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प्रकरण १ 

अत्मचररत्र वाङमय  प्रकाराचे स्वरूप 

 

 १)  प्रास्तािवक:  

अत्मचररत्र हा कादबंरी आतकाच महत्त्वाचा सािहत्यप्रकार अह.े त्याचे स्वरूप 

कादबंरी, चररत्र, आत्यादी वाङमय प्रकारापेक्षा वेगळे अह.े आगं्रजीत याला ‘ऑटोबायोग्राफी’ 

म्हटले जाते. मराठीमध्ये या प्रकारच्या लेखनाची सरुुवात १९ व्या शतकाच्या मध्यापासनू 

झाली. साधारणपणे आ.स. १८७०  नंतरच्या काळात आगं्रजीमधील कतृृत्ववान व्यक्तींची चररते्र 

अिण अत्मचररते्र मराठीमध् ये भाषांतरीत होउ लागली. या भाषांतरीत लेखनाचा अधार घेत 

मराठीमध्ये अत्मचररते्र िलिहली जाउ लागली. पण तरीही आतर सािहत्य प्रकाराच्या तलुनेने 

अत्मचररत्रांची संख्या कमी अह.े याचे कारण अत्मचररत्राच्या मलूभतू प्रकृतीत अह.े 

समाजातील कोणतीही व्यक्तीी अयषु्यात फारतर  एकदा अत्मचररत्र िलहू शकते पण आतर 

सािहत्यप्रकार िकतीही वेळा िलिहला जाउ शकतो. 

‘अत्मचररत्र’ या शब्दांमधील’ चररत्र’ ह े नाम संस्कृत मधील ‘चर’ या धातूपासनू 

अले अह.े याच धातूपासनू ‘चररत’  हा शब्द ही तयार झाला अह.े तो ‘चररत्र’  या नामा 

ऐवजी याच ऄथाृचे नाम म्हणनू वापरले जाते. ‘चररत’चा ऄथृ चाललेला ऄसा होतो. पण 

जर नाम म्हणनू घेतले तर चाललेले ऄंतर, चाललेली िस्थती- गती ऄसा होतो. अत्मचररत्र 

याचा ऄथृ ‘मी’ला कंद्रस्थानी धरून त्याच्या जीवनाची अजवरची वाटचाल, त्याची सखु-

दःुख, त्याच्या अशा-अकांक्षा, यशापयश, त्याने केलेली धडपड होय. थोडक्यात स्वतःच्या 

जीवनाचा त्याने काढलेला अलेख म्हणजे अत्मचररत्र होय.  

२) अत्मचररत्राच्या व्याख्या : 

कोणत्याही वाड.मय प्रकाराची ऄचकू व्याख्या करणे ह ेकठीण काम ऄसते. िकंबहुना 

कोणत्याही वाड.मय प्रकाराला एखाद्या व्याख्येच्या चककटीत बंिदस्त करणे शक्य नसते. 

कारण प्रत्येक व्याख्येत त्या लेखन प्रकाराची सवृच वैिशष््टये समािवष्ट होउ शकत नाहीत. 

त्यामळेु प्रत्येक व्याख्येतनू त्या लेखन प्रकाराचे एखाद दसुरे वैिशष््टय ऄधोरेिखत होत ऄसते. 

अत्मचररत्र या वाड.मय प्रकाराच्या काही व्याख्या खालील प्रमाणे-   
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१) डॉ. अनंद यादव – ‚अत्मचररत िकंवा अत्मचररत्र या वाड.मयीन के्षत्रातील ऄथृ मी 

माणसू या नात्याने माझ्या जीवनात जी काही अजवर वाटचाल केली त्या वाटचालीतील 

माझी िस्थती- गती म्हणजे सखु-दःुखे, अशा-अकांक्षा, िवकास-िवस्तार, भाव- सत्ये, कृती- 

कमे अिण या सवांतील यशापयश, धडपड यांचा ‘मी’ कंद्रस्थानी धरून काढलेला अलेख 

िकंवा नकाशा ऄसा सवृसाधारणपणे होतो.‛ (अत्मचररत्र मीमांसा, पषृ्ठ २)   

२) प्राध्या. रा. ग. जाधव- ‚अपल्या जीवनिवषयक ऄनभुवांचे व तदनषंुगाने अपल्या 

व्यिक्तीमत्त्वाच े स्वतः लेखकाने लेखन रूपाने घडवलेले दशृन म्हणजे अत्मचररत्र होय.‛ 

(मराठी िवश्वकोश खंड २ पषृ्ठ ८७) 

३)  द. िभ. कुलकणी- ‚अत्मचररत्र म्हणजे घडलेल्या अयषु्याची ती केवळ नंद िकंवा 

प्रितकृती नसते तर घडलेल्या अयषु्याचा तो अस्वाद ऄसतो.‛ 

४) स. दा. कऱ्हाडे- ‚ स्वतःच्या जीवनाचे दरूस्थपणे िसंहावलोकन वतृ्तीने केलेले ऄवलोकन 

अिण त्यािवषयीचे प्रांजळ िनवेदन म्हणजे अत्मचररत्र.‛       

मराठी सािहत्यातील अत्मचररत्रांची पवृूपरंपरा ऄभ्यासल्यास ती मध्ययगुीन 

काळातील संत सािहत्यापयंत मागे जाते. वारकरी संप्रदायातील ऄनेक संतांच्या ऄभंगात 

त्रोटकपणे अत्मचररत्र प्रकट झाले अह.े या दृष्टीने संत िशरोमणी नामदवे यांनी अपल्या 

जीवनातील ऄनेक घटना, प्रसंगांचे िचत्रण ऄभंगातून केले अह.े ह े लेखन सलगपणे केले 

नसले तरी त्यात त्यांच्या लकिकक व पारमािथृक जीवनातील संघषाृचे प्रितिबंब ईमटले अह.े 

त्यामळेु नामदवे हचे मराठीतील पिहले अत्मचररत्रकार अहते. त्यांनी िलिहलेले अत्मचररत्र 

संपणूृ नसले तरी त्यांच्या जीवनातील काही महत्त्वाच्या ऄशा प्रसंगावर प्रकाश पाडण्यास ते 

समथृ अह.े नामदवेां प्रमाणेच संत जनाबाइ, चोखा मेळा, गोरा कंुभार, सेना न्हावी, 

सावतामाळी, संतशे्रष्ठ तकुाराम महाराज, संत बिहणाबाइ ऄशा ऄनेक संतांनी अपल्या 

जीवनािवषयी ऄभंग रूपात त्रोटक स्वरूपात मािहती िदलेली अह.े पेशवेकालीन मराठी 

वाड.मयात नाना फडणवीस, गंगाधरशास्त्री पटवधृन, बाप ू कान्हो खांडेकर ऄशी तीन 

अत्मचररते्र अढळतात. पण ज्याला अपण सध्या अत्मचररत्र म्हणतो तसे अत्मचररत्र 

१९व्या शतकाच्या ईत्तराधाृत म्हणजेच िििटश काळात सरुू झाले. यात दादोबा पांडुरंग यांचे 

‘अत्मचररत्र’ (१८७२) व बाबा पद्मनजी यांचे ‘ऄरुणोदय’ (१८८८) ही अहते.  
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आ.स. १८७० नंतर ऄनेक कतृृत्ववान व्यक्तींची अत्मचररते्र मराठीत भाषांतररत 

झाली. या भाषांतररत अत्मचररत्रापासनू पे्ररणा घेत मराठीतील ऄनेक व्यक्तींनी अत्मचररते्र 

िलिहली. यामध्ये महषी िवठ्ठल रामजी िशंद ेयांचे- ‘माझ्या अठवणी व ऄनभुव’ स्वातंत्र्यवीर 

सावरकर यांचे ‘माझी जन्मठेप’, महषी धंडो केशव कवे यांचे ‘अत्मवतृ्त’ प्रबोधनकार ठाकरे 

यांचे ‘माझी जीवन गाथा’ ही या काळातील महत्त्वाची अत्मचररते्र अहते. ऄशा 

समाजसधुारक व स्वातंत्र्यसेनानी बरोबरच ऄनेक समाजसेवक, राजकारणी, खेळाडू, 

कलावंत, िदग्दशृक, ऄिभनेते यांनीही अत्मचररत्र लेखन केले अह.े  

३) अत्मकथन:  

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेल्या िशक्षण प्रसारामळेु समाजातील तळागाळातील 

लोकांपयंत िशक्षण िमळाले. त्यामळेु शेतकरी, दिलत, अिदवासी ऄशा मागासलेल्या 

समाजाला िशक्षण िमळाले. साक्षर झालेल्या या पिहल्या िपढीने म्हणजेच १९६० नंतरच्या 

काळात अपले दःुख, यातना, वेदना लेखनातून मांडायला सरुुवात केली. सरुुवातीला कथा, 

किवता मधनू लेखन करत ते अत्मकथनाकडे वळले. अत्मकथन हसेदु्चा लेखकाच्या 

अयषु्याचे सलग िचत्रण ऄसते. अपल्या अयषु्याचा खडतर प्रवास आतरांना कळावा. 

अपल्या अयषु्यातील दाहकता, वास्तवता समाजाला कळावी. या हतेूने अत्मकथनाच े

लेखन झाले. अत्मचररत्र िलिहलेल्या लेखकानी ईतारवयात अपल्या सवृ अयषु्याचा पट 

मांडणारे  एकच अत्मचररत्र िलिहले; पण तरुण वयात अत्मकथन/स्वकथन िलिहणाऱ् या 

लेखकांनी काही वेळा एकापेक्षा जास्त स्वकथने िलिहली. ईदाहरणाथृ- लक्ष्मण मान-े ईपरा, 

बंद दरवाजा; माधव कंडिवलकर- मकु्काम पोस्ट दवेाचे गोठणे, कळा या काळाच्या; 

शरणकुमार िलंबाळे - ऄक्करमाशी, बारामाशी; मकु्तीा सवृगोड - िमटलेली कवाडे, करपलेले 

धमुारे, आत्यादी. या अत्मकथनानी मराठी सािहत्यात एक स्वतंत्र व समदृ्च दालन िनमाृण केले 

ऄसनू अत्मचररत्र या वाड.मय प्रकाराला एक वेगळा चेहरा िमळवनू िदला अह.े  

४) अत्मचररत्र लेखनाच्या प्रेरणा :  

अत्मचररत्र लेखनामागे िविवध पे्ररणा िदसनू येतात. प्रारंभीच्या अत्मचररत्र 

लेखनामागे आितहास ही प्रेरणा होती ऄसे िदसते. १८८० ते १९५० च्या प्रबोधन काळात 

अत्मचररत्र लेखनामागे स्वआितहास लेखनाची पे्ररणा िदसते. तटस्थवतृ्तीने एखादी हकीकत 
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सांगावी ऄसे त्याचे स्वरूप िदसते. यात अपण केलेल्या सामािजक सांस्कृितक कायाृचा 

वतृ्तांत सांगण्यावर ऄिधक भर ऄसतो. ह ेकायृ करत ऄसताना अपल्या मनात समाजािवषयी 

कोणत्या जाणीव होत्या? समाजाचे स्वरूप कसे होते? त्यात कोणत्या सधुारणा िकंवा 

पररवतृन करण्याची गरज होती? त्यासाठी संस्था कशी स्थापन केली? त्यामध्ये ऄडचणी 

कोणत्या अल्या? त्या ऄडचणी कशा सोडिवल्या? संस्था ईभारणीसाठी अिथृक िनधी कसा 

ईभा केला? त्यात अलेले िविवध िवशेष ऄनभुव कसे होते? ह ेकायृ करताना कोणकोणत्या 

संघषांना तंड द्यावे लागले? कायाृची िदशा कशाप्रकारे ठरली? काही बदल का व कसे करावे 

लागले? संस्थेची ईद्याची िदशा काय ऄसावी? ऄशा ऄनेक गोष्टंचे िववेचन- िवशे्लषण 

केलेले ऄसते. या अत्मचररत्राच्या िनिमत्ताने लेखकाने अपल्या समाजसेवी  जीवनाचा 

अदशृ समाजासमोर मांडलेला ऄसतो. तसेच तरुण िपढीकडून, समाजाकडून त्याच े

ऄनकुरण व्हावे ऄशी ऄपेक्षा केलेली ऄसते. परंत ुहा आितहास त्या व्यक्तीीचा तसेच त्याच्या 

कायृके्षत्रांतगृत गोष्टंचा ऄसतो. तो त्या काळातील समग्र समाजाचा आितहास नसतो. ही 

त्याची मयाृदा ऄसते. ऄसे ऄसले तरी त्या काळातील मानवी समाजाचा तसेच मानवी 

मनाचा आितहास समजनू घेण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा ऄसतो.  

अत्मचररत्रात व्यिक्तीगत जीवनाचा आितहास िलिहलेला ऄसतो. म्हणजेच केवळ गत 

जीवनातील घडलेल्या घटना प्रसंगांच्या केवळ नंदी करणे िकंवा गत जीवनात रमणे िकंवा 

फुगवनू सांगणे नसते तर अपण ऄसे का जगलो? या जगण्याचा ईद्ङशे काय होता? ह ेसांगावे 

लागते. तसेच लहानपणीच्या कोणत्या एका िस्थतीपासनू गती घेत अपण एका िविशष्ट 

महत्त्वाच्या िस्थतीपयंत येउन पोहोचलो ह ेिवशद करावे लागते. कोणत्या ऄशा महत्त्वाच्या 

पे्ररणा अपल्यामध्ये प्रबळ झाल्या त्यामळेु जीवनाच्या यशापयंत अपण येउन पोहोचलो 

त्याचा शोध महत्त्वाचा ऄसतो. ऄशा प्रकारे िविशष्ट हतेनेू ऄथृपणूृ वाटचालीचे पट ईकलत 

अत्मचररत्र िदशादशृक होते. 

कोणतेही अत्मचररत्र ह े िजवंत हाडामासाच्या व्यक्तीीने स्वतःच  िदलेला ऄंतबाृह्य 

स्वरूपाचा वतृ्तांत ऄसतो. तो समग्र ऄसतो, सवांगाने ऄभ्यासनू पारखनू िदलेला ऄसतो. 

म्हणनूच तो वाचकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ऄसतो. यािवषयी डॉ. अनंद यादव म्हणतात, 

‚त्याच्या या स्वरूपामळेु वाचणाऱ् या व्यक्तीीला अत्मचररत्र हा अत्मिवश्वास पवृूक प्रकाश 
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दणेारा जीवन प्रवासातील मागृदशृक दीप वाटतो.‛ (अत्मचररत्र मीमांसा, प.ृ११) म्हणजेच 

वाचकांच्या मनात अत्मिवश्वास िनमाृण करण्याची जबाबदारी अत्मचररत्रकाराची ऄसते. 

अधिुनक समाजात व्यक्तीीला ‘स्व’ची जाणीव म्हणजेच अत्मप्रितमेची जाणीव 

जास्त ऄस ू शकते. अपण अपल्या आच्छा, अकांक्षा, बिुद्चमत्ता, कतृृत्व, िवचारसरणी, 

ईपलब्ध सामग्री, सिुवधा यांच्या अधारे समाजासाठी काही करू शकतो. अपल्या 

जीवनाला अकार दते ऄनेक गोष्टी साध्य करू शकतो. एखादी िवशेष कतृृत्ववान व्यक्तीी 

ऄितसामान्य गरीब कुटंुबात जन्माला येउनही मोठी सधुारक, ईद्योगपती, मंत्री, राष्रपती 

ऄशा ईच्च पदापयंत पोहोचते. ऄशा घटना समाजात घडू शकतात. ऄशी काही ईदाहरणे 

अपल्या ऄवतीभवती घडतात. यातनू माणसाला अत्मप्रितमेची जाणीव होते. त्या प्रितमेला 

समाजात खत- पाणी िमळते अिण अपलेही कतृृत्व िलहावे ऄशी पे्ररणा िमळते. ऄशा 

पे्ररणेला अत्मप्रितमेच्या जािणवेची पे्ररणा ऄसे म्हटले जाते. परंत ु ऄशा अत्मप्रितमेच्या 

जािणवेचे पयृवसान काहीवेळा अत्मपजेूत होण्याचा धोका ऄसतो.              

मराठीमध्ये १९७० नंतरच्या काळात ऄनेक िस्त्रयांनी अपल्या पतीिवषयी िकंवा िप्रय 

व्यक्तीीिवषयी िलहीलेले अत्मचररत्रातील मलू्यमापन काहीसे एकांगी अत्मसमथृन करणारी 

वाटतात. खरेतर अपण ज्या परुुषावर पे्रम केले, ज्याच्याकडून काही ऄपेक्षा ठेवल्या, ज्या 

परुुषाचे ऄनेक दोष सहन केले, ज्याचा ऄन्याय सहन केला, वैवािहक जीवन िनभावनू नेले 

याचे िववेचन त्यात केलेले ऄसते. त्याचा सरू सरुुवातीला स्वतःवर झालेल्या ऄन्यायाला 

वाचा फोडणारा ऄसतो; पण परुुषांची ऄशी ऄन्यायाची बाज ू झाकून सोयीचे तेवढी 

सांिगतलेली ऄसते. त्यामुळे ऄसे लेखन एकांगी वाटते. हा अत्मप्रितमेच्या पजेूचा प्रकार 

ऄसतो. थोडक्यात अत्मप्रितमेच्या जािणवेतून अत्मप्रकढी, अत्मगकरव, अत्मसमथृन 

यासारखे दोष अत्मचररत्रात येउ शकतात. हा धोका ऄितशय जागरूकपणे टाळण्याची 

दक्षता घ्यावी लागते. यासाठी अत्मप्रितमेचे, ती ज्या कायाृतनू ईभी रािहली त्या कायाृचे 

मलू्यमापन, पररक्षण, सखोल िनरीक्षण यांची अवश्यकता ऄसते. अत्मचररत्र केव्हा यशस्वी 

होउ शकते यािवषयी अनंद यादव म्हणतात, ‚अत्मचररत्रात अत्मप्रितष्ठा ही येणारच पण 

ितचे पयृवसान अत्मपजेूत होउ न दतेा अत्ममलू्यमापनात, भोवतालच्या पररिस्थतीशी 
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संबंिधत अत्मप्रितमेचे वस्तिुनष्ठ स्वरूप िवशद करण्यात व्हावे लागते, ह ेओळखता अले 

तरच अत्मचररत्राचे लेखन यशस्वी होउ शकते.‛ (अत्मचररत्र मीमांसा, पषृ्ठ १७,१८)  

अत्मचररत्र िलिहण्यामागे सवाृत महत्त्वाची प्रेरणा अत्मशोधाची  ऄसते. सामान्यपण े

व्यक्तीी अयषु्याच्या ईत्तराधाृत पदापृण केल्यानंतर अत्मचररत्र िलिहण्यासाठी प्रवतृ्त होते. या 

काळात पवृू अयषु्याच्या तलुनेत काही स्वास््य लाभलेले ऄसते. अयषु्यात अपणास 

कशाप्रकारे जगावेसे वाटले  ऄसते तसे तो जगलेला ऄसतो. जे काही करावयाचे ऄसते ते 

त्याने केलेले ऄसते. जे काही भोगावयाचे ऄसते त्याचा ईपभोग घेतलेला ऄसतो.  

अयषु्याच्या ईत्तराधाृत तो स्वतः िवषयी खपू िवचार करू लागतो. अपण कोणत्या 

पररिस्थतीत जन्मलो अिण सध्या कुठे पयंत येईन पोहोचलो? अयषु्यात कोणकोणते 

िनकराचे प्रसंग िनमाृण झाले? त्या वेळी कसे लढलो? अपल्या हातनू काही वेळा चकुा 

झाल्या ऄसतील तर त्या का झाल्या? ऄसे ऄनपेिक्षत अपण का वागलो? अपला स्वभाव 

नेमका कसा अह?े अपल्या जीवनात एवढी आषाृ का िनमाृण झाली? अपल्या जगण्याच्या 

नेमक्या प्रेरणा काय अहते? ऄनेकदा प्रवाहाच्या िवरुद्च जावे लागले पण त्यावेळी अपण 

तसेच का गेलो? अपल्या जगण्याच्या पे्ररणा प्रसंगानरुूप बदलत गेल्या अहते काय? ऄसे 

पवूाृयषु्यातील ऄनेक प्रश्न अयषु्याच्या ईत्तराधाृत त्याच्यासमोर ईभे राहतात. त्याची ईकल 

करण्याचा प्रयत्न अत्मशोधाची प्रेरणा करते.     

मनषु्याच्या जीवनात ठळकपणे जाणवलेल्या जगण्याच्या  पे्ररणांचे, प्रयोजनांचे, 

ध्येयाचे, हतेचूे, आतरांनी घालनू िदलेल्या अदशृ िवचारांचे, वासना िवकारांचे, स्वास््याचे 

ऄसे एक ना ऄनेक प्रकारचे सतू्र माणसाच्या जगण्यामागे ऄसते. काही घटना, प्रसंगाबाबत 

िकंवा वतृनाबाबत ते ज्ञात नसतेही. या सवांचा शोध घेण्याची प्रेरणा म्हणजे अत्मशोधाची 

प्रेरणा ऄसते. 

अत्मशोधाची प्रेरणा मानवाला  ऄंतमुृखतेतनू िकंवा स्वतःिवषयी वाटणाऱ्या 

िजज्ञासेतनू िनमाृण झालेली ऄसते. ती एक वैचाररक प्रििया ऄसते. या प्रिियेत मनषु्य 

स्वतःला गंभीरपणे तसेच ऄिलप्तपणे समजनू घेत ऄसतो. या प्रिियेतून त्याला स्वतःचे 

यथाथृ ज्ञान होउ शकते. या प्रिियेमळेु ऄनेक गोष्टी त्याला समजतात. जसे की 
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स्वतःिवषयीचे अंधळे पे्रम िकंवा आतरांिवषयी झालेले गैरसमज याची योग्य ईकल होउ 

शकते. 

अत्मशोधाची प्रेरणा ही स्व-रूपाचा शोध ऄसते. ऄंतरंगातील ‘मी’चे अिण 

बाह्यरूपातील ‘मी’चे नाते याद्रारे स्पष्ट होते. ही प्रेरणा स्व-रूपाचा लक्षभेद करणारी ऄसते. 

त्यामळेु या प्रयत्नात अपल्या अित्मक शक्तीीला जे सत्य सापडेल त्याची नंद अत्मचररत्रात 

करण्याची क्षमताही अपल्यात ऄसावी लागते. यासाठी त्याच्या स्वभावात िनभृयता, 

धीटपणा, तटस्थता, साके्षपीवतृ्ती ऄसावी लागते. अपल्यािवषयी ऄनकूुल-प्रितकूल वतृ्ती सम 

भावनेने मांडण्याची ताकद ऄसावी लागते. अत्मचररत्रातनू अत्मचररत्रकाराच्या मनाचा तळ 

स्पष्ट िदसला पािहजे. ऄशी अत्मचररते्र सजुाण वाचकांना िवशेष अवडतात. 

