण्यासाठी देखील होतो. 

महारष्टर  राज्यात 1972 साली 

अवषािग्रस्त पररस्थिती शनमााि 

झाली होती. तेव्हा पाझर 

तलावाची योजना अमलात 

आिली गेली. त्यामुळेच 

अवषािग्रस्त प्रदेिात हळुहळु 

जलशसांचनाचे के्षत्र वाढू लागले. 

सध्या महाराष्टर ात पाझर तलावाची 

सांख्या सुमारे 8739 ईतकी आहे. 

तसेच 3700 च्या वर पाझर 

तलावाची कामे प्रस्तावीत 

असल्याची राज्याचा 2021 च्या 

अांदाजपत्रकातील माहीती नुसार 

साांगता येत आहेत. 

 4. उपसा जलशसांचन :-  

        शवहीरी शकां वा नदीच्या 

पात्रातुन अिवा जलाियातुन 

उच्च भागातल्या जशमनीला 

पािीपुरवठयाची सोय उपलब्ध 

करून द्यावयाची असेल तर हे 

पािी उांचावर न्यावे लागते. 

यासाठी ऑईल इांशजन व शवजेचे 

पांप याचा वापर मोठया 

प्रमािावर केला जातो 

महाराष्टर ातील पाटबांधारे 

शवभागाच्या माहीतीवरून 

महाराष्टर ात एकुि जलशसांचन 

के्षत्रापैकी 18ऽ के्षत्र हे उपसा 

जलशसांचनाचे आहे. महाराष्टर ात 

मुख्यते्व करून दक्षीि 

महाराष्टर ात  शविेष: कोल्हापूर 

शजल्हा आशि कोकिातील 

रत्नागीरी तसेच शसांधुदूगा शजल्ह्ह्रात 

उपसा जलशसांचनाव्दारे 

जशमनीला पािी पूरवठा केला 

जातो.  

5. शठबक शसांचन :-  

      जशमनीचा दजाा शपकाची 

दजाा, शपकाचे स्वरुप 

बाष्पीभवनाचे प्रमाि ईत्यादी 

गोष्ट लक्षात होऊन शपकाच्या 

गुळाचे जाळे पसरून तोटीच्या 

शकां वा सुक्ष्मनळीव्दारे िेंबािेंबाने 

शकां वा बारीक धारेने पािी 

देण्याचा पध्दतीला शठबक शसांचन 

म्हितात.  
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     1986 मधे्य द्राके्ष 

शपकशविाच्या नाशिक शजल्ह्ह्राला 

अवषािाचा तडाखा बसला तेव्हा 

पासुन त्यानी द्रक्षाच्या बागा 

वाचशवण्यासाठी शठबक 

शसांचनाचा आधार घेतला आिी 

आता राज्यात या शसांचन पध्दतीत 

नाशिक शजल्ह्ह्रा आघाडीवर आहे. 

महाराष्टर ाने सुक्ष्मलक्ष्मी जलशसांचन 

तांत्रज्ञान उच्च उत्पादन व 

सुधारीत दजाा याबाबतीत देिात 

पाया घातला आहे. सांपुिा 

राज्यातील शठबक शसांचन 

एकटया महाराष्टर ात आहेत. फळे 

भाजीपाले, फुले,उस 

ईत्यादीसाठी शठबक शसांचनाचा 

वापर  मोठया प्रमािात केला 

जातो. 

 6. तुषार शसांचन :-  

       तुषार शसांचन पध्दतीत 

पांपाच्या साह्राने पाण्याचा 

आवश्यक तो दाब होवून लहान-

लहान शछद्राव्दारे फवायाने 

शपकाला पािी शदले जाते. तुषार 

शसांचन पद्धतीने  पावसाप्रमािे 

जशमनीवर पािी जशमनीवर पािी 

पडते व त्याचे समान शवतरि 

होते. तर त्याच्याद्वारे 

िेतकयाांच्या उत्पादनात वाढ 

होवुन उत्पादनात देखील 15% 

ते 19% नी वाढ होते. या 

पध्दतीमुळे पाण्याच्या फवायाने 

शपकाची पाने सतत धुतली 

जातात. साहाजीकच रोगराई 

आिी शकडीचे प्रमाि कमी होते. 

तसेच जमीनीचे खारट होण्याचे 

प्रमाि देखील कमी होते. 

7. कालवे:-  

       महाराष्टर  जलशसांचन 

प्रकारात शवहीरीच्या खालोखाल 

हे कालवे याव्दारे अमलात 

आिले जाते. महाराष्टर ात शविेषत: 

दख्खनच्या पठारावर कृष्णा, 

गोदावरी, शभमा तसेच त्याच्या 

उत्पादनाच्या के्षत्रातील 

पाटबांधारेचा माध्यमातुन योजना 

अमलात आिुन कालव्याव्दारे 

जशमनीला पािीपुरवठा केला 

जातो पाटबांधारे योजनेमधे्य 

मोठी, मध्यम तसेच 

लघुपाटबांधारे असे प्रकार ही 

पाडले जातात. त्याचप्रमािे 

राज्यातील ईतर भागात देखील 

मोठया प्रमािात या शसांचन 

पध्दतीचा वापर मोठया प्रमािात 

अस्स्तत्वात येत असल्याचा शदसून 

येत आहे. अिा  सवा योजना 

िासनामाफा त राबशवल्या जातात.   

लघुलसांिन प्रकल्प योजनेिी 

वैलशषे्ट/गुि :-  
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1.महाराष्टर  िासनाने लघुशसांचन 

प्रकल्प योजना ही अनुदान 

तत्वावर उपलब्ध करून शदली 

आहे. त्याच योजनेच्या 

माध्यमातून जशमनीत पाण्याची 

टके्कवारी वाढवावी याकरीता 

मागेल त्या िेतकयाला ही 

योजना प्रामुख्याने पुरशवली जाते.  

2.महाराष्टर  राज्यातील दुष्काळ 

भागातील िेतकयाांना बारमाही 

शपके घेण्यास मदत होते.  

3.या योजनेमुळे जास्स्तत जास्त 

के्षत्र ओशलताखाली येत आहे. 

4.या योजनेच्या माध्यमातून 

शविेषत: (शठबक शसांचन) 

यासारख्या शसांचन प्रकारचा वापर 

होत असल्यामुळे कमी पाण्याचा 

वापर करून जास्स्तत जास्त 

के्षत्राांना पािी पुरवठा केला जातो.  

5.िेतकयाांना या योजनेमुळे 

पािी जास्त प्रमािात आवश्यक 

असिारे शपके (तुर, कपािीख, 

ऊस) इत्यादी शपके घेण्यास 

मदत होते. 

6.या लघुशसांचन प्रकल्प 

योजनेमुळे पाण्याचा गैरवापर 

कमी होउन पाण्याची पातळी 

वाढत आहे. 

7.या योजनेकरीता िेतकयाांना 

शवहीरीसाठी धडक शसांचन 

योजनेअांतगात 200000/- रु. 

अनुदान शमळते तर तलावासाठी 

50000/- ईतके िासनाचे 

अनुदान शमळते. 

8.या योजनेच्या माध्यमातून 

मागेल त्या िेतकयाांना तळे, 

शवहीर, पांप, पाईप ईत्यादी 

साशहत्य सदर योजनेच्या 

माध्यमातुन उपलब्ध होते. 

9.सदर लघुशसांचन योजनेच्या 

माध्यमातुन सामुशहक िेततळे 

सुध्दा शदले जातात. 

सवेक्षिात्मक दोर् 

(अांदाजपत्रकानुसार ):- 

1.लघुशसांचन योजनेमुळे िेतीमधे्य 

शसांचनाचे प्रमाि वाढल्यामुळे 

िेती ही क्षारयुक्त होत आहे. 

2.अांदाजपत्रकात मांजुर झालेल्या 

शनधीचा िचा लघुशसांचन योजनेवर 

होत नसल्याचा शदसुन येत आहे. 

3.1 एशप्रल 2018 पासून 

िेतकयाांना लघुशसांचन 

योजनेसाठी वीज एैवजी सोलर 

पांप उपलब्ध करून देत 

असल्यामुळे पाण्याची गती कमी 

झालेली आहे. 

4.लघुशसांचन प्रकल्प योजनेच्या 

माध्यमातून िेतामधे्य बोरव्दारे 

केल्या जािारे शसांचन हे काही 
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काळानांतर बांद पडत असल्याचे 

शनदिानास आले. 

5.िासकीय शनयमानुसार जी 

फलशनष्पत्ती हवी ती होताांना 

काही शठकािी आढळुन येत 

नाही. 

योजनेतुन शासनामाफग त 

लमळिारे सालहत्य :-  

1.Ïस्पकलर  2. पाईप  3. लाईट   

4. शडझेल इांशजन 5. शवज. 

लघुलसांिन योजनेतुन करण्यात 

येिारी कामे:-     

1. शवहीर खोलीकरि . 

2. तलावातील गाळ काढिे. 

3. पाईप दूरूस्ती. 

4. इांशजन दुरूस्ती. 

5. समपातळी वाढशविे. 

6. नाल्याचे खोलीकरि करिे. 

7. धरिाची उांची, पाण्याची 

पातळी वाढशवण्यावर भर देिे. 

महाराष्टरच्या थिापनेनांतर 

शसांचन धोरि व कायापध्दती 

ठरशवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 

सशमत्या व आयोग याची नेमिुक 

करण्यात आली. त्यातील काही 

प्रमुख आयोग आशि त्याच्या 

महत्वपुिा शिफारिी 

पुढीलप्रमािे :- 

1.ज्या प्रदेिात प्रवाही शसांचन 

पध्दती राबशविे अि् आहे 

तेिे शवहरी सारखी शसांचन साधने 

योजावी. 

2.अशधक पािी आवश्यक 

असिाया उद्योगाांना पुरेसे पािी 

आहेत तेिेच कें शद्रभुत करावे. 

3.शसांचनाचा शवकास कालावधी 

हा बाांधकाम सुरू झाल्यापासुन 

8 वषे शकां वा शसांचनास सुरुवात 

झाल्यावर 5 वषा इतका असावा.  

4.कालवे ज्या भागातुन जातील 

त्या भागातील ग्राशमि जनतेच्या 

घरघुती पािी पुरवठा बाबी 

शवचारात घेतल्या जाव्यात. 

5.प्रकल्पातील शनवाासीत लोकाांचे 

प्रत्यक्ष पुनावसन करण्याची 

जवाबदारी िासनाने द्यावी.  

6.दर 10 – 15 वषाानी शसांचन 

धोरिाचे पुनाशवलोकन 

करण्यासाठी खास चौकिी 

आयोगाची नेमिुक करावी. 

अवर्गिप्रवि के्षत्रािी 

सत्याशोधन सलमती 1973 :-  

       1972-1974 मधील शभषि 

दुष्काळाच्या पाश्र्वभुमीवर ही 

सशमती थिापन करण्यात आली. 

यामधे्य भुजल व शपण्याचे पािी 

यावर स्वातांत्र प्रकरिाचा 

समावेि करण्यात आला.  
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1.राज्यातील 83 तालुके 

अवषािप्रवि के्षत्रात अांतभुात 

करावेत. 

2.अवषािप्रवि के्षत्रात मृदा व 

जलसांधारिाची कामे एकास्त्मक 

पध्दतीने पािलोट के्षत्र 

आधारावर करण्यात यावी. 

3.पािलोट के्षत्र शवकास 

कायाक्रमाअांतगात मृदा व 

जलसांधारिासाठी 

लोकशिक्षिाला महत्व द्यावे. 

4.लघुपाटबांधारे के्षत्रात वनीकरि 

कायाक्रम ही राबशवण्यात यावी. 

5.शठबक शसांचनास उते्तजन द्यावे. 

6.शसांचन प्रकल्प लाभ के्षत्रात 

भुसुधारिेची कामे करावीत. 

तसेच लाभके्षत्रावरील सवा 

जशमनीवर कर आकारण्यात 

यावा. 

7.जलसांपत्तीची उपलब्धता व 

शतचा वापर याचा शहिेबासाठी 

कायमस्वरुपी सांघटना थिापन 

करावी. 

आठमही वापर सलमती 1979 

:- 

1.उपलब्ध पाण्याच्या 

साठयापैकी पािी खरीप 

शपकासाठी तर पािी रब्बी व 

उन्हाळी शपकासाठी द्यावे. 

2.प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे 

सवा लाभके्षत्रामधे्य मिागती 

योग्या के्षत्राच्या प्रमािात वाटप 

करिे. 

3.लाभके्षत्रातील िेतकयाांना 

द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाि 

शनशश्चत करून िेतकयाना शपके 

घेण्याचे स्वातांत्र द्यावे.  

लसांिना व्यवस्र्थापनाबाबत 

उच्चालधकारी सलमती 1981 :-  

1.जलशसांचनाचा कायाक्षम 

वापरासाठी राज्यस्तरावर स्वायत्त 

महामांडळाची रचना असावी 

तसेच शसांचन क्षमता 60,000 

हेक्टरपेक्षा अशधक असिाया 

प्रकल्पासाठी स्वातांत्र स्वायत्त 

प्रकल्प स्तरीय प्राशधकरि 

शनमााि करावे. 

2.मयााशदत जशमन धारिा कायदा 

लाभके्षत्रात तातडीने देखभाल 

दुरूस्ती याबाबत खचा दरवषी 

प्रशसध्द करावा. 

3.शवदभाात रब्बी पािी वापर 

वाढशवण्यासाठी ब्लॉक शसांचन 

पध्दतीचा वापर सुरू करावा.  

4.घनमापन पध्दतीने पाण्याचा 

वापर करण्यास प्रोत्साशहत 

करण्यासाठी िेतकयाांना वेगळा 

पािी दर लावण्याचा शवचार 

करावा.  
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5.िासनाच्या उपसा शसांचन 

योजनेतील 25% खचा 

लाभधारकाांनी उचलावा.  

6.पािीपट्ठी वसूलीसाठी अशधक 

कडक धोरि िासनाने ठरवावे. 

शसांचन वसुलीसाठी सांबांशधत 

शवभागात रोखपाल पदाची 

शनशमाती करावी. 

7.प्रादेशिक अनुिेष शवषयक 

दाांडेकर सशमती 1984 :-  

● राज्याचा सवाच प्रदेिातील 

शसांचनाबाबतची अनुिेष 

मोजिी तालुका पातळीवर 

करिे आवश्यक आहे. 

● वेगवेगळ्या शपकाखाली 

असलेल्या शसांचन के्षत्राची 

मोजिी समान शनदेिाांक 

पध्दतीने व्हावी म्हिुन रब्बी 

समतुल्य पदाची शनमीती 

करावी. 

 

सांदर्गसूिी :-  

1.महराष्टर  पाटबांधारे शवभागाचा 

अहवाल. 

2.डॉ. बी. एम. कहाडे 2009 

सामाशनक सांिोधन पुस्स्तका. 

3.कृषी शवषयक पुस्तक - के 

सागर प्रकािन. 

4.महाराष्टर  राज्य लघुशसांचन 

आयोग 1960  

5.कृषी सेवक स्पधाा परीक्षा 

मागादशिाका. 

6.कृषी दैनांशदनी कृषी शवद्यापीठ 

अकोला. 

 

वतगमानपते्र :-  

1. व्यापार शवषयक दै. सकाळ. 

2.वाशिज्य लोकमत  

3.कृषी घटक लोकसत्ता 

4.कृषी अॅग्रोवन  

 

सांकेतस्र्थळ:-  

1. www.panifoundation.co

m 

2. www.agrilinamation.org 

3. www.Economical Survey 

of irrigation.com 

4. www.irrigation .com 

youtube. 
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व्यापारी बँकाांच्या राष्टर ीयीकरिािी ५० वरे् - एक लवशे्लर्ि  

 

वैर्व रमेशराव अमगळ, प्रकल्प सहायक  

वुमेन्स स्टडीज सेंटर,  

सांत गाडगे बाबा अमरावती शवद्यापीठ, अमरावती  

 

प्रस्तावना : 

 भारताच्या अिाव्यवथिेतील 

एक महत्त्वपूिा घटक म्हिून 

व्यापारी बँकाकडे पशहले जाते. 

देिाच्या आशिाक शवकासात 

बँकाांची भूशमका ही महत्त्वपूिा 

आहे. देिाच्या अिाकारिावर 

दूरगामी पररिाम करिाऱ्या 

काही शनिायापैकी म्हिजे 

भारतात बँकाांचे राष्टर ीयीकरि 

करण्याचा शनिाय होय. 

राष्टर ीयीकरि म्हिजे एखाद्या 

खाजगी व्यक्तीने अिवा सांथिेने 

सांघटीत केलेला आशि ज्याची 

मालकी व व्यवथिापनही अिा 

व्यक्ती अिवा सांथिेकडून केले 

जािे होय. भारतात १९६९ साली 

१४ व्यापारी बँकाांचे राष्टर ीयीकरि 

झाले. प्रसु्तत सांिोधन लेखात 

व्यापारी बँकाांचे  राष्टर ीयीकरि 

होण्यापूवी भारतातील स्थिती, 

राष्टर ीयीकरि करण्याची 

आवश्यकता तसेच व्यापारी 

बँकाांचे राष्टर ीयीकरि झाल्यानांतर 

झालेले बदल या सवा बाबी ांचा 

शवचार करण्यात येिार आहे. 

र्ारतातील १९६९ पूवी 

व्यापारी बँकाांिी खस्र्थती : 

 भारतात १९६९ पूवी बँका 

मोठ्या प्रमािात खाजगी 

स्वरूपात होत्या. या सवा खाजगी 

स्वरूपाच्या बँकाांवर मोठे 
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सावकार, भाांडवलदार याांचे 

वचास्व होते. या सवा बँकाांचे 

व्यवहार हे फारसे शवश्वसनीय 

नव्हते. १९४७ ते १९६० पयंत 

जवळपास ३६१ बँकाांचे व्यवहार 

अडचिीचे ठरत होते. या सवा 

बँक त्याांच्या आशिाक व्यवहारात 

अयिस्वी ठरले होते.  हे व्यवहार 

पारदिाक स्वरूपाचे नव्हते. 

त्याांच्याकडील सामान्य 

ठेवीदाराांना त्याांचे पैसे गमवावे 

लागले होते. कारि या बँकाांनी 

त्याांच्या खातेधारकाांना कोित्याही 

प्रकारची हमी शदलेली नव्हती. या 

सवा बँकाांना कोित्याच प्रकारची 

आशिाक शिस्त नव्हती. या सवा 

बँकाचे कृषी के्षत्राकडे मोठ्या 

प्रमािात दुलाक्ष होत होते. या सवा 

बँकाांचे अशधक लक्ष व्यवसाय व 

व्यावसाशयक याांच्याकडेच होते. 

देिातील प्रमुख १४ बँकाांकडे 

देिातील ८०% सांपत्ती होती. 

यावर केवळ काही लोकाांचा 

ताबा होता. सामान्य जनतेला या 

बँकेकडून कुठल्याही प्रकारची 

मदत केली जात नव्हती.  

व्यापारी बँकाांच्या 

राष्टर ीयीकरिािी आवश्यकता 

: 

 व्यापारी बँकाांच्या 

राष्टर ीयीकरिाची आवश्यकता 

प्रामुख्याने िेती आशि ग्रामीि 

उद्योगाांना कजा देण्याकररता 

तयार नसलेल्या खाजगी 

भाांडवलदाराांचे वचास्व कमी 

करण्यासाठी होते. ग्रामीि 

भागातील लोकाांना बँकेच्या 

कजााची सुशवधा शमळिे 

आवश्यक होते. या 

राष्टर ीयीकरिामागे बँक िाखाांचे 

शनमिहरी व ग्रामीि भागात 

शवकें द्रीकरि करिे,  आशिाक 

सते्तचे कें द्रीकरि होण्यास 

प्रशतबांध घालिे, प्राधान्य के्षत्राला 

अशधक कजा देिे, अग्रक्रम 

के्षत्रातील दुलाशक्षत उद्योगाांना 

प्राधान्य शमळिे, खाजगी के्षत्राचे 

स्वािी व्यवथिापन नष्ट करिे, 

श्रशमकाांच्या सेवािती व शकमान 

वेतन शमळिे व समाजवादी 

समाजरचना अांमलात आििे इ. 

उशदष्टाांचा शवचार करून बँकाांचे 

राष्टर ीयीकरि करण्यात आले.  

१४ व्यापारी बँकाांच्या 

राष्टर ीयीकरिािी घोर्िा : 

 ‘बँशकां ग कां पनीज ऑडीनन्स 

एक्ट’ अांतगात १९ जुलै, १९६९ 

रोजी भारतातल्या १४ बँकाांचे 

राष्टर ीयीकरि करण्याचा शनिाय 
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झाला. हा शनिाय तत्कालीन 

पांतप्रधान इांशदरा गाांधी याांच्या 

नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला 

होता. १०० कोटी ांपेक्षा अशधक 

भाग भाांडवल असिाऱ्या १४ 

बँकाांचे राष्टर ीयीकरि करण्यात 

आले. राष्टर ीयीकरि झालेल्या 

बँकामधे्य सेिरल बँक ऑफ 

इांशडया, बँक ऑफ इांशडया, 

पांजाब नॅिनल बँक, बँक ऑफ 

बडोदा, युनायटेड कमशिाअल 

बँक, कॅनरा बँक, युनायटेड बँक 

ऑफ इांशडया, देना बँक, युशनयन 

बँक ऑफ इांशडया, अलाहाबाद 

बँक, शसांडीकेट बँक, इांशडयन 

ओव्हरसीज बँक, इांशडयन बँक 

आशि बँक ऑफ महाराष्टर  या 

बँकाांचा समावेि होता. 

व्यापारी बँकाांच्या 

राष्टर ीयीकरिानांतर झालेले 

बदल : 

 १९६९ मधे्य १४ व्यापारी 

बँकाांचे आशि १९८० मधे्य 

आिखी ६ बँकाांचे राष्टर ीयकरि 

घडून आलेत. राष्टर ीयीकरिामुळे 

बँकाांची मालकी खाजगी 

के्षत्राकडून सरकारकडे 

हस्ताांतररत झाली. त्यामुळे या 

बँकाांच्या धोरिात आमुलाग्र 

बदल झाला. स्वातांत्र्य प्राप्तीनांतर 

भारतात घेतला गेलेला हा सवाात 

महत्वपूिा आशिाक शनिाय होता, 

असे म्हटल्या जाते. या व्यापारी 

बँकाांचे राष्टर ीयीकरि झाल्यानांतर 

काही प्रमुख बदल झालेत. ते 

काही बदल पुढीलप्रमािे आहेत. 

(अ) शाखा लवस्तार  

 राष्टर ीयीकरिानांतर व्यापारी 

बँकाांच्या िाखाांचा वेगाने शवस्तार 

झाला. या व्यापारी बँकाांनी त्याांचा 

व्यवसाय ग्रामीि व शनमिहरी 

भागापयंत पोहचशवला. जुलै 

१९६९ मधे्य व्यापारी बँकाांच्या 

िाखा ८३२२ एवढ्या होत्या. त्या 

१९९४ मधे्य ६० हजाराांच्यावर 

जावून पोहचल्या होत्या. सध्या 

व्यापारी बँकाांच्या िाखा ९० 

हजाराच्या वर आहेत. 

देिशहताच्या दृष्टीने उचलण्यात 

आलेले हे देिाच्या आशिाक 

के्षत्रातील मोठे पाऊल मानल्या 

जाते. 

 (ब) व्यापारी बँकाांच्या ठेवी व 

कजागत होिारी वाढ  

 १९५१ मधे्य व्यापारी 

बँकाांच्या ठेवी ९०८ कोटी रुपये 

होत्या. १९६९ मधे्य त्यामधे्य ५ 

पटीने वाढ होऊन ४६४६ कोटी 

रुपये ठेवी होत्या. १९८७ मधे्य 

१९६९ च्या तुलनेत २६ पटी ांनी 
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वाढ होऊन त्याची रक्कम 

१०७३४५ कोटी रुपये झाली 

आशि २०१४ मधे्य या ठेवी ांची 

रक्कम ८३३६१७५ कोटी रुपये 

झाली. तसेच व्यापारी बँकाांच्या 

देण्यात येिाऱ्या कजाातही वाढ 

झाल्याचे शदसून येते. सावाजशनक 

के्षत्रातील बँकाांच्या अग्रक्रमी 

के्षत्रातील कजा १९६९ मधे्य २.६० 

लाख इतकी होती, ती २०११ मधे्य 

४८३.३९ लाख झाली. लघु 

उद्योगाांना १९६९ मधे्य २५१ कोटी 

रुपये कजा पुरवठा करण्यात 

आला होता. २०१४ मधे्य 

५९३४१० कोटी रुपये कजा 

पुरवठा करण्यात आलेला आहे. 

म्हिजे राष्टर ीयीकरिानांतर 

व्यापारी बँकाांच्या ठेवी ांमधे्य आशि 

शवशवध के्षत्रातील कजा पुरवठ्यात 

लक्षिीय वाढ झाली. परां तु 

आशिाक वषा २०१९ अखेरीस 

सावाजशनक उद्योगातील बँकाांचे 

बुडीत कजांचे प्रमाि एकूि 

कजााच्या १३ टके्क होते, तर 

खाजगी बँकाांचे फक्त ४.२ टके्क 

होते. आशिाक वषा २०१८ 

अखेरीस खाजगी बँकाांनी ४० 

हजार कोटी रुपयाांचा नफा 

कमशवला तर सावाजशनक 

के्षत्रातील बँकाांनी ८५ हजार, ४०० 

कोटी रुपयाांचा तोटा सहन 

करावा लागला. 

(क) शेती के्षत्राला लदलेले कजग  

 िेती के्षत्राला प्रत्यय पुरवठा 

१९६९ मधे्य १६२ कोटी रुपये 

होता. तो एकूि बँक प्रत्ययाच्या 

५.४ टके्क एवढा होता. त्यामधे्य 

२०१४ मधे्य वाढ होऊन 

७०२५४१ कोटी रुपये झाला. तो 

एकूि बँक प्रत्ययाच्या २९.८ 

टके्क झाल्याचे शदसून येते. िेती 

के्षत्राला प्रत्यक्ष शवत्तपुरवठा १९६९ 

मधे्य ४० कोटी रुपये होता. तो 

एकूि बँक प्रत्ययाच्या १.३ टके्क 

होता. २०१४ मधे्य ५२५६५२ 

कोटी रुपये झाला. तो एकूि बँक 

प्रत्ययाच्या १७.३ टके्क एवढा 

झाला. 

(ड) व्यापारी बँकाांच्या 

कायगक्षमतेत, पारदशगकतेत 

झालेले बदल  

 राष्टर ीयीकरिानांतर व्यापारी 

बँकाांच्या कायाक्षमतेत व 

पारदिाकतेत बदल झालेत. 

राष्टर ीयीकरिानांतर भारताच्या 

शनयोशजत अिाव्यवथिेला 

अनुसरून व्यापारी बँकाांनी बँक 

धोरिात शवकासाशभमुख बदल 

केलेत. राष्टर ीयीकरिापूवी 

व्यापारी बँका औद्योशगक के्षत्राला 
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कजा पुरवठा करत होत्या. 

सद्यस्थितीत व्यापारी बँका िेती 

के्षत्राला सुद्धा मोठ्या प्रमािात 

कजापुरवठा करत आहेत. 

राष्टर ीयीकरिापूवी व्यापारी बँका 

प्रामुख्याने श्रीमांत व उच्चविीय 

तसेच जवळचे शहतसबांध 

जोपासिाऱ्याना मोठ्या प्रमािात 

कजापुरवठा करत होत्या. 

राष्टर ीयीकरिानांतर यामधे्य बदल 

होऊन सद्य स्थितीत सवा सामान्य 

जनतेला कमी व्याज दरावर 

अशधक प्रमािात कजा उपलब्ध 

करून देत आहेत. 

मूल्याांकन : 

गेल्या काही वषाापासून 

मोठ्या प्रमािात व्यापारी बँकाांचे 

राष्टर ीयीकरि होत आहे. 

राष्टर ीयीकरिानांतर व्यापारी 

बँकाांचे केवळ नफा कमशविे 

एवढा उदे्दि नसून सामाशजक 

न्याय प्रथिाशपत करिे हा झाला 

आहे. त्यामुळे अनेक के्षत्राांना कजा 

पुरवठा करण्यात आलेला आहे. 

देिाच्या शवकासाला जरी चालना 

शमळत असली तरी व्यापारी 

बँकाांचे थिशगत कजा वाढले आहे. 

अिा स्थितीत राष्टर ीयीकरि 

बँकाांशवषयी सवासामान्य जनतेला 

काळजी वाटत आहे. यावर 

कोिते धोरि व्यापारी बँकाांच्या 

बाबतीत आखता येईल, याचा 

शवचार होिे आवश्यक आहे. 

 

सांदर्ग ग्रांर्थ सूिी : 

१ ) कानेटकर मेघा (२०१५). 

भारतीय बँशकां ग प्रिाली.पुिे : श्री 

साईनाि प्रकािन. 

२ ) कोळां बे रांजन (२०१४) 

भारतीय अिाव्यवथिा.पुिे : 

भगीरि प्रकािन. 

३) चोरे वशनता (२०२०) 

अिामीमाांसा-खांड १३. शवदभा 

अिािास्त्र पररषदेची सांिोधन 

पशत्रका  

४ ) देिपाांडे प्राची (२०२०) 

अिामीमाांसा-खांड १३. शवदभा 

अिािास्त्र पररषदेची सांिोधन 

पशत्रका  

५) बडदे कुिाल व खटाळ बी. 

जी. (२०१४) भारतीय बँशकां ग 

आशि शवत्त प्रिाली.जळगाव : 

प्रिाांत प्रकािन. 

** ** ** 

 



Research Awakening Journal             Volume : 03, Issue : Oct. – Mar.21                                      
 

2 
 

कोलवड-19 सार्थीच्या रोगािा र्ारतीय शेती के्षत्रावरील 

पररिाम - एक अवलोकन 

सांशोधक लवद्यार्थी : प्रा.लदपाली पडोळे          मागगदशगक 

: प्रा.डॉ वलनता िोरे 

श्री. शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

 

प्रस्तावना                          

मानव हा समाजिील प्रािी 

आहे. मानवाला जीवन जगताना 

आरोग्य शवषयक सांघटना सामोरे 

जावे लागते.  एकशवसाव्या 

ितकात जगत असताना 

मानवाने वैद्यकिास्त्रात प्रगती 

केली आहे. आजवर उद्भवलेल्या 

अनेक रोगाांवर औषध व लस 

िोधून काढली आहे. तरीदेखील 

आज कोशवड-19 आजारामुळे  

सांपूिा जगात दहित शनमााि 

झाली आहे. सन 1928 मधील 

पेशनशसलीन या प्रशतजैशवकाांच्या 

आशि 1960  मधील 

शवषािूवरोधक व औषधाांच्या 

िोधापूवी वेगवेगळ्या जीवािू व 

शवषािूमुळे पसरिाऱ्या सािी ांचे 

आजार आशि रोगाांमुळे मृतु्यमुखी 

पडण्याचे प्रमाि खूप मोठे होते. 

सन 1928 ते 1920 दरम्यान च्या 

मुळे भारतात साधारितः दीड 

कोटी तर जगभरात पाच कोटी 

मृतू्य झाल्याची नोांद आहे 

स्वातांत्र्यापूवी भारतात मृतु्यदर 

जोर अशधक होता त्यामधे्य एका 

बाजूला सािीचे रोग तर दुसऱ्या 

बाजूला दाररद्र्य अज्ञान कुपोषि 

अनारोग्यता व वैद्यकीय 

सुशवधाांचा अभाव इत्यादी बाबी ांचा 

ही वाटा मोठा वाटा होता.  

सद्यस्थितीला काही शदवसाांपूवी 

सासा 1 व  सासा 2 म्हिजे 

कोशवड -19 समूहातील शवषािू 

असून त्यामुळे ताप सदी खोकला 

श्वसनाचे आजार होतात.  यावरती 

प्रभावी औषध  न सापडल्यामुळे 

आज सांपूिा जगात या सािीच्या 

रोगाची दहित शनमााि झालेली 

आहे. या आरोग्यशवषयक 

सांकटाचा आशिाक ,सामाशजक, 

साांसृ्कशतक, पयाावरिीय असा 

धोका शनमााि झाला आहे.  

अनेक देिाांमधे्य टाळे बांदीचा 

शनिाय घेतला गेल्यामुळे 

अिाव्यवथिेतील िेती के्षत्र उद्योग 
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के्षत्र आशि सेवा के्षत्राला याचा 

गांभीर पररिाम सहन करावा 

लागत आहे. भारतासारख्या 

शवकसनिील देिात ग्रामीि 

अिाव्यवथिेला खूप महत्त्व आहे 

कारि ग्रामीि के्षत्राचा मुख्य 

व्यवसाय कृषी हा असून 

भारताच्या आशिाक शवकासात 

कृषी के्षत्राची भूशमका अत्यांत 

महत्त्वाची आहे. सन 2013 14 

मधे्य कृषी के्षत्राचा जी डी पी 

मधील वाटा 14 टके्क तर 

रोजगारातील वाटा जवळपास 

50 टके्क इतका होता. कृषी 

के्षत्राचे वचास्व हे ग्रामीि 

अिाव्यवथिेचे मुख्य वैशिष्ट्ट्य 

असल्याने ग्रामीि शवकासावरच 

भारताचा सवांगीि शवकास 

अवलांबून असल्याचे शदसते.  

कृषी के्षत्राचा शवकास झाल्यास 

पयाायाने ग्रामीि आशिाक के्षत्राचा 

शवकास होण्यास मदत होते.  