अत्मशोधामध्ये िववेकशील वैचाररकतेचा पाया महत्त्वपणूृ ऄसतो. या शोधात दोन 

घटकामधील संबंध ईच्च वैचाररक प्रस्थािपत झालेले ऄसतात. अत्मशोधाच्या पे्ररणेने 

प्रभािवत झालेली अत्मचररते्र प्रामखु्याने िचंतनात्मक व वैचाररक ऄसतात.  

अत्मशोधाबरोबरच अत्मािवष्काराच्या पे्ररणेतनूही अत्मचररत्रांचे लेखन केले जाते.  

यामधील पे्ररणा भावनात्मक स्वरूपाची ऄसते अिण ती भावसंवेदनेच्या ऄंगाने व्यक्ती 

झालेली ऄसते. अत्मािवष्काराच्या ऄंगाने व्यक्ती झालेली अत्मचररते्र व्यक्तीीसापेक्ष, 

संवेदनािनष्ठ अिण काहीशी काव्यात्म ऄसतात. त्यांची शैली ईस्फुतृ, भावनाशील 

ऄनभुवाला ऄनकूुल ऄशी वाड.मयीन िकंवा संशे्लषणात्मक, प्रितमा- प्रतीकांचा वापर 

करणारी ऄसते. 

अत्मािवष्कार म्हणजे एक्स्पे्रशिनझमचा जन्म यरुोपमध्ये १९व्या शतकाच्या शेवटी 

झाला. पिहल्या महायदु्चाच्या असपासच्या काळात त्याचा प्रभाव सािहत्यावर पडू लागला. 

वास्तववादाच्या िवरोधात ईमटलेली ही प्रितििया होती. या वादाचा प्रभाव अशय व 

ऄिभव्यक्तीीवर पडला. अत्मािवष्काराच्या प्रेरणेमध्ये वैयिक्तीक भाव - भावना व जाणीव 

यांचा ईत्कट तसेच बंडखोर ऄिवष्कार होत ऄसतो. या पे्ररणेमध्ये व्यक्ती होणाऱ्या भावना 

तसेच जाणीव ऄितशयोक्ती, एकांगी अिण प्रस्थािपत व्यवस्थेला ईद्चवस्त करू आिच्छणाऱ्या 

ऄसतात.  
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ऄत्मािवष्काराच्या पे्ररणेतनू म्हणजेच तत्कालीन बंडखोरीतून या अत्मचररत्राचा जन्म 

झालेला ऄसला तरी काही स्थायी स्वरूपाचे सत्य यातनू शोधता येते. अधिुनक 

समाजव्यवस्थेचे जे ऄनेक दषु्पररणाम मानवी मनावर झाले िकंवा मानवी मनाची जी िविचत्र 

कंडी झाली. ती कंडी फोडण्याचा प्रयत्न या अत्मचररत्राच्या माध्यमातनू झालेला िदसतो. 

अधिुनक समाज व्यवस्थेतील स्पधाृत्मक जीवन, ढासळलेली कुटंुबव्यवस्था, 

सामािजक मलू्यांचा नकार, भ्रष्ट वतृ्तीने जगण्याची प्रवतृ्ती, व्यिक्तीस्वातंत्र्याच्या ऄितररक्ती 

कल्पना, स्वैराचारी वतृ्ती, मकु्तीजीवन, चंगळवाद, हव्यासाचा ऄितरेक, प्रचंड स्पधाृत्मक 

जीवन ऄशा ऄनेक गोष्टंमळेु पराकोटीची अत्मकंिद्रत वतृ्ती िनमाृण होते. याच्यात  भर 

म्हणजे समाजातनू िमळालेली ईपेक्षा, ऄपमान, पराभव, समाजािवषयीचा संताप या सवृ गोष्टी 

अत्मकंिद्रत पणाला बळ देतात. 

अत्मकंद्री वतृ्ती िनमाृण होण्यामागे अणखीही काही कारणे ऄस ू शकतात. काही 

वेळा एखाद्या सखुवस्त ू कुटंुबात जन्म झाल्यामळेु कोणत्याच गोष्टीची कमतरता नसते. 

चररताथाृसाठी व्यवसाय, व्यापार, ईद्योग, नोकरी करण्याचीही गरज नसते. ऄशा 

पररिस्थतीमध्ये ही व्यक्तीी एकलकंडी होते. समाजाशी ितचा संबंध तटुतो. त्यामळेु ऄशी 

व्यक्तीी स्वतःच्याच िवश्वात रमते. यातनूही अत्मकंद्रीतता  िनमाृण होउ शकते. 

वास्तिवक अत्मकंिद्रतता  येण्यासाठी काही बाह्य कारणे घडावी लागतात ऄसे 

नसते. काही व्यक्तींचा जन्मजात स्वभावच अत्मकंिद्रत ऄस ू शकतो. सािहित्यक, 

रोमँिटकवतृ्तीचे कलावंत त्यांचे भाविवश् व समाजव्यवस्थेत राहूनही अत्मकंद्री ऄसते. ऄशा 

व्यक्तीी स्वतःची स्वप्ने, भावना यांना प्रमाण माननू जगतात. त्यांची कलािनिमृती, 

सािहत्यिनिमृती ही त्यांच्या जीवनशैलीतनू, गरजेतनू साकार होते. त्यांची अत्मचररते्र  

अत्मकंिद्रत पे्ररणेतनू िनमाृण झालेली ऄसतात. 

अत्मचररत्राचे लेखन ह े म्हटले तर सोपे व म्हटले तर ऄवघड कायृ अह.े 

अत्मचरीत्र िलहीणे ह े कठीण का ऄसते? याचे कारण सत्यकथन. सत्यकथन हा 

अत्मचररत्राचा प्राण ऄसतो. दसुऱ्याबद्ङल बऱ्या- वाइट गोष्टी सत्य न सोडता सांगणे सोपे 

ऄसते, पण हाच िनयम स्वतःच्या बाबतीत लावणे कठीण ऄसते. मनषु्याच्या स्वतःच्या 

जीवनात घडलेली पण लोकांपढेु न अलेली दषु्कृत्ये, आतरांबद्ङलचे मनात अणलेले वाइट 
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िवचार, स्वतःच्या स्वभावातील दोष अत्मचररत्रात मांडणे ही गोष्ट चांगली ऄसली तरी 

कठीण ऄसते. प्रत्येक मनषु्य अपल्या अयषु्यातील काही गोष्टी जगाला कळू नयेत याबाबत 

शक्य िततकी खबरदारी घेत ऄसतो. मळुात अपले खरे व्यिक्तीत्व कोणते अह?े कसे अह?े 

हचे कळणे कठीण ऄसते. बऱ्याचदा अपण िमत्रांना िनराळे िदसतो, िप्रयकराला/ पे्रयसीला 

िनराळे िदसतो, शत्रूंना िनराळे िदसतो तर स्वतःला िनराळे िदसतो. या िनरिनराळ्या 

व्यिक्तीरेखापैकी अपले खरे व्यिक्तीत्व कोणते ह ेओळखणे कठीण ऄसते.  

अत्मचररत्रकाराने अपल्या जीवनाबद्ङल सत्यकथन करावे ही गोष्ट जरी खरी ऄसली 

तरी मनषु्याला स्वतःला अपल्या जन्मापासनूची पणूृ मािहती नसते. अपल्या बालपणातील 

िकती तरी  गोष्टी ठळकपणे अठवत नाहीत. ऄसे मानले जाते की मनषु्याला पाचव्या िकंवा 

सहाव्या वषाृपासनूच्या गोष्टी, घटना, प्रसंग अठवतात. पण त्यापवूीच्या मािहतीसाठी अइ- 

वडील िकंवा आतरांवर ऄवलंबनू राहावे लागते. नंतरच्या काळातील सदु्चा सवृच्या सवृ 

मािहती लक्षात राहते  ऄसे होत नाही. यातील ज्या गोष्टी मनात खोलवर िबंबलेल्या ऄसतात 

त्याच ठळकपणे अठवतात. 

अत्मचररत्रकाराच्या ऄंगी प्रामािणकपणा बरोबरच तटस्थ वतृ्ती ऄसावी लागते. 

एखाद्या गोष्टीकडे तटस्थवतृ्तीने पाहण्यासाठी ती गोष्ट आितहास जमा व्हावी लागते. गत 

अयषु्याकडे मनषु्य तटस्थ वतृ्तीने पाहू शकतो. कारण पवूी घडून गेलेल्या घटनांबद्ङल त्याच्या 

मनात वासना िशल्लक रहात नाहीत, तर त्या केवळ भावना राहतात. पवूाृयषु्यात व्यक्तीी 

स्वतःचा प्रदशृक ऄसते. स्वतःचे प्रदशृन करण्यात त्याला अनंद वाटतो. पण अयषु्याच्या 

ऄखेरीस तो स्वतःचा दशृक बनतो. स्वतःच्या जीवनाकडे पाहण्याची त्याची दृष्टी बदलते. ही 

दृष्टी कशी ऄसावी यािवषयी प्रा. ऄ. म. जोशी म्हणतात, ‚मनषु्याने स्वतःच्या जीवनाकडे 

पहावयाचे म्हणजे अपल्या जीवनाबद्ङलच्या वासनेची हकालपट्टी केली पािहजे, त्यािशवाय 

तटस्थवतृ्ती ऄंगी बाणणे शक्य नाही.‛ (चररत्र-अत्मचररत्र, पषृ्ठ ११०)  

अत्मचररत्रकाराने प्रामािणकपणाने अिण तटस्थवतृ्तीने अत्मपरीक्षण करून 

अपल्या ऄंतःकरणातील भावना, िवचार व्यक्ती केल्या पािहजेत. अपल्याला स्वतःबद्ङल 

सवाृत जास्त मािहती ऄसते म्हणनू ते िलिहणे सोपे ऄसते. पण स्वतःबद्ङल तटस्थपणे िवचार 
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करणे िकंवा िलिहणे ह ेऄत्यंत ऄवघड ऄसते. म्हणनू अत्मचररत्र हा सवाृत सोपा व सवाृत 

ऄवघड वाङमय प्रकार मानला जातो.  

अत्मचररत्र लेखनात ऄडचणी ऄनेक ऄसतात. ईपयकु्तीता स्व- ऄनभुवांचे समपृण 

अिण मनोरंजन या जमेच्या बाज ूबरोबरच अत्मश्लाघेचे अरोप होण्याची शक्यता ऄिधक 

ऄसते. तरीही अत्मचररत्र िलिहले पािहजे यािवषयी प्राध्या. ऄ. म. जोशी म्हणतात, ‚ चररत्र 

लेखनाप्रमाणेच अत्मचररत्र लेखन पढुील िपढीला तत्कालीन आितहासाचे व थोर परुुषांचे 

यथात्य ज्ञान व्हावे यादृष्टीन ेही अवश्यक अह.े‛ ( चररत्र-अत्मचररत्र, पषृ्ठ १२६) 

अत्मचररत्रांचा  एक फायदा म्हणजे दसुऱ्याच्या जीवनात अपल्याला अपले 

प्रितिबंब कमी प्रमाणात का ऄसेना पहायला िमळते. त्यातनू मनाला समाधान िमळते. 

प्रत्येकाच्या अयषु्यात घटना वेगळ्या ऄसल्या तरी जीवनतत्व एकच ऄसते. एक मनषु्य 

दसुऱ्या मनषु्यापासनू अत्मानभुव सहजपणे  िमळव ू शकतो                     

अत्मचररत्र हा एक कला प्रकार अह.े म्हणनूच तो वेडावाकडा कसाही बेडकलपणे  

हाताळून चालत नाही.  त्यामध्ये मानवी जीवनाचा, त्याच्या िवकासाचा, चैतन्यमय 

ऄनभुवांचा चढता अलेख ऄसावा लागतो. जे अत्मचररत्रकार ऄशा प्रकारचे कलात्मक 

भान राखतात त्यांची अत्मचररते्र प्रकढ, पररपक्व, ऄथृपणूृ व वेधक ठरतात. 

अत्मचररत्र लेखन कधी करावे, तसेच कधी संपवावे या प्रश्नाबरोबरच अत्मचररत्र 

कोणी िलहावे हा प्रश्नही महत्त्वाचा ऄसतो. यािवषयी डॉ. अनंद यादव म्हणतात, ‚व्यक्तीीला 

स्वतःच्या व्यिक्तीमत्त्वाची समाजातील स्वतःच्या ऄिस्तत्वाची, ऄिस्तत्वाच्या ऄथृपणूृत्वाची, 

कतृृत्वाची जेव्हा स्पष्ट जाणीव होते, तेव्हाच ितच्याकडून अत्मचररत्राची िनिमृती होउ 

शकते.‛ ( अत्मचररत्र मीमांसा, पषृ्ठ ५७) 

मध्ययगुीन काळात म्हणजेच १२वे शतक ते १८ व्या शतकाच्या ऄखेरपयंत 

अजच्या ऄथाृने एकही अत्मचररत्र िलिहलेले अढळत नाही. याचे कारण तत्कालीन 

समाजात दडल ेअह.े तत्कालीन समाजात व्यक्तीीला अपल्या व्यिक्तीमत्त्वाची, ऄिस्तत्वाची 

जाणीव करून दणेारी समाजाची जडणघडण झाली  नव्हती. या काळात मनषु्य स्वतःला 

अपण परमेश्वराच्या हातातील बाहुले अहोत, कोणत्याही गोष्टी परमेश्वराच्या अजे्ञिशवाय 

घडव ू शकत नाहीत. अपल्या वाट्याला अलेला जन्म, त्यातील सखुदःुखे अपल्या 
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पवृूजन्मीच्या कमाृमळेु प्राप्त झाली अहते अिण ती अपण भोगली पािहजेत, त्याला दसुरा 

पयाृय नाही ऄशी धारणा होती. तसेच अपली जात, धम ृ ,कमृ िकतीही दःुखकारक ऄसले  

तरी ती सांभाळण्यातच अपला परुुषाथृ अह.े यातनूच अपल्याला मकु्तीी िमळणार अह े

ऄशी भावना होती.  ह े जीवन जगत ऄसताना इश्वर भक्तीी केली तर अपल्याला मोक्ष 

िमळणार अह.े दहे हा क्षदु्र अह,े संसार म्हणजे माया अह,े परमेश्वरच सवृ कताृ-करिवता 

अह,े त्यामळेु त्यालाच शरण गेले पािहजे ऄशी त्यांची जीवनदृष्टी होती. त्यामळेु ऄशा 

समाजव्यवस्थेत अत्मचररते्र िनमाृण होउ शकली नाहीत. पण नामदवेादी संतांनी अपल्या 

ऄभंगातून अपले जीवन त्रोटक स्वरूपात मांडले अह,े हहेी येथे लक्षात घेतले पािहजे. 

१८४० नंतर महाराष्रात प्रबोधनाची लाट िनमाृण झाली. जनुी समाजव्यवस्था अिण 

पारलकिककवादी दृिष्टकोन मागे पडला अिण  भकितकवादी,  बिुद्चवादी दृिष्टकोन िनमाृण 

झाला. स्वातंत्र्य, समता, बंधतुा यासारखी  अधिुनक मलु्ये  समाजात रुज ूलागली.  व्यक्तीीला 

अपल्या ऄिस्तत्वाची, व्यिक्तीमत्त्वाची जाणीव िनमाृण होउ लागली. यातनूच अत्मचररते्र 

िलिहली  जाउ लागली. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात समाज अपल्या हक्कािवषयी ऄिधक जागरूक 

झाला. अपल्यावर होणाऱ्या ऄन्यायािवरुद्च, शोषणािवरुद्च संघिटत होउन लढा दउे 

लागला. पररणामी १९७०  नंतरच्या काळात महाराष्रात पनु्हा एकदा अत्मचररत्र लेखनाची 

लाट िनमाृण झाली. यािवषयी अनंद यादव म्हणतात, ‚ समाजव्यवस्थेत व्यिक्तीस्वातंत्र्याला 

जेव्हा प्रितष्ठा िमळते तेव्हा नवी नवी व्यक्तीीमत्वे अकाराला येतात. समाजात स्वतंत्रपण े

परािम करून ते स्वतःला घडव ूलागतात, तेव्हा समाजात अत्मचररत्राच्या लेखनाची प्रेरणा 

िनमाृण होउ शकते.‛ ( अत्मचररत्र मीमांसा, पषृ्ठ५८)   

मराठी सािहत्यात िििटश राजवट िस्थर होइपयंत चररत्र िकंवा अत्मचररत्र हा 

सािहत्यप्रकार म्हणनू रूढ झालेला नव्हता. अधिुनक काळातील सािहत्य क्षेत्रात ही 

संकल्पना ईदयाला येउन ती िवकिसत झाली. पाश्चात्य सािहत्यामध्ये चररत्र हा प्रकार 

आ.स.च्या पिहल्या शतकात तर अत्मचररत्र हा प्रकार आ.स.च्या चक्या शतकात रुढ  झाला. 

मराठी सािहत्यात मात्र तो एकोिणसाव्या शतकाच्या ईत्तराधाृत रूढ झाला.  
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प्रकरण - २ 

िस्त्रयाचं्या अत्मचररत्राचंी वाटचाल 

 

१) प्रास्तािवक  

२) १९६० पवृू काळातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

३) १९६० नंतरच्या काळातील िस्त्रयांची अत्मचरर    

३.१) सहजीवनपर अत्मचररते्र  

३.२) लेिखकांची अत्मचररते्र 

३.३) िशक्षणक्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

३.४) दिलत िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

३.५) सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंची अत्मचररते्र 

३.६) कलाक्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

४) समारोप  
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प्रकरण-२ 

िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांची वाटचाल 

१) प्रास्तािवक : 

एकोिणसाव्या शतकात महाराष्रात समाजप्रबोधनाची लाट ईसळली. ही लाट  

येण्यामागचे कारण म्हणजे स्त्रीिशक्षण ह े होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात िस्त्रयांचा 

स्वतःकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन बदलला. याबरोबरच समाजाचासदु्चा िस्त्रयांकडे पहाण्याचा 

दृिष्टकोन बदलला. याची काही कारणे तत्कालीन समाजात घडलेल्या घटनामध्ये अहते. 

दसुऱ्या महायदु्चामध्ये िस्त्रयांनी ऄनेक प्रकारची मदत केली. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये त्यांनी  

मोठ्या िहरररीने सहभाग घेतला . मोचे, अंदोलने, चळवळी करणाऱ्या  िस्त्रयांनी प्रसंगी 

तरंुुगवासही भोगला होता. या सवाृमळेु त्यांच्यात अत्मिवश्वास जागतृ झाला होता. या 

दरम्यानच्या काळात स्त्री िशक्षणाची लाट जोर खात होती. िशक्षणाची संधी िमळाल्यामळेु 

स्त्रीला अत्मभान अले. ती स्वतः िवषयी व समाजात घडणाऱ्या घटनांिवषयी जागतृ झाली. 

अपल्याला अलेले जीवनानभुव अपणही िलिहले पािहजेत या भावनेतून ितन े िलहायला 

सरुुवात केली. ऄथाृतच ही सरुुवात परुूषांच्या तलुनेत खपू ईिशराने झाली. 

एकोिणसाव्या शतकामध्ये स्त्री िशक्षणाला जास्त वाव िमळाला. त्यामळेु ईच्चवणीय 

तसेच बहुजन समाजातील तळागाळातील िस्त्रया सािहत्याच्या माध्यमातनू व्यक्ती होउ 

लागल्या. अपल्याला अलेले ऄनभुव, अपले जीवन ईलगडण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. 

या ऄनभुवांमध्ये प्रत्येक स्तरातील िस्त्रयांचे ऄनभुव िभन्न स्वरूपाचे अहते.  दिलत 

समाजातील िस्त्रया, भटक्या िवमकु्ती समाजातील िस्त्रयांचे ऄनभुव आतर समाजातील िस्त्रयांपेक्षा 

जास्त दाहक ऄसल्याचे िदसते. ग्रामीण भागातील िस्त्रयांचे ऄनभुव अणखी वेगळे अहते. 

कलाकार िस्त्रया, सामािजक कायाृत प्रत्यक्ष सहभाग घेतलेल्या िस्त्रया, नोकरी-व्यवसाय 

करणाऱ्या िस्त्रया अिण आतर संसारी िस्त्रया यांच्या जीवनानभुवांमध्ये खपू मोठा फरक 

जाणवतो. या सवृच क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांचा ऄभ्यास या प्रकरणामध्ये केला 

अह.े  
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१९६० मध्ये महाराष्र राज्याची स्थापना झाली अिण राज्याने िशक्षणक्षेत्रात खपू 

मोठे कायृ करण्यास सरुुवात केली. त्यामळेु राज्यात स्त्रीिशक्षणाची लाट िनमाृण झाली. स्त्री 

िशक्षणाला जास्त वाव िमळाल्यामळेु तळागळातील, बहुजन समाजातील िस्त्रया िशक्षण 

घेउन पढेु अल्या. अपण ऄनभुवलेले जीवन त्यांनी  सािहत्याच्या माध्यमातनू व्यक्ती 

करण्याचा प्रयत्न सरुू केला. त्यामळेुच स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात किवता, कथा, कादबंरी, 

चररत्र, अत्मचररत्र, आत्यादी वाड.मय  प्रकारांमध्ये त्यांनी लेखन केले.  स्वातंत्र्यपवृू व 

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाचा िवचार केल्यास स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात  मराठीमध्ये िस्त्रयांच्या 

अत्मचररत्रांची संख्या जास्त िदसते. 