ग्रामीि शवकासाचा शवचार 

कें द्रथिानी ठेवून िासनला 

ग्रामीि शवकासाचा शवचार करिे 

अपररहाया ठरते. परां तु 

सद्यस्थितीला भारतातील कृषी 

के्षत्र अस्थिर झाले असून 

िेतकऱ्याांना अनेक समस्याांचा 

सामना  करावा लागत आहे. 

 भारतासारख्या कृशषप्रधान 

देिात ग्रामीि शवकास महत्वपूवा 

ठरततो. सामान्यतः ग्रामीि 

शवकास म्हिजे गरीब लहान व 

मध्यम िेतकरी कष्टकरी मजदूर 

इत्यादी ांचा सामाशजक आशि 

आशिाक सुधारिा होईल असे 

मानले जाते. परां तु कोरोना 19 या 

सािीच्या रोगाांमुळे भारतातील 

िेती के्षत्र हे सांकटात सापडले 

आहे सदर सांिोधन लेखन 

कोशवड -19 सािीच्या रोगाचा 

िेती के्षत्रात  काय पररिाम 

झालेला आहे या मुद्द्ाांचा शवचार 

केलेला आहे. सद्यस्थितीचा 

होिाऱ्या गांभीर पररिाम याचा 

उहापोह करण्याचा प्रयत्न केलेला 

आहे  

सांपूिा जगात अनेक 

देिाांमधे्य कोशवड-19 सािीचा 

रोग पसरल्याने सांपूिा  

मनुष्यप्रािी आरोग्यशवषयक 

सांकटात सापडला आहे या 

रोगापासून मुक्त होण्यासाठी 

शवशवध उपाय योजना आशि 

प्रशतबांध लादले  जात आहेत. 

प्रते्यक देिात जवळील उपलब्ध 

साधन, सकल राष्टीय उत्पादन 

,पायाभूत सुशवधा 

,आरोग्यशवषयक सुशवधा या सवा 
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बाबी ांचा  कोशवड -19 सािीचा 

रोगाचा प्रसार होऊ नये  यासाठी 

प्रयत्न केला जात आहे. आज 

भारत देिात 

सद्यस्थितीला कोरोना  सांक्रशमत 

जनसांख्या 26530132 असून 

299266 मृतू्य झाला आहे. तर 

2805399   इतकी रुग्णसांख्या 

उपचार घेत आहे. जगात दुसऱ्या 

क्रमाांकाची  लोकसांख्या 

असिारा  भारतात  जनतेला 

आरोग्यशवषयक सुशवधा पुरशवल्या 

जात आहेत. 

कोलवड -19 सार्थीच्या रोगािा 

शेती के्षत्रावरील पररिाम  

1) िेती के्षत्रावरील दुष्पररिाम - 

कोशवड -19 च्या सांकटामुळे 

िेती के्षत्रातील उत्पाशदत मलाला 

थिाशनक भागामधे्य शवक्री 

करण्याशिवाय पयााय राशहला 

नाही. कृषी पुरवठा साखळी 

आशि कमी झालेल्या 

कायाके्षत्रामधे्य, असुरशक्षततेमुळे 

भारतातील सवा प्रकारच्या िेतात 

व उच्च मूल्याांचा िेती उद्योगाांना 

इजा झाली आहे. िेतीवर 

आधाररत दुग्धव्यवसाय, 

फळबागा उत्पादन, फुल िेती, 

मत्स्यपालन, पोिर ी फामा या सवा 

के्षत्राांवर वाईट पररिाम झाला 

आहे. 

2) प्रभावी मागिीचा अभाव  -

भारतात कोरोना सांकटकाळात 

करण्यात आलेल्या टाळेबांदीमुळे 

वसू्त व सेवाांची मागिी कमी 

झाली आहे. सक्तीच्या 

बेरोजगारीमुळे भूशमहीन मजूर, 

िेतकरी व लहान व्यवसाशयक 

याांच्यावर उपासमारीची वेळ 

आली आहे. आशिाक घटकाांचा 

परस्परावलांबनात समाजातील 

प्रिासक, सांिोधक इतर समाज 

याांच्यामधे्य अन्नधान्याची 

उपलब्धता अल्प प्रमािात होत 

आहे.  तसेच कोरोना रोगाचा 

प्रादुभाावातून वाचवण्यासाठी 

अिाव्यवथिा आशिाक घटक 

गोठवण्यात आली आहेत 

.पररिामी माांस, फळ , 

भाजीपाला आशि  फुलाांचे 

पुरवठा करिारे बाजारात 

असलेले बांधन  आशि मागिी 

घटल्याने बाजारपेठ िोधण्यास 

असमिा असल्याने पिुधन आशि 

फळबाग के्षत्रातील पररस्थिती 

अशधकच वाईट आहे  

3) कृषी के्षत्रातील गुांतविूक घट 

- सरकारसमोर सािीचा रोग 

आटो्ात आिण्यासाठी यांत्रिा 
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व जनतेच्या शकमान गरजा पूिा 

करण्यासाठी लागिाऱ्या वसू्त व 

सेवाांचा पुरवठा करण्याचा भार 

येत आहे. जागशतक सांकट 

काळात िेतीवर आधाररत 

उद्योग तसेच अनेक जड 

उद्योगाांना मांदीच्या अवथिेला 

सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे 

प्रकषााने भारतीय अिाव्यवथिेचा 

किा असिारा िेती के्षत्रामधे्य 

गुांतविूक वाढ व्हावी यासाठी 

प्रयत्न करावे .िेतीसाठी मुख्य 

शसांचन सुशवधा व सुलभ 

पतधोरि, खात्रीिीर बी-शबयािे 

िेतकऱ्याांना योग्य मागादिान 

झाल्यास िेतीके्षत्र स्थिर होऊन 

उत्पादनात वाढ होऊ िकते. 

4) फळबाग व्यवसायातील 

अडचिी- सेंटर ल इस्िटू्यट 

ऑफ पोस्ट हावेस्ट इांशजशनअररांग 

टेक्नॉलॉजी च्या अभ्यासानुसार, 

फळबागा उत्पादनात सवाात 

मोठी रक्कम कापिीच्या 

टशप्यात,  नांतर क्रमवारी लाविे 

आशि प्रत्यक्ष पररवहनामधे्य 

मालाचे नुकसान होऊन अपेशक्षत 

लाभ होत नाही 

5) रोजगारावरील  प्रशतकूल 

पररिाम - कोशवड -19 

महामारीचा सांपूिा देिातील 

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सवा के्षत्रातील 

उत्पादक व शवके्रत्याांना त्याचा 

पररिाम सहन करावा लागला 

आहे. भारतात जवळजवळ 50 

टके्क लोकसांख्या िेती के्षत्रात 

काम करत असून जनतेचा भार 

वाढत आहे. सािीचा रोगाचा 

काळ हा सामान्य िेतकऱ्याांसाठी 

अत्यांत प्रशतकूल असला तरी 

शनदान मुख्य गरजा पूिा होतील 

इतका िेती व्यवसाय सुरूच 

आहे. िेती के्षत्र हे एक 

आधारभूत के्षत्र म्हिून उदयास 

येत आहे. तसेच िेती के्षत्रातील 

रोजगार वाढशवण्यासाठी िेती 

पूरक व्यवसाय, खाद्य प्रशक्रया 

उद्योग अल्पमुदती गुांतविूक 

करून उत्पादन व रोजगार वाढू 

िकतो. तसेच ग्रामीि पायाभूत 

सुशवधा िेती व िेतीपूरक 

गोदामे, पािी व्यवथिापन आशि 

अन्न व चारा प्रशक्रयेमधे्य मजूर 

कामगार देखील सहभागी 

होऊन रोजगार प्राप्त करू 

िकतात. 

6) िेती व्यवसायाचा 

मागासलेपिा - अजूनही 

भारतीय िेतीचे आधुशनकीकरि 

झालेले नाही. आधुशनक सकस 

शबयाण्याांचा अभाव, िेतकरी 
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पारांपररक पद्धतीने िेती करतात. 

कीटकनािके, खते याांचा 

सांकुशचत वापर यामुळे िेतीची 

उत्पादकता पूिापिे वाढलेली 

नाही.  काही अांिी िेतकऱ्याचा 

िेतीमधे्य एकाशधकार शनमााि 

झाला आहे. जास्तीत जास्त नफा 

शमळवण्यासाठी व्यापारीकरि 

केल्यामुळे भारतीय िेती 

हळूहळू एका अशधकारात बदलू 

लागली आहे हे पीक  शकां मत 

शनशश्चत करण्याच्या जोखमीची 

टके्कवारी वाढशवते. कृषी 

के्षत्रातील सांकलनाला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी भारत खूप मागे आहे. 

अनेक राज्याांमधे्य सांग्रहाच्या 

अभावामुळे िेतकरी सांकटात 

सापडले आहेत. कोशवड -19 

सािीच्या रोगाचा प्रादुभााव 

होताना टाळेबांदी चा पयााय 

शनवडताना अनेक आशिाक 

सामाशजक व्यवहार ऑनलाइन 

पद्धतीने झाले परां तु ग्रामीि 

के्षत्रात जगिारा िेतकरी 

आधुशनक तांत्रज्ञानाच्या आकलना 

बाहेर होता अजूनही भारतातील 

िेती व्यवहार पारांपाररक 

पद्धतीने करताना शदसतात 

.सरकारने नवीन योजना 

आखताना ते िेतकऱ्याांच्या 

दारात आिण्याची गरज आहे.  

7) पिुसांवधान के्षत्र -  कोशवड -

19 च्या प्रभावामुळे मोठ्या 

प्रमािात िेती के्षत्रावर पररिाम 

झाला आहे िेतीिी शनगशडत 

पिुसांवधानावर त्याचा अत्यांत 

वाईट पररिाम झाल्याचा शदसतो. 

कुकु्कटपालन आशि माांस 

उत्पादन या उत्पादनामधून 

शवषािूचा प्रसार होऊ िकतो 

अिी लोकाांमधे्य अफवा होऊन 

पररिामी व्यवसायाचे नुकसान 

झाले आहे. टाळेबांशदमुळे िेती 

के्षत्रामधे्य वाईट पररिाम झाला 

आहे िेती के्षत्रातील शपके आशि 

शवपिन देिभर सांकटात 

सापडले होते. सहकारी 

सांथिाांकडून धान्य खरेदी करत 

आहोत, खासगी व्यापाऱ्याांकडून 

िेतातून शपके घेण्यासाठी अत्यांत 

अडिळे शनमााि झाले आहेत, 

रब्बीच्या शपकासाठी कामगाराांची 

कमतरता तर  वाहतूक के्षत्रात, 

शकरकोळ कृषी बाजारात बांद 

असल्याने िेती के्षत्रात शवपिन 

शवषयक समस्या शनमााि झाल्या 

आहेत. 

8)अपुरे िेती भाांडवल -भारताला 

कृषी के्षत्राला नवीन तांत्रज्ञानाचा 
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लाभ घेण्यासाठी पुरेसे भाांडवल 

आवश्यक आहे जे िाश्वत 

िेतीचा मागा सुकर 

करेल.असांख्य िेतकरी 

औपचाररक आशिाक स्रोताांमधून 

भाांडवल घेण्यास असमिा आहेत. 

ज्याचा उत्पादन आिी 

महसुलावर गांभीर पररिाम होतो. 

शिवाय सावकार व्यापारी 

जमीनदार कशमिन एजांट 

यासारख्या व्यक्तीांकडून 

िेतकऱ्याांचे आशिाक िोषि होते. 

9) िेतीवर जागशतक आशिाक 

प्रभाव  -  सांपूिा देिाला 

उपासमार आशि कुपोषना पासून 

सुरशक्षत ठेवण्यासाठी सांपूिा 

देिात अन्नपुरवठा साखळी व 

अन्नधान्य उत्पादन शवतरि योग्य 

ररत्या होिे आवश्यक आहे. 

अन्यिा कोशवड -19 सािीचा 

रोगाचा अन्नाचा तुटवडा 

उपासमार पररस्थिती शनमााि 

होऊ िकते. ग्रामीि भागातील 

लहान आशि सीमाांत िेतकऱ्याांना 

त्याच्या उत्पादनाचा मोबदला 

शमळून पुनगंुतविूक 

करण्यासाठी उपलब्ध होिे 

आवश्यक आहे. 

11) कोशवड-19 च्या काळात 

िेतीची उत्पादकता - कृषी 

के्षत्रातील जीडीपी 3.4 टके्क  

वाढ नोांदवली गेली.कृषी 

के्षत्रातील मजबूत कामशगरी 

नसती तर भारताचा जीडीपी 

याहीपेक्षा कमी झाला असता. 

िेतीच्या उत्पन्नासाठी िेतीवर 

अवलांबून लोकसांखे्यचा शहस्सा 

जमीन मालक भाडेकरू 

िेतकरी आशि काही िेतमजूर 

याांचा समावेि आहे. मागील दहा 

वषाात कृषी उत्पादन अस्थिर 

आहे. 2010-11 मधे्य 8.6 टके्क 

वाढ होते. 2014 -15 मधे्य 

0.2%आशि 2016 17 मधे्य .8% 

होती. 

सकल देिाांतगात 

उत्पादनात कृषी के्षत्राचे योगदान 

सन 50- 51 मधे्य 54%       

वरून 2015 16 मधे्य  15.4% 

कमी झाली आहे. तर सेवा के्षत्राचे 

योगदान 30%    वरून 53 % 

पयंत वाढले आहे. जीडीपीमधे्य 

कृषी के्षत्राचे योगदान  गेल्या 

काही कृषी के्षत्राच्या 

शवकासासाठी अपुरा सावाजशनक 

गुांतविूक आशि त्याशिवाय 

सांख्यात्मक पतपुरवठा, अपुरी 

पडताळिी ,वारांवार दुष्काळ हे 

ग्रामीि रोजगारामधे्य कृषी 

के्षत्राचा वाटा कमी होण्याचे 
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कारि आहे. खताांवरील अनुदान 

कमी झाली आहे. भारतातील 

अन्नधान्याचे उत्पादन दर वषी 

वाढते आहे आशि गहू ताांदूळ 

डाळी ऊस आशि कापूस अिा 

अनेक शपकाांच्या उत्पादनात 

भारत अव्वल आहे. 

 

समारोप 

कोशवड -19 या शवषािूजन्य 

आजाराची समस्या नसून 

त्यासोबतच आशिाक, वैज्ञाशनक, 

सामाशजक,राजकीय,पयाावरिीय 

अिा मानवी जीवनािी सांबांशधत 

अनेक बाबी ांिी सांबांशधत समस्या 

शनमााि झालेल्या आहेत.  िेती 

के्षत्र हे भारताचा किा असून. 

िेती के्षत्राचे सांरक्षि व उपाय 

योजना  करून अिाव्यवथिा 

स्थिर करिे अत्यांत आवश्यक 

बाब झाली आहे. िेती के्षत्रातील 

अनेक समस्या,  शसांचन सुशवधाांचा 

अभाव,  सकस शबयाण्याांची 

उपलब्धता, शवपिन शवषयक 

सुशवधा,  दळि - वळि   

शवषयक सुशवधा,  आधुशनक 

तांत्रज्ञानाचा वापर, नैसशगाक 

सांकटाांवर मात करण्यासाठी 

दीघाकालीन उपाययोजना 

करण्याची आवश्यकता शनमााि 

झाली आहे.  या समस्याांवर 

उपाययोजना करून त्याचे प्रखर 

अांमलबजाविी झाल्यास भारतीय 

अिाव्यवथिा शवकास साध्य करू 

िकते. आशि शनमााि होिाऱ्या 

तत्कालीन सांकटाांना सामोरी 

जाऊ िकेल. 
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राष्टरसांत श्री तुकडोजी महाराज याांच्या लविारातील 

ग्रामलवकास 

सांशोधक लवद्यार्थी : लनलेश मधुकरराव मोहकार              

मागगदशगक : प्रा. डॉ.जे.व्ही.गायकवाड 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती. 

 

प्रस्तावना : 

     शवसाव्या ितकातील महान 

कमायोगी, मानवतेचे पुजारी, 

युगप्रवताक या शविेषिाांनी ज्याांना 

ओळखले जाते ते सांत म्हिजे 

वांदनीय राष्टर सांत श्री तुकडोजी 

महाराज होय. त्याांचा जन्म ३० 

एशप्रल १९०९ रोजी शवदभाातील 

अमरावती शजल्ह्ह्यातील यावली 

(िहीद) या गावी झाला. स्वतांत्र 

भारताचे पशहले राष्टर पती डॉक्टर 

राजेंद्र प्रसाद याांनी राष्टर सांत या 

उपाधीने तुकडोजी महाराज 

याांचा गौरव केला. कारि की 

त्याांनी समाजासाठी, देिासाठी 

उद्धारक काया केले. वांदनीय 

तुकडोजी महाराजाांनी १९०९ ते 

१९६८ या काळामधे्य 

भजन,कीतान तसेच साशहत्य 

लेखनाच्या माध्यमातून समाज 

प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला. 

यामधे्य धमाशनरपेक्षता, अांधश्रद्धा 

शनमूालन, मशहला सक्षमीकरि, 

सामाशजक समता,आशिाक समता 

प्रथिाशपत करण्याच्या हेतूने 

मोलाचे योगदान शदले आहे. 

      भारत देिाच्या आशिाक 

शवकासासाठी कौशटल्य, महात्मा 

गाांधी, महात्मा फुले याांनी आशिाक 

शवचार माांडले आहे. देिाला 

शवकासाच्या मागाावर नेण्यास हे 

आशिाक शवचार अशतिय 

महत्त्वाचे आहे. याच पावलावर 

पाऊल ठेवून राष्टर सांत श्री 

तुकडोजी महाराज याांनी 

आपल्या साशहत्याच्या 

माध्यमातून  ग्रामीि 

शवकासाबाबत आशिाक शवचार 

माांडलेले आहे.भारत देिामधे्य 

आजही बहसांख्य लोक िेती 

व्यवसाय करतात. भारतीय 

अिाव्यथिेत िेती चा समावेि 

प्रािशमक के्षत्रात  प्रामुख्याने 

केला जातो. पशहल्या पांचवाशषाक 

योजनेचा मुख्य भर हा िेती 

व्यवसायावर होता. िेती के्षत्रात 
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झालेल्या प्रगतीमुळे देिाचा 

शवकास होऊ िकतो हाच शवचार 

राष्टर सांत तुकडोजी महाराजाांनी 

स्वातांत्र्यपूवा काळात व 

स्वातांत्र्योत्तर काळात आपल्या 

आशिाक शवचाराांच्या माध्यमातून 

समाजापयंत ठेवला. आज ही 

मोठ्या प्रमािात अन्नधान्याचा 

पुरवठा ग्रामीि भागातूनच केला 

जातो.आजही शिशक्षत वगा मोठ्या 

प्रमािात िेती हा व्यवसाय 

करून आपला उदरशनवााह करत 

आहे. राष्टर सांत सांत तुकडोजी 

महाराज याांनी आपल्या 

ग्रामगीतेमधे्य ग्रामरक्षि, 

ग्रामिुद्धी, ग्रामशनमाािकला, 

ग्राम-आरोग्य, गोवांि-सुधार, 

गरीब-श्रीमांती, श्रम-सांपत्ती, ग्राम-

कुटुांब या शविेष अध्यायातून 

राष्टर सांताांनी गाव किी स्वयांपूिा व 

स्वावलांबी होतील यावर भर 

शदला. प्रते्यक व्यक्तीने श्रम 

करून स्वतःच्या उपशजशवकेचे 

साधन शनमााि करावे. कोिीही 

मागासला राहू नये. तेव्हाच 

ग्रामसमृद्धी होईल असे त्याांचे मत 

आहे. आजच्या या कोरोना  

काळातील महाभयांकर 

पररस्थितीमधे्य सुद्धा ग्रामीि 

के्षत्रात कृषी व कृषी सांबांशधत 

व्यवसायातून मोठ्या प्रमािात 

ग्रामीि भागामधे्य रोजगाराच्या 

सांधी शनमााि झाल्या आहे. 

म्हिूनच राष्टर सांत श्री तुकडोजी 

महाराजाांनी आपल्या शवचारातून 

ग्रामोद्योगातून ग्रामशवकास  हा 

आशिाक शवचार माांडला आहे. 

गृलहतके : 

१) तुकडोजी महाराजाांच्या 

आशिाक शवचाराांमुळे ग्रामीि 

भागात बदल घडून आलेला 

आहे. 

२) तुकडोजी महाराजाांच्या 

सामाशजक शवचाराांमुळे ग्रामीि 

भागात पररवतान घडून आलेले 

आहे. 

 तुकडोजी महाराज याांिे 

आलर्थगक लविार: 

     वांदनीय राष्टर सांत तुकडोजी 

महाराज याांच्या लेखनातून ठाई 

ठाई राष्टर वाद, राष्टर ीय एकात्मता, 

स्वातांत्र्य, समता व बांधुता या 

सांबांधीचे त्याांचे शचांतन प्रगट होते. 

शहांदुथिान हा खेड्ाांचा बनलेला 

देि आहे. तेव्हा खेड्ाची 

सुधारिा झाली तरच देिाची 

प्रगती होईल हे ओळखून त्याांनी 

ग्राम सुधारण्याची मोहीम हाती 

घेतली. राष्टर सांताांनी ग्रामाचा 

अशतिय सूक्ष्म अभ्यास केला 
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होता. त्याांनी महात्मा गाांधी याांच्या 

स्वराज्य सांकल्पनेला सुराज्यात 

पररवतान करण्यासाठी हयातभर 

प्रयत्न केला आहे. ग्रामगीता या 

ग्रांिामधे्य तुकडोजी महाराज असे 

म्हितात की, 

गाव हा लवश्वािा नकाशा ।  

गावावरून देशािी परीक्षा। 

गाविी र्ांगता अवदशा । येईल 

देशा।। 

                    खेडी समृद्ध 

करण्याच्या योजना भरपूर आहे 

परां तु त्यातील भ्रष्टाचार 

िाांबविारी व्यवथिा नाही. 

गावागावात राज्यकत्यांनी 

घातलेला धुमाकूळ अशतिय 

गांभीर आहे. सामान्य जनतेची 

शदिाभूल करून चोर मुजोरा 

सारखे कुरि खात आहे. ही 

स्थिती बदलण्याची शनताांत गरज 

आहे. राष्टर सांताांनी ग्रामशवकासाचा 

शदलेला मूलमांत्र सज्जनाांनी 

स्वीकारला पाशहजे. जो जाित 

नाही त्याला साांगायचे, जेिे 

समजत आहे त्याांनी सोबती 

करिे, प्रते्यकाच्या कलेचा, 

भक्तीचा, ज्ञानाचा फायदा 

घ्यायचा आहे. गावाच्या सवांगीि 

उन्नतीसाठी जे शवचार ग्रामीि 

लोकाांनी व अनुभवी सज्जनाांनी 

करावयाचे आहे ते शवचार दृढ 

करून आचरिाला सुरुवात 

करावयाची आहे. गावातील 

सुशिशक्षत, शवद्वान, पांशडत, श्रीमांत, 

अभ्यासू मांडळी ांनी एकत्र येऊन 

आपल्या गावाच्या समसे्यवर 

अभ्यास करण्याची आवश्यकता 

आहे. राष्टर सांताांनी ग्रामगीतेत 

तसेच त्याांच्या रचनात्मक 

कायाक्रमात ग्रामशवकासाचे सूत्र 

शदले आहे. त्या सवा बाबीवर काया 

करण्याची गरज आहे. 

िासनाच्या ज्या ग्रामीि 

शवकासाच्या योजना आहे त्या 

ग्रामपांचायत व पांचायत 

सशमतीच्या माध्यमातून प्राप्त 

करून अांमलबजाविी केली 

पाशहजे. ग्रामसभा या अस्त्राचा 

योग्य वापर करून योजना 

राबशवल्या गेल्या तरच शवकास 

साध्य करता येतो. ग्रामगीता ही 

ग्रामीि योजनाांचा खजाना आहे 

त्याचे अध्ययन करून काया केले 

जावे. देिात अनेक खेडी 

राष्टर सांताांच्या शवचारातून 'आदिा 

गाव' होत आहे. या सत्कायाात 

सवा ग्रामवाशसयाांनी पुढाकार 

घेऊन काया केल्यास महात्मा 

गाांधीजी ांचे स्वराज्याचे सुराज्य हे 

स्वप्न साध्य करता येऊ िकते. 
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     गरीबी श्रीमांती याांच्यातल्या 

वगीय भेदाबाबत सुद्धा 

राष्टर सांताांची भूशमका एका उच्चतर 

पातळीवरील समन्वयाची राशहली 

आहे. उपेशक्षत-शपडीत 

श्रमजीवी ांना समान दजााचे 

मानवप्रािी म्हिून न्याय्य वाटा 

शमळावा ही आकाांक्षा त्याांना ग्राम 

शनमाािाच्या सुत्रापयंत घेऊन 

गेली असती तरी कमु्यशनस्टाांच्या 

धारिेप्रमािे प्रचशलत 

राज्यव्यवथिा नष्ट करून 

श्रशमकाांचे राज्य यावे व त्यासाठी 

रक्तरां शजत क्राांती करावी लागली 

तरी बेहतर अिी एकाांगी धारिा 

राष्टर सांताांची नव्हती. "नाांदोत सुखे 

गरीब-अशमर एक मताने" एकाचे 

धन दुसऱ्याचे श्रम याांच्या 

सांयोगाने मानवशहतैिी 

उद्योजकता भरभराटीस यावी 

आशि सारी मानवजात सुखी व 

समृद्ध होत जावी अिी त्याांची 

भूशमका आहे.याचा पुरावा देताना 

राष्टर सांत असे म्हितात की, 

धन हे गररबाांिे रक्त । 

समजुनी वागोत श्रीमांत। 

श्रम ही गावािी द लत । 

म्हिोलन व्हावा मान लतिा।। 

   शवनोबा भावे याांनी १९५१ 

पासून भूदान चळवळ सुरू 

केली होती. ' सब भूमी गोपाल 

की ' हा मांत्र शवनोबा लोकाांना 

साांगत. भूदान चळवळीस  

सहकाया करण्याच्या भूशमकेतून 

१ मे १९५३ रोजी तुकडोजी 

महाराजाांनी यवतमाळ 

शजल्ह्ह्यातील पारवा या गावापासून 

सुरुवात केली. केवळ दहा 

शदवसात महाराजाांनी ११४१० 

एकर जमीन भूदानास शमळवून 

शदली. वैयस्क्तक मालकी कायम 

ठेवून सवा ग्रामजीवनातील िेती 

सामूशहक पद्धतीने करण्याच्या 

आवश्यकतेवर त्याांनी भर शदला 

होता. त्यामुळे उत्पादन खचाात 

काटकसर होऊन उत्पादनाचा 

वेग वाढेल असे ते म्हित. 

       शिक्षि, उद्योग, शिस्त, 

चाररत्र्य या सवाच बाबतीत आज 

जीवनात घातक उशिवा शनमााि 

झाल्या आहेत. त्या दूर 

करण्यासाठी सतत शफरून 

तुकडोजी महाराज भजन, 

भाषिाद्वारे खेडी व िहरे उज्वल 

केली आहे. ग्रामशनमाािकला या 

अध्यायात गावाच्या दाररद्र्याचे 

कारि व स्वावलांबन महत्त्व, 

उपयुक्त स्वावलांबी कला व शतचा 

शवकास, कलात्मक आदिा 

ग्रामरचना हा शवचार तर श्रम 
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सांपत्ती या अध्यायातून 

ग्रामोद्योगातून ग्रामराज्य हा 

आशिाक शवचार माांडला आहे. 

       भारत हा खेड्ाांचा देि 

आहे, हे लक्षात घेऊन 

ग्रामशवकास झाला की राष्टर ाचा 

शवकास होईल, अिी तुकडोजी 

महाराजाांची श्रद्धा व शवचारसरिी 

होती. तुकडोजी महाराजाांनी 

ग्रामजीवनाचे शविालात्व 

अनुभवले व त्यावर प्रयोग करून 

पाहीले. आधी केले मग त्याांनी 

ग्रामगीतेत साांशगतले. खेड्ाचा 

प्रश्न शविाल आहे. तो सुटला की 

आपोआपच िहराचा प्रश्न सुटेल. 

असे गाांधीजी म्हित. तोच शवचार 

तुकडोजी  महाराजाांनी ग्रामगीता 

ग्रामासाठी, खेड्ासाठी  आहे.  

खेड्ाबरोबर िहराांचाही शवचार 

यात आहे. ग्रामोन्नती व 

ग्रामशवकास हा त्याांच्या 

शवचारसरिीचा जिू कें द्रशबांदूच. 

खेडेगाव कसे स्वयांपूिा होईल, 

याशवषयीची जी उपाय योजना 

तुकडोजी महाराजाांनी सुचशवली 

होती, ती अशतिय 

पररिामकारक ठरली 

आहे.          

सामालजक लविार : 

     महाराजाांना देिातील 

ग्रामीि जनतेचे दुःख स्वस्त बसू 

देत नव्हते. गावच्या गाव उध्वस्त 

होत आहे तेिील जनतेला दळि 

वळिाचे रसे्त नाही, शपण्याचे 

िुद्ध पािी नाही, शिक्षिाच्या 

सुशवधा नाही, व्यवसायाची सोय 

नाही, उद्योग, आरोग्य, शनरक्षरता, 

अांधश्रद्धा, िेतकरी बाांधवाांच्या 

समस्या, ग्रामीि भागात वाढलेली 

व्यसनाधीनता, भ्रष्टाचार अिा 

अनेक समस्याांनी जनता 

हवालशदल झालेली आहे. याांचा 

शवकास झाला नाही तर देिाच्या 

शवकासाचे स्वप्न पाहू िकत नाही 

म्हिून त्याांनी ग्रामशवकासाचा 

ध्यास घेतला होता. देिाचा 

शवकास करायचा असेल तर 

गावाचा शवकास झाला पाशहजे 

असे त्याांचे ठाम मत होते.  

    वांदनीय राष्टर सांताांनी 

आपल्या जन्मशदवसाला 

ग्रामजयांती म्हटले. याचा अिा 

सरळ, साधा, सोपा आहे. भारत 

देिातील ५ लाख ग्रामाचा उद्धार 

करण्यासाठी प्रते्यक 

ग्रामवासीयाांनी पुढाकार घेऊन 

गावात सुख, समृद्धी, िाांतता 

नाांदावी याकररता ग्रामजयांती 

प्रते्यक गावात साजरी व्हावी. हा 
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कोण्या व्यक्तीच्या जयांतीचा 

कायाक्रम नाही तर गावाच्या 

उत्कषााचा उत्सव आहे.   गाव 

हेच देऊळ आहे आशि त्या 

देवळातील देव म्हिजे गावातील 

लोक हे प्रशतपाशदत करताना 

तुकडोजी महाराज ग्रामगीतेमधे्य 

असे म्हितात की, 

जािावे ग्राम हेिी मांलदर। ग्राम 

आतील जन सवेश्वर। 

सेवा हेलि पूजा समग्र। हािी 

लविार लनवेदावा।। 

सद्यस्थितीत सांपूिा शवश्वात 

अिाांतता पसरलेली आहे. 

शवज्ञानाच्या परमोच्च 

सांिोधनामुळे मानव उन्नतीकडे 

जाण्या ऐवजी तो  शवनािाकडे 

वाटचाल करीत आहे. शवज्ञानाने 

प्रगती शदसत आहे परां तु 

मािसातील मािुसकी नष्ट होत 

आहे. मनावर होिारे अध्यास्त्मक 

सांस्कार ऱ्हास होिे हे शवज्ञानाही  

घातक ठरिार आहे. ग्रामगीता 

ही फक्त वाचण्यासाठी नसून 

"वाचता वाट दावी जनािी" ती 

आचरिात आिून त्यातील 

सुसांस्कार समाज मनावर 

शबांबवायचे आहे. अध्यात्म आशि 

शवज्ञान याांचा सांगम असलेल्या या 

ग्रांिातील शवचाराने समाजमन 

घडवायचे आहे.  

    राष्टर सांताांनी ६५ वषाापूवी 

केलेले भाष्य आज आपि 

अनुभवतो आहे. देिाच्या 

स्वातांत्र्याच्या ७२ वषाानांतरचे शचत्र 

अशतिय शवदारक आहे. खेडीच्या 

खेडी ओस पडत आहे. 

खेड्ातील जनतेचे जीवन 

कठीि झाले आहे. आजही 

आमच्या देिातील ग्रामीि 

जनतेला िुद्ध शपण्याचे पािी 

नाही, उद्योगाचे साधन नाही, 

रोजगार नाही, आरोग्याच्या 

सुशवधा नाही, चाांगल्या शिक्षिाची 

सोय नाही अिा अनेक समस्या 

आहे. त्यात प्रामुख्याने 

िेतकऱ्याांचा प्रश्न प्रचांड मोठा 

आहे. िेतकरी बाांधव मोठ्या 

प्रमािात आत्महत्या करीत आहे, 

िेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही, 

त्याांच्या समस्या सोडशवण्यापेक्षा 

त्याांच्या भावनाांिी खेडण्याचे 

राजकारि सवात्र पाहायला 

शमळत आहे.      

    राष्टर सांत तुकडोजी हे 

शिक्षितज्ञ होते. शिक्षिाद्वारे 

मािसाच्या मनातील नू्यनगांड दूर 

झाला पाशहजेत, पुस्तकी 

शिक्षिातून समाजाचा शवकास 
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होिार नाही, खेड्ातून वगा सुरू 

केले होते. शवज्ञान शिक्षि 

िेतीसाठी आवश्यक आहे असे 

म्हित. शिक्षिासोबतच श्रप्रशतष्ठा 

महत्वाची आहे. स्वच्छता हाच 

आनांदी जीवनाचा झरा आहे असे 

म्हित. स्स्त्रयाांनीच महापुरुष, 

लढवये्य, िोर सांत, 

समाजसुधारक याांना जन्म शदला 

आहे.राष्टर सांत स्त्री-पुरुष 

शवषमतेवर प्रहार करतात.उलट 

स्त्रीयाांच्या तेजावरीच मोठेपि 

आहे असा स्स्त्रयाांशवषयीचा 

आत्मशवश्वास व्यक्त करतात. 