२) १९६० पवृू कालखंडातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र : 

स्त्रीला परुुषािशवाय वेगळे ऄिस्तत्व नाही, ऄसे म्हणत ऄसतानाच िशक्षणामळेु खपू 

मोठे पररवतृन घडून अले. िशक्षणामळेु िस्त्रयांच्या मनात ऄिस्मता जागतृ झाली. यासाठी 

िशक्षणाबरोबरच द्रष्ट े समाजसधुारक, स्त्री प्रश्नासाठी चळवळ ईभारणारे कायृकते तसेच 

प्रजािहतदक्ष लोकनेते हसेदु्चा स्त्रीजीवन सधुारण्यासाठी कारणीभतू अहते. आतर 

सािहत्याबरोबरच िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रातनू स्त्रीजीवनातील बदल प्रभावीपणे व्यक्ती झाला 

अह.े १९६० पवृू कालखंडामध्ये काही मोजकीच अत्मचररते्र अढळतात. या 

अत्मचरीत्रामध्ये काही महत्त्वाचे प्रसंग, सहजीवनातील अठवणी या स्वरूपाची ही 

अत्मचररत्र अहते. पण त्याअधी मध्ययगुीन काळातील अत्मचररत्रांचा पररचय करून घेण े

अवश्यक अह.े 

मध्ययगुीन काळाचा िवचार केल्यास या काळात ‘अत्मचररत्र’ ऄसा ईल्लेख न 

करता स्वजीवन कथन ऄनेक संत िस्त्रयांनी केले अह.े यामध्ये संत नामदवेांचा अदशृ समोर 

ठेवत त्यांची पतुणी  नागरीने अत्मकथनपर अठ ऄभंग रचले अहते. यािवषयी ऄरुणा ढेरे 

म्हणतात, ‚संत नामदवेांची पतुणी नागरी िहचे अत्मकथनपर अठ ऄभंग प्राचीन मराठीतली 

स्त्रीरिचत पिहली अत्मकथा.‛ ( स्त्री सािहत्याचा मागोवा, खंड १, पषृ्ठ १४२) संत 

नागरीप्रमाणेच जनाबाइनेही अपल्या ऄभंगातनू त्रोटक स्वरूपात अपले जीवन व्यक्ती केले 

अह.े संत सािहत्याच्या कालखंडामध्ये संत तकुारामांची िशष्या संत बिहणाबाइने ऄभंग 

रूपात अपले भावजीवन ऄिधक स्पष्टपणे सांिगतले अह.े नागरी, जनाबाइ यांच्या 
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ऄभंगांमध्ये भक्तीीच्या ईमळ्यातनू अत्मजीवन व्यक्ती झाले अह;े पण बिहणाबाइचं्या 

अत्मकथनपर ऄभंगातनू जाणीवपवृूक स्वजीवन अले अह.े भक्तीीच्या वाटेने जाणाऱ्या 

बिहणाबाइनंा त्यांच्या पतीने िदलेला त्रास, घेतलेला संशय धीटपणे त्यांनी मांडला अह.े 

स्त्रीदहे हा परुुषांच्या ईपभोगाचे साधन बनल्यामळेु  बिहणाबाइचं्या मनाची झालेली कंडी 

अत्मचररत्रपर ऄभंगातनू व्यक्ती झाली अह.े 

संत नागरी, संत जनाबाइ, संत बिहणाबाइ यांच्या अत्मकथनांचा धागा पकडून पढेु 

िस्त्रयांनी अत्मिनवेदन केल्याचे अढळत नाही. कदािचत काळाने केलेल्या कंडीमळेु स्त्रीला 

ऄिभव्यक्ती होता अले नाही. हा काळ तब्बल पाच ते सहा शतकांचा होता ऄसे िदसते. या 

प्रदीघृ कालखंडात िस्त्रयांनी लेखन केल्याचे अढळत नाही. १९ व्या शतकात झालेल्या 

स्त्रीिशक्षणामळेु स्त्री पनु्हा व्यक्ती होउ लागली. स्वतःच्या आच्छा- अकांक्षा िनबंधामधनू िकंवा 

पत्रांमधनू सांग ूलागली. कथा, कादबंऱ्यातनू सामािजक प्रश्नांसंबंधी िवचार मांडू लागली. आ. 

स. १८५० मध्ये स्त्री िशक्षणाला प्रारंभ झाला. िस्त्रयांसाठी िशक्षणाची दारे खलुी झाली. पण 

२०वे शतक पणूृ होइपयंतच्या ५०वषाृत िशकलेल्या िस्त्रयांची संख्या ऄगदी तुरळक िदसते. 

१८५० ते १९०० पयंतचा ऄधृशतकाचा काळ हा िस्त्रयांच्या वैयिक्तीक व सामािजक दृष्टीने 

जागे होण्याचा काळ होता. नव्या ज्ञानाचा पररचय होण्याचा हा काळ होता. या काळात 

िस्त्रयांना समाजातील नवनवे प्रश्न कळू लागले. त्या ऄनषंुगाने समाजात होणारे बदल लक्षात 

येउ लागले. िस्त्रयांच्या वाङमय िनिमृतीच्या दृष्टीने पािहल्यास हा काळ पायाभरणीचा होता. 

या ५० वषाृत फार मोठी लक्षणीय ऄशी िनिमृती झाली नाही. याचे कारण म्हणजे 

अत्मिवश्वासाचा ऄभाव; तसेच अधिुनक वाङमयीन जािणवांशी त्या जोडल्या गेल्या 

नव्हत्या. या अधिुनक कालखंडामध्ये जी अत्मचररते्र िलिहली ती खालील प्रमाणे अहते :-  

२.१) रमाबाइ रानडे - अमच्या अयषु्यातील काही अठवणी (१९१०) 

 ‘अमच्या अयषु्यातील काही अठवणी’ ह ेअधिुनक काळातील स्त्रीने िलिहलेले 

पिहले अत्मचररत्र अह.े या अत्मचररत्रात न्यायमतूी महादवे गोिवंद रानडे यांच्या 

सहजीवनातील अठवणी रमाबाइनी सांिगतल्या अहते.१९०१ मध्ये न्यायमतूी रानडे यांचे 

िनधन झाले. त्यानंतर ९ वषांनी रमाबाइचं्या काही अठवणी ‘मनोरंजन ग्रंथ प्रसारक मंडळी’ 

तफे पसु्तकरुपाने प्रिसद्च केल्या. या अत्मचररत्राची सरुुवात न्यायमतूी रानडे यांच्या 
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पवृूजांच्या मािहतीपासनू न्यायमतूीचं्या मतृ्यपूयंत सांिगतल्या अहते. रमाबाइनंी न्यायमतूी 

रानडे यांच्या मतृ्यनंूतरचे जीवन या अत्मचररत्रात समािवष्ट केलेले नाही. 

महादवे रानडे ह ेअधिुनक  िवचारांचे होते. पण त्यांच्यावर नेहमी कुटंुबाचे वचृस्व 

होते. त्यामळेुच अपल्यापेक्षा २१ वषाृनी  लहान ऄसणाऱ्या रमाबाइशंी स्वतःची आच्छा 

नसतानाही  लग्न करावे लागले. यावर ईपाय म्हणनू  त्यांनी रमाबाइसारख्या बिुद्चमान 

मलुीला िशक्षणासाठी प्रोत्साहन िदले. त्यांना आगं्रजी िशक्षण िमळावे म्हणनू िवशेष व्यवस्था 

केली. पण कुटंुबातनू या िशक्षणाला िवरोध होउ लागला; तेव्हा मात्र ते रमाबाइचं्या पाठीशी 

खंबीरपणे ईभे रािहले नाहीत.  

या अत्मचररत्रात रमाबाइनंी अपले बालपण, महादवेरावांशी झालेला िववाह, 

त्यानंतर िशक्षणाची सरुुवात, कुटंुबातील िस्त्रयांकडून सोसावा लागलेला त्रास, महादवेरावांचे 

ऄिलप्तता धोरण, समजतुीने सहन केलेला ककटंुिबक िवरोध, सावृजिनक जीवनातील सहभाग 

ऄशा ऄनेक गोष्टी यात अल्या अहते. 

या अत्मचररत्रातनू रमाबाइचंी बिुद्चमत्ता व समजतूदारपणा व्यक्ती झाला अह.े 

रानड्यांनी रमाबाइचं्या जीवनाला अकार िदला होता. त्यामळेु रमाबाइनंी रानड्यांना 

दवेासमान मानले. रमाबाइ ंरानड्यांचा ईल्लेख ‘स्वतः’ ऄसा करतात.  

या अत्मचररत्रात रमाबाइ व महादवेराव यांचे सहजीवन तसेच त्यांचे सावृजिनक 

जीवन व कायृ व्यक्ती झाले अह.े या अत्मचररत्रातनू रमाबाइचंा समंजसपणा अिण 

महादवेरावांचे ईदारपण िदसते. 

रमाबाइनंी िस्त्रयांना मतदानाचा हक्क िमळावा म्हणनू प्रयत्न केले. सरुत काँग्रेसनंतर 

भरलेल्या िस्त्रयांच्या पररषदचेे ऄध्यक्षपद भषूिवले.पण या घटना अत्मचररत्रात अलेल्या 

नाहीत. महादवेराव यांच्या मतृ्यनंूतर रमाबाइनी केलेले सामािजक कायृही यात समािवष्ट 

झालेले नाही. त्यामळेु मराठीतील िस्त्रयांचे ह ेपिहले अत्मचररत्र रमाबाइ यांची संपणूृ जीवन 

कहाणी सांगणारे नाही ऄसे वाटते. 

२.२) यशोदाबाइ अगरकर -  यशोदाबाइ अगरकरांच्या अठवणी  (१९३६) 

रमाबाइ रानडे व यशोदाबाइ अगरकर या समकालीन लेिखका तसेच या दोघी 

समाजसधुारकांच्या पत्नी अहते. गोपाळराव अगरकर यांच्या मतृ्यनंूतर ४३ वषांनी 
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यशोदाबाइनी या अठवणी ऄकोला काँग्रेस किमटीचे कायृकते श्री मनुी यांना सांिगतल्या. 

त्यांनी त्या  िलहून काढल्या अिण  १९३८  नंतर त्या ‘स्त्री मािसका’तनू प्रिसद्च झाल्या. 

त्यानंतर ऄवघ्या वषृभरात म्हणजेच वयाच्या ७२ व्या वषी यशोदाबाइ यांचा मतृ्य ूझाला. 

या अत्मचररत्रामध्ये रमाबाइ प्रमाणेच यशोदाबाइ यांनी पतीच्या मतृ्यनंूतर स्वत:च्या 

जीवनाला स्थान िदलेले नाही. या अत्मचररत्रातनू अगरकरांचे व्यिक्तीमत्व स्पष्ट झाले अह.े 

अगरकरांनी िस्त्रयांच्या सधुारणेसाठी जे कायृ केले ते यात अले अह.े यशोदाबाइनी िशकावे 

ऄसे गोपाळरावांना खपू वाटले; पण त्यांच्या िवनवणीला यशोदाबाइ यांनी दाद िदली नाही. 

िशक्षकी  सेवा करणारे अगरकर सावृजिनक कायाृतही ऄगे्रसर होते; पण यशोदाबाइनी 

सावृजिनक के्षत्राशी फारसा संबंध ठेवला नाही. या अत्मचररत्रात यशोदाबाइनी ऄनभुवलेले 

सासर-माहरेचे संबंध, तेथील चांगले-वाइट ऄनभुव यांचे तपशीलवार वणृन केले अह.े 

अगरकरांचे िवचार पणूृतः यशोदाबाइ त्यांच्या ऄंतकरणात ईतरण्या अधीच गोपाळरावांचा 

मतृ्य ूझाला. कदािचत त्यामळेु यशोदाबाइ यांचे सावृजिनक जीवनातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले 

नाही. 

२.३) काशीबाइ कािनटकर - काशीबाइ कािनटकर यांचे अत्मचररत्र (१९८०) 

काशीबाइ कािनटकर यांच्या अत्मचररत्रामध्ये १८६१ ते १९४८ ऄसा प्रदीघृ 

कालखंड अला अह.े ह ेअत्मचररत्र डॉ. सरोिजनी वैद्य यांनी आ.स. १९८० मध्ये संपािदत 

केले. सरोिजनी वैद्य यांच्या मतानसुार याचा लेखनकाल १९२१ ते १९४८ ऄसा अह.े या 

अत्मचररत्रात काशीबाइ यांचे मतृ्यपूयंतचे जीवन ईलगडले अह.े काशीबाइ कािनटकर या 

मराठीतील मातब्बर लेिखका अहते. त्यांनी डॉ. अनंदीबाइ जोशी यांच्या चररत्र 

लेखनाबरोबरच ‘रंगराव’, ‘पालखीचा गंडा’ या कादबंऱ्या; ‘िशळोप्याच्या गप्पा’, 

‘चांदण्यातल्या गप्पा’  ह े कथासंग्रह; यािशवाय हररभाउ अपटे यांच्या पत्रांचे संपादन;  

नवयगु, मनोरंजन या िनयतकािलकातून सामािजक प्रश्नावर दजेदार लेखन केले. त्यांच्या 

लेखनातनू प्रगल्भ बिुद्चमत्ता अिण वैचाररकता िदसनू येते. ज्या काळात त्यांनी ह ेलेखन केले 

त्या पाशृ्वभमूीवर त्यांचे कायृ महत्त्वपणूृ अह.े 

काशीबाइचं्या अत्मचररत्रातनू स्त्री म्हणनू त्या काळात जे भोग िस्त्रयांच्या वाट्याला 

येत होते ते काशीबाइनीही भोगल्याचे िदसते. ऄवखळ अिण धीट  ऄसणाऱ्या काशीबाइना 
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बालपणी काश्याबाप ू म्हणत. काशीबाइ फारश्या सुंदर नव्हत्या. त्यामळेु लग्नानंतर त्यांच्या 

समुार संदयाृमळेु तसेच अधिुनक िवचारसरणीमळेु ऄनेकदा ऄपमािनत व्हावे लागले. िवशेष 

म्हणजे त्यांच्या पतीकडूनही त्यांची मानहानी झाली. िशक्षणामळेु त्यांच्यात िवचारीपणा 

िनमाृण झाला होता. त्यांना अपल्या समकालीन जगाचे चांगले ज्ञान होते. स्त्री जीवनातील 

प्रश्नांची तसेच होत ऄसलेल्या चळवळंची त्यांना जाणीव होती. त्यामळेुच सभा संमेलनातनू 

तसेच लेखनातनू िस्त्रयांच्या प्रश्नािवषयी त्यानी अवाज ईठिवला. पंिडता रमाबाइ रानडे 

यांच्या सेवासदनाच्या कायाृत त्या सहभागी झाल्या होत्या. शारदासदनच्या ईद्घाटन प्रसंगी 

ऄध्यक्ष पद भषूिवणारी पिहली स्त्री म्हणनू त्यांचा गकरवही झाला होता. काशीबाइना त्यांच्या 

स्वकतृृत्वामळेु समाजात मानसन्मान व गकरव प्राप्त झाला. या कायाृमळेु त्या गोिवंदराव 

कािनटकर यांच्या खऱ्या ऄथाृने सहधमृचाररणी बनल्या. 

काशीबाइचंे वेगळेपण त्यांच्या काळाच्या पाशृ्वभमूीवर नजरेत भरणारे अह.े रमाबाइ 

रानडे, अनंदीबाइ जोशी अिण पंिडता रमाबाइ यांच्या कायाृिवषयी लेखन करणाऱ्या त्या 

पिहल्या लेिखका अहते. स्त्री सधुारणेच्या चळवळीमध्ये त्या ऄग्रेसर होत्या. काशीबाइच्या 

अत्मचररत्रामध्ये पतीचररत्र नसनू त्यांच्या स्वतःच्या जीवन कायाृचे िचत्रण अले अह,े ही 

त्या काळाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट अह.े 

२.४) पावृतीबाइ अठवले - माझी कहाणी (१९२८) 

पावृतीबाइ अठवले यांचे माहरेचे नाव पावृतीबाइ बाळकृष्ण जोशी. त्यांचा जन्म 

१८७०  मध्ये कोकणात दवेरुख येथे झाला. त्यांना एकूण ऄकरा भावंडे होती. पावृतीबाइ  

यांचा िववाह ११ व्या वषी अठवले यांच्या घराण्यात झाला. त्यांचे पती पायाने ऄपंग होते. 

त्यामळेु समाजात त्यांना टोचनू बोलले जात ऄसे. पदरात एक लहान मलु ऄसताना त्या 

िवधवा झाल्या. गोदतुाइ या बहीणीमळेु पावृतीबाइ कव्यांच्या स्त्री-िशक्षण कायाृत अल्या. 

िवधवा गोदतुाइ पंिडता रमाबाइचं्या शारदा सदनमध्ये अश्रयास अल्यानंतर तेथील 

अधिुनक िवचारसरणीच्या प्रभावामळेु कुटंुबाचा अिण समाजाचा िवरोध न जुमानता धंडो 

केशव कवे यांच्याशी पनुिवृवाह केला. गोदतुाइच्या या धाडसी िनणृयाचा पररणाम िवधवा 

पावृतीबाइवर झाला. धंडो केशव कवे यांच्या अग्रहामळेु पावृतीबाइ िशक्षण घेउ लागल्या. 

पढेु त्यांनी पणु्याच्या हुजरूपागा शाळेतनू पदवी घेतली. िहगंणे येथील वातावरणाच्या 
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पररणामामळेु पावृतीबाइनंा िस्त्रयांसाठी प्रामखु्याने िवधवा िस्त्रयांसाठी कायृ करण्याची पे्ररणा 

िमळाली. त्यांनी पनुिवृवाह केला नाही पण अपले ईवृररत अयषु्य स्त्री प्रश्न सोडिवण्यासाठी 

कारणी यावे ऄसे ठरिवले. 

पावृतीबाइनी अपल्या मलुाच्या िशक्षणासाठी अश्रमामध्ये स्वयंपाकीण म्हणनू काम 

करण्याचे ठरिवले. अश्रमास अिथृक हातभार लावण्यासाठी त्या आगं्लंडमध्ये गेल्या. ितथे 

मोलकरणीची कामे करुन िमळणारा पगार अश्रमासाठी पाठवला.  

पावृतीबाइ बंडखोर होत्या. त्यांनी स्वतः िवधवेचे दःुख ऄनभुवले होते म्हणनूच आतर 

िवधवाच्या वाट्याला ऄसे  दःुख येव ूनये म्हणनू त्या पोटितडकीने बोलतात. केशवपण ही 

धािमृक गोष्ट ऄसनू त्याची सक्तीी िवधवावर होउ नये यासाठी त्यांनी प्रचार केला 

परदशेातील वास्तव्यानंतर पावृतीबाइचंे िवचार अधिुनक बनले. मलुा-मलुंच्या 

िववाहा संबंधीची त्यांची मते अधिुनक होती. िववाहाच्या बाबतीत अइविडलांनी मलुांच्या 

मताचा िवचार करावा अिण त्यानंतर ऄंितम िनणृय घ्यावा ऄसे त्यांना वाटते. मलुंना शालेय 

िशक्षणाबरोबरच गहृिशक्षण द्यावे ऄसेही त्यांचे मत होते. अपल्या दशेात िस्त्रयांच्या 

संदयृभावनांची वाढ झालेली नाही; ती होणे अवश्यक अह ेऄसे या अत्मचररत्रात म्हटले 

अह.े िवधवांनी छानछोकी पोशाख करू नये; ह ेसांगताना त्यांचे केशवपन करणे ह ेसदु्चा गैर 

अह े ऄसेही मत त्यांनी नंदिवले अह.े थोडक्यात परदशेातील वास्तव्य अिण दशेातील 

संिमणावस्थेतील समाजव्यवस्था ह े ऄनभुवलेल्या पावृतीबाइचंी मते या अत्मचररत्रात 

िदसतात. 

२.५) बाया कवे - माझे परुाण (१९४४) 

बाया कवे म्हणजेच पवूाृश्रमीच्या गोदतुाइ जोशी. त्यांचा जन्म २५ जानेवारी १८६३ 

मध्ये कोकणात दवेरुख येथे झाला. त्या बालिवधवा होत्या. वयाच्या ८व्या वषी बीजवराशी 

त्यांचा िववाह झाला अिण जेमतेम तीन मिहन्यात त्या िवधवा झाल्या. लग्न म्हणजे काय? 

िवधवा म्हणजे काय? ह ेकळायच्या अतच त्यांच्यावर ऄसे संकट अले.  माहरेची गररबी 

त्यामळेु त्यांची रवानगी सासरी झाली. त्यांच्या सासबूाइने मात्र त्यांना समजनू घेउन ऄनेक 

िहताच्या गोष्टी सांिगतल्या, अधार िदला. पण जंव्हा सासबूाइ अजारी पडल्या तंव्हा 

समाजाने गोदबूाइवर केशवपनाची बळजबरी केली.  त्यावेळी त्या २१ वषांच्या होत्या. 



21 

केशवपन केले नाही तर पडणारा मार अिण हाल यांना घाबरून गोदतुाइ केशवपनास तयार 

झाल्या. पण दर मिहन्याला होणाऱ्या या दःुखद प्रसंगाला त्या कंटाळल्या. यातनू सटुका 

झाली ती त्यांच्या भावाच्या बायकोच्या मतृ्यमूळेु. भावजयीच्या मतृ्यमूळेु भावाने त्यांना 

मुंबइला नेले. मुंबइत धंडो केशव कवे व लेिखकेच्या भावाचे कुटंुब एकत्र राहत होते. ितथेच 

गोदतुाइना िशक्षणाचे धडे िमळाले. आ.स. १८८९ मध्य ेशारदा सदनची स्थापना झाली अिण 

भावाने गोदतुाइना तेथे दाखल केले. शारदासदनमधल्या त्या पिहल्या िवद्यािथृनी होत्या. 

पंिडता रमाबाइ यांच्या िवचारांचा प्रभाव गोदतुाइ वर पडला. िशक्षण संपल्यानंतर १८९३ 

मध्ये गोदतुाइने धंडो केशव कवे यांच्याशी पनुिवृवाह केला. यानंतर त्यांचे नाव अनंदीबाइ 

ऄसे ठेवण्यात अले. श्री. कवे त्यावेळी फग्युृसन कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होते. ते सधुारक 

िवचारांचे होते. िवधवेचा पनुिवृवाह ही त्या काळातील खळबळजनक घटना होती. त्यामळेु 

िववाहानंतर सरुुवातीचे काही िदवस ते पणुे सोडून कोकणात राहायला गेले. 

धंडो केशव कवे सधुारक िवचारांचे ऄसले तसेच िस्त्रयांच्या प्रश्नाबाबत कायृ करत 

ऄसले तरी प्रत्यक्ष बाया कवे यांना त्यांचे ऄनभुव वेगळे अल्याचे या अत्मचररत्रावरून 

िदसते. बाया यांच्या बाळंतपणात ते ऄिलप्तपणा स्वीकारतात. त्यामळेु लेिखकेला खपू त्रास 

सोसावा लागत ऄसे. त्यामळेु लेिखकेने नागपरूला वषृभर राहून सइुनीचे प्रिशक्षण घेतले. ह े

िशक्षण स्वत:साठी तसेच समाजातील ऄनेक िस्त्रयांसाठी खपू ईपयोगी पडले. 

या अत्मचररत्रात लेिखकेने कवे यांच्या स्वभावािवषयी स्पष्ट मते नंदवली अहते. 

कवे यांनी केलेला पनुिवृवाह हा अपण करीत ऄसलेल्या सामािजक कायाृचा पाया घालणारी 

प्रत्यक्ष कृती करून दाखवायला हवी म्हणनू केला.  कवेना प्रपंचाचा िवचार करण्याची गरज 

वाटली नाही. त्यांनी लेिखकेला अपल्या िनणृय प्रिियेत सहभागी करून घेतले नाही. तरीही 

लेिखकेने ऄखेरपयंत कष्ट केले अिण  कवे यांच्या कायाृला हातभार लावला. अपल्या 

संसारािवषयी तसेच पतीिवषयी त्या सांगतात, ‚ एकंदरीत कवे फार शांत व धीम्यावतृ्तीचे. 

ऄत्यंत करारी, हकेट म्हणा. संसाराकडेही स्वतः मन घालीत नसत. तसेच मी केलेली गोष्ट 

त्यांनी नापसंत केली नाही. ऄथाृत या स्वभावामळेुच मलाही स्वतंत्रपणे ऄनेक गोष्टी करता 

अल्या व सवृ एकसतू्री झाले.‛ (माझे परुाण, पषृ्ठ ७४) 
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२.६) कमलाबाइ गोपाळराव दशेपांडे - स्मरण साखळी (१९४३) 

कमलाबाइ दशेपांडे यांचा जन्म २२ फेिवुारी १८९८ मध्ये झाला. त्यांचे वडील 

सािहत्यसम्राट न. िचं. केळकर  ईफृ तात्यासाहबे केळकर. कमलाबाइचंा िववाह १२व्या वषी 

गोपाळराव कुशाभाउ दशेपांडे यांच्याशी २८  मे १९९०  रोजी झाला. १९१२ मध्ये त्यांना 

पतु्रप्राप्ती झाली अिण गोपाळरावांचे अकिस्मक िनधन झाले. त्यावेळी त्या ऄवघ्या १५ 

वषाृच्या होत्या. तत्कालीन पद्चतीप्रमाणे केशवपन न करता सासरच्या मंडळंनी त्यांना 

सकेशा राहण्याची परवानगी िदली. पण समाजातनू मात्र त्यांना त्रास व ऄवहलेना सहन 

करावी लागली. तीन मिहन्यांचा मलुगा श्रीधर, िशक्षण पे्रमी सासरे अिण वाग्भट दशेपांडे 

यांच्यासारखे पे्रमळ दीर यांच्या अधाराने कमलाबाइनी वैधव्याचा अघात  पचवला. 

अधिुनक िवचाराच्या सासऱ्यानी त्यांना पढुील िशक्षण दणे्याचे ठरिवले. त्यामळेु त्यांनी 

पणु्याच्या हुजरूपागा शाळेत िशक्षण घेण्यास सरुुवात केली. १९१७ मध्ये त्या मॅिरक ईत्तीण ृ

झाल्या. त्यानंतर १९२०  मध्ये पणु्याच्या कवे िवद्यापीठातनू जी.ए. ची पदवी संपादन केली. 

याच काळात ऄण्णासाहबे िकलोस्करांनी स्त्रीने िशकले पािहजे, स्वावलंबी झाले पािहजे 

म्हणनू महाराष्रातील प्रत्येक िजल्ह्यात कन्याशाळेचा ईपिम सरुू केला होता. या 

ईपिमातील साताऱ्याच्या  शाळेत कमलाबाइनंी शाळा प्रमखुाची जबाबदारी स्वीकारली. 

पण त्यांच्या मनात पढुील िशक्षणाची ओढ कायम लागनू रािहली होती. ऄखेर १६ माचृ 

१९२६ मध्ये त्यांनी परदेशी प्रयाण केले. १९३१ मध्ये त्यांनी ‘द िचल्रन ऑफ एन्शन्ट 

आिंडया’ या िवषयावरील प्रबंध पणूृ केला अिण त्यांना झेकोस्लोिव्हया प्राग िवद्यापीठाची 

पीएच.डी. पदवी प्राप्त झाली. थोडक्यात सासर अिण माहरे यांच्या अधारामळेु िवधवा 

कमलाबाइ यांचे िशक्षण िनिवृघ्न पणूृ झाले. 

कमलाबाइ कतृव्यदक्ष, िशस्तिप्रय, ध्येयवादी होत्या. सामािजक कायाृची त्यांना 

अवड होती. अपल्या ईत्पन्नातील २० टक्के भाग त्या सामािजक कायाृसाठी दते होत्या. 

साताऱ्याची कन्या शाळा चालिवण्यासाठी त्यांनी ऄपार कष्ट घेतले. शाळेसाठी मलुी जमवणे, 

घरोघरी जाउन अिथृक मदत िमळिवणे. या बरोबरच त्यांनी शाळा सारवणे, िभंती रंगवणे 

ऄशीही कामे केली. हुजूरपागा येथील  मलुंच्या शाळेत मखु्याध्यापक म्हणनू काम करताना 

संचालक मंडळंशी मतभेद झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा िदला. या मतभेदाबद्ङलचा सिवस्तर 
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आितहास या अत्मकथनात अला अह.े पढेु त्यांनी पणुे िवद्यापीठात एम.ए.च्या 

िवद्या्यांसाठी मागृदशृक म्हणनूही काम केले. 

कमलाबाइनी समाजामध्ये िस्त्रयांना प्रितष्ठा िमळावी, त्यांना स्वािभमानाने, सन्मानाने 

जगता यावे म्हणनू खपू कष्ट घेतले. ‘केशवपन ही एक रूढी अह’े ितला स्मतृंमध्ये अधार 

नाही ह ेकायद्याने िसद्च केले. िवधवांना मंिदरात प्रवेश िमळाला पािहजे यासाठी  लढा िदला. 

मलुांप्रमाणेच मलुंनाही प्राथिमक िशक्षण सक्तीीचे केले पािहजे यासाठी ऄनेक सभांमधनू 

अवाज ईठवला. या मतासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या विडलांच्या िवरोधातही भाषणे 

िदली. त्यांनी सतीबंदी कायद्यापासनू ते िहदं ू कोडिबलापयंत िस्त्रयांसाठीच्या कायद्याचा 

ऄभ्यास केला अिण ‘िस्त्रयांच्या कायद्याची वाटचाल’ या महत्त्वपणूृ ग्रंथाचे लेखन केले. 

त्यांच्या या ग्रंथाला १९६१ चा न. िचं. केळकर हा वाङमय परुस्कार प्राप्त झाला. त्यांनी स्त्री 

गीतांचे संशोधन करून  ‘ऄपकरुषेय वांग्मय ऄथाृत स्त्री गीते’ या ग्रंथाचे लेखन केले. महषी 

ऄण्णासाहबे कवे यांच्या कायाृतनू पे्ररणा घेउन ‘भारत समाजसेिवका’ या संस्थेची स्थापना 

केली. या संस्थेद्रारे िस्त्रयांच्या प्रश्नाची सोडवणकू केली. कमलाबाइचंे ह ेसामािजक कायृ त्या 

काळाच्या दृष्टीने ऄत्यंत महत्त्वपणूृ अह.े  

२.७) लक्ष्मीबाइ िटळक - स्मिृतिचते्र (१९३४ ते १९३६ - खंड ४) 

१९६० पवूीचे सवाृत रृदयस्पशी अिण दजेदार अत्मचररत्र म्हणजे स्मतृीिचते्र अह.े 

१९३० मध्ये या अत्मचररत्र लेखनाला लक्ष्मीबाइनी प्रारंभ केला. १९३४  मध्ये पिहला खंड 

अिण १९३६ मध्ये या अत्मचररत्राचा चकथा खंड प्रिसद्च झाला. लक्ष्मीबाइ िटळक यांचे 

माहरेचे नाव मिनकिणृका नारायण गोखले. त्यांचा जन्म १ जनु १८६८ रोजी झाला. वयाच्या 

१५ व्या वषी त्यांचा िववाह नारायण वामन िटळक यांच्याशी झाला अिण त्यांचे नाव 

लक्ष्मीबाइ ऄसे ठेवण्यात अले. नारायणराव ह ेसदसदिववेकी, बिुद्चवादी अिण िचिकत्सक 

स्वभावाचे होते. त्यांनी लेिखकेला सवड िमळेल तसे िलिहण्या - वाचण्यास िशकिवले. 

 ‘स्मिृतिचते्र’ या अत्मचररत्रात िहदं ूसंस्कारांमध्ये वाढलेल्या लक्ष्मीबाइ कशा बदलत 

जातात याचा अलेख अला अह.े लक्ष्मीबाइ यांचा स्वभाव खेळकर, अनंदी व िवनोदी 

होता. स्वतःच्या स्वभावाचे वणृन करताना त्या मनाने व शरीराने अपण ‘िचवट’ अहोत 

ऄसा करतात. लक्ष्मीबाइचं्या विडलांनी अयषु्यभर सोवळे-ओवळे पाळले. ऄगदी 



24 

धान्यसदु्चा ते धउुन घेत, ऄशा वातावरणात लक्ष्मीबाइचंे बालपण गेले. तर सासरी सासरे 

यांचा स्वभाव ऄत्यंत िविक्षप्त. ‘सासरुवास’ या प्रकरणात सासऱ्यांच्या स्वभावािवषयी 

लक्ष्मीबाइनी िमिस्कलपणे लेखन केले अह.े लक्ष्मीबाइ यांच्यािवषयी नारायणरावांचे मत 

कलिुषत कसे होइल याचा सासरे फार प्रयत्न करत; पण नारायणराव पे्रमळ होते; तसेच ते 

किवमनाचे होते. त्यांची सतत भटकंती सरुू ऄसे. ऄनेकदा ते घर सोडताना तेथील सामान 

वाटून टाकत. तसेच किवतेच्या नादात ऄनेक गोष्टी िवसरत ऄसत. यामळेु लक्ष्मीबाइ व 

नारायणराव यांच्यात वाद होत. लक्ष्मीबाइ संसारात फार गरुफटलेल्या ऄसत अिण 

नारायणरावांना हचे अवडत नसे. नारायणरावांच्या स्वभावाचे ऄसे ऄनेक पैल ू या 

अत्मचररत्रात लक्ष्मीबाइनी ईलगडून दाखिवले अहते. 

 ‘स्मिृतिचत्रा’मध्ये नारायणरावांच्या धमांतरामळेु लेिखकेच्या जीवनावर झालेला 

पररणाम सिवस्तर अला अह.े ििस्ती लोकांच्याबाबत त्या काळात ऄनेक गैरसमजतुी 

होत्या. सोवळे-ओवळे पाळण्यात  िपढ्या न िपढ्या गेलेल्या लक्ष्मीबाइचं्या माहरेी या 

बातमीने खळबळ माजली. लक्ष्मीबाइचंी िस्थतीही सैरभैर झाली. त्या वेड्या होतील िकंवा 

जीव दतेील ऄशी भीती त्यांच्या बिहणीला वाटत ऄसे. या काळात लक्ष्मीबाइने किवतेला 

जवळ केले. यामळेु त्यांना मानिसक शांतता िमळाली. लक्ष्मीबाइनंी मात्र ‘िटळक कोठेही 

ऄसोत सखुी ऄसावेत’ एवढाच िवचार केला. नंतर िटळक व लक्ष्मीबाइ यांच्यात पत्रव्यवहार 

सरुू झाला. नगरवरून लक्ष्मीबाइ िटळकांना नवनव्या किवता पाठवत तर भइुजंवरून िटळक 

ििस्तांयनाचा ऄध्याय पाठवत. यातून त्या दोघांमधला दरुावा कमी झाला.  

लक्ष्मीबाइनंी ििस्ती धमृ स्वीकारलेल्या नवऱ्याकडे जाउ नये; ऄसे सवांचे मत होत 

ऄसताना िटळकांनी एका पत्रात ‘जगाने तलुा सोडले तरी मी सोडणार नाही’ ऄशा अशयाचे 

पत्र पाठवले. त्यामळेु लक्ष्मीबाइनी पतीकडे जाण्याचा िनणृय घेतला. या िनणृयाप्रत येइपयंत 

लक्ष्मीबाइचं्या मनाची चलिबचल ऄवस्था झाली ती ऄभ्यासण्यासारखी अह.े लक्ष्मीबाइ व 

नारायणराव यांची धमांतरानंतरची भेट या अत्मचररत्रात चररत्रात भावस्पशी शब्दात व्यक्ती 

केली अह.े 

लक्ष्मीबाइचं्या ििस्ती धमाृबद्ङलच्या मनातल्या शंका िटळकांच्या सहवासात नाहीशा 

झाल्या. अयषु्याच्या पवूाृधाृत सोवळेओवळे पाळणाऱ्या लक्ष्मीबाइ अता सवृच जाती-
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धमाृतील लोकांिवषयी सामंजस्याने, पे्रमाने वाग ू लागल्या. सवांच्यात िमसळण्यात त्यांना 

अनंद वाटू लागला. हकशीसारख्या ऄनाथ मुलीला त्यांनी अपल्या घरी अणनू, अइची 

माया िदली. दषु्काळामळेु िमशनरी बोिडंगमधील वीस-बावीस मलुांना काढून टाकले; तेव्हा 

घरची बेताची पररिस्थती ऄसतानाही लक्ष्मीबाइनी या मलुांना घरी अणले. स्वतःच्या 

मलुाला या मलुांशी जळुवनू घेण्यािवषयी समजावले. प्लेगच्या साथीत  लक्ष्मीबाइ व 

नारायणरावांनी खपू सेवा केली. धमाृच्या बाबतीत ही  लक्ष्मीबाइचंे  मतपररवतृन झाले. 

त्यामळेुच लक्ष्मीबाइनंी ििस्ती धमृ स्वीकारला.  

या अत्मचररत्रात लक्ष्मीबाइनंी अपल्या जीवनातील ऄशा ऄनेक छोट्यामोठ्या 

गोष्टी समािवष्ट केल्या अहते. या अत्मचररत्रातनू स्वतंत्र बाण्याच्या लक्ष्मीबाइ िदसतात 

२.८) िललाबाइ पटवधृन - अमची ऄकरा वषे (१९४५)    

िललाबाइ पटवधृन या माधव त्र्यंबक पटवधृन उफृ माधव जिूलयन यांच्या पत्नी. या 

अत्मचररत्रात माधवरावासोबतच्या ऄकरा वषांच्या वैवािहक जीवनातील अठवणी अल्या 

अहते. १९२८ मध्ये त्यांचा िववाह झाला. यावेळी िललाबाइ जी. ए. झाल्या होत्या. या 

िववाहाचा ऄनकूुल पररणाम माधवराव यांच्या जीवनावर झाला. माधवराव ह े किवमनाचे, 

ऄितसंवेदनशील स्वभावाचे तसेच थोडे लहरी होते. लीलाबाइनी ऄशा व्यक्तीीशी समजनू-

ईमजनू िववाह केला होता. त्यामळेु या सहजीवनात त्यांनी समजतुीचे धोरण ठेवले. 

िललाबाइ अिण माधवराव या दोघांनीही ह े िववाह बंधन समजतुीने िनभावले. 

िललाबाइचंा स्वभाव गंभीर ऄसल्यामळेु माधवरावांशी त्यांचे चांगले जमले. या 

अत्मचररत्रात माधवरावांच्या काही खटकलेल्या गोष्टीही लीलाबाइनी सांिगतल्या अहते. 

माधवरावांना पत्नीचा िवचार न घेता जेवणाची अमंत्रणे स्वीकारण्याची सवय होती. ऄथाृत 

चकतीस वषांच्या एकटेपणामळेु ऄसे होत ऄसेल. पण जेव्हा लीलाबाइनी यािवषयी बोलनू 

दाखिवले. तंव्हा ते म्हणतात, ‚खरंच तझुा ही याबाबतीत सल्ला घ्यायला पािहजे, ह े मी 

िवसरतोच. अज पयंत मला कुठेही एकट्याने जायची सवय, दसुऱ्या माणसाच्या सोयी 

गैरसोयंचा िवचार करायची मला पाळीच अली नाही,  त्यामळेु ऄसं होतं.‛ (अमची ऄकरा 

वषे, जोशी प्रकाशन, पणुे, प्रथमावतृ्ती १९४५,पषृ्ठ ३५) ऄशी प्रांजळ कबलुी माधवराव दतेात. 

थोडक्यात ऄशा समजतूदारपणामळेु दोघांचा संसार सामंजस्याचा, समजतुीचा झाला. 
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माधवराव लीलाबाइचं्या मनात अपल्यािवषयी कोणतेही गैरसमज राहू नयेत याची काळजी 

घेत िकंवा त्यांना सखु वाटेल, अनंद वाटेल ऄशा गोष्टी करण्या - बोलण्याकडे त्यांचा जास्त 

कल होता. या अत्मचररत्रात माधवराव यांच्या ऄखेरच्या िदवसातील वणृन अले अह.े 

मरणासन्न िस्थतीतही त्यांनी लेिखकेचा िवचार केला, त्यांना धीर िदला. या अत्मचररत्रातनू 

एक सजुान, समजतूदार जोडप्याचे वैवािहक जीवन व्यक्ती झाले अह.े  

२.९) लक्ष्मीबाइ पटवधृन - माझा नंदादीप (१९५२) 

ह ेअत्मचररत्र म्हणजे पती डॉ. पटवधृन यांच्या ऄसाधारण व्यिक्तीमत्वाची ओळख 

अह.े या अत्मचररत्रात लेिखकेने स्वतःच्या प्रितमेला गकण स्थान दउेन पतीचे चररत्र रेखाटल े

अह.े प्रितकूल पररिस्थतीमळेु लेिखकेला िशक्षणाची अवड ऄसनूही फारसे िशक्षण घेता 

अले नाही. त्यांना िशकिवण्याची हकस होती म्हणनू त्यांनी अपल्याला ज्या कला येत होत्या 

त्या आतर मलुंना िशकिवल्या. ईदाहरणाथृ- िशवणकाम, िवणकाम, कागदाची फुले, 

िचंध्यांपासनू िचते्र, सतू कातणे, आ. स्वदशेीची चळवळ सरुू झाल्यानंतर लेखीकेने स्वदशेीचा 

प्रसारही केला. 

२.१०) रमाबाइ केदार - वेचलेले मनी (१९५२)  

 ‘माझा नंदादीप’ या अत्मचररत्रा प्रमाणेच ह े सदु्चा पतीचररत्र अह.े पतीच्या 

िनधनानंतर मनाचा िवरंगळुा म्हणनू रमाबाइनंी या अत्मचररत्राचे लेखन केले. यािशवाय 

अपल्या पतीचा अदशृ मुला- नातवंडासमोर रहावा हा ही लेखनाचा ईद्ङशे अह,े ऄसे या 

अत्मचररत्रात सांिगतले अह.े केदार ह े नागपरू िवद्यापीठाचे कुलगरुू होते, तसेच ते 

कायदपंेिडत, वाङमय पे्रमी अिण राजकारण चतरू होते. त्यांनी िवद्याथी व लोकांचे िहत 

डोळ्यासमोर ठेवनू कायृ केले. या सवृ कायाृचा रमाबाइनंा ऄिभमान वाटत होता. यािशवाय 

रमाबाइवंर केदार यांचे खपू पे्रम होते. सासचू्या त्रासापासनू वाचिवणारा पती म्हणनूही 

रमाबाइनंा त्यांचा अधार वाटत ऄसे. केदार यांनी अइ व पत्नी या दोघंनाही िववेकबदु्चीने 

अिण चातयुाृने समान वागणकू िदली. या अत्मचररत्रात मलुाबाळांच्या पेक्षा  पती पे्रमाचा 

प्रभाव ऄिधक िदसतो. त्यामळेुच ह ेअत्मचररत्र म्हणजे केदार यांचे चररत्र अह.े 
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२.११) िगररजाबाइ केळकर - द्रकपदीची थाळी (१९५९) 

मराठीतील पिहल्या स्त्री नाटककार,  नाट्यसंमेलनाचे ऄध्यक्ष पद भषूिवणारी पिहली 

स्त्री म्हणनू िगररजाबाइ केळकर यांचे नाव प्रिसद्च  अह.े िगररजाबाइ यांचा िववाह वयाच्या 

१५ व्या वषी पिहली मलुगी ऄसलेल्या २८ वषांच्या ितजवराशी झाला. पण ससु्वभावी 

अिण पे्रमळ ऄसणाऱ्या सासरच्या मंडळीमध्ये त्या रमल्या. त्यांनी बरेचसे सािहित्यक कायृ 

व सामािजक कायृ ही केले. ईत्तम गिृहणी म्हणनू चांगलुपणा िमळिवलेल्या िगररजाबाइनी 

श्रद्चावतृ्तीने संत सज्जनांचे अशीवाृदही िमळिवले. संत माधवनाथांच्या भेटीनंतर त्यांना 

पारमािथृक मागाृची अवड िनमाृण झाली. साइबाबांचे स्वप्नात दशृन व गंदवलेकर 

महाराजांची समक्ष भेट घडल्याचे त्या सांगतात. 

िगररजाबाइना वाचनाचा छंद होता. धळु्याला त्या मामांकडे गेल्या तेव्हा त्यांच्या 

‘मनोरंजन’ मािसकातील बिक्षसाची जािहरात वाचनात अली. या मािसकासाठी त्यांनी 

पिहला लेख िलिहला अिण मनोरंजन मािसकाचे बिक्षस त्या लेखाला प्राप्त झाले. यानंतर 

त्यांनी वैिवध्यपणूृ लेखनाचा सपाटा चाल ूकेला. ज्ञानप्रकाश, खानदशे वैभव, अनंद, आत्यादी 

मािसकांमध्ये त्यांचे लेख, कथा, कादंबऱ्या प्रिसद्च झाले. यािशवाय ‘चंद्रकांत’ या वेदांतपर 

ग्रंथाचे भाषांतर; ‘ िस्त्रयांन ु स्वगृ’ ह ेगजुराती पसु्तकाचे ‘िस्त्रयांचा स्वगृ’ ह ेमराठी भाषांतर; 

गिृहणीभषूण भाग १ व २; ‘समाजिचते्र भाग-१ व २; परुुषांचे बंड, राजकुमार, सािवत्री ही 

नाटके; यािशवाय  अयेशा, केवळ िवश्रांतीसाठी, संसार सोपान, आत्यादी ऄसे वैिवध्यपणूृ 

लेखन त्यांनी केले. यािशवाय िविवध सािहत्य संमेलनामध्ये त्यांची व्याख्याने गाजली अहते. 

१९२७ मध्ये मुंबइ येथे भरलेल्या मराठी नाट्य संमेलनाच्या त्या ऄध्यक्ष होत्या. त्यामळेु 

नाट्यसंमेलनाचे ऄध्यक्ष पद भषूिवणारी पिहली स्त्री म्हणनूही त्यांची खपू प्रिसद्ची झाली. 

यािशवाय िविवध सािहत्य संमेलनामध्ये त्यांची व्याख्याने गाजली अहते. सावृजिनक 

जीवनात त्यांनी ऄनेक किमट्यांवर कायृ केले. स्वतःच्या वाचनाच्या छंदामळेु त्यांनी घरातच 

ग्रंथालय काढले होते. १९१९ मध्ये ‘भिगनीमंडळ’ ही खानदशेातील िस्त्रयांसाठी पिहली 

संस्था काढली. या संस्थेद्रारे िस्त्रयांचे ऄनेक प्रश्न सोडवले. अपले अयषु्य यशस्वी अिण 

समाधानाने जगलेल्या िगररजाबाइचं्या सवांगीण व्यिक्तीमत्त्वाची ओळख या अत्मचररत्रामध्ये 

होते. 
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 ३) १९६०  नंतरच्या काळातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र : 

१९६० नंतरच्या कालखंडात िस्त्रयांची अत्मचररते्र संख्यात्मक व गणुात्मक या दोन्ही 

दृष्टीने जास्त अहते.  पारंपररक संसारिचते्र, पितचररते्र ,सहचररते्र याही कालखंडात िलिहलेली  

अहतेच.  पण काही नवी क्षेते्र धुंडाळून या क्षेत्रात ितने लकिकक प्राप्त केला अह.े या 

कालखंडातील अत्मचररत्रामध्ये संसारी स्त्रीपासनू ते लोकसभेचे सदस्यत्व िमळिवलेल्या स्त्री 

पयंत सवृ क्षेत्रातील िस्त्रयांनी अपले ऄनभुव व्यक्ती केल ेअहते. 