     आजच्या आधुशनक काळात 

तुकडोजी महाराजाांच्या 

शवचाराचा लोकाांच्या मनावर 

चाांगला प्रभाव पडलेला शदसून 

येतो. सांत तुकडोजी महाराज 

द्वारा सांथिाशपत अस्खल भारतीय 

श्रीगुरुदेव सेवा मांडळ गुरुकुां ज 

आश्रम, मोझरी शज.अमरावती 

र.न.एफ/१६२ या सेवेच्या 

वटवृक्षाखाली शचरांतर लोकसेवा 

सुरु आहे. प्रते्यक गावात 

श्रीगुरुदेव सेवा मांडळाच्या 

माध्यमातून समाजपयोगी काया, 

ग्रामगीताप्रशित जीवन शिक्षिाचे 

धडे, िेती व्यवसायाबरोबरच 

लघु-कुटीर उद्योग सुरु करून 

िेती के्षत्रातून शनघालेल्या कच्या 

मालावर प्रशक्रया करून पक्का 

माल आज मोठ्या प्रमािात 

िहरात शवक्रीसाठी जात आहे. ते 

आपल्या शिक्षिाचा उपयोग िेती 

िेत्रात करत असल्याचे शचत्र 

शदसत आहे. सांत तुकडोजी 

महाराजाांच्या शवचारामुळे ग्रामीि 

भाग मोठ्याप्रमािात शवकशसत 

होत आहे. ग्रामीि भागातील 

मशहला सुद्धा आज लघु उद्योग 

करून आपल्या सांसाराचास 

गाडा योग्य पद्धतीने चालवत 

आहे. एकां दरीत ह्या सवा 

शवचारामुळे समाजाचे जीवनमान 

उांचावलेले अनुभवास येते आहे. 

हे शवषद करताांना  तुकडोजी 

महाराज असे म्हितात की,  

गावागावासी  जागवा । 

रे्दर्ाव हा समुळ लमटवा । 

उजळा ग्रामोन्नतीिा लदवा । 

तुकड्या म्हिे ।। 

      

ही व्यापक समन्वयाची 

भुशमका लोकाांना अहां कें द्रीतता-

कुटुांब कें द्रीतता-समुह कें द्रीतता 

याांच्या मयाादामधून मुक्त करीत 

ग्राम कें द्रीततेिी जोडून देते. 

 

लनष्कर्ग : 
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१) तुकडोजी महाराज याांच्या 

आशिाक शवचारामुळे ग्रामीि 

शवकास झालेला आहे. 

२) ग्रामीि भागामधे्य आशिाक 

समता प्राप्त झाली आहे. 

३) ग्रामीि भागात लघु-कुशटर 

उद्योगाांचा शवकास होत आहे. 

४) ग्रामीि भागात मोठ्या 

प्रमािात रोजगाराच्या सांधी 

शनमााि झालेल्या आहेत. 

५) राष्टर सांत तुकडोजी महाराज 

याांच्या आशिाक शवचाराांमुळे गावे 

स्वावलांबी व आदिा झालेली 

आहे. 

६) ग्रामीि भाग शवकशसत झाला 

तर राष्टर  शवकशसत  होईल असे 

शवचार सांत तुकडोजी 

महारजाांनी आपल्या ग्रामगीता 

ग्रांिात माांडले आहे. 

६) ग्रामीि भागातील लोकाांचा 

राहिीमानाचा दजाा उांचावलेला 

आहे. 

७) तुकडोजी महाराज याांच्या 

प्रबोधनाचा लोकाांच्या आशिाक, 

सामाशजक व साांसृ्कशतक 

जीवनावर चाांगला प्रभाव 

पडलेला आहे. 

सांदर्ग : 

१. कऱ्हाडे डॉ.बी.एम., सामाशजक 

सांिोधन पद्धती, शपांपळापुरे 

प्रकािन, नागपूर, २०१८. 

२. राष्टर सांत श्री तुकडोजी महारज, 

ग्रामगीता, श्रीगुरुदेव प्रकािन, 

नागपूर, २०१०. 

३. गाठाळ डॉ. एस. एस., 

महाराष्टर ातील समाजसुधारक, 

कैलास पस्ब्लकेिन्स, 

औरांगाबाद, २०१७. 

४. पुनसे डॉ.शदपक बा. श्रीगुरुदेव 

माशसक, श्रीगुरुदेव प्रकािन, 

गुरुकुां ज आश्रम, एशप्रल २०२१.  

५ https://en.m.wikipedia.or

g/wiki/Tukdoji_Maharaj 
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बांजारा समाजातील कृर्ी के्षत्रातील स्त्री शेतमजुराांच्या 

आलर्थगक व सामालजक खस्र्थतीिा अभ्यास 

सांशोधक लवद्यार्थी : उज्वला बाबुराव पवार                        

मागगदशगक : प्रा. डॉ.वलनता ज्ञा.िोरे 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती 

प्रस्तावना :- 

 भारतीय अिाव्यवथिेत 

मुख्य तीन के्षते्र ही आहेत, त्यात 

कृषी के्षत्र, उद्योग के्षत्र व सेवा के्षत्र 

ही आहेत भारतीय अिाव्यवथिेत 

कृषी के्षत्राचा शहस्सा जवळपास 

20% इतका असून इतर प्रगत 

राष्टर ाांच्या तुलनेत अशधक 

असल्यामुळे भारतीय 

अिाव्यवथिेस कृशषप्रधान 

अिाव्यवथिा असे म्हितात. कृषी 

के्षत्रावर 56.4% लोकसांख्या 

अवलांबून आहे 2014 नुसार 

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कृषी के्षत्रावर 

73.6% लोकसांख्या अवलांबुन 

आहे  

 भारतातील कृषी आधाररत 

उद्योगात कापड उद्योग, जुट 

उद्योग, साखर उद्योग हे प्रमुख 

उद्योग आहेत॰ स्वातांत्र्यानांतर 

शनयोजनकाराांनी शनयोजनाच्या 

सुरुवातीपासुनच कृषी के्षत्राकडे 

लक्ष शदले म्हिून त्याचाच 

पररिाम कृषी के्षत्रात मुलभूत 

सांरचनात्मक बदल घडून येण्यास 

सुरुवात झाली. ग्रामीि भागातील 

लोकाांना रोजगार उपलब्ध झाले, 

वाहतूक साधनात वाढ झाली. 

ग्रामीि भागात 81% प्रमाि हे 

भूशमहीन व अल्पभूधारकाांचे 

आहे. अिाव्यवथिेत शवशवध 

प्रकारच्या सेवाचाही वाढता वाटा 

आहे. अशलकडे सेवाांवर 

आधाररत व्यवसाय ही अशतिय 

महत्त्वाची भूशमका बजावत 

आहेत. अशधकृत चाचिी नुसार 

2004-05 नुसार भारतातील 

27% लोक दाररद्र्य रेषेच्या खाली 

आहे. भारतीय अिाव्यवथिेत सन 

2020-21 मधे्य एकूि उत्पन्न 

कृषी के्षत्राचा शहस्सा 17.8% 

इतका आहे.  

 महाराष्टर ातील 2001 च्या 

जनगिनेनुसार 83% बांजारा 

समाज डोांगरावर व पठारावर 

वसलेले आहेत. बांजारा 

समाजातील एकूि 
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लोकसांखे्यपैकी 75% ताांड्ाचे 

कामाच्या शनशमत्ताने थिलाांतर 

होते.  

बांजारा समाजातील कृर्ी 

के्षत्रातील स्त्री शेतमजुराांिे 

महत्व :- 

 िेती कामात बांजारा 

समाजातील पुरुषाांपेक्षा स्स्त्रयाांचा 

वाटा मोठ्या प्रमािात आहे. 

बांजारा समाज हा सामाशजक, 

आशिाक दृष्ट्ट्या मागासलेला 

आहे. बांजारा समाजात ज्या 

स्स्त्रया घरच्या िेतीवर काम 

करतात. तेिे त्याांच्या श्रमाचे मूल्य 

गृहीत धरले जात नाही. स्त्रीने 

स्वत: कमावलेल्या सांपत्तीवर 

शतचा हक्क नसतो. बांजारा 

समाजातील स्स्त्रयाांना मजुरी 

शिवाय पयााय नाही. म्हिून 

बांजारा समाजातील स्त्री 

िेतमजुराांचा अभ्यास करिे 

महत्वाचा वाटतो. महाराष्टर ाच्या 

अिाव्यवथिेत इतर उद्योगापेक्षा 

साखर उद्योग, कापड उद्योग, 

िेती उद्योग हे महत्त्वाची भूशमका 

पार पाडतात. या उद्योगाांमधे्य 

स्त्री कामगाराांची भूशमका 

महत्वपूिा ठरते. म्हिून स्त्री 

िेतमजुराांचा अभ्यास करत 

असताना त्याांच्या आशिाक व 

सामाशजक स्थितीचा अभ्यास 

करिे आवश्यक आहे.  

1. बांजारा समाजातील स्त्री 

कामगाराांना िेतीमधे्य काम 

करत असताना ऊस तोडिे, 

मोळ्या बाांधिे, ऊस टरकपयंत 

डो्ावर वाहून नेिे, गवत 

कापिे, कापूस वेचिी, 

बागायती शपकास पािी देिे, 

भाजीपाला लाविे व तो 

काढून बाजारात 

शवकण्यासाठी आिने इत्यादी 

कामे करावी लागतात.   

2. पुरुष कामगाराांपेक्षा स्त्री 

कामगार िेतीमधे्य जास्त श्रम 

करताना शदसून येते.  बांजारा 

समाजातील स्त्री कामगार 

िेतीकामा व्यशतररक्त इतर 

कामे पार पाडावी लागतात. 

त्यात पािी आिने, स्वयांपाक 

करिे, कपडे धुिे, लहान 

मुलाांचा साांभाळ करिे 

इत्यादी.   

  यावरून लक्षात येते की 

बांजारा समाजातील स्त्री 

कामगाराचे िेती के्षत्रात 

महत्त्वपूिा थिान आहे.   
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 बांजारा समाजातील कृषी 

के्षत्रातील स्त्री िेतमजुराांच्या 

आशिाक व सामाशजक स्थितीचा 

अभ्यास या शवषयाची सांिोधन 

करीत असताना काही उदे्दि 

महत्त्वाचा वाटतो. बांजारा 

समाजातील कृषी के्षत्रातील स्त्री 

िेतमजुराांच्या राहिीमानाचा 

अभ्यास, बांजारा समाजातील स्त्री 

िेतमजुराांच्या आशिाक, 

सामाशजक व िैक्षशिक 

समस्याांचा अभ्यास, बांजारा 

समाजातील स्त्री िेतमजुराांच्या 

समस्याांचा अभ्यास करिे 

आवश्यक आहे. 

 यावरून असे स्पष्ट होते 

की, बांजारा कृषी के्षत्रातील 

िेतमजुराांचा वररल उदे्दि ठेवून 

अभ्यास करिे महत्त्वाचे वाटते.  

 

सांशोधन पद्धती :-  

 बांजारा समाजातील कृषी 

के्षत्रातील स्त्री िेतमजुराांचा 

आशिाक व सामाशजक स्थितीचा 

अभ्यास या शवषयावर सांिोधन 

करत असताना शवशे्लषिात्मक 

व विानात्मक सांिोधन पद्धतीचा 

वापर करण्यात आला आहे.  

शवशे्लषिात्मक सांिोधन पद्धती 

उपलब्ध असिाऱ्या आधार 

सामुग्रीचे शवशे्लषिात्मक 

अध्ययन करण्यात आले आहे. 

 विानात्मक सांिोधन 

पद्धतीत बांजारा समाजातील स्त्री 

िेतमजुराांचे आशिाक, सामाशजक 

व िैक्षशिक बाबी ांच्या दृष्टीने 

असिारे स्वरुप त्याांच्या समस्या 

याचा अभ्यास करण्यात आला 

आहे.  

 प्रसु्तत शवषयाच्या 

सांिोधनासाठी तर्थ् 

सांकलनाकरीता प्रािशमक व 

तर्थ्सांकलन व स्व्दतीय सामग्री 

तर्थ् सांकलनाचा वापर करण्यात 

आला आहे.  प्रािशमक 

तर्थ्सांकलनात शनरीक्षि व 

अनुसूची या तर्थ् सांकलन 

साधनाांचा वापर करण्यात आला 

आहे. स्व्दतीय तर्थ् सांकलनात 

सांदभा ग्रांि, िोधशनबांध,  कें द्र 

िासन व राज्य िासन याांचे 

वाशषाक अहवाल वृत्तमानपते्र इ. 

चा आधार घेण्यात आलेला आहे. 

 प्रसु्तत शवषयाच्या 

सांिोधनासाठी काही ठराशवक 

नमुन्याांची यादृच्छीक पद्धतीने 

शनवड करून तर्थ्ाचे सांकलन व 

शवशे्लषि करण्यात आले आहे.  

बांजारा समाजातील कृर्ी 

के्षत्रातील स्त्री 
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शेतमजुराांच्या आलर्थगक व 

सामालजक खस्र्थती:-   

बांजारा समाज हा भटका-

शवमुक्त असलेला समाज आहे. 

त्याचा व्यवसाय, आहार-शवहार, 

बोली भाषा, राहिीमान, 

चालीरीती, शववाह, धाशमाक 

कायाक्रम हे वेगवेगळे असलेले 

शदसुन येतात. या समाजाला 

शवशवध नावाने ओळखले जाते 

उदाहरिािा-बांजारा, गोरमाटी, 

लमान, मिुरा, चारि, ढाशलया, 

जोगी इत्यादी स्वातांत्र्यानांतर मात्र 

हा बांजारा समाज पररवतानाच्या 

वाटेवर आहे. शिक्षि, 

दळिवळिाची साधने, शवशवध 

माध्यमे, औद्योगीकरि, 

नागरीकरि यासारख्या घटकाांचा 

पररिाम बांजारा समाजावर 

झालेला शदसून येतो.  

 बांजारा समाज ग्रामीि 

भागात आशि घनदाट जांगलात 

राहतो. िेती व्यवसाया बरोबरच 

ते दुय्यम व्यवसाय म्हिून 

मासेमारी, शिकार करिे व 

बाांधकाम व्यवसाय इत्यादीकडे 

वळलेले शदसुन येते.   

स्त्री शेतमजुराांच्या आलर्थगक 

खस्र्थती :-  

 बांजारा समाजातील स्त्री 

िेतमजुर आशिाक समस्याांनी 

ग्रासलेले आहे.  आशिाक 

पररस्थिती नाजूक असल्यामुळे 

शकते्यक आईवडील आपल्या 

मुलाांना उच्च शिक्षि देण्यास 

समिा नसतात.  त्यामुळे कमी 

कुिल कामगार रोजांदारी करून 

आशिाक उदरशनवााह करावा 

लागतो.  बहसांख्य बांजारा स्त्री ही 

शनरक्षर आहे. आशिाक बाबतीत 

परावलांबी आहेत. कमी 

वेतनामधे्य त्याांना शदवसभर काम 

करावे लागते. शदवसा मजुरी 

करिे, िेतात काम करिे, 

जांगलातुन लाकडाच्या मोळ्या 

आििे त्या मोळ्या शवकुन त्याांना 

त्याांचा आशिाक उदरशनवााह पूिा 

करावा लागतो.   

 बांजारा समाजातील 60 ते 

70% स्स्त्रया आपल्या आशिाक 

गरजा भागशवण्यासाठी कजा 

घेतात. बांजारा समाजातील 

स्स्त्रयाच्या जमीनीचे प्रमाि खूपच 

कमी प्रमािात उपलब्ध 

असल्यामुळे त्याांना रोजांदारी 

करावी लागते. रोजगाराच्या 

अपुऱ्या सांधी यामुळे बऱ्याच 

स्स्त्रयाांना आपल्या कुटुांबाना 

आशिाक उदरशनवााहासाठी 
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दुसऱ्या गावी थिलाांतर करावे 

लागते. बहसांख्य स्स्त्रया या 

कजााच्या सापळ्यात अडकलेल्या 

आहे. शविेषत: बांजारा 

समाजातील स्स्त्रयाांचे ऊसतोड 

कामगाराांचे प्रमाि मोठ्या 

प्रमािावर आहे. 

 आपला देि 2025 पयंत 

आशिाक महासत्ता बनेल असे 

काही तज्ञाांचे मत आहे. परां तु 

आजही बांजारा समाजातील 

स्स्त्रयाांना पुरूषाांना दुसऱ्याांच्या 

आखाड्ावर शदवाळी साजरी 

करावी लागते. मजुरीसाठी 

गावोगावी भटकां ती करावी 

लागते. घराचे कुड आजही 

शनघालेले शदसून येत नाही, तर 

मग देि आशिाक महासत्ता 

बनण्याला काय अिा आहे?   

सामालजक खस्र्थती :-  

अांधश्रद्धा, हांडापद्धती, 

व्यसनाधीनता, शिक्षिाचे अल्प 

प्रमाि हे बांजारा समाजाच्या 

सवांगीि शवकासासाठी महत्त्वाचे 

अडिळे आहेत. समाजाला योग्य 

शदिा देण्यासाठी शनस्वािी समिा 

नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. 

बांजारा समाजात स्स्त्रला प्रमुखत्व 

प्रदान करण्याची प्रिा अस्स्तत्वात 

नाही. कुटुांबात जे शनिाय घेतले 

जातात त्यात पुरुष शनिाय अांशतम 

समाजाल्या जातो. बांजारा 

समाजामधे्य कुटुांबात मुलीपेक्षा 

मुलाला जास्त महत्व प्राप्त 

झालेले आहे.  स्स्त्रयाांना कुटुांबात 

दुय्यम थिान आहे. या समाजात 

स्स्त्रयाांनी या शवरोधात जागृत 

व्हायला पाशहजे. बांजारा 

समाजाची लोकसांख्या 

मराठवाडा, खानदेि, शवदभाात 

अशधक प्रमािात आहेत. 

महाराष्टर ातील 83% ताांडे 

डोांगराळ भागात वसलेली आहे. 

स्वयांरोजगाराच्या उदे्दिासाठी 

पायाभूत सुशवधा, व्यवसाशयक 

प्रशिक्षि देण्याचे काम िासन 

करीत आहे. बांजारा समाजाची 

आशिाक व सामाशजक स्थिती 

अत्यांत शबकट आहे.  

शैक्षलिक खस्र्थती :-  

 शिक्षि हा शतसरा डोळा 

आहे तसेच वाघीिीचे दुध मानले 

जाते. शिक्षिात  क्राांतीची बीजे 

असतात. असे असून सुद्धा 

बांजारा समाजात शिक्षिाचा 

प्रसार अपेके्षप्रमािे झाला नाही. 

बांजारा समाजातील ग्रामीि 

भागातील स्स्त्रयाांना, मुली ांना उच्च 

शिक्षि देण्याकडे फारसा कल 

शदसत नाही. अनेक के्षत्रात 
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शिक्षिाच्या सांधी उपलब्ध 

असताना िुद्ध बांजारा 

समाजातील मुली ांना त्याचा लाभ 

घेता येत नाही. परां तु आजच्या 

युगामधे्य मुला-मुली ांमधे्य 

शिक्षिाच्या के्षत्रात उदासीनता 

शदसून येते.  बांजारा स्स्त्रयाांच्या 

शिक्षिाचे प्रमाि सुद्धा खूपच 

कमी आहे. बोटावर मोजण्या 

इत्ा स्स्त्रया उच्च शिशक्षत 

आहे. म्हिून मुली ांच्या 

शिक्षिाबाबत समाजात असिारा 

दृशष्टकोन बदलला पाशहजे.  

साराांश  :-  

 बांजारा समाजातील कृषी 

के्षत्रातील स्त्री िेतमजुराांची 

आशिाक व सामाशजक स्थितीचा 

अभ्यास करताना असे शदसून येते 

की, स्त्री िेत मजुराांमधे्य 

भूशमहीन अल्पभूधारकाचे प्रमाि 

अशधक आहे. त्याांचे वाशषाक 

उत्पन्न कमी आहे. शनवास थिीती, 

आहार व आरोग्य याांच्यावरुन 

त्याांचे राहिीमान शनम्न दजााचे 

असल्याचे शदसून येते.  कुटुांबात 

स्स्त्रयाांना दुय्यम थिान आहे. स्त्री 

िेतमजुराांचे शिक्षिाचे प्रमाि 

कमी आहे. तर उच्च शिक्षिात 

त्याांच्या मुला-मुली ांचे प्रमाि 

नगण्य स्वरुपाचे शदसून येते. 
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अिाव्यवथिा, शनराली प्रकािन 

शिवाजी नगर पुिे 

3. शझमरे अलका (प्रिमावृत्ती 

2005) कृषी अिािास्त्र, सुयि 

प्रकािन, पुिे. 

4. ऊस तोडिी व वाहतुक 

कामगार याांचा सवेक्षि 

अहवाल 1986. 

5. बोधनकर सुधीर व अलोिी 

शववेक  : सामाशजक सांिोधन 

पध्दती, श्री.साईनाि प्रकािन, 

नागपुर. 

6. आगलावे प्रदीप (2000) 

सांिोधन पध्दती िास्त्र व तांते्र, 

शपांपळापुरे पब्लीिसा, नागपुर. 

7. जांगले मांगला (2008) : 

महाराष्टर ाची अिाव्यवथिा, 

प्रिाांत पब्लीकेिन, जळगाांव. 

8. कवीमांडन कृषी अिािास्त्र 

पुस्स्तका 

9. शजल्हा कृषी अशधकारी 

कायाालय, यवतमाळ 
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कायाालयातील नोांद (2010-

12) 

10. कृशष शवषयक स्पधाा पररक्षा 

मागादशिाका. 

11. डॉ. बी.आर.कऱ्हाडे 

(2009) कृषी सांधोधन. 

 

● कृशषशवषयक सवेक्षि 

अहवाल 

● वतामानपत्र 

● व्यापार शवषयक दै.सकाळ. 

● कृषी घटक दै. लोकसत्ता. 

** ** ** 

  

 

 

 

 

 

र्ारतीय अर्थगव्यवस्र्था आलि कोलवड-१९ 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : डॉ. सलिन र्ास्कर कुां र्ार       मागगदशगक : 

डॉ. राजेंद्रकुमार रामराव गव्हाळे 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती. 

 

प्रास्तालवक - 

२०२० हे वषा जगासोबतच 

भारतासाठी अत्यांत त्रासाचे, 

कष्टदायी आशि शविेष म्हिजे 

देिाच्या अिाव्यवथिेवर प्रशतकूल 

ठरले आहे. भारतीय 

अिाव्यवथिेची मागील दोन-तीन 

वषाापासून आशिाक स्थितीत 

घसरि सुरु असल्यामुळे यात 

कोशवडची तीव्रता व व्याप्तीत 

मोठ्या प्रमािात वाढ झालेली 

शदसून येते. याचा पररिाम म्हिजे 

देिाच्या सामाशजक आशि 

आशिाक स्थिती ही अत्यांत वाईट 

झालेली शदसून येते. कोशवड – १९ 

हे एक भयानक वास्तव स्थिती 

आहे. या महामारीने ३० जानेवारी 

२०१९ ला  शत्रकुल(केरळ) मधे्य 

शिरकाव केला. माचाच्या 

सुरुवातीलाच महाराष्टर ात 
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कोरोनाचा पशहला रुग्ण सापडला 

आशि त्याचा फैलाव वाढतच 

गेला आशि २३ माचा २०१९  रोजी 

भारतात लॉकडाऊन घोशषत 

करण्यात आला. आज या 

महासांकटाने जगातील एक मोठा 

भाग व्यापला आहे आशि 

व्यापाराचा मागा पूिापिे िोपवून 

धरला आहे. याशिवाय,  कोरोना 

शवषािूचा प्रादुभााव रोखण्यासाठी 

लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे 

देिाांतगात के्षत्रावर अवलांबून 

असलेले उद्योग ठप्प झालेत. 

लॉकडाऊनच्या अल्पकालीन 

आशि मध्यम कालावधीत 

भारतीय अिाव्यवथिेला प्रभाशवत 

करिाऱ्या शकां वा अडिळा 

ठरिाऱ्या सांभाव्य घटकाांचा 

शवचार केला तरी, जगभरातील 

अिाके्षत्रातील अनिा स्पष्ट शदसून 

येतो. लॉकडाऊनचा कालावधी 

वाढल्याने भारतातील सवाात 

मोठ्या सेवा के्षत्रातील नोकऱ्या 

कमी झाल्या आशि मागिी 

घटली तर उत्पादन शनशमाती 

के्षत्राला मोठा फटका बसेल. 

मूलभूत पुरवठा आशि मागिीत 

कोितेही बदल झालेले नाहीत. 

पि, आलेले सांकट आशि त्याच्या 

सांभाव्य वाढीच्या ि्तेमुळे 

गुांतविुकीच्या शनिायातील 

आत्मशवश्वासच नाही. तसेच 

दैनांशदन कामकाजामधील 

आत्मशवश्वासही कमी झाला आहे. 

जोपयंत स्वीकाराहा तोडगा शकां वा 

आत्मशवश्वास पुन्हा शनमााि 

करण्यासाठीचे उपाय िोधले 

जात नाहीत, तोपयंत मांदीचा 

काळ सुरूच राहील. 

वतामानकाळातील सांकट हे 

खूपच वेगळे आहे. कारि त्यात 

भीती,  शचांता,  अशनशश्चतता 

शनमााि झाली आहे. पूवीच्या सवा 

पररस्थितीच्या उलट, शजिे 

मागिी शकां वा पुरवठा हे मूळ 

कारि होते आशि आत्मशवश्वास 

हे सांकट होते. मालाचे उत्पादन 

आशि पुरवठा शकां वा शवतरिाची 

साखळीच पूिापिे शवस्कळीत 

झाली आहे. कारि अत्यावश्यक 

सेवा वगळता,  सवाच कामे ठप्प 

झाली आहेत जोपयंत या 

शवषािूचा प्रादुभााव कमी होत 

नाही,  तोपयंत वाट पाहावी 

लागिार आहे. अिीच पररस्थिती 

दीघाकाळ राशहली तर,  याचे 

गांभीर पररिाम होऊन 

अिाव्यवथिेला पुन्हा उभारी 

घेण्यासाठी अशधक काळ लागू 

िकतो. आज कोशवड – १९ च्या 
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रुग्णसांखे्यत घट होत असली तरी 

तो अजूनही सांपलेला नाही आशि 

म्हिूनच सांिोधकाने कोशवड-१९ 

चा भारतीय अिाव्यवथिेत कोि-

कोित्या घटकावर  पररिाम 

झालेला आहे आशि कोिते बदल 

झालेत याचा अभ्यास या िोध 

शनबांधात केले जािार आहे.  

उलिषे्ट   :-    

१) कोशवड-१९ मुळे भारतात 

झालेले  आशिाक बदल 

अभ्यासिे. 

गृहीतक :-  

कोशवड-१९ चा भारताच्या 

सामाशजक,आशिाक पररस्थितीवर 

पररिाम झालेला शदसून आलेला 

आहे . 

सांशोधन पध्दती :- 

सांिोधक, प्रामुख्याने  सांिोधनात 

दुय्यम साधन सामुग्रीचा अभ्यास 

करून सदर सांिोधनाची माशहती 

शमळशविार आहे.   

 

कोलवड-१९ मुळे र्ारता वरील 

पररिाम आलि आलर्थगक बदल 

 भारताच्या पांतप्रधानानी 29 

माचाला केलेल्या 'मन की बात' 

या कायाक्रमात सवा गरीबाांची 

माफी माशगतली. आशि या 

लॉकडाऊनमधे्य सवांत जास्त 

हाल याच वगााचे झाले. हा लढा 

जीवन आशि मृतू्यचा आहे असांही 

ते म्हिाले. केवळ भारतच नाही 

तर जगभरातले 190 हून अशधक 

देि कोरोनामुळे प्रभाशवत झाले 

आहेत. भारतात हजारो मजूर 

थिलाांतर करत आहेत, पि 

सांपूिा जगात काय स्थिती आहे. 

सांयुक्त राष्टर ाांिी सांलग्न 

इांटरनॅिनल लेबर 

ऑगानायजेिनने (ILO) म्हटलां 

आहे की, कोरोना व्हायरसच्या 

सािीमुळे अांदाजे अडीच कोटी 

रोजगार जातील. अिाात, 

ज्याप्रमािे 2008-09 मधे्य मांदी 

आल्यानांतर आांतरराष्टर ीय स्तरावर 

प्रयत्न करण्यात आले तसे झाले 

तर आपि या सांकटातून बाहेर 

शनघू, असां देखील ILO ने म्हटलां 

आहे. कोरोना व्हायरसमुळे 

लॉकडाउन, कामाचे तास कमी 

होिां तसेच पगारकपात या 

गोष्टी ांमुळे बेरोजगारी वाढू िकते. 

याचा सवांत जास्त फटका 

शवकसनिील देिाांना बसेल. 

2020 मधे्य अडीच कोटी 

कामगाराांचा अांदाजे 860 अब्ज 

डॉलर ते 3,400 अब्ज डॉलर 

इतका पगार शनघाला असता. 

पि हे पैसे त्याांच्या स्खिात 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.html
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जािार नाहीत. त्याांच्यावर 

अवलांबून असलेला दुकानदार 

वगाालाही याचां नुकसान सोसावां 

लागिार आहे. बरां  ज्या कामगार 

वगाातील ज्या लोकाांजवळ काम 

शकां वा रोजगार असेल त्याांची 

स्थिती खूप चाांगली असिार आहे 

का? तर त्याचां उत्तर ILO ने शदलां 

आहे की 90 लाख ते साडे तीन 

कोटी इतके लोक हे वशकंग 

पॉवटीमधे्य असतील. म्हिजेच 

या लोकाांकडे काम असेल पि 

आपल्या गरजा 

भागवण्याइतकाही पगार त्याांना 

शमळिार नाही. कोरोनाचां सांकट 

येण्यापूवी जगभरात अिा 

गररबाांची सांख्या 1 कोटी 40 

लाख इतकी असावी, पि या 

कोरोनानांतर हीच सांख्या दुप्पट 

होण्याची ि्ता त्याांनी 

साांशगतली आहे. या सांकटाचा 

सवााशधक फटका मजूर, 

कामगार वगा, मशहला आशि 

थिलाांतररताांना होिार बसलेला 

शदसून येतो. 

 भारताच्या आशिाक 

वृध्दीतही पररिाम झालेला 

शदसून येतो. कारि कोशवड-१९ 

ची लागि शनयांशत्रत 

आिण्यासाठी इतर  काही 

उपायानांबरोबरच टाळेबांदीवर 

मोठ्या प्रमािात अवलांबून 

राशहल्याने आशिाक व्यवहार व 

उपक्रम बांद केल्याने त्याचा 

व्यापक पररिाम देिाच्या 

आशिाक वृध्दीवर झाल्याचे शचत्र 

आपल्या समोर आहे.   आयात 

३९% कमी झाली असून भारताचे 

थिूल देिाांतगात उत्पादन (GDP) 

जुलै २०१९ मधे्य ५.२%, जानेवारी 

२०२० मधे्य ४.१% आशि 

टाळेबांदीनांतरच्या काळात GDP 

मधे्य सातत्याने घट ही होतच 

राशहली होता परां तु सप्टेंबरपासून 

भारतीय अिाव्यवथिा सावरू 

लागल्याने चालू आशिाक  

वषाातील शवकासाचा दर उिे 

७.७ % वरुि घसरला असून तो 

पुढच्या आशिाक वषाात GDP दर 

११% असेल असा अांदाज 

कौशिक बसू व अरशवन्द 

सूब्रह्मण्यम या मुख्य आशिाक 

सल्लागारानी  आपल्या 

अहवालात म्हटले आहे.  

 कोशवड-१९ चा िेती व 

िेती पूरक व्यवसायावर व्यापक 

प्रशतकूल पररिाम झालेला शदसून 

येतो. यात पाऊसाच्या 

महापुरामुळे हांगामी शपकाची 

मोठ्या प्रमािात झालेले नुकसान 
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त्या सोबतच लॉकडाऊनमधे्य 

सवा कामे बांद असल्या मुळे पीक 

काढिी , कापिी तसेच बांद 

असलेली बाजार पेठ , प्रशक्रया 

कृशष उद्योग बांद मुळे 

िेतकऱ्याांचे मोठे नुकसान झाले 

पररिामी िेती के्षत्रावर अवलांबून 

असिारे िेत मजुराांची तर फार 

वाईट अिी अवथिा होऊन 

कोितेही उत्पन्न हाती 

नसल्यामुळे त्याांच्यावर 

उपासमारीची वेळ आली तर 

िेतकऱ्याांचे ही मोठे आशिाक 

नुकसान होऊन त्याांना 

सवकाराांकडे कजा बाजारी व्हावे 

लागले. परां तु शडसेंबर च्या 

कें द्राच्या आशिाक सवे्ह 

अहवालानुसार, कृशष या एकमेव 

के्षत्रात सकारात्मक वृद्धी झाली 

असून कृशषच्या शवकास दर चालू 

वषी ३.४% राहण्याचा अांदाज 

व्यक्त केलाचे  शदसून येते.   

कोखव्हड-१९ मुळे  र्ारतात 

झालेले  आलर्थगक बदल  

‘वका  फ्रॉम होम’ 

सांकल्पनेचा उदय  कोरोनामुळे 

झालेला आशिाक जगतातील एक 

मोठा बदल म्हिजे अनेक 

कां पन्याांनी सुरु केलेली ‘वका  

फ्रॉम होम’ ही सांकल्पना! 