३.१)  सहजीवनपर अत्मचररते्र :  

३.१.१) राधाबाइ अपटे - ढळला रे िदन सखया (१९५८) व ईमटलेली पावले(१९६१)  

राधाबाइ अपटे यांच्या या दोन्ही अत्मचररत्रातनू त्यांच्या पतीचे म्हणजेच अपटे 

गरुुजंचे कायृ व्यक्ती झाले अह.े पां. श्री. अपटे म्हणजेच अपटेगरुुजी यांच्या रूपाने 

राधाबाइनंा िवचारी, ध्येयवादी ,पत्नीच्या मतांचा अदर करणारा पती लाभला. िववाहानंतर 

अपटेगरुुजंनी राधाबाइकडून त्यांची अवड, ऄपेक्षा यािवषयी जाणनू घेतले. यावरून त्या 

काळात पत्नीचा अदर करणारा, पत्नीचे मत जाणनू घेणारा परुूष िमळणे दिुमृळ पण ह ेभाग्य 

राधाबाइ लाभलेऄसे िदसते. अपटे गरुुजी राष्रभक्ती होते. त्यांच्या समंजस स्वभावामळेु 

संसारातील ऄनेक ऄडचणी राधाबाइनी गोड मानल्या. राष्रकायाृत पतीची जी प्रितमा 

िदसली ती त्यांनी या दोन अत्मचररत्रामध्ये श्रदे्चने िलिहली. अपटे गरुुजी अजारपणामळेु 

िलहू शकत नव्हते, ते काम राधाबाइनी श्रदे्चने पणूृ केले. 

३.१.२) रमाबाइ लक्ष्मण साठे - अमच्या संसाराची पन्नास वष े(१९६३):-   

या अत्मचररत्रामध्य े रमाबाइनंी बालपण, लग्नातील काही अठवणी, दसुऱ्या 

महायदु्चातील िभतीदायक वातावरण, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा अनंदोत्सव, पतीप्रेम, पतीच्या 

कतृृत्वाचा ऄिभमान, प्रापंिचक जबाबदाऱ्या सांभाळून खार मिहला समाज व  िाह्मण सभा 

यांच्यासाठी केलेले समाज कायृ ऄशा ऄनेक अठवणी सांिगतल्या अहते. 

३.१.३) सत्यभामाबाइ सखुात्मे - गेल ेते िदवस ( १९६४):-  

समाधानी, प्रेमळ अिण कतृव्यदक्ष स्वभावाच्या  पती वासदुवेराव सखुात्मे यांच्या 

सोबत केलेल्या संसारामध्ये सत्यभामाबाइनंा जे कडू-गोड ऄनभुव अल े त्याच े िचत्रण या 

अत्मचररत्रात केले अह.े या बरोबरच तत्कालीन बालिववाहाच्या पद्चती, रीतीररवाज, रूढी- 
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परंपरा यांची मािहती अली अह.े  शेजारीपाजारी, स्नेही मंडळंकडून झालेली मदत  

यािवषयीची  मािहती यात अली अह.े याबरोबरच या अत्मचररत्रात तत्कालीन 

मध्यमवगीय िाह्मण कुटंूबाचे प्राितिनिधक िचत्रण  व्यक्ती झाल ेअह.े 

३.१.४) यशोदाबाइ जोशी - अमचा जीवन प्रवास (१९४०)  

या अत्मचररत्रामध्ये यशोदाबाइ व मोरोपंत जोशी यांच्या सहजीवनाचा प्रवास अला 

अह.े यशोदाबाइ यांचा जन्म आ.स. १८७४ मध्ये झाला. वयाच्या ६व्या वषी म्हणजेच १९८४ 

मध्ये त्यांचा िववाह १३ वषांच्या ऄण्णासाहबे ईफृ मोरोपंत जोशी यांच्याशी झाला. पढेु ते 

ऄमरावती शहरातील प्रख्यात वकी झाले. या अत्मचररत्रात लेिखकेने पतीचा ईल्लेख 

‘ऄण्णासाहबे’ ऄसा केला अह.े  १९४० मध्ये यशोदाबाइनी मलुीच्या अग्रहामळेु जोशी 

घराण्याचा पे्ररणादायी आितहास सांगण्यासाठी या अत्मचररत्राचे लेखन केले. त्यानंतर तब्बल 

१७ वषांनी म्हणजेच १९६५ मध्ये ते प्रकािशत झाले. या अत्मचररत्रात मोरोपंत जोशी व 

लेिखका यांच्या जीवनाचा आितहास अला अह.े खरेतर हा काळ पितपरायणवतृ्तीचा ऄसनूही 

यशोदाबाइनी स्वतःकडे अत्मसन्मानाने पािहले अह.े अपल्या ऄंगचे, गणु, कतृबगारी 

ठळकपणे रेखाटले अह.े यशोदाबाइने सनू, पत्नी, माता, अजी, सामािजक कायृकती या 

सगळ्या भिूमका जबाबदारीने पार पाडल्या. यशोदाबाइनी जीवनात जनु्या-नव्याचा मेळ 

घालत िनणृय घेतले. अपल्या घराण्यातील पारंपाररक खानदानी पद्चती त्यांनी स्वीकारल्या 

तसेच त्यांचे जाणे-येणे आतर ईच्चभ्र ूसमाजात होते त्यामळेु पाश्चात्त्य रीतीररवाज यांचेही पालन 

केले. त्यांचा स्वभाव काळानसुार बदलणारा  होता ह ेयावरून लक्षात येते.  

यशोदाबाइनी दादासाहबे िचटणीस यांच्या सहाय्याने १८९२ मध्ये ऄमरावती येथे 

‘विनता समाज’ या संस्थेची स्थापना केली. स्त्री हा घरातील एक महत्त्वाचा घटक ऄसनूही ती 

दलृुिक्षत, ईपेिक्षत घटक होते. ितचे िशक्षण अिण ईन्नती होणे अवश्यक अह,े या ईद्ङशेाने 

या संस्थेची स्थापना करण्यात अली. या संस्थेद्रारे िस्त्रयांच्या सवांगीण ईन्नतीसाठी ऄनेक 

कायृ करण्यात अले, या कायाृमध्ये काही आगं्रज िस्त्रयांची मदतही िमळाली. 

३.१.५) रुथबाइ िहवाळे - अमचे कृताथृ सहजीवन (१९६८) :- 

रुथबाइ यांचा िववाह डॉ. िहवाळे यांच्याशी झाला. डॉ. िहवाळे ह े िवद्याप्रेमी,  

व्यासंगी, कष्टाळू व ध्येयवादी होते. िशक्षणासाठी ते परदशेात गेले अिण ऄितशय कष्टाने 
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िशक्षण पणूृ केले. ऄत्यंत प्रितकूल अिथृक पररिस्थतीमध्ये रुथबाइनी अपल्या पतीला 

चांगली साथ िदली अिण ऄथाृजृनास मदत केली. या अत्मचररत्रामध्य ेडॉक्टरांसोबत त्या जे 

जीवन जगल्या त्याचे िचत्र अल ेअह.े 

३.१.६) शीलवती केतकर - मीच ह ेसांिगतले पािहजे (१९६९) :-  

या अत्मचररत्राद्रारे शीलवतीबाइनंी पती ज्ञानकोशकार श्रीधर व्यंकटेश केतकर 

यांच्यािवषयी समाजात पसरलेला गैरसमज दरू करण्याचा प्रयत्न केला अह.े ज्ञानकोशकार 

केतकर ह े िशष्टाचार न पाळणारे, खादाड, अळशी ,गबाळे  राहणारे ऄसे ऄनेक गैरसमज 

पसरले होते. शीलवतीबाइनी ह ेगैरसमज खोडून काढण्याचा प्रयत्न या अत्मचररत्राद्रारे केला 

अह.े मळूच्या भारतीय नसणाऱ्या शीलवतीबाइनंा भारतािवषयी प्रेम होते.  डॉ. श्रीधर केतकर 

यांच्यावर एखाद्या भारतीय पितव्रता स्त्रीप्रमाणे त्यांनी श्रद्चा, िनष्ठा ठेवली. शीलवतीबाइचंे  

केतकरावर  डोळस प्रेम होते. म्हणनूच त्यानी केतकरांचे व्यसनाधीनतेचे दोषही  स्पष्टपणे 

सांिगतले. पत्नी म्हणनू स्वत्व िटकवनू शीलवतीबाइनंी डॉ.केतकरांवर प्रेम केले. पण अपली 

परवानगी न घेता काँग्रेस सदस्यत्वासाठी भरलेला ऄजृ यािवषयी त्यानी नाराजी व्यक्ती केली. 

यावरून त्यांचा स्वािभमानी स्वभाव लक्षात येतो. 

३.१.७) जानकीबाइ फडणवीस - स्मरण माला (१९७०) :-  

जानकीबाइ म्हणजे पणु्याच्या डॉ. गणेश गद ेयांच्या कन्या . गदे यांचे घराणे श्रीमंत, 

खानदानी व प्रितिष्ठत होते. या घराण्याचे संस्कार अपल्यावर झाल्याच े जानकीबाइ 

ऄिभमानाने नमदू करतात. त्यांचा िववाह फडणीस घराण्यात झाल्यानंतर त्या कोल्हापरूला 

रहायला अल्या. अपल्या पतीचा ईल्लेख त्या ‘माझे दवे’ ऄसा करतात. या अत्मचररत्रात 

लेिखकेने सासर-माहरे मधील जीवन व्यक्ती केले अह.े फडणीस यांच्या मतृ्यनंूतर म्हणजेच 

आ.स. १९५१ ते १९५५  या काळात जानकीबाइनंी ह े अत्मचररत्र िलिहले. या 

अत्मचररत्रातील ‘शोकाश्र ूिसंचन’ ह े प्रकरण करुण रसाने भरले अह.े 

३.१.८) प्रिमला भालेराव - ऄश्वत्थाची फुले (१९७२) :-  

प्रिमला भालेराव यांनी या अत्मचररत्रात अपले गिृहणी अिण पररचाररका या 

कायाृतील ऄनभुव व्यक्ती केले अहते. अपली मलुगी नीट सशु्रषुा झाली नसल्यामळेु मतृ्य ू

पावल्याच्या भावनेतनू प्रिमलाबाइनी आदंरू येथे  सन १९३६ ते ३८ या तीन वषाृच्या काळात  
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पररचाररकेची पदवी संपादन केली. डॉ. भालेराव यांच्या वैद्यकीय व्यवसायाला परूक ऄशी ही 

पदवी घेतली. पण त्या काळात पररचाररकाकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोण चांगला 

नव्हता. मराठवाड्यासारख्या भागात या व्यवसायामळेु त्यांना ऄनेक बरे- वाइट ऄनभुव 

अले. पण समाजाच्या प्रितिियांचा िवचार न करता त्यांनी या पेशामध्ये स्वतःला झोकून 

िदले. डॉ. भालेराव यांच्या हॉिस्पटलमध्ये त्यांना मदत करताना नांदडेमधील स्त्री वगाृसाठी 

आतर मैित्रणंच्या मदतीन े ऄनेक ईपिम केले. प्रिमलाताइ यांच्या काळातील मराठवाडा 

िस्त्रयांच्या बाबतीत मागास िवचारांचा होता. त्या काळात सवृच िस्त्रयांसाठी पडदा पद्चती 

होती. पण या पद्चतीला न जमुानता प्रिमलाताइ अधिुनक पद्चतीने जगल्या. संसार अिण 

व्यवसाय यांची सरेुख सांगड घातलेल्या प्रिमलाबाइचंे ह ेअत्मचररत्र स्व - जीवनाबरोबरच 

तत्कालीन ककटंुिबक सामािजक, राजकीय जीवनाचे िचत्रण अह.े 

३.१.९) अनंदीबाइ िवजापरेू- ऄजनुी चालतेची वाट (१९७२) :-  

अनंदीबाइ यांनी अपल्या िवरंगळु्यासाठी तसेच ऄंतःकरणातील दाटून अलेले 

दःुख हलके व्हावे म्हणनू अत्मचररत्र िलिहले अह.े अइ- विडलांच्या अग्रहामळेु त्यांचा 

िववाह  जास्त वयाच्या तसेच ऄनरुुप नसलेल्या गणपतराव िवजापरेु यांच्याशी  झाला. 

त्यामळेुच गणपतरावाबद्ङल लेिखकेला प्रेम वाटले नाही. तसेच त्यांचे मन संसारात रमल े

नाही. त्यामळेुच ग.वा. बेहरे यांची ओळख झाल्यानंतर पती, मलेु यांचा त्याग करून त्या बेहरे 

यांच्याकडे गेल्या. पण बेहरे यांनी लेिखकेच्या प्रेमाचा गैरफायदा घेतला. बेहरेे यांचे 

अपल्यावर खरे प्रेम नाही ह ेलक्षात अल्यावर अनंदीबाइनंी त्यांचाही  त्याग केला अिण 

एकाकीपणे राहू लागल्या. 

या अत्मचररत्रामध्य े अनंदीबाइनंी अपल्या व्यिक्तीमत्त्वाच े ऄनेक पैल ू ईलगडून 

दाखिवले अहते. अनंदीबाइनंा िशक्षण, वाचन, िवणकाम, भरतकाम याबरोबरच पोहणे, 

घोड्यावर बसणे ऄशा ऄनेक गोष्टंचे छंद होते. त्यांनी संगीत, िचत्रकला, नाट्यकला  ऄवगत 

केल्या होत्या. यािशवाय ऄत्यंत िजद्ङीने अिण िचकाटीने त्यांनी निसंगचा कोसृ ही पणूृ केला 

होता. आतके सारे चांगले गणु ऄसनूही प्रेमाच्या बाबतीत त्यांचा िनणृय चकुला. अपल्या 

बंडखोर व महत्त्वाकांक्षी स्वभावामळेु त्यांनी दःुखाला अमंत्रण िदले. थोडक्यात ह े

अत्मचररत्रजीवनात कसे वागावे, िनणृय घ्यावेत यािवषयी  खपू काही िशकवनू जाणारे अह.े  
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३.१.१०) सिुशलाबाइ अठवल े-अंब्याचा टाळा (१९७४) :- 

सिुशलाबाइ यांच्या सासबूाइ (पावृतीबाइ)  लेिखकेला टोचनू बोलताना ‘अंब्याचा 

टाळा’ ऄसे म्हणत. त्यामळेुच लेिखकेने अपल्या अत्मचररत्राला ‘अंब्याचा टाळा’ ऄसे 

नाव िदले अह.े या अत्मचररत्रामध्ये लेिखकेचे साित्वक, ससंुस्कृत, प्रांजल व्यिक्तीमत्व व्यक्ती 

झाल े अह.े ह े अत्मचररत्र गद्य अिण पद्य िमिश्रत अह.े या अत्मचररत्राचे शब्दांकन 

शांताबाइ यांनी केले अह.े या अत्मचररत्रातनू सशुीलाबाइचंा मलुा- नातवंडावर िवलक्षण 

प्रेम करणारा, ससंुस्कार करणारा, कतृव्यदक्ष अिण प्रेमळ स्वभाव व्यक्ती होतो. अपल्या 

जीवनात त्यांनी जे ऄनभुव घेतले ते अत्मचररत्रात मांडले अहते. संसार सखुी करण्याची 

जबाबदारी स्त्रीची ऄसते. स्त्री वरील या जबाबदारीची जाणीव करून दतेाना त्या म्हणतात, 

‚संसार वस्त्र झळुझळुीत राहायला स्त्रीला रफूची कला ऄवगत हवी. संसारात कुठेतरी 

केव्हातरी धस लागणारच. पण रफू करता येइल तर ह ेधस वेळेवर सांधले जाउन, संसारातील 

नवेपणा िटकून राहील.‛   ( अंब्याचा टाळा, पषृ्ठ ३४) 

३.१.११) सरोिजनी सारंगपाणी - ददुवैाची दोन हात(१९७५)  

सरोजनी सारंगपाणी यांच्या ददुवैी जीवनाची मनाला चटका लावणारी कहाणी या 

अत्मचररत्रात अली अह.े आ. स. १९७१मध्ये त्यांचा जन्म झाला.  ऄत्यंत िजद्ङीने, कष्टाने 

त्यांनी मॅिरकच्या परीक्षेत  यश िमळिवले. सधुारक िवचारांच्या विडलांनी महािवद्यालयीन 

िशक्षणासाठी त्यांना प्रोत्साहन िदले. सरोिजनीबाइचं्या अइना मात्र मलुंच्या िशक्षणाची 

अस्था नव्हती. त्यामळेु त्यांनी िशक्षणात ऄनेक ऄडथळे अणले. िवशेष म्हणजे सधुारकी 

िवचारांच्या  विडलांनी कुटंुबिनयोजनाकडे दलृुक्ष केले. त्यामळेु लेिखकेची परीक्षा व अइच े

बाळंतपण या गोष्टी एकत्रच येत गेल्या. त्यामळेु नाआलाजाने लेिखकेला िशक्षण ऄध्याृवरच 

सोडावे लागले.  लेिखकेचा िववाह झाला तोही एका डोळ्याने ऄध ूऄसणाऱ्या व स्वभावान े

लबाड अिण दषु्ट प्रवतृ्तीच्या व्यक्तीीशी.  लेिखकेन े अपल्या भोळ्याभाबड्या अिण 

प्रामािणक स्वभावाप्रमाणे अपल्या नवऱ्याला महािवद्यालयीन जीवनातील प्रेमािवषयी 

सांिगतले. याप्रसंगी लेिखकेचा  प्रामािणकपणा लक्षात न घेता नवऱ्याने त्यांना अयषु्यभर 

छळले. सासरच्या मंडळंनीही त्यांचा  खपू छळ केला.  थोडक्यात ददुवैाशी लढा दते 
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लेिखकेचे जीवन संपले. त्यामळेु त्यांनी अपल्या अत्मचररत्राला ‘ददुवैाशी दोन हात’ ऄसे 

नाव िदले अह.े 

३.१.१२) अशालता  सावे – पाना अडचे फूल (१९७५) 

ह ेअत्मचररत्र पत्र रूपामध्ये िलिहले ऄसनू यातनू लेिखकेचे रिसक व संवेदनशील 

मन व्यक्ती झाले अह.े या अत्मचररत्रामध्ये लेिखकेने जे मनात अल ेते थेट सांिगतले. यातनू 

त्यांचा बेडर स्वभाव िदसतो. अनंद साधले यांच्यावर लेिखकेची श्रद्चा होती. त्यांना 

िलिहलेल्या पत्रातनू लेिखकेची जीवन कहाणी ईलगडत जाते. लेिखकेची घरची पररिस्थती 

गररबीची अिण यातच लहानपणीच विडलांचे छत्र हरपल्यामळेु त्यांनी पडेल ते काम केले. 

घरची शेती ऄसल्यामळेु डोक्यावर टोपली घेउन बाजारात जाण्यास त्यांना कमीपणा वाटला 

नाही. या अत्मचररत्रामध्य ेतत्कालीन स्त्रीजीवनाचे, एकत्र कुटंुब पद्चतीमधील वातावरणाचे 

सुंदर िचत्रण अले अह.े वडीलधाऱ्यांच्या धाकािवषयी तसेच प्रेम, शालीनता, नम्रता या 

गणुांची जोपासना कुटंुबात कशा प्रकारे केली जात होती याचे सिवस्तर िचत्रण अल ेअह.े 

३.२) लेिखकांची अत्मचररते्र :- 

३.२. १) अनंदीबाइ िशके - सांजवात (१९७२)  

अनंदीबाइनंी मराठा समाजातील स्त्रीचे प्राथिमक स्वरूप या अत्मचररत्रामध्य े 

रेखाटले अह.े अनंदीबाइ स्वभावाने बंडखोर होत्या. त्यांनी विडलांच्या िवरोधाला डावलनू 

निसंगचे िशक्षण घेतले व सेवा सरुू केली. त्या काळात नसृच्या कामाची ईपयकु्तीता लोकांना 

पटत होती. विडलांना मात्र अपल्यासारख्या ईच्च घराण्यातल्या  स्त्रीने ह ेकाम करावे ह ेमान्य 

नव्हते. पढेु अनंदीबाइनी िवठ्ठल रामजी िशंदे यांच्या ऄस्पशृ्योद्चार, सहभोजन या कायाृमध्ये 

सहभाग घेतला. अनंदीबाइनी गजुरातमध्ये बराच काळ वास्तव्य केले.  त्यामळेु त्यांच्या 

अत्मचररत्रामध्ये तेथील शैक्षिणक, सामािजक, सांस्कृितक जीवनािवषयी मािहती अली 

अह.े या अत्मचररत्रामधनू अनंदीबाइचंी प्रसन्न अिण मधरु शैली व्यक्ती झाली अह.े 

अनंदीबाइचंे िवचार त्यांच्या काळाच्या पढुचे होते.  मलुंचा िववाह हा त्या अिथृक 

दृष््टया स्वावलंबी झाल्या िशवाय करू नये ऄसे त्यांचे ठाम मत होते. ‘मराठािमत्र’ या 

मािसकाचे संपादक िशवराम िशके यांच्याशी त्यांचा प्रेमिववाह झाला. त्यांच्या या िववाहाला 

घरातनू तसेच समाजातनू खपू िवरोध झाला. ऄगदी  कोटृकचेऱ्यासदु्चा  झाल्या. ह े सवृ 
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ऄनभुव अनंदीबाइनंी धीटपणे अपल्या अत्मचररत्रात मांडले अहते. या अत्मचररत्रात 

त्यांचा बंडखोर स्वभाव, कणखर व समंजस ऄसे व्यिक्तीमत्व व्यक्ती झालेले अह.े 

अनंदीबाइनंा लेखन, वाचनाचा छंद होता. सभा संमेलनामध्ये त्या सहभागी होत 

ऄसत. १९३६ मध्ये जळगाव येथील सािहत्य संमेलनाच्या त्या स्वागताध्यक्ष होत्या. १९३८ 

मध्ये पणुे येथे भरलेल्या ऄिखल भारतीय मराठा मिहला पररषदचे्या पिहल्या ऄिधवेशनाच्या 

त्या ऄध्यक्षा होत्या. अकाशवाणीवरूनही त्यांची ऄनेक भाषणे प्रसाररत झाली अहते. 