कोरोनाच्या काळात जमावबांदी, 

लॉकडाऊन, मास्क, सोिल 

शडस्टस्न्सांग अिा अनेक 

शनयमाांमुळे कां पन्याांना त्याांच्या 

कामकाजात मोठा बदल करावा 

लागला.  बहताांि के्षत्राांमधे्य 

नोकरी म्हिजे प्रत्यक्ष 

ऑशफसमधे्य जाऊन काम 

करायचे, या वषाानुवषे चालत 

आलेल्या पद्धतीची सवय 

असल्याने, कोस्व्हड-१९ पूवी 

‘वका  फ्रॉम होम’ या सांकल्पनेचा 

फारसा शवचारच करण्यात आला 

नव्हता.  वका  फ्रॉम होमची 

सांकल्पना कां पन्या आशि 

कमाचारी या दोघाांसाठीही 

लाभदायक ठरली. कां पन्याांचा 

खचाात झालेली कपात आशि 

कमाचाऱ्याांचा प्रवासातील 

वाचलेला वेळ, यामुळे या 

सांकल्पनेला खुल्या मनाने 

स्वीकारण्यात आले.   कमाचारी 

घरातूनच काम करत 

असल्यामुळे त्याांच्या वैयस्क्तक 

खचााचे आकडेही कमी झाले, तर 

दुसरीकडे कां पन्याांना भाडे शकां वा 

इतर सेवाांसाठीचा खचाात कपात 

करता आला. हीच सांकल्पना 

कायम राशहल्यास छोट्या 

िहराांमधील तरुिाांना 
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नोकरीसाठी थिलाांतर करण्याची 

गरज नाही. कारि त्याांची कां पनी 

दुसऱ्या िहरात असली तरी 

त्याांना आपल्या घरी राहूनच काम 

करिे सहज ि् आहे.   

ऑनलाईन व्यवहाराांना 

चालना आशि आरोग्य के्षत्राचे 

शडशजटलायझेिन कोरोनाच्या 

काळात खरेदी करताना 

ग्राहकाांनी होम शडशलव्हरी आशि 

ऑनलाईन व्यवहार या दोन 

गोष्टी ांना प्राधान्य शदलां. या 

कालावधीत आशिाक 

शनयोजनासोबत अजून एका 

गोष्टीचा गाांभीयााने शवचार केला 

गेला, तो म्हिजे शफटनेस! शजम 

बांद असल्या तरी ऑनलाईन 

शफटनेस िासेस, कन्सिन्सी 

या सांकल्पनाांनी एक नवीन क्राांती 

अनुभवली. आरोग्य के्षत्राने या 

कालावधीत आसू आशि हसू या 

दोन्हीचा अनुभव घेतला. फामा 

कां पन्याांनी या कालावधीत 

सॅशनटायझर, मास्क, शफटनेस 

साशहत्य, इ. वसू्तांच्या शवक्रीमधे्य 

मोठ्या प्रमािात नफा 

कमावला. यामुळे आरोग्य व 

फामाा के्षत्रातील िेअसाच्या 

शकां मतीतही मोठी वाढ शदसून 

आली.  या कालावधीमधे्य 

नागररकाांनी ‘ऑनलाईन’ 

सांकल्पनेला पसांती शदल्याने 

शफटनेस सोबतच इतर आरोग्य 

सेवा व फामाा के्षत्राने 

कन्सिेिन, उपचार, औषध 

खरेदी आदी गोष्टी ांसाठी 

ऑनलाईन सुशवधा पुरवायला 

सुरुवात केली.  अिाात 

कोरोनाच्या प्रसारापूवीही या 

के्षत्राने शडशजटल युगात पाऊल 

ठेवले होतेच, पि कोव्हीड-१९ 

दरम्यान याचा खऱ्या अिााने 

प्रसार आशि प्रचार झाला.  

परदेिी सांथिात्मक 

गुांतविुकीचा (FII) प्रवाह वाढला 

कोस्व्हड-१९ चा प्रसार, 

लॉकडाऊन या पररस्थितीमधे्य 

सरकारने प्रोत्साहनपर आशिाक 

पॅकेज जाहीर केल्यामुळे, तसेच 

आत्मशनभार भारत सांकल्पनेमुळे 

भारतामधे्य परदेिी सांथिात्मक 

गुांतविुकीचा  ओघ वाढला. 

भारतात २०२१ या आशिाक 

वषाासाठी २ लाख कोटी ां रुपयाांची 

गुांतविूक झाली.  या साऱ्याचा 

एकशत्रत पररिाम म्हिजे स्टॉक 

माकेटमधे्यही मजबूत ‘बूलरन’ 

शदसली आशि गुांतविुकदाराांनी 

या सांधीचा लाभ घेतला. पररिामी 

बाजारात ररटेल भागीदाराांच्या 
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प्रमािात लक्षिीय वाढ झाली.  

कोस्व्हड-१९ हे सन २०२० मधले 

एक भयानक वास्तव आहे. 

यामुळे सांपूिा जगाचे जनजीवन 

शवस्कळीत झाले आहे. २०२० हे 

वषा आता सांपेल आशि ते परतून 

पुन्हा कधीही येिार नाही.या 

सरत्या वषााबरोबर कोरोनाही 

कायमचा जाऊदे हीच इच्छा 

प्रते्यकाच्या मनात असेल. पुढे 

काय होईल ते साांगता येिां 

कठीि असलां, तरी झालेले 

आशिाक बदल पाहता 

कोरोनानांतरचां जग वेगळां  असेल 

यात िांकाच नाही 

लनष्कर्ग :- 

१) कें द्र व राज्य सरकाराांनी 

सामाशजक के्षत्र म्हिजे 

आरोग्य, रोजगार, शनवारा, 

बेकरी, गरीबी याांना शवकास 

धोरिात आशि राज्यशवत्तीय 

धोरिात प्राध्यान्य द्यावे.  

२) भारतीय अिाव्यवथिेची 

सामाशजक व आशिाक 

शवकासाची गाडी रुळावर 

आिण्यासाठी कें द्र व 

राज्य सरकारानी  आशिाक 

उते्तजनपर पॅकेज जाहीर 

करावे.  

३) कें द्र सरकार व भारतीय 

ररजव्हा बँकेचे आशिाक उते्तजन 

पॅकेज पुरवठा कें शद्रत 

असल्याने आशि मागिीकडे 

दुलाक्ष असल्याने देिाचे 

अिाचक्र रुळावर आिण्यास 

व गशतमान करण्यास 

उपयुक्त ठरिार नाही.  

४) कोशवड-१९ सारख्या सांसजान्य 

आजार सारख्या आजारासाठी 

आरोग्य के्षत्राच स्वतांत्र शनधी, 

देिग्या, मदत, कॉपोरेट 

सोिल ररस्पॉन्सशबशलटीतून 

खाजगी व सरकारी के्षत्रातून 

शनधी शनमााि करावा.  

सांदर्ग :- 

१. शदव्य मराठी , सकाळ , 

लोकसत्ता वतामानपते्र  

जानेवारी २०२१   

२.

 https://www.orfonline.

org/marathi/covid-19-

and-the-likely-

economic-impact-

64743/  

३. 

https://www.bbc.com/mara

thi/india-52097708 

https://www.bbc.com/marathi/india-52097708
https://www.bbc.com/marathi/india-52097708
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४. अिासांवाद (मराठी अिािास्त्र 

पररषद शनयतकाशलन शत्रमशसक 

२०२०) 

५.

 https://arthasakshar.c

om/covid-19-5-major-

changes-in-indian-

economy-marathi-info-

arthasakshar/ 

६. शदव्य मराठी , सकाळ , 

लोकसत्ता वतामानपते्र  मे ,जून, 

सप्टेंबर , शडसेंबर  २०२० 

७. 

https://arthasakshar.com

/corona-and-economy-

purchasing-power-of-

indian-consumer-marathi 

info-arthasakshar/     
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सांघलटत के्षत्रातील श्रलमकाांिी खस्र्थती आलि आव्हाने 

 

सांशोधक लवद्यार्थी : लवशाल प्रकाशराव वालतले                  

मागगदशगक : प्रा. डॉ. प्रशाांत हरमकर 

श्री शिवाजी कला व वाशिज्य महाशवद्यालय, अमरावती. 

 

प्रास्तालवक - 

श्रशमक जेव्हा मोठ्या 

सांखे्यने एकत्र येऊन 

कारखानदारासाठी काम करू 

लागतात. त्यावेळी सांघटनेची 

गरज शनमााि होते. मजुरीचे दर, 

कामाचे तास, कामाची पद्धत 

वगैरे गोष्टी ांत प्रते्यकाने वेगवेगळे 

बोलिे करून ठरशवण्याऐवजी 

सवांनी एकत्र शमळून सामुदाशयक 

पद्धतीने ठरशविे इष्ट असे 

अनुभवाने पटल्यामुळे श्रशमकाांनी 

त्यासाठी स्वतःची सांघटना 

थिापन केली. त्याांनाच नांतर 

‘श्रशमक सांघटना’ हे नामाशभधान 

प्राप्त झाले. आधुशनक उद्योग 

प्रिम इांग्लांडमधे्य सुरू झाले 

म्हिून त्या उद्योगात काम 

करिाऱ्या श्रशमकाांच्या ‘सांघटना’ 

ही प्रिमत: इांग्लांडमधे्य सुरू 

झाल्या. नांतर उद्योग जसे जगभर 

पसरले, तिी श्रशमक सांघटनाांची 

चळवळ जगभर पसरली. 

सांघटना म्हिजे सोयी-सवलती 

देिारी सांथिा नसून श्रशमकाांच्या 

अस्स्मतेचे प्रशतक आहे. भावना 

व्यक्त करिे, स्वतःचा असा 

काही आग्रह धरिे एक 

महत्त्वाची गरज असते. 

शपतृछत्रवादी स्वरूपाने 

श्रशमकाांच्या अनेक गरजाांचा 

शवचार करते. श्रमाला वसू्त न 

समजता कायदेिीर उशद्दषे्ट साध्य 

करून देण्यासाठी सांघटना 

शनमााि करण्याचे श्रशमकाांना व 

सांयोजकाांना अशधकार आहेत, हे 
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श्रशमक सांघटनेचे ठाम मत आहे. 

सामुदाशयक वाटाघाटीच्या मागााने 

श्रशमकाांना त्याांच्या मागण्या 

शमळवून देिे हे सांघटनेचे मुख्य 

काया आशि उशद्दषे्ट आहे. 

सुरुवातीच्या काळात मागण्याचे 

के्षत्र मयााशदत होते; परां तु आता ते 

खूपच शवसृ्तत झाले आहेत. 

श्रशमकाांचा दृशष्टकोन शवकशसत 

होत चालला आहे. त्याांच्या 

समाजाच्या जीवनािी सांबांध 

अिा अनेक मागण्या आपल्या 

सांघटनेमाफा त ते आता करू 

लागले आहेत. काही मागण्या 

औद्योशगक स्वरूपाचे असतात. 

या सवा मागण्याांना वाचा फोडिे 

व त्याांच्या प्राप्तीसाठी झटत 

राहिे. हे श्रशमक सांघटनेच्या 

कायाके्षत्रात मोडते. 

जगातील इतर देिाप्रमािे 

भारतात देखील श्रशमक 

सांघटनाचा शवकास देिाच्या 

औद्योशगक प्रगती नांतर झाला. 

भारतामधे्य सन १८९० मधे्य श्री. 

एन. एम. लोखांडे याांनी मुांबईच्या 

कापड शगरिीतील श्रशमकाांची 

एक सांघटना थिापन केली. ही 

सांघटना 'बॉमे्ब शमल 

असोशसएिन' या नावाने 

ओळखली जाऊ लागले. 

सुरुवातीला या सांघटनेला 

मान्यता नसल्याने या सांघटनेतील 

कायाकत्यांना प्रचांड त्रासाला 

सामोरे जावे लागले. प्रसांगी 

स्वतःच्या नोकरीला मुकावे 

लागले. परां तु सन 1996 मधे्य 

'भारतीय श्रशमक सांघ अशधशनयम' 

पाररत करण्यात आला. या 

कायद्यामुळे श्रशमक सांघटनेला 

कायदेिीर मान्यता शमळाली. 

तेव्हापासून सांघटनेची नोांदिी 

करिे अशनवाया झाले. 

सद्यस्थितीत भारतामधे्य प्रते्यक 

सांघशटत के्षत्राांमधे्य श्रशमकाांच्या 

सांघटना कायारत आहेत. 2017-

18 च्या रोजगार सवेक्षि नुसार 

18.10 कोटी श्रशमक असांघशटत 

के्षत्रात कायारत असून 7.67 

कोटी श्रशमक सांघशटत आहेत. 

आशि त्या सांघटना श्रशमकाांच्या 

समस्या सोडवण्यात प्रयत्नरत 

आहेत. सांघशटत के्षत्रातील 

श्रशमकाांच्या समस्या, श्रशमकाांची 

स्थिती, श्रशमकाांसमोरील आव्हाने, 

श्रशमक सांघटनेची थिापना, 

सांघटनेची आवश्यकता इ. बाबी 

समजून घेिे हा या शवषयाचा 

मुख्य उदे्दि आहेत. 

सांघटनेिी व्याख्या - 
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डॉ. आल्ह्फे्रड मािाल 

श्रमाची व्याख्या पुढीलप्रमािे 

करतात, 

“आनांदाशिवाय इतर काही 

आशिाक मोबदला 

शमळशवण्यासाठी करण्यात 

आलेले मनुष्याचे िारीररक शकां वा 

मानशसक पयंत शकां वा शक्रया 

म्हिजे श्रम होय.”  

काला माक्साने एक बुलांद 

नारा शदला की, 

“जागशतक श्रशमकाांनो एकत्र 

व्हा, जर तुमच्यात एकदा राशहली 

तर तुम्हाला कोिती हानी होिार 

नाही.” 

भारतीय श्रशमक सांघ शवधान 

सन १९२६ नुसार श्रशमक सांघाचे 

व्याख्या पुढीलप्रमािे, “ज्याची 

शनशमाती ऐच्छीक रुपात सामूशहक 

िक्तीचा आधार श्रशमकाांच्या 

कल्यािाची सुरक्षा करण्यासाठी 

केली जाते, ती ‘श्रशमक सांघटना’ 

होय.” 

सांघटनेिा इलतहास - 

श्रशमकाांना आपल्या 

नोकरीशवषयक शहतसांबांधाच्या 

रक्षिासाठी व सांवधानासाठी 

थिापन केलेला थिायी स्वरुपाचा 

सांघ म्हिजेच ‘सांघटना’ होय. 

अिा सांघटना जगातील सवा 

देिात श्रशमकाांनी थिापन 

केलेल्या आहे. 

कारखानदारीच्या 

सुरुवातीच्या काळात श्रशमकाांना 

सांघटना बनशवण्याचा अशधकार 

नव्हता. श्रशमकाांच्या सांघटना 

बेकायदेिीर समजल्या जात 

होत्या. इांग्लांडमधे्य सन 1824 

पयंत ‘कॉशबनेिन अॅक्ट’ नावाने 

सांघटनाशवरोधी कायदे होते. 

सांघटना बनशविाऱ्या श्रशमकाांना 

या कायद्यानुसार गुने्हगार ठरवून 

शिक्षा शदल्या जात असत. 

त्यामुळे त्या काळात ज्या सांघटना 

बनवल्या त्या गुप्त मांडळाच्या 

स्वरूपाच्या होत्या.  

कॉशबनेिन कायदे 1824 

साली रद्द झाले आशि उघडपिे 

आपली सांघटना बनवण्याचा मागा 

श्रशमकाांना मोकळा झाला. 

तरीदेखील सांघटनाांच्या 

मागाावरील साऱ्या कायदेिीर 

अडचिी दूर झाल्या नाहीत. 

श्रशमकाांनी सांघटना बनविे 

म्हिजे कारखानदाराांच्या मन 

मानेल त्या पद्धतीने आपला धांदा 

चालशवण्याच्या स्वातांत्र्यावर 

अशतक्रमि करण्यासारखे आहे. 

असे समजले जात असे. 

सांघटनेच्या थिापनेच्या पररिामी 
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करार भांगाला उते्तजन लाभते, 

असा दुसरा एक आके्षप होता. या 

सवा अडचिी ांचा श्रशमक 

सांघटनाांना अनेक वषा त्रास 

भोगावा लागला. लोकिाहीचा 

जसा प्रसार होत गेला, तसे 

श्रशमक सांघटनाांचे सामर्थ्ा वाढले. 

त्याचवेळी श्रशमक सांघटनाांसोबत 

कायदे होऊन सांघटनेस 

कायद्याचे सांरक्षि लाभले. 

कायदेिीर अडचिीच्या 

बरोबरीने कारखानदाराांचा शवरोध 

हे देखील मोठी अडचि होती. 