त्यांनी गजुराती पसु्तकांचे ऄनवुादही केले अहते. थोडक्यात ज्या काळाच्या पाशृ्वभमूीवर 

अनंदीबाइचंी वैचाररक जडणघडण झाली ती लक्षात घेता  त्यांनी घेतलेली झेप ककतकुास्पद 

अह.े 

३.२. २) मालती दांडेकर - सहवास (१९७७)      

मालती दांडेकर म्हणजेच पवूाृश्रमीच्या ऄंब ूिनजसरेु. त्यांचा िववाह वयाच्या १५/१६ 

व्या वषी सांगली िजल्ह्यातील बधुगाव येथील माधव दांडेकर यांच्याशी झाला. मालतीबाइनंा  

वाचनाची अवड होती म्हणनू माधवरावांनी स्त्री मािसक घरी मागिवण्यास सरुुवात केली. पढेु 

याच मािसकात मालतीबाइनी लेखन केले व त्या लेिखका म्हणनू प्रिसद्च झाल्या. 

या अत्मचररत्रामध्ये मालतीबाइनंी अपल्या जीवनातील ऄनेक दःुखावर कशी मात 

केली ह ेसांिगतले अह.े पण अपल्या जीवनातील दःुखाना पाल्हाळ न लावता त्या केवळ 

नंदवल्या अहते. यामध्ये त्यांच्या तरुण मलुाचा मतृ्य,ू पती माधवराव यांना अलेला 

पॅरािलसीस ऄटॅक, त्यांना स्वतःला झालेल्या कॅन्सरचे दःुख, आत्यादी बद्ङल त्यांनी फारस े

िलिहले नाही. परंतु अपली लेखन प्रििया, ककटंुिबक सकख्य याबद्ङल मात्र भरभरून िलिहले 

अह.े थोडक्यात ह ेतपृ्त लेिखकेचे अिण  गिृहणीचे अत्मचररत्र अह.े 

३.२. ३) आिंदरा संत - मदृगंध (१९८६) 

आिंदरा संतांनी या अत्मचररत्रामध्ये त्यांच्या व्यिक्तीगत जीवनाबरोबरच त्यांची  काव्य 

िनिमृतीप्रििया सदु्चा ईलगडून दाखिवली अह.े आिंदरा संत यांचे बालपण बेळगाव पररसरात 

गेले. किवमनाच्या आिंदरा संत पणु्याच्या फग्युृसन कॉलेजमध्ये िशकत ऄसताना त्यांची 

ओळख कवी अिण िनबंधकार श्री नारायण संत यांच्याशी झाली. पढेु या ओळखीचे रुपांतर 
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प्रेमात व नंतर िववाहात झाले. नारायण संत यांचा सहवास मात्र त्यांना फार कमी लाभला. 

िववाहानंतर ऄवघ्या ऄकराव्या वषी नारायण संतांचा ऄकाली मतृ्य ूझाला. 

आिंदरा संत व नारायण संत यांनी ह ेऄकरा वषांचे सहजीवन प्रसन्नपणे जगले.  दोघेही 

किवमनाचे ऄसल्यामळेु त्यांनी दोघांच्या किवता ‘सहवास’ या काव्यसंग्रहात प्रिसद्च केल्या. 

आिंदराबाइनंी नंतर ऄनेक वषे  प्राध्यापक व प्राचायृ म्हणनू कायृ केले. या अत्मचररत्रात 

आिंदराबाइनंी त्या काळातील िमळवत्या िस्त्रयांची सखु-दःुखे व्यक्ती केली अहते.  स्त्रीला 

ऄथाृजृनाचा िनभेळ अनंद िमळू शकत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्ती केली अह.े या 

अत्मचररत्रामध्ये स्व-ऄनभुव  अिण िचंतनशील िवचार सहजपणे मांडले अहते. 

३.२. ४) िशररष पै - विडलांच्या सेवेसी (१९८७) 

या अत्मचररत्रात िशररष पै यांनी अपले वडील अचाय ृप्रल्हाद ऄते्र, अइ  सधुा  

ऄते्र, पती व्यंकटेश पै अिण स्वतःचे ऄशा चार जणांच्या अठवणी, अत्मचररत्राचे चार 

िवभाग करून सांिगतल्या अहते. स्वतंत्र िवचारांच्या बंडखोर स्वभावाच्या िशरीष पै  यांना 

अइविडलांच्या िवभक्ती राहण्यामळेु भोगावे लागलेले एकटेपण, घसुमट व्यक्ती केली अह.े  

व्यंकटेश पै यांच्याशी झालेल्या पररचयानंतर जे  वैवािहक जीवन त्या जगल्या तेथेही त्या 

ऄसमाधानी रािहल्या. त्यांचे वैवािहक जीवन ही संघषृमय होते. पण  त्यांची सािहित्यक 

जडणघडण िकंवा कारकीद ृ मात्र यशस्वीपणे पढेु जात होती.  अपल्या सािहत्य क्षेत्रातील 

यशाबद्ङल वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर, िवजय तंडुलकर यांचे ऊण त्यांनी व्यक्ती केल े

अह.े या अत्मचररत्रातनू िशरीष पै यांचे गुंतागुंतीचे जीवन फार त्रोटकपणे व्यक्ती झाल ेअह.े 

३.२. ५ ) मिलका ऄमर शेख - मला ईध्वस्त व्हायचंय (१९८४)  

सपु्रिसद्च कलावंत ऄमर शेख यांची कन्या ऄसल्यामळेु मिलका यांना 

लहानपणापासनू सभा, नाटक, िचत्रपट, प्रदशनेृ यांचा सहवास लाभला. वाड.मयािवषयीचे 

प्रेम त्यांच्या मनात लहानपणी रुजले. त्यामळेुच वयाच्या ३०व्या वषी ‘त्यांनी मला ईध्वस्त 

व्हायचंय’ ह ेअत्मकथन िलिहले. त्यांनी सािहित्यक अिण दिलत पँथरचे कायृकते नामदवे 

ढसाळ यांच्याशी  प्रेमिववाह केला. पण दोन्ही घरातील ककटंुिबक पररिस्थतीत खपू ऄंतर 

होते. मिलका यांचे िववाहपवृू जीवन सखुात, अनंदात गेले होते. पण लग्नानंतर त्यांना ढसाळ 

यांच्यासोबत झोपडपट्टीत राहावे लागले. िववाहानंतर सरुुवातीच्या काळात ढसाळ  
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मिलकाशी समंजसपणे वागले. मिलकाना झोपडपट्टीत राहायला  जमणार नाही म्हणनू 

कामगार वस्तीत भाड्याचा फ्लॅट घेतला. मिलका यांनीही प्रेमापोटी सवृतोपरी तडजोड 

स्वीकारली. परंतु नव्या नवलाइचे िदवस संपल्यानंतर त्यांच्या लक्षात अल े की ढसाळाच े

कायृकते त्यांचा चैन िवलास व व्यसनी स्वभाव या वरच्या खचाृपोटी मिलकाचे दािगने 

िवकले गेले. त्यानंतर घरातल्या वस्त ूगहाण टाकणे, िवकणे सरुू झाल.े मिलका यांच्यावर 

ढसाळांच्या व्यिक्तीत्व व कायाृचा प्रभाव जोपयंत होता तोपयंत सवृ ठीक चालले.  पण 

ढसाळांचा लहरीपणा, आतर पे्रमप्रकरणे, वेश्यांचा सहवास या गोष्टी मिलका यांच्या नजरेत 

अल्यानंतर अता नम्रतेने व समंजसपण ेवागनू चालणार नाही म्हणनू त्यांनी ढसाळांशी संघषृ 

सरुू केला. संपणूृ पररिस्थतीचा ऄभ्यास केल्यानंतर स्त्रीच्या समस्येची िबजे अपल्या समाज 

रचनेत अहते याची त्यांना जाणीव झाली. त्यामळेुच या परुुषप्रधान संस्कृतीिवरुद्च बंड 

करण्याची भाषा या अत्मचररत्रात केली अह.े ह ेअत्मचररत्र म्हणजे लहान वयात संघषृमय 

जीवनाला सामोरे गेलेल्या एका धाडसी तरुणीचे मनमोकळे अत्मकथन अह.े 

३.३) िशक्षणक्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

३.३.१) सधुा ऄते्र - गोदातरंग (१९६९)- 

सधुा ऄते्र यांच्या या अत्मचररत्रात त्यांच्यावर अइच्या मानिसक अजारामळेु 

बालपणापासनू पडलेल्या ककटंुिबक जबाबदारीमळेु हरवलेले बालपण त्यामळेु त्यांच्या 

मनावर झालेला पररणाम रेखाटला अह.े १९३१ मध्य े त्या आगं्लंडला िशक्षणासाठी जाणार 

होत्या. पण दरम्यान ऄत्र्यांकडून िववाहाचा प्रस्ताव अल्यामळेु त्या िशक्षण रद्ङ करून 

िववाहाला तयार झाल्या. त्यावेळी त्यांना ऄत्र्यांच्या वकृ्तीत्व अिण ‘झंडूची फुले’ या  

काव्यसंग्रहामळेु िवशेष अकषृण वाटले. पण लग्नानंतर त्यांना ऄत्र्यांच्या पिहल्या लग्नाबद्ङल 

तसेच ऄिनतीकारक वतृनाबद्ङल कळत गेले. त्यावेळी अपल्याला फसवले गेल्याचे दःुख 

झाले. पण या गोष्टीचा संताप, चरफड अत्मचररत्रात व्यक्ती झालेला नाही. सधुाताइ यांचा 

मवाळ स्वभाव याला कारणीभतू ऄसेल. 

सधुाताइनंी नािशक येथील रेिनंग कॉलेजात िशिक्षका तसेच सपुररटंडंट म्हणनू काय ृ

केले अिण चांगल्या कायाृमळेु नावलकिकक िमळिवला.  तेथील मलुंना अइच ेप्रेम िदले. 

रेिनंग कॉलेजात नोकरी करण्यापवूी त्यांनी पणु्याच्या हुजूरपागा शाळेत २० वषे िशिक्षका 
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म्हणनू कायृ केले.  िशक्षण क्षेत्रातील एकूण कायाृतून त्यांचा प्रेमळ पण िशस्तिप्रय स्वभाव, 

मलुंच्या सवांगीण िवकासासाठी झटणारा स्वभाव िदसतो. सधुाताइनंी िवद्यािथृनी प्रमाणेच 

सहकारी िशक्षकांनाही ऄडचणीत मदत केली. िशक्षकांच्या चांगल्या गणुांचे ककतकु केले. 

सधुाताइना वाचनाबरोबरच बॅडिमंटन, टेिनस या खेळाची अवड होती. याबरोबरच 

भरतकाम, िवणकाम, पंिटंग, पेटी व सतारवादन ऄशा कलांची अवड होती. 

सधुाताइचं्या या अत्मचररत्रांमधनू त्यांच्या संसाराचे, िशक्षण क्षेत्रातील कायाृचे, 

अचाय ृ ऄते्र यांच्या जीवनातील प्रसंगांचे याबरोबरच तत्कालीन सामािजक, राजकीय, 

वाड.मयीन घडामोडी व्यक्ती झाल्या अहते.  

३.३.२) समुतीबाइ शहा -  ह ेगीत जीवनाच े(१९७१) 

अजन्म ऄिववािहत राहून स्त्रीिशक्षण संस्था चालिवणाऱ्या समुतीबाइ यांचे ‘ह े गीत 

जीवनाच’े ह े अत्मचररत्र १९७१ मध्ये प्रकािशत झाले. या अत्मचररत्रात तत्कािलन 

स्त्रीिशक्षणाची अिण िवधवा िस्त्रयांच्या जीवनाची  दयनीय ऄवस्था व्यक्ती झाली अह.े 

समुतीबाइ यांचा जन्म गुंजोटी (िजल्हा सोलापरू) येथे वैभवसंपन्न, परोपकारी सत्शील 

घराण्यात झाला. त्यांच्या बालिवधवा अत्या क्षलु्लीका राजलुमती  यांच्या िशक्षणासाठी 

बनारस होउन अणलेल्या श्री. पंढारकर गरुुजीमळेु लेिखकेने िशक्षणाचे धडे लहानपणी 

घरीच िगरवले. िववेकानंद यांच्या चररत्राच्या प्रभावामळेु िह्मचयाृिवषयी त्यांच्या मनात 

अकषृण िनमाृण झाल.े वयाच्या २१व्या वषी त्यांनी मनुी  शांितसागर महाराज अिण मनुी 

समंतभद्र महाराज यांच्या साक्षीने िह्मचय ृव्रत घेतले. अत्या राजलूमती व काका वालचंद 

शहा यांच्या भक्कम पािठंब्यामळेु ऄगदी लहान वयात त्यांनी स्त्रीिशक्षण कायाृचा प्रारंभ 

केला. स्त्री-परुुष िशक्षणासंदभाृत त्यांनी राधाकृष्णन, पंिडत मदन मोहन मालवीय, आत्यादी 

िशक्षणतज्ज्ञांशी चचा ृकेली. या चचेमध्य ेस्त्री-परुुषांना िशक्षणाचा समान हक्क ऄसला तरी 

व्यावहाररक िशक्षणाबाबत मलूभतू प्रकृती व प्रवतृ्ती यांचा िवचार करून ते िदले पािहजे ऄसे 

स्पष्ट झाले. ह ेमत समुतीबाइनंी पटले नाही. त्यांनी या िवरुद्च अवाज ईठवला नाही कारण 

कदािचत काळाच्या मयाृदा ऄसतील िकंवा स्वीकारलेल्या कायाृत िवघ्न येउ नये म्हणनूही 

कठोर पावले ईचलली नसतील पण समुतीबाइचंी सहिशक्षणाला मान्यता होती. 
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१९५२ मध्य े समुतीबाइनंी स्त्री िशक्षणाचा प्रसार व्हावा, आगं्रजी, संस्कृतच्या 

िशक्षणाची सोय व्हावी यासाठी ‘ भारत मिहला िशक्षण मंडळा’ची स्थापना केली. या िशक्षण 

संस्थेद्रारे त्यांनी िस्त्रयांसाठी  िशक्षणाची सिुवधा िनमाृण केली. समुतीबाइनंी लोकमान्य 

िटळक, महात्मा गांधी, धंडो केशव कवे, आत्यादी राष्रीय नेत्यांचा, िशक्षण तज्ज्ञांचा सहवास 

लाभला. घरातील तसेच बाहरेील संस्कार घेउन समुतीबाइनंी ईच्च दजाृचे जे काय ृ केले, 

त्याचा पट या अत्मचररत्रात ईलगडला अह.े 

३.४) दिलत िस्त्रयांची अत्मचररते्र :- 

३.४.१) मकु्तीा सवृगोड - िमटलेली कवाडे (१९८३) 

मकु्तीा सवृगोड या  दिलत चळवळीतील कायृकत्याृ अहते. त्यांचा जन्म सोलापरू येथे 

झाला. त्यांचे वडील शेकू साळवे भारतीय रेल्वेमध्ये पॅसंजर रायव्हर होते. घरच्या 

चळवळीच्या वातावरणाचा प्रभाव मकु्तीा यांच्यावर झाला. विडलांनी त्यांच्या िशक्षणाला 

प्रोत्साहन िदले. त्यामळेु त्या मॅिरक पयंत िशकल्या. विडलांच्यामळेु डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकर यांच्या िविवध कायृिमांना त्यांना जाता अले. मकु्तीा यांचा िववाह पोलीस 

आन्स्पेक्टर शंकरराव सवृगोड यांच्याशी झाला. त्यानंतर त्या मुंबइस राहू लागल्या. मुंबइतील 

नायगाव, वरळी, दादर, आत्यादी िठकाणी त्यांनी १९ मिहला मंडळे स्थापन केली. मुंबइ येथे 

१९४५  मध्ये भरलेल्या ऄिखल भारतीय दिलत मिहला पररषदचे्या ितसऱ्या ऄिधवेशनाच्या 

त्या ऄध्यक्ष होत्या. अपल्या भाषणात त्यांनी िशक्षणाच े महत्त्व तसेच स्त्री-परुुष समतेच े

िवचार सांिगतले. ऄस्पशृ्य मिहलांच्या सभांमध्ये स्त्री संघटना व बालसंगोपन या िवषयावर 

िवचार मांडले. १९५९  ते १९६५  या काळात त्यांनी ‘भारत सेवक समाज’ या राष्रीय 

संस्थेच्या पणुे िजल्ह्याच्या मानद संघटक म्हणनू काय ृकेले. 

 ‘िमटलेली कवाडे’ या अत्मचररत्रात मकु्तीा सवृगोड यांनी स्वतःच्या जीवन कहाणी 

बरोबरच तत्कालीन सामािजक सधुारणा व अंबेडकरी चळवळीचे महत्त्वाच ेपैल ूव्यक्ती केल े

अहते. अपले संसारी जीवन जगत ऄसताना सामािजक बांिधलकीचे भान ठेवनू कृती 

करणाऱ्या कायृकतीचे ह ेअत्मचररत्र अह.े 
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३.४.२) शांताबाइ कृष्णाजी कांबळे - माझ्या जन्माची िचत्तरकथा (१९८६) 

शांताबाइ यांचा जन्म सोलापरू िजल्ह्यातील महुद बदुु्रक येथे महार कुटंुबात झाला. 

त्यांनी आयत्ता ितसरी पासनू शालेय िशक्षणासाठी हाल-ऄपेष्टा सहन करून िशक्षण पणू ृकेले 

अिण अपल्या िशक्षकी पेशाची सरुुवात कुडृुवाडी येथनू सरुू केली. शांताबाइ कांबळे 

म्हणजे प्रिसद्च सािहित्यक ऄरूण कांबळे यांच्या मातोश्री. दिलत मिहला लेिखकेचे ह ेपिहल े

अत्मचररत्र अह.े १८८२  मध्ये ‘ पवूाृ’ या मािसकात ते प्रिसद्च झाले. त्यानंतर १९८६ मध्ये 

पसु्तक रुपाने प्रिसद्च झाले. शांताबाइनी  िशिक्षका तसेच िशक्षण िवस्तार ऄिधकारी म्हणनू 

कायृ केले. 

शांताबाइनंी ऄितशय कठीण पररिस्थतीतून िशक्षण घेतले. िशकलेल्या मलुीसाठी  

विडलांनी िशक्षक नवरा िमळवनू िदला पण त्या नवऱ्याने दसुरे लग्न केले. त्यामळेु 

शांताबाइचं्या वाट्याला एकटेपण अले. या काळात त्यांना विडलांनी अधार िदला. १९४२ 

मध्ये शांताबाइ कुडृुवाडी येथे िशिक्षका म्हणनू काम करू लागल्या. त्यानंतर शांताबाइ यांचे 

दसुरे लग्न करून दतेील या शंकेमळेु त्यांचा नवरा ऄधनू मधनू त्यांच्याकडे राहायला येउ 

लागला. याच पररिस्थतीत त्यांना दोन मलेु झाली. त्यापैकी एक म्हणजे सािहित्यक ऄरूण 

कांबळे होत. िशक्षणामळेु ऄिस्मता जागतृ झालेल्या, जनु्या - नव्या िवचारांना अपल्या 

कृतीत मेळ घालणाऱ्या एका सहनशील स्त्रीचे ह ेअत्मचररत्र अह.े 

३.४.३) बेबी कांबळे – िजणं अमच ं(१९८६)  

बेबी कांबळे म्हणजे पवूाृश्रमीच्या बेबी काकडे. त्यांचा जन्म परंुदर तालकु्यातील 

िवरगाव येथे  आ. स.१९२९  मध्ये महार समाजात झाला. त्यांचे अजोबा आगं्रजांचे बटलर होते; 

तर वडील पंढरीनाथ ह ेठेकेदार होते. बेबीताइ यांचे  बालपण अजोळी गेले. वयाच्या १३व्या 

वषी त्यांचा िववाह कंडीबा कांबळे यांच्याशी झाला. बेबीताइचं्या विडलावर डॉ. 

बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या िवचारांचा प्रभाव होता. जेजरुीच्या जत्रेतील बाबासाहबेांचे 

ओजस्वी भाषण ऐकून मलुीला त्यांनी फलटणच्या शाळेत दाखल केले.  

बेबीताइनी या अत्मचररत्रात स्वतःच्या जीवनाबरोबरच तत्कालीन ग्रामीण भागातील 

दिलत जीवन व्यक्ती केले अह.े तसेच डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या सभांचे िवस्ततृ वणृन 

केले अह.े 
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३.४.४) मंगला केवले – जगायचंय... प्रत्येक क्षण (१९९६)  

ह ेअत्मचररत्र म्हणजे प्रितकूल पररिस्थतीवर मात करत जीवन साथीदाराला चांगली 

साथ दणेाऱ्या मंगल यशवंत केवले यांचे समंजस सहजीवन अह.े चमृकार समाजातील मंगल 

केवले व यशवंत केवले यांचा खडतर जीवनप्रवास यात अला अह.े मंगल यांनी कठीण 

पररिस्थतीला तंड दते बी.कॉम. पयंतचे िशक्षण घेतले. अिण बँकेत नोकरीला लागल्या. 

त्यांचे पती यशवंत यांनी बटू पॉिलश करत, रेल्वेमध्ये हरतऱ्हचे्या वस्त ूिवकत, ऄनेक छोट्या 

नोकऱ्या करत डॉक्टरी पयंतचे िशक्षण पणूृ केले. डॉ. यशवंत यांनी याही पररिस्थतीत ऄनेक 

कला व छंद जोपासले. रिसकतेने जगले. अपल्या समाजाला सभ्यता िशकवण्याचा प्रयत्न 

केला. स्कूटरवरून प्रवास करताना एका छोट्या ऄपघातात त्यांचा मतृ्य ूझाला. मंगल यांनी 

या अत्मचररत्रात अपल्या सहजीवनाची ऄपरूी कहाणी सांिगतली अह.े 

या काळात कुमदु पावडे यांचे ‘ऄंत:स्फोट’, जनाबाइ गीऱ्ह े यांचे ‘मरणकळा’ ही 

दिलत िस्त्रयांची अत्मचररते्र प्रिसध्द झाली.      

३.५) सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंची अत्मचररते्र :- 

३.५.१) पावृतीबाइ ठंबरे - मी अिण बालकवी (१९८२)   

पावृतीबाइ ठंबरे म्हणजे बालकवी त्र्यंबक बापजूी ठंबरे यांच्या पत्नी. या 

अत्मचररत्रामळेु बालकवंचे गहृजीवन, संसारी जीवन प्रकाशात अले अह.े पावृतीबाइचंा  

जन्म १९०१  मध्ये खानदेशातील ऄसोदे येथील िवनायक जोशी यांच्या पोटी झाला. त्या 

एकुलत्या एक होत्या. त्यांना सवृजण जीजी म्हणत. त्यांचे बालपण सखुात, अनंदात गेले. 