या शवरोधामुळे सांघटना 

बनवण्याच्या कामात पुढाकार 

घेिाऱ्या अनेक श्रशमकाांना हाल-

अपेष्टा काढाव्या लागल्या व 

काही काळ नोकरीला मुकावे 

लागेल. काही काळानांतर 

कारखानदाराांचा सांघटनेशवषयीचा 

दृशष्टकोन बदलला. पि हे घडून 

येण्यासाठी ५० वषा उलटावी 

लागली आशि एकां दर सामाशजक 

पररस्थितीत मूलभूत स्वरूपाचे 

बदल घडून आले. 

आधुशनक उद्योग प्रिम 

इांग्लांडमधे्य सुरु होऊन तेिेच 

उद्योगाांचा शवस्तारही झाला. 

देिातील वेगवेगळ्या उद्योगातील 

सवा श्रशमकाांना एकशत्रत, सांघशटत 

करण्याचे पशहले प्रयत्न हे 

इांग्लांडमधे्य झाले. परां तु ही 

देिव्यापी स्वरूपाची, सवा 

श्रशमकाांची सांघटना अयिस्वी 

ठरली. तेव्हा वेगवेगळ्या सांघटना 

बनवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. हे 

प्रयत्न अशधक यिस्वी व 

शचरथिायी ठरले. 

या प्रयत्नात पुढाकार घेतला 

तो कुिल श्रशमकाांनी. सुरुवातीला 

त्याांनीच आपल्या सांघटना 

बनवल्या आशि िोड्ाच काळात 

त्या मजबूत बनल्या. कुिल 

श्रशमकाांची सांख्या मयााशदत होती. 

आशि त्याांच्याशवना कारखान्याचे 

काम अडत असे. त्याांचे सहकाया 

शमळावे म्हिून कारखानदाराांनी 

त्याांच्या सांघटनाांना मान्यता शदली. 

त्यानांतर कारखानदार आशि 

कुिल श्रशमकाांच्या सांघटना 

याांच्यामधे्य मजुरी भते्त, कामाचे 

तास, नोकरीचे शनयम याबद्दल 

सामुदाशयक स्वरुपाचे करार 

होऊ लागले. त्या शदवसात 

उद्योगाांची भरभराट होती. 

त्यामुळे सांघटनाांमाफा त केलेल्या 

बऱ्याच मागण्या श्रशमकाांना 

शमळत गेल्या. मागण्या मान्य 

झाल्यामुळे सांघटनाची सभासद 

सांख्या वाढली आशि श्रशमकाांिी 
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सामुदाशयक वाटाघाटी 

करण्याच्या बाबतीत अशधक 

समिा बनत गेल्या. कुिल 

श्रशमकाांनांतर अकुिल व 

सवासाधारि श्रशमकही सांघटना, 

चळवळीमधे्य ओढले गेले आशि 

उद्योगशनहाय अिा वेगवेगळ्या 

श्रशमक सांघटना बनत गेल्या. 

श्रलमक सांघटनेिा उदय - 

● बॉमे्ब शमल असोशसएिन (1 

फेबु्रवारी 1875), 

● नारायि मेघाजी लोखांडे 

याांनी भारतातील पशहली 

श्रशमक सांघटना थिापन 

केली. 

● मद्रास लेबर युशनयन -  

● इ. स. 1918 मधे्य अँनी 

बेझांट याांचे सहकारी बी. पी. 

वाशडया याांनी थिापन केली. 

● अस्खल भारतीय टर ेड 

युशनयन काँगे्रस (आयटक), 

● इ. स. 1920 साली थिापना 

झाली लाला लजपतराय 

सांघटनेचे अध्यक्ष होते. 

● इांशडयन नॅिनल टर ेड 

युशनयन काँगे्रस (इटक), 

● साम्यवादाचे वचास्व कमी 

करण्यासाठी थिापन 

करण्यात आली. 

● शहांदू मजदूर सांघ - 

● समाजवादी शवचारसरिी 

शनमााि झाली. 

सांघलटत के्षत्रािी रू्लमका - 

कुठल्याही के्षत्रातील 

श्रशमकाांना आपल्या हक्काबद्दल 

दाद मागण्यासाठी सांघशटत 

असिे गरजेचे असते. आजपयंत 

श्रशमकाांना योग्य नेतृत्व न 

लाभल्याने त्याांना अशधकार प्राप्त 

होऊ िकले नव्हते. मात्र 

श्रशमकाांनी सांघशटत झाल्याने 

कामगार शवषयक कायदे 

अस्स्तत्वात येऊन श्रशमकाांना 

अशधकार शमळाले. श्रशमकाांना 

योग्य प्रशिक्षि देण्यासाठी 

सांघशटत के्षत्राची गरज आहे. 

सांघशटत के्षत्रामुळे वेगवेगळ्या 

व्यावसाशयक के्षत्रातील श्रशमक 

सांघशटत झाल्यास त्याांच्यात 

एकता शनमााि होऊन पक्ष, जात, 

पांि, प्रदेि इत्यादी भेद नाहीिे 

होऊन सवांमधे्य एकता शनमााि 

होते. जे श्रशमक शहताचे शसद्ध 

होतात. सांघटन के्षत्राांमधे्य खांबीर 

व सुयोग्य नेतृत्व शनमााि होते. 

श्रशमकाांची आशिाक, सामाशजक 

स्थिती सुधारण्यासाठी सांघशटत 

के्षत्राची गरज आहे. 

व्यवथिापनाचे काया सुलभपिे 

होण्यास सांघशटत के्षत्राची गरज 



Research Awakening                                                          ISSN 2456-9504 
 

5 
 

आहे. व्यवसायाच्या आकारात 

वाढ झाल्यास, आशिाक गुांतागुांत 

शनमााि झाल्यास व्यवथिापन 

कायाात अनेक अडचिी येतात. 

या दृष्टीने ही सांघशटत के्षत्राची 

गरज प्रकषााने जािवते. 

श्रशमकाांचे सांरक्षि सवांगीि 

दृष्टीने व्हावे यासाठी सांघशटत 

के्षत्राचे अनन्यसाधारि महत्त्व 

आहे. बदलत्या काळानुसार 

श्रशमकाांच्या प्रश्नाचे स्वरूपही 

बदललेले शदसून येते. जसे वेतन, 

सेवेत कायम करिे, बोनस, शवमा 

योजना, अपघात, नुकसान 

भरपाई आदी हक्कासांबांधी जे 

प्रश्न येतात. यासाठी श्रशमक 

सांघटनाांनी शकमान हक्काचे 

तरतुदी करिारे कायदे सांबांशधत 

अशधकाऱ्याांकडे धाव घेऊन ते 

कायदे अांमलात आिण्यासाठी 

सांघशटत असिे गरजेचे आहे. 

श्रशमकाांच्या शवशवध मागण्याांसाठी 

आशिाक, वसू्त व सेवा शवषयक, 

माशहती शवषयक आशि पद्धती 

शवषयक मागिी असतात. यावर 

सांघटनाांनी उभयपक्षी तोडगा 

काढून प्रश्न शनकाली काढिे 

अिवा तोडगा न शनघाल्यास तो 

सोडशवण्यास यांत्रिेचा फायदेिीर 

उपयोग करून घेिे श्रशमकाांना 

या काळात आशिाक सहाय्य 

करण्याबरोबरच कौटुांशबक प्रश्न 

सोडवण्याचे काया सुद्धा श्रशमक 

सांघटना करीत असतात.  

तक्रार शनवारि हे श्रशमक 

सांघटनेचे शनत्यक्रम आहेत. रजा, 

बढती, बदली कामातील 

अडचिी, कामाची पररस्थिती 

वागिूक अिा अनेक तक्रारी 

शनवडण्याच्या दृष्टीने सांघशटत के्षत्र 

महत्त्वाचे आहेत. श्रशमक 

लढ्यातून उद्भविारी गैरवतान, 

सांप, टाळेबांदी, कायदेिीरपिा 

या काळातील पगार, लढ्यातून 

उद्भविारे फौजदारी खटले 

याबाबतीत सांघटना योग्य मागा 

धोरिे आखतात. एकां दरीत 

श्रशमकाांच्या शहतािा सांघटना 

अशतिय महत्त्वाच्या शदसून 

येतात. 

श्रशमकाांना सामाशजक, 

आशिाक िोषिापासून सांरक्षि 

देिे तसेच त्याांना सामाशजक 

न्याय शमळवून देिे. श्रशमकात 

परस्पर बांधुत्वाच्या व 

सहकायााच्या भावनेचा शवकास 

करिे. श्रशमकाांना सांघशटत करिे. 

श्रशमकाांच्या काम व मजुरी 

सांबांशधत शवशवध प्रकारच्या 

गैरसोयी शवचारात घेऊन त्या 
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गैरसोयी कायदेिीरपिे दूर 

करिे. श्रशमकाांसाठी भशवष्य 

शनधी, सरकारी कजा, वैद्यकीय 

सोयीची व्यवथिा करिे. 

श्रशमकाांना शिक्षि देण्याची 

व्यवथिा करिे. त्याांना त्याांच्या 

कताव्य, हक्क, अशधकाराची 

जािीव शनमााि करिे. आजार, 

अपघात, बेकारी इ. काळात 

श्रशमकाांना आशिाक मदत 

देण्याची व्यवथिा करिे. श्रशमक 

सांघटनेमाफा त तज्ञाांचे सहकाया 

घेऊन श्रशमकाांची राहिीमान 

आशि त्याांच्या कामाचा दजाा 

वाढशवण्यासाठी शविेष प्रयत्न 

केले जातात. 

सांघलटत के्षत्रािी सद्यखस्र्थती - 

सांघशटत के्षत्रातील 

श्रशमकाांची सद्यस्थिती पाहता 

त्याांच्या समस्या, अडचिी ांचे 

शनवारि करण्यासाठी 

सामुदाशयक वाटाघाटी ांमधे्य अजा, 

शवनांत्या, शिष्टमांडळे आदी ांचा 

समावेि होतो. 

मालकाबरोबरच्या श्रशमक 

प्रशतशनधी ांचा वाटाघाटी यिस्वी 

झाल्या नाहीत. तर सांघटना 

श्रशमकाांना सांपाचा आदेि देऊ 

िकतात. वाटाघाटी करण्याचा 

अशधकार लाभल्यामुळे त्या 

सांपल्याखेरीज व आगाऊ 

कळशवल्या खेरीज सांघटना 

सांपाचा आदेि देिार नाहीत, 

एवढेच पुष्कळवेळा सांघटना 

लवादाची पद्धती मान्य करतात. 

पि असा एखादा मागा उपलब्ध 

झाल्याखेरीज आपला सांपाचा 

अशधकार सोडायला सांघटना 

तयार होत नाही. 

श्रशमकाांच्या मागण्या 

शमळवण्यासाठी सांघटना 

पुष्कळवेळा कायद्याच्या 

मागााचाही अवलांब करतात. 

काही मागण्या अिा असतात 

की, त्याांच्या पूतीसाठी कायदे 

होिेच योग्य असते. कामाचे 

तास, कारखान्यातील सुरशक्षतता 

व इतर सुखसोयी, स्स्त्रया व मुले 

याांच्या नोकरीवरील शनबंध 

शकमान मजुरी इ. बद्दल अनेक 

देिाांनी कायदे मांजूर केले. 

त्याांच्या योगाने श्रशमकाांच्याही 

काही मागण्या त्याांच्या पदरात 

पडल्या आहेत. हे कायदे मांजूर 

करून घेण्यासाठी व त्याांच्यामधे्य 

वेगवेगळी सुधारिा घडवून 

आिण्यासाठी सांघटनाांना सतत 

प्रयत्न करावे लागतात. सांघटनाांनी 

तसे प्रयत्न करिे, हे त्याांच्या 

नेहमीच्या कायाके्षत्रात मोडते हे 
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आता सवांनी मान्य केले आहेत. 

कायदे करून घ्यावयाचे अगर 

सुधारिा घडवून आिावयाचे, 

तसेच देिाचे आशिाक व 

सामाशजक धोरि श्रशमक 

शहतवधाक राहील अिी दक्षता 

घ्यावयाची; म्हिजे श्रशमक 

सांघटनाांना राजकारिाकडेही 

लक्ष पुरवावे लागतात. शब्रशटि 

श्रशमक सांघटनाांनी तर श्रशमकाांचा 

वेगळा पक्ष थिापन केला. ‘लेबर 

पाटी’ या नावाने पक्ष वाढला 

आशि शकते्यक वेळा अशधकार 

रुढही झाला. श्रशमक सांघटनेचे 

सभासद हेच पक्षाचे बहूसांख्य 

सभासद असून पक्षाला लागिारा 

पैसा मुख्यते्वकरून श्रशमक 

सांघटनेकडून पुरशवला जातो. 

इतर देिाांमधे्य श्रशमक 

सांघटनाांच्या औद्योशगक व 

राजकीय कायाामधे्य अिी स्पष्ट 

शवभागिी झाली नाही. फ्रान्स, 

इटली आदीकरून युरोप 

खांडातील देिाांमधे्य श्रशमक 

सांघटनाांवर राजकारिाचा गडद 

रांग चढला आहे. अशवकशसत व 

नव्याने स्वतांत्र झालेल्या देिातील 

श्रशमक सांघटनाांच्या बाबतीत तो 

प्रकार अशधकच मोठ्या प्रमािात 

घडल्या आहे. त्या देिातील 

आशिाक व सामाशजक 

पररस्थितीमधे्य या घटनेचे मूळ 

सापडते. शतच्यामुळे श्रशमक 

सांघटनावरही काही दुष्पररिाम 

घडले आहेत. राजकारिाकडे 

जास्त लक्ष पुरवल्यामुळे 

श्रशमकाांच्या औद्योशगक 

अडचिीकडे दुलाक्ष होत.. 

सांघलटत के्षत्रातील आव्हाने - 

● श्रशमकाांचे सामाशजक आशि 

आशिाक िोषि होत 

असल्याने त्याांना सांरक्षि व 

सामाशजक न्याय शमळवून 

देिे हे सांघशटत के्षत्रातील 

एक मोठे आव्हान आहे. 

● श्रशमकामधे्य परस्पर सांबांधी 

सहकायााची भावना शनमााि 

करिे. 

● सवा श्रशमकाांना सांघशटत 

करून त्याांच्यामधे्य एकता 

शनमााि करिे. 

● श्रशमकाांच्या काम व मजुरी 

सांबांधात शवशवध प्रकारच्या 

गैरसोयी शवचारात घेऊन 

त्यावर तोडगा काढिे. 

● श्रशमकाांसाठी भशवष्य शनधी, 

सरकारी कजा, वैद्यकीय 

सोयीची व्यवथिेचा करिे.  

● श्रशमकाांना शिक्षि देण्याची 

व्यवथिा करिे. त्याांना 
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त्याांच्या कताव्य, 

अशधकाराची जािीव 

शनमााि करिे. 

● आजार, अपघात, बेकारी 

इ. काळात श्रशमकाांना 

आशिाक मदत देण्याची 

व्यवथिा करिे. 

● श्रशमक सांघटनेमाफा त 

तज्ज्ञाांचे सहकाया घेऊन 

श्रशमकाांची राहिीमान 

आशि त्याांच्या कामाचा दजाा 

वाढशवण्यासाठी शविेष 

प्रयत्न करिे. 

सांघलटत के्षत्रातील आव्हानाांिी 

उपाय योजना - 

श्रशमक सांघटनेमधे्य 

कोित्याही राजकीय पक्षाचा 

शिरकाव होऊ देिे, शिरकाव 

झाल्यास सांघटनेमधे्य दुबाल 

शनमााि होण्याची ि्ता अशधक 

प्रमािात असते. 'हम सब एक है' 

या घोषिेनुसार व्यवथिापन 

मांडळात सहभागी करून घेतले 

पाशहजे. सांघटनेमधे्य फूट पडू नये 

यासाठी नवीन शवचाराांचा 

समावेि करण्यात आला. प्रते्यक 

सांघशटत श्रशमकाला त्याच्या 

योग्यतेनुसार व कायाानुसार योग्य 

तो मोबदला शमळाला पाशहजे 

यावर सांघटनेने लक्ष शदले पाशहजे. 

समारोप - 

श्रशमक सांघटनेस योग्य शदिेने 

वाटचाल करण्यात यावी 

याकररता श्रशमक सांघटनेचे 

प्रशतशनधी आशि व्यवथिापनाचे 

प्रशतशनधी एकत्र येऊन उत्पादन 

क्षमता सशमती थिापन करावी. 

कां पनीचे उत्पादन क्षमता 

वाढवण्यात यावी प्रशिक्षि 

सुशवधा आशि श्रशमकाांचे कौिल्य 

वाढविारे कायाक्रम कमाचारी व 

कां पन्या दोन्ही घटकासाठी 

उपयुक्त ठरतात.  

श्रशमक सांघटनेच्या बाबतीत 

सांप व काम बांद यासारख्या गोष्टी 

शचांतेच्या मानल्या जातात. 

कमाचाऱ्याांच्या समस्याांचे 

शनराकरि, शवश्वासाचे वातावरि 

शनमााि करावे. 
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