त्यांचे वडील पोस्टात मास्तर व शाळेत िशक्षक म्हणनू काम करत होते. त्यामळेु त्यांनी 

लेकीला घरीच २ आयत्ता िशकिवले. तेवढ्या िशक्षणावर  पावृतीबाइना ईत्तम िलिहता-वाचता 

येत होते. 

वयाच्या ८ व्या वषी पावृतीबाइचंा िववाह १६ वषांच्या बालकवंशी झाला. 

बालकवी ह ेप्रितभावंत अिण मनाने संवेदनशील होते. पण ककटंुिबक वादाच्या प्रसंगी त्यांनी 

पत्नीवर ऄन्याय केला ऄसे या अत्मचररत्रातनू िदसते. अइ व पत्नी यांचे मन सांभाळण्याचा 

प्रयत्नही प्लेगच्या साथी दरम्यान घडलेल्या घटनेतनू िदसते. पण अइ व भावाच्या 

सांगण्याच्या अहारी जाउन बालकिवनी  ‘पावृतीबाइचं्या विडलांनी अपल्यावर िवषप्रयोग 
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केला’ ही गोष्ट अंधळेपणाने स्वीकारली.  त्यामळेु पावृतीबाइचं्या विडलांनी घेतलेल्या 

िनणृयामळेु पावृतीबाइनंा माहरे पारखे झाले. कोणताही दोष नसताना  त्या त्रास सहन करत 

जगल्या. 

अत्यंितक मानिसक तणावाखाली ऄसताना बालकवंचा रेल्वे ऄपघातात मतृ्य ू

झाला. ऄनेक वतृ्तपत्रांनी ‘पत्नी सखु िमळत नसल्यामळेु बालकिवनी अत्महत्या केली’ ऄसे 

म्हणत अत्महत्येच ेखापर पावृतीबाइवर फोडले. पावृतीबाइनी याचे ईत्तर या अत्मचररत्रात 

िदले अह.े त्या म्हणतात, ‚ मी पषु्कळ वेळा पसु्तकातनू व पेपरमधनू वाचले की कै. 

बालकवंना पत्नीचे सखु िमळत नसल्यामळेु  त्यांनी अत्महत्या केली. वाचकहो, ह ेवाचनू 

मला फार वाइट वाटते की केवढी ही ऄफवा?  घरातला सासरुवास िकती होत ऄसे ह ेजगाने 

कधी पािहलेय  काय?  नवऱ्याचे सखु िमळू नये ऄसे कोणाला वाटेल?…. बायांचे अयषु्य 

पतीिशवाय सनेु ऄसते. पती नसला म्हणजे बाइची एखाद्या मोलकरणीची व्यवस्था होते.‛ ( 

मी अिण बालकवी, १९८२, पषृ्ठ ७४) 

बालकवंच्या मतृ्यनंुतर १९२० मध्ये पावृतीबाइ पणु्याच्या सेवासदनमध्य े

िशक्षणासाठी गेल्या. अपण बालकवी यांची पत्नी अहोत ऄशी अपली ओळख न सांगता 

ितथे दाखल झाल्या. बालकवंच्या मतृ्यनंूतर जवळपास ६० वष ेत्यांनी एकटीने जीवनप्रवास 

केला. हा सवृ प्रवास साध्या, सोप्या शैलीत या अत्मचररत्रात व्यक्ती केला अह.े 

३.५.२) माधवी दसेाइ - नाच ग घमुा (१९८८)  

माधवी दसेाइ या सपु्रिसद्च सािहित्यक रणिजत दसेाइ यांच्या पत्नी होत. या 

अत्मचररत्रामध्ये त्यांनी अपल्या वैवािहक जीवनासह अपल्या संपणूृ पवूाृयषु्यावर प्रकाश 

टाकला अह.े 

माधवी दसेाइ यांच्या अइ म्हणजे जनु्या जमान्यातील िमस लीला या ऄिभनेत्री होत. 

त्यांचे वडील कोण ह े मािहत नाही. बेळगावमध्ये अजीकडे (अइच्या अइ ) त्या राहत 

होत्या. लेिखका ९वषांची ऄसताना लीलाबाइनी त्यांना पणु्यास नेले. तेथे सपु्रिसद्च िचत्रपट 

िनमाृते - िदग्दशृक भालजी पंढारकर यांनी माधवीबाइचंे िपततृ्व स्वीकारले. पणु्यातच त्यांचे 

िशक्षण झाले. माधवीबाइचंा िववाह गोव्यातील नरंद्र काटकर यांच्याशी झाला. त्यांच्या 

घरीही िववाहबाह्य संबंधातनू जन्मलेल्या संततीचा वारसा होता. गोव्यात ऄशी िस्त्रयांच्या 
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शरीरावर चालणारी ऄनेक कुटंुब माधवीबाइनी पािहली. त्याही याच परंपरेच्या सदस्य होत्या. 

नरंद्र यांच्या ऄपघाती मतृ्यनंूतर लेिखकेला खपू संघषृमय जीवन जगावे लागले. हा संघषृ 

टाळण्यासाठी त्यांनी प्रिसद्च सािहित्यक रणिजत दसेाइ यांच्याशी िववाह केला. परंतु या 

िनणृयामळेु त्यांचे संघषृमय जीवन थांबले नाही ईलट वेगळे संघषृ िनमाृण झाले. रणिजत 

दसेाइ यांचे िपढीजात खानदानी आनामदारी घराणे अिण माधवीबाइचंी माहरेची ककटंुिबक 

पाशृ्वभमूी यात खपू ऄंतर होते. याबरोबरच रणिजत दसेाइ यांचा स्वभाव तसेच त्यांची पत्नी, 

मलुी आ. मळेु या संघषृमय जीवनात वाढ झाली. 

माधवीबाइनंा त्यांच्या जीवनात कन्या, पत्नी, िवधवा, पनुिवृवाहता,  पररत्यक्तीा ऄशा 

ऄनेक भिूमकांमधनू जावे लागले. जीवनात ऄनेक संकटे भोगनूही त्यांच्या अत्मचररत्रात 

कुठेच कटुता अलेली नाही. भोवतालच्या माणसांची मन े सांभाळत, संसार चिात गरगर 

िफरत, अपली समाजसेवेची अवड त्यांनी शेवटपयंत जपली.  

३.५.३) कांचन घाणेकर - नाथ हा माझा (१९८९) 

कांचन घाणेकर म्हणजे सपु्रिसद्च ऄिभनेत्री सलुोचना यांच्या कन्या अिण ऄिभनेते 

डॉ. कािशनाथ घाणेकर यांच्या प्रेयसी, पत्नी होत. या अत्मचररत्रात कािशनाथ घाणेकर 

यांच्यावरील प्रेमाची कथा व्यक्ती झाली अह.े वयाच्या सोळाव्या वषी कांचनताइ िववािहत 

ऄसणाऱ्या कािशनाथ घाणेकर यांच्या प्रेमात पडल्या.  नंतर त्यानी िववाह केला. प्रिसद्चीच्या 

िशखरावर ऄसणाऱ्या डॉ. कािशनाथ घाणेकर यांना दारूच ेखपू मोठे व्यसन होते. पतीच्या 

व्यसनाधीनते िवषयी कांचनताइ म्हणतात, ‚ऄमयाृद लोकिप्रयतेची  नशा ऄनभुवत ऄसताना 

डॉक्टरांना मिदरेच्या नशेची का गरज भासावी ह े  समजत नव्हते…. ही  िपण्याची  कारणे 

कधी... कांचन मला िमळत नाही तर कधी मलू होत नाही यासारखी ऄसायची. (नाथ हा 

माझा,  पषृ्ठ २३८) डॉक्टरांच्या व्यसनािवषयी लेिखकेला नेहमी कोडे पडायचे. डॉक्टर काही 

कारणासाठी दारू पीत होते की दारू िपण्यासाठी कारणे शोधीत होते, या प्रश्नाचे ईत्तर 

लेिखकेला शेवटपयंत समजल े नाही. या अत्मचररत्रात कांचनताइने अपल्या जीवनातील 

ऄनेक घटनांचे, भावनांचे सकू्ष्म िवशे्लषण केले अह.े त्यामळेु ह ेअत्मचररत्र िचत्तवेधक झाले 

अह.े लिलत कलाकृती म्हणनूही ह ेअत्मचररत्र ईल्लेखनीय अह.े 
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३.५.४) सिुनता दशेपांडे - अह ेमनोहर तरी (१९७०) 

सपु्रिसद्च सािहित्यक प.ु ल. दशेपांडे यांच्या पत्नी म्हणनू जगतानाचे ऄनेक ऄनभुव 

सिुनताबाइनंी या अत्मचररत्रात व्यक्ती केल े अहते. या अत्मचररत्रातनू त्यांचे रिसक, 

संवेदनशील, िनभृय, न्यायिप्रय व्यिक्तीमत्त्व समोर ईभे राहते. सवृसामान्य दृष्टीने पािहले तर 

सिुनताबाइचंे जीवन सखुी, समाधानी, अनंदी वाटते. पण ते तसे नव्हते. अत्मचररत्राच्या 

शीषृका मधनूही हचे जाणवते. ह े जीवन मनोहारी अह े तरी काहीतरी ईणीव अह,े याची 

जाणीव संवेदनक्षम सनुीताबाइचं्या अत्मचररत्रातनू िदसते. सिुनताबाइचंे माहरे-सासर श्रीमंत, 

समदृ्च, चारचकघांसारखे सामान्य ऄसले तरी पती ऄसामान्य, प्रचंड लोकिप्रयता लाभलेला. 

समाजकायृ, कलाजीवनात, िनसगाृच्या सािनध्यात पती-पत्नी सतत बरोबर ऄसत. प.ु ल. 

ऄसामान्य ऄसले तरी अपणही फार सामान्य नाही अहोत, ऄसे प्रांजळ मत त्यांनी या 

अत्मचररत्रामध्ये नंदिवले  अह.े या अत्मचररत्रािवषयी सनुीताबाइ म्हणतात, ‚ ह े

अत्मचररत्र नाही. अठवणंच्या प्रदशेातली ही स्वैर भटकंती.  पाखरासारखी. क्षणात या 

फांदीवरून त्या फांदीवर. कुठूनही कुठेही. िदशाहीन. पण स्वतःच्याच जीवनसतू्राशी ऄदृश्य 

संबंध ठेवत केलेली.‛ ( अह े मनोहर तरी,  पषृ्ठ १५)  या अत्मचररत्रातनू सनुीताबाइचंी 

िचंतनशीलवतृ्ती, ऄनभुवांना शब्दांिकत करणारी सुंदरशैली, साध्या प्रसंगांचे सकू्ष्म िवशे्लषण 

करण्याची क्षमता िदसते. 

३.५.५) कमल पाध्य े- बंध-ऄनबंुध (१९९३)  

कमल पाध्ये म्हणजे प्रिसद्च लेखक अिण िवचारवंत प्रभाकर पाध्ये यांच्या पत्नी. 

१९४० साली वयाच्या १९ व्या वषी कमल गोठोस्कर यांनी प्रभाकर पाध्ये यांच्याशी िववाह 

केला अिण त्या कमल पाध्य ेझाल्या. अत्मचररत्रात प्रभाकर पाध्य ेयांना मध्यभागी ठेवनू 

कमलबाइनी अपले ऄनभुव िवश्व रेखाटले अह.े या अत्मचररत्रात कमलबाइ व प्रभाकर 

यांच्या सहजीवनात ऄनेक वळणे अल्याच ेिदसते. कमलबाइनंी घरच्यांच्या मनािवरुद्च लग्न 

केल्यामळेु माहरेची मंडळी नाराज झाली; तर सासरी स्वतः प्रभाकर पाध्ये अइ-विडलांपासनू 

िवभक्ती राहत ऄसल्यामळेु सासरच्या लोकांशीही त्यांचे संबंध जळुले नाहीत. त्यामळेु या 

अत्मचररत्रात कमलबाइ अिण प्रभाकर या दोघांच े सहजीवन व्यक्ती झाले अह.े या 

सहजीवनात िजव्हाळ्याचे तसेच मनोभंगाचे धागे एकमेकांत गुंफले अहते.  
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या अत्मचररत्रातील मंगळसतू्राची अठवण मनाला चटका लावणारी अह.े प्रभाकर 

पाध्यांनी लग्नप्रसंगी मोत्याच े सुंदर मंगळसतू्र कमलबाइना िदले . मंगळसतू्राच्या सुंदरतेमळेु 

त्यांना अनंद झाला पण नंतर कळले की ते रा.िभ. जोशंच्या मतृ तरुण बिहणीचे अह.े 

कमलबाइनी ते रा. िभ. जोशंच्याकडे परत केले. या मंगळसतू्राच्या अठवणीिवषयी त्या 

म्हणतात, ‚ एका मतृ स्त्रीच ् मंगळसतू्र पाध्यांनी माझ्या गळ्यात बांधलं होतं. मतृ्यचू्या 

भेसरूतेने त्याचे संदयृ झाकोळून गेले. त्यातली मानखंडना अिण भावनांची तीव्रता कधीच 

मंदावली नाही.‛ ( बंध ऄनबंुध, पषृ्ठ १४४) 

कमलबाइनंा गायनाची अवड होती पण नवऱ्याच्या लेखनात व्यत्यय येतो म्हणनू 

केवळ गायन ऄसं नव्ह ेतर साध ेगणुगणुण ेही त्यानी बंद केले. पाध्ये लग्नापवूी कमलबाइना 

स्विलिखत कथा प्रेमाने वाचायला दते.पण लग्नानंतर ह ेदणेे बंद झाले. कमलबाइनी ऄशा 

ऄनेक मनस्तापाच्या  गोष्टी पचवल्या अिण पाध्यांच्या संसारात एकरूप झाल्या. 

पाध्यांच्यामळेु राष्र सेवा दलाची कामे त्यांनी केली. राजकारण व समाजकारण यांचा जवळून 

ऄनभुव घेतला. या सवांमध्ये स्वतःच्या एकुलत्या एक मलुाच्या मतृ्यचू ेदःुख धैयाृने सोसले. 

पाध्यांची बकिद्चक वाटचाल, एकटेपणात जगण े अत्मसात केले. त्यामळेुच पाध्यांच्या 

मतृ्यनंूतर अलेले एकटेपण त्यांना जड गेले नाही. कमलबाइनंी पतीच्या मतृ्यनंूतर स्वतःचा 

अनंद स्वतः शोधला. 

३.५.६) रािगनी पुंडिलक - साथ-संगत (१९९४)   

रािगनी पुंडिलक म्हणजे प्रिसद्च लेखक िवद्याधर पुंडिलक यांच्या पत्नी. १९५३ मध्य े

त्यांचा िववाह िवद्याधर पुंडिलक यांच्याशी झाला अिण सलुोचना लघटेच्या त्या रािगनी 

पुंडिलक बनल्या. या अत्मचररत्रात त्यांच्या िववाहापासनू िवद्याधर पुंडिलक यांच्या 

मतृ्यपूयंतचे सहजीवन अल े अह.े थोडक्यात ह े अत्मचररत्र म्हणजे िवद्याधर पुंडिलक 

यांच्यासोबतच्या संसाराचा, सहजीवनाचा अरसा अह.े 

िवद्याधर पुंडिलक यांच्यामळेु रािगनीबाइचंा सािहत्यिवश्वाशी संपकृ अला. 

त्यांच्यामळेुच प्र. के. ऄते्र, बाबरुाव पंढारकर, ऄनंत काणेकर ऄशा ऄनेक िदग्गज व्यक्तींशी 

पररचय झाला. िवद्याधर पुंडिलक नेहमी अपल्या गप्पांमध्ये रािगनीबाइना समािवष्ट करून 

घेत. या गप्पा िविवध िवषयावरच्या ऄसत. त्यामळेु लेिखकेला सािहित्यक व सामािजक 
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जगाच े ज्ञान झाले. गप्पा प्रमाणेच िवद्याधर पुंडिलकानी अपल्या प्रत्येक लेखाची, कथेची 

िनिमृतीप्रििया पत्नीला सांिगतली होती. लेिखकेनेही पुंडिलकांच्या सािहत्यावर मनापासनू 

प्रेम केले. 

रािगनीबाइनी अपल्या मलुाच्या मतृ्यचू े दःुख प्रयत्नपवृूक हळुवारपणे पेलले; पण 

िवद्याधर पुंडिलक यांना तसे पचवता अले नाही. त्यामळेु ते खचले. यातच त्यांचा मतृ्य ू

झाला. ही सवृ जीवनकहाणी या अत्मचररत्रात अली अह.े 

३.५.७) िवद्या माडगळुकर - अकाशाशी जडल ेनाते (१९९६)  

िवद्या माडगळुकर म्हणजे प्रिसद्च सािहित्यक, गीतकार, कथा –पटकथाकार, गीत 

रामायण कार ग. िद. माडगळूकर यांच्या पत्नी. त्यांचे माहरेचे नाव पद्मा पाटणकर. 

िवद्याताइच्या मतृ्यनंुतर ह े अत्मचररत्र त्यांच्या स्नषुा शीतल माडगळूकर यांनी प्रकािशत 

केले.  

१९३५ ते १९४० च्या दरम्यान पद्मा पाटणकर म्हणजेच िवद्याताइ मेळ्यात गाियका 

म्हणनू काम करीत होत्या. त्यांनी ग. िद. माडगळूकर यांची ऄनेक गीते गायली. याच काळात 

त्यांचे पे्रमसंबंध जळूुन अल ेअिण १९४२ मध्ये त्यांनी िववाह केला. िवशेष म्हणज ेदशेस्थ -  

कोकणस्थ िाम्हण ऄशा या िववाहाला दोघांचाही घराततनू िवरोध झाला नाही. िववाहानंतर 

गिदमांचे काव्य बहरले पण िवद्याताइचा सरू मात्र मावळला. अपल्या मावळलेल्या 

छंदािवषयी त्या म्हणतात, ‚ लग्न झाल्यापासनू कवीराजांनी  मला पढेु गाणे चाल ूठेव ,ऄसे 

ईत्तेजनही िदले नाही अिण गाणे गाउ नको ऄसेही कधी सांिगतले नाही. त्यांची पारंपररक 

मते लक्षात घेता तो िनणृय त्यांना अवडला ऄसावा ऄसे अज मला वाटते. अता साध े

गणुगणुण ेही होत नाही. माझ्यापासनू माझे सरू, तंबोऱ्याच्या तारा, ते शब्द, ताल, ठेका मखु्य 

म्हणजे माझा अवाज खपू दरू गेले अह ेऄसे मला वाटते. पण त्याचे मला काहीही वाटत 

नाही.‛ (अकाशाशी जडल े नाते, पषृ्ठ ५४) या िवधानामधनू िवद्याताइचे संवेदनशील मन, 

तसेच मनाला मरुड घालनू दःुखातही समाधानाने जगणारा स्वभाव िदसतो. 

३.५.८) यशोदा पाडगावकर - कुणास्तव कुणीतरी (२०००) 

यशोदा पाडगावकर म्हणजे कवी मंगेश पाडगावकर यांच्या पत्नी. त्यांचे माहरेचे नाव 

यशोदा भास्करराव ईजगरे. यशोदाबाइ यांचे वडील सासवड येथे ििस्ती िमशनरी होते. त्या ७ 
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वषांच्या ऄसताना विडलांचा मतृ्य ूझाला. त्यानंतर अइन ेकुटंूबाची जबाबदारी सांभाळली. 

यशोदाबाइ यांचे शालेय जीवन बरेचसे वस्तीगहृात झाले. मुंबइला िवल्सन कॉलेजमध्ये 

िशक्षण घेताना त्यांची अिण मंगेश पाडगावकरांची भेट झाली. नंतर दोघांचे प्रेम जळुले. 

त्यांच्या िववाहाला सरुुवातीला दोघांच्याही घरच्यांची नापसंती होती. पण नंतर परवानगी 

िमळाली. िववाहानंतर मात्र यशोदाबाइ यांच्या जीवनात ऄपेक्षाभंगाचे सत्र सरुू झाल ेऄसे या 

अत्मचररत्रातनू िदसते. 

या अत्मचररत्रामध्य ेदोन वेगळ्या धमाृच्या िववाहामळेु िनमाृण झालेले प्रश्न अल े

अहते. हा िववाह त्यांनी रिजस्टर पद्चतीने केला. लग्नानंतर लेिखकेने अपला धम ृ

बदलण्यासाठी स्पष्ट नकार िदला. त्या ििश्चन ऄसल्यामळेु मंगेश पाडगावकर यांच्या डॉक्टर 

िमत्राच्या स्वयंपाक घरात जाण्यास त्यांना मज्जाव करण्यात अला. ऄसे ऄनेक िकस्से या 

अत्मचररत्रात अल ेअहते. 

मंगेश पाडगावकर कवी म्हणनू प्रिसद्च ऄसले तरी ते कोणतीही नोकरी-व्यवसाय 

करत नव्हते. त्यामळेु त्यांच्या संसारात ऄनेक अिथृक ऄडचणी अल्या. यािवषयी लेिखका 

म्हणतात, ‚ मी कसल्यातरी काळजीत अह.े शरीरात वेदना अह.े हातात काम अह.े ऄशा 

वेळी तो किवता वाचनू दाखवायला अला की माझा मडू सोडून मी त्याच्या मडूमध्ये जाउ 

शकत नव्हते. माझ्या मनात द्रदं्र चाल ूहोइ.  हा जे काही िलिहतोय ते माझ्या काळज्यांशी, 

माझ्या स्वास््याशी, गरजांशी ससंुगत नाही. त्या माझी अिथृक गरज भागव ू शकत नाही. 

माझ्या संसाराला त्यातनू काहीच िमळत नाही. मला गरज अह ेऄिधक सहवासाची, ऄिधक 

संभाषणाची, थोड्या -  ऄिधक पैशाची, थोड्या सहानभुतूीची अिण थोड्या अपलेपणाची. 

किवतेतल्या काल्पिनक गोष्टी माझा संसार सोपा करणार नव्हत्या.‛ ( कुणास्तव कुणीतरी, 

पषृ्ठ, २९८) अत्मचररत्रामध्ये ऄनेकदा ऄसमाधानी, दःुखी लेिखका ऄनेकदा िदसते. नंतरच्या 

काळात मंगेश पाडगावकर यांनी अपले िशक्षण पणूृ केले. व्यवसाय, नोकरी, काव्यवाचनाच े

कायृिम करून भरपरू पैसा िमळिवला. सायनला मोठे घर िमळाले. लेिखकेला परदशे 

प्रवासाची संधी िमळाली.  
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या अत्मचररत्रात घटनांचे सखोल िचत्रण व  िचंतन अढळत नाही. स्वतःचा 

जीवनिवषयक दृिष्टकोन ही व्यक्ती केला नाही. त्यामुळे  ह ेअत्मचररत्र जीवनातील वस्तिुनष्ठ 

मािहती सांगणारे झाले अह.े       

३.६) कलाक्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

३.६.१)  हसंा वाडकर - सांगते ऐका (१९७०) 

िसनेसषृ्टीत काम करणाऱ्या स्त्रीला िकती दाहक ऄनभुव येउ शकतात त्याच े स्पष्ट 

अिण धीटपणे िचत्र हसंा वाडकर यांच्या या अत्मचररत्रात पाहायला िमळते. या लेखनामळेु 

समाजात खपू खळबळ माजली. 

हसंा वाडकर यांचा जन्म२४ जानेवारी १९२४  रोजी झाला. त्यांचे माहरेचे नाव रतन 

साळगावकर. त्यांच्या घरी नतृ्य व संगीताची परंपरा होती. रतनच्या  अजी बयाबाइ चांगल्या 

गाियका होत्या. रतन यांच्या विडलांच्या मतृ्यनंूतर अइ व अजी यांनी मोठमोठ्या ईस्ताद 

अिण गवइ यांच्याकडून रतनला गायन िशकिवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचे मन गाण्यात 

रमल ेनाही. वयाच्या १० व्या वषी रतन यांना ‘िवजयाची लग्ने’ या िचत्रपटात मामा वरेरकर 

अिण भालजी पंढारकर यांच्या मळेु काम करण्याची संधी िमळाली. या िनिमत्ताने त्यांचे नाव 

हसंा वाडकर ठेवण्यात अले. त्या काळात िचत्रपट सषृ्टीबाबत समाजाचे चांगले मत नव्हते. 

त्यामळेु रतन यांनी अपल्या कुटंुिबयांना या क्षेत्राचे चटके बस ूनयेत म्हणनू हसंा वाडकर ह े

नाव स्वीकारले, पढेु ते अयषु्यभर जोडल ेगेले. 

हसंाबाइ यांचे स्वप्न सखुी, संसाररक जीवन जगण्याचे होते. पण ऄसे जीवन त्यांच्या 

वाट्याला अल े नाही. वयाच्या १५ व्या वषी त्यांचा िववाह बंदरकर यांच्याशी झाला. 

तमाशा िचत्रपटात काम करणारी बाइ म्हणनू समाजाबरोबरच बंदरकरांनी  त्यांच्याकडे 

संशयीवतृ्तीने पािहले. बंदरकरांच्या संशयीवतृ्तीला, त्रासाला त्या कंटाळल्या ऄसतानाच 

बंदरकरानी त्यांच्या माततृ्वािवषयी संशय घेतला. त्यामळेु त्या ईध्वस्त झाल्या. ह े दःुख 

पचवण्यासाठी स्वतःला दारूच्या नशेत ठेवले. पढेु राजन जावळे यांच्याशी िववाह केला पण 

तोही सखुाचा झाला नाही. परुुषी ऄहकंार, संशयी वतृ्ती, पैशावर डोळा ठेवणारे पती अिण 

नातलग, स्त्रीत्व लटूु  पाहणारी िवकृत परुुषीवतृ्ती ऄसे मन िवदीणृ करणारे ऄनभुव त्यांच्या 
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वाट्याला अले. त्यामळेु जगावर सडू ईगिवण्यासाठी त्या दारूच्या अहारी गेल्या. पण हा 

सडू जगावर नसनू स्वत:वरच होता. यातच त्यांचा आस.१९७१ मध्ये ऄंत झाला. 

एक कलाकार म्हणनू हसंाबाइ नम्र, िशस्तिप्रय, मेहनती होत्या. त्या काळात अपल्या 

कला गणुांच्या बळावर कलाक्षेत्रात त्या सवोच्च स्थानी पोहोचल्या. एक गणुी पण ददुवैी 

कलावतीच्या जीवनाची ही कथा समाजाला खपू िवचार करायला लावणारी अह.े िचत्रपट 

क्षेत्रात स्त्रीचे शदु्च चाररत्र्य राहू शकत नाही. या स्वानभुवावरून त्या तरुण मलुंना ईपदशे 

करतात, ‚ तमु्हाला सखुाचा संसार करायचा ऄसेल तर या लाइनकडे ढंुकूनही बघ ूनका.‛ 

(सांगते ऐका, पषृ्ठ ८०) 

ह ेअत्मचररत्र ‘माणसू’ या िदवाळी ऄंकात १९६६ मध्ये लेख रुपाने प्रिसद्च झाले. 

त्याच े शब्दांकन ‘माणसू’ चे संपादकीय सहाय्यक ऄरुण साध ू यांनी केल े होते. या 

अत्मचररत्रािवषयी वा.ल. कुलकणी म्हणतात, ‚ ह े अत्मचररत्र त्रोटक अह,े ऄपरेु अह,े 

त्यात बऱ्याचशा जागा कोऱ्या सटुलेल्या अहते; परंत ुम्हणनूच की काय कोणास ठाउक ते 

मनाला िवलक्षण चटका लावनू जाते.‛ ( सांगते ऐका, प्रस्तावना) 

३.६.२) स्नेहप्रभा प्रधान – स्नेहांिकता (१९७३) 

अपल्या संदयानृे, कलेने अिण बिुद्चमत्तेने िहदंी तसेच मराठी िचत्रपट क्षेत्रात 

स्वतःचे वेगळे स्थान िनमाृण करणाऱ्या ऄिभनेत्री म्हणजे स्नेहप्रभा िवठ्ठल प्रधान. त्यांच े

‘स्नेहप्रभा’ अत्मचररत्र गाजले ते िववािहत ऄसणाऱ्या डॉक्टर िशरोडकर यांच्या 

पे्रमसंबंधांमळेु. त्यामळेु त्यांना ऄपेक्षाभंग, वैफल्य वाट्याला अले. 

स्नेहप्रभा यांचा जन्म सिुवद्य मातािपत्यांच्या पोटी झाला. पण त्यांचे एकमेकांचे पटत 

नसल्यामळेु तसेच सावत्र भावंडामळेु स्नेहप्रभा यांना एकाकी जीवन वाट्याला अले. त्यांना 

वैद्यकीय िशक्षण घेउन डॉक्टर होण्याची आच्छा होती. पण  घरच्या पररिस्थतीमुळे ते शक्य 

झाल ेनाही. त्यामळेु त्या ऄिभनय क्षेत्राकडे वळल्या. नाट्य व िचत्रपट क्षेत्रात त्यांनी खपू मोठे 

कायृ केले. या क्षेत्रात पैसा व लोकिप्रयता िमळते पण अपे्तष्टांच े प्रेम िमळत नाही, याची 

जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी अत्महत्येचा प्रयत्न केला. पण तो ऄयशस्वी झाला.       

स्नेहप्रभा यांनी िचत्रपट क्षेत्रातील िकशोर साहू यांच्याशी िववाह केला. पण ह ेनाते 

फार काळ िटकले नाही. त्यांच्या पतीचा डोळा फक्ती पैशावर होता, त्यामळेुच होणारे मलूही 
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श्री. साहू यांना नको वाटले. हळव्या, संवेदनशील मनाच्या स्नेहप्रभा यांच्यावर या घटनेचा 

खपू पररणाम झाला. त्यानंतर व्यवसायाने डॉक्टर अिण प्रितष्ठा प्राप्त केलेल्या डॉ. िशरोडकर 

यांच्या त्या प्रेमात पडल्या. पण िशरोडकर ह े िववािहत संसारी परुुष अहते, ह े लक्षात 

अल्यावर अपण फसिवले गेल्याची जाणीव झाली. त्यामळेु त्या कोलमडून गेल्या. स्नेहप्रभा 

यांची करूण कहाणी या अत्मचररत्रात येते.  या कारुण्याला त्या स्वतः  जबाबदार अहते. 

सारासार िवचार न करता घेतलेल्या िनणृयामळेु ह ेदःुख त्यांना भोगावे लागले अह.े 

३.६.३) लीला िचटणीस - चंदेरी दिुनयेत (१९८१)  

लीला िचटणीस यांचा जन्म िम्हो समाजातल्या नगरकर या मध्यमवगीय सिुशिक्षत 

कुटंुबात ९ सप्टंबर १९१२ मध्ये धारवाड येथे झाला. १७ व्या वषी त्यांचा डॉ. िचटणीस 

यांच्याशी प्रेमिववाह झाला. संसाराची अिथृक बाज ू सांभाळण्यासाठी त्यांनी सरुुवातीची 

काही वषे िशिक्षकेची नोकरी केली. २२ व्या वषी पयंत त्यांना चार मलेु झाली. संसाराच्या 

ओढाताणीत िचटणीसांशी त्यांचे िबनसले. त्यामळेु त्यांच्याशी घटस्फोट घेतला. नंतर त्या 

नाटक व िसनेमा क्षेत्रात अल्या अिण शेवटपयंत ितथेच रमल्या. त्यांचा मतृ्य ू १४ जलैु 

२००३ रोजी झाला 

या अत्मचररत्रात िचत्रपटसषृ्टीतील जीवन व्यक्ती झाले अह.े या िनिमत्ताने राज कपरू, 

ऄशोक कुमार, दिेवकाराणी ऄशा ऄनेक कलाकारांची व्यिक्तीिचते्र, स्टुिडओचा भव्य पररसर, 

ितथे वावरणारे कामगार, कलाकार, गाड्या, रायव्हर ऄसे िसनेसषृ्टीतील जग सहजपणे व्यक्ती 

झाल े अह,े लीला िचटणीस यांची घरची ससंुस्कृत पररिस्थती अिण िचत्रपटसषृ्टीतील 

ऄसंस्कृत संधीसाध ूवातावरण यांचा ताण त्यांना जीवनभर ऄनभुवावा लागला. िसनेसषृ्टीत 

त्यांची ऄनेक परुुषांशी मैत्री झाली पण कोठेच िस्थरता िनमाृण झाली नाही. त्यांचे 

मलुांच्यावर खपू प्रेम होते पण त्यांच्यासाठी वेळ दतेा अला नाही. त्यामळेु नोकर-चाकर 

िकंवा होस्टेल ऄसे पयाृय शोधावे लागले. त्यामळेु मलुांना सखु दतेा येत  नसल्याची खंत 

कायम रािहली. यामळेु त्यांच्या मनाची खपू तडफड झाली. या अत्मचररत्रािवषयी िवनया 

खडपेकर म्हणतात, ‚ ह े अत्मचररत्र एका ईत्तम शैली अिण िवशे्लषण शक्तीी ऄसलेल्या 

प्रगल्भ स्त्रीचे, तडफड सोसणाऱ्या ऄिभनेत्रीचे, कंडमारलेल्या पत्नीचे अिण तगमगणाऱ्या 

अइचेही अह.े‛ ( स्त्री सािहत्याचा मागोवा, खंड २, पषृ्ठ २३६) 
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३.६.४) दगुाृ खोटे - मी दगुाृ खोटे (१९८२) 

दगुाृ खोटे यांचा जन्म १४ जानेवारी १९०५ मध्ये श्रीमंत, सिुशिक्षत घराण्यात झाला. 

त्यांचे माहरेचे नाव बान ूपांडुरंग लाड. कांदवेाडी या गावात त्यांचे बालपण गेले. कॅथेरल या 

शाळेत दगुाृबाइचंे िशक्षण झाले. या शाळेत यरुोिपयन िशक्षक िशकवत होते. शालेय जीवनात 

त्या वकृ्तीत्व स्पधाृमध्ये अघाडीवर होत्या. 

दगुाृबाइचंा िववाह िवश्वनाथ खोटे या श्रीमंत घराण्यातील आिंजनीयरशी झाला परंत ु

काही थोड्याच वषाृत शेऄर बाजारात दवैाने ठोकर िदल्यामळेु सासरचे वैभव नष्ट झाले. 

त्यामळेु दगुाृबाइनंा मलुगा व नवऱ्यासह माहरेी यावे लागले. घरची अिथृक पररिस्थती 

सावरण्यासाठी त्यांनी िचत्रपट व्यवसायात प्रवेश केला. अपल्या चांगल्या ऄिभनयाच्या 

जोरावर त्यानी या  क्षेत्रात त्यांनी ईत्तुंग यशाबरोबरच प्रचंड पैसा कमावला. 

यश अिण संपत्तीच्या पाठोपाठ दगुाृबाइचं्या जीवनात एकटेपणा अला. त्यांचे 

नवऱ्याशी पटले नाही. यातच त्यांच्या पतीचा अकिस्मत मतृ्य ू झाला. मलुांना दरू ठेवावे 

लागले. पढेु दगुाृबाइचं्या जीवनात रशीद यांचे अगमन झाल े पण तोही िववाह ऄयशस्वी 

ठरला. थोडक्यात दगुाृबाइनंा िचत्रपटसषृ्टीत यश िमळाले पण संसारी जीवनात ऄपयश अले. 

या अत्मचररत्रात भरघोस यश अिण तपृ्त झालेली ऄिभनेत्री िदसते तशीच तडफडणारी 

गिृहणीही िदसते. 

३.६.५) शांता हुबळीकर -  कशाला ईद्याची बात (१९९०) 

शांता दोडाप्पा हुबळीकर या मराठी, िहदंी, कानडी िचत्रपटातील ऄिभनेत्री अिण 

गाियका होत्या. त्यांचा जन्म कनाृटकातील अधार गुंजी या खेड्यात १४एिप्रल १९१४ रोजी 

झाला. त्या तीन वषांच्या ऄसताना त्यांच्या अइ-विडलांचा अकिस्मक मतृ्य ूझाला. त्यामळेु 

त्यांचा सांभाळ अइच्या अइन े केला. त्यांचे बालपण ऄत्यंत कष्टात गेले. दषु्काळ अिण 

दाररद््रय यांच्याशी तंड दते नातीना सांभाळता येत नव्हते म्हणनू अजीने शांताबाइ व ितच्या 

बिहणीला हुबळीच्या श्रीमंत सािवत्रीअक्कांच्या स्वाधीन केले. ितथे शालेय िशक्षणाबरोबरच 

ऄब्दलु करीम खाँसाहबे यांच्याकडे तीन वषे संगीताचे शास्त्रशदु्च िशक्षण िमळाले. ह े सवृ 

घडत ऄसतानाच १९३० मध्ये सािवत्रीऄक्काने सोळा वषाृच्या शांताबाइचंा एका 

म्हाताऱ्याशी लग्न लावनू पैस ेईकळण्याचा घाट घातला. शांताबाइनंी या लग्नातनू स्वतःची 
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सटुका करून घेण्यासाठी अपल्या मैित्रणीच्या नवऱ्याची मदत घेतली अिण त्या हुबळीतनू 

गदग येथे पळून गेल्या. तेथे गबु्बी या नाटक कंपनीत ४० रुपय ेपगारावर काम करू लागल्या. 

१९३० ते १९३५ या काळात गबु्बी या नाटक कंपनीत शांताबाइनंी ऄनेक छोट्या-

मोठ्या भिूमका केल्या. नंतर या भिूमकांना कंटाळून िचत्रपटात काम िमळिवण्यासाठी 

कोल्हापरू येथे अल्या. तेथे भालजी पंढारकर यांच्याकडे ‘कोल्हापरू िसनेटोन’ मध्ये दोन वषे 

िचत्रपटात काम केले. येथे त्यांनी कािलयामदनृ, गंगावतरण अिण संत कान्होपात्रा या 

िचत्रपटात भिूमका केल्या. १९३७ मध्ये कोल्हापरू सोडून त्या पणु्याच्या प्रभात िफल्म 

कंपनीत गेल्या. पणु्यामध्ये त्यांना ऄिभनयाबरोबरच गायनाची कला ऄवगत ऄसल्यामळेु 

नाियका म्हणनू काम िमळाले अिण अिथृक िस्थरता प्राप्त झाली. १९३९ मध्य े पणु्याच्या 

डेक्कन एम्पोररयमचे मालक श्री.बापसूाहबे गीते यांच्याशी िववाह केला. परंतु श्री.गीते यांना 

यापवूीच्या लग्नाची बायको व मलेु होती. शांताबाइचंी कमाइ प्रचंड मोठी होती. १९४० मध्य े

त्यांना मिहन्याला ८०००/-पगार होता.  मोठा बंगला नोकर-चाकर यामळेु गीते पणु्याचा 

व्यवसाय सोडून मुंबइत राहू लागले. त्यांच्या या बेजबाबदार व ऐष अराम वतृ्तीमुळे पणु्याच्या 

दकुानाला टाळे लागले अिण ते कजृबाजारी झाले. या कजृबाजारीपणात  शांताबाइनंा 

स्वतःचा बंगला िवकावा लागला. त्यामळेु ईवृररत अयषु्य श्री. गीते यांनी शांताबाइचं्या 

जीवावर काढले. 

शांताबाइना घर चालिवण्यासाठी काही ना काही काम करावे लागले. पण जमा 

खचाृचा मेळ कधीच बसला नाही. नवऱ्याने केलेली कजे फेडण्यात व कुटंुब खचाृत त्यांची 

कमाइ पणाला लागली. मलुाच्या लग्नानंतर मुंबइच्या स्वतःच्या घरात त्यांना परकेपणाची 

वागणकू िमळू लागली. त्यामळेु या सवांना कंटाळून त्या वसइला श्रद्चानंद वदृ्चाश्रमात राहू 

लागल्या. अश्रमात त्या शांताबाइ गीते या नावाने रािहल्या. त्यामळेु शांता हुबळीकर या 

ऄिभनेत्रीचे नाव जगाच्या दृष्टीने पसूले. या अश्रमातही  त्याना खपू त्रास सहन करावा 

लागला. कलाकारांची अस्था ऄसलेल्या माधव गडकरी यांच्या लेखामळेु शांताबाइ पनु्हा 

एकदा लोकांपयंत पोहोचल्या. जनु्या कलाकारांना शासनाची मानधन योजना सरुू 

झाल्यानंतर त्यांनी शांता हुबळीकर ही अपली ओळख पनु्हा प्रगट केली. त्यांना िनवतृ्ती वेतन 

िमळू लागले. पण  त्यांनी वदृ्चाश्रमात राहण्याचा िनणृय घेतला. शेवटी १५ जलैु १९९२ रोजी 
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त्यांनी ऄखेरचा श्वास घेतला. बालपणापासनू पोरक्या ऄसणाऱ्या शांताबाइचंा शेवटही 

पोरकेपणातच झाला. 

३.६.६) आिंदरा लाटकर - रंगले मी झुंजले मी (१९७७)  

आिंदरा लाटकर म्हणजेच पवूाृश्रमीच्या आिंदरा जरंडीकर. त्यांचे वडील कोल्हापरूच्या 

काशी िवश्वेश्वराच्या मंिदरातील पजुारी होते. तसेच ते संगीत प्रेमी होते. आिंदराबाइ तीन 

वषांच्या ऄसताना त्यांच्या विडलांचा मतृ्य ूझाला; तर त्या पाच वषांच्या ऄसताना अइचा 

मतृ्य ूझाला. यावेळी त्यांचा भाउ पंधरा-सोळा वषांचा होता. त्याने अजी-अजोबा (अइचे) 

तसेच दोन बिहणंना घरातनू हाकलले. अजी-अजोबांसोबत आिंदरा व त्यांची बहीण 

खेडोपाडी गळू िवकून ईदरिनवाहृ करू लागले. नंतर कोल्हापरूच्या ऄन्नछत्रात येउन रािहले. 

अजीने चकदा- पंधरा वषाृच्या आिंदराचा िववाह नरहरी लाटकर या बीजवराशी करून िदला. 

पण त्याला जगुाराचा, बाया ठेवण्याचा नाद होता. त्यामळेु थोड्याच िदवसात आिंदराबाइनंा 

बेघर व्हावे लागले. या सगळ्या पररिस्थतीतही आिंदराबाइनंी संगीताची अवड जोपासली. 

अिथृक ऄडचणंवर मागृ म्हणनू त्यांनी गायनाचे क्लास चाल ूकेले. कोल्हापरूपेक्षा पणु्यात 

गायनाचे क्लास चांगले चालतील म्हणनू त्या पणु्याला गेल्या. ितथे प्रभात कंपनीचा शोध 

घेताना त्यांची भेट व्ही. शांताराम यांच्याशी झाली. कुलीन घराण्यातील िस्त्रयांचा िसनेमात 

ईपयोग होत नाही, ऄसे व्ही. शांताराम यांनी सांिगतल्यानंतर ही आिंदराबाइनंी कोणतीही 

भिूमका करण्याची तयारी दशृवली. पण प्रत्यक्ष िचत्रीकरणाच्या वेळी झाडूवालीची िदलेली 

भिूमका करताना त्या गडबडल्या. ऄशा कामामळेु त्यांची कोल्हापरूकरांनी खपू िनंदा केली. 

अिथृक प्रश्न मोठा ऄसल्यामळेु ह ेकाम त्यांनी चाल ूठेवले. प्रभात कंपनीने आिंदराबाइनंा वाद्य 

वाजवता येते म्हणनू त्याही कामात सामावनू घेतले. स्त्रीने वाद्यवृंदात सहभागी होणे ही त्या 

काळातील महत्त्वपणूृ घटना होती. प्रभात कंपनी बंद पडल्यावरही आिंदराबाइनंी 

अपल्याकडील कलेच्या जोरावर जीवन जगल्या. थोडक्यात कठीण पररिस्थतीत रूढीग्रस्त 

पारंपररक स्त्रीचे जीवन जगण्या ऐवजी कलेच्या जोरावर स्वतःची वाट शोधत जीवन 

जगणाऱ्या  आिंदरा लाटकर या अत्मचररत्रातनू िदसतात. 

कला क्षेत्रामध्ये ऄनेक िस्त्रयांनी अपले जीवन अत्मचररत्रातनू मांडले अह.े यामध्य े

जयश्री गडकर - ऄशी मी जयश्री (१९८६),  मगु्धा िचटणीस - मी अिण माझे कथाकथन 
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(१९८८), मालती पांडे - माझ्या संगीत जीवनाची वाटचाल (१९८९), लालन सारंग - जगल े

जशी (१९९२),  मािणक वमाृ - िकती रंगला खेळ (१९९२), लिलता जोगळेकर - बाइ मी 

भाग्याची (१९९३), िवमल घैसास -  कंुपणावरची कोरांटी (१९९५), सीमा दवे - सवुािसनी 

(१९९८),  ज्योत्स्ना भोळे - तमुची ज्योत्स्ना भोळे (१९९८), लता मंगेशकर - फुले 

वेिचता(२०००) ऄशा ऄनेक कलावंत िस्त्रयांची अत्मचररते्र प्रकािशत झाली अहते.  

४) समारोप : 

एकोिणसाव्या शतकात महाराष्रात स्त्रीिशक्षणामळेु समाजप्रबोधनाची लाट िनमाृण 

झाली. स्त्रीचा स्वतःकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन बदलला. याबरोबरच समाजाचासदु्चा िस्त्रयांकडे 

पहाण्याचा दृिष्टकोन बदलला. िशक्षणाची संधी िमळाल्यामळेु स्त्रीला अत्मभान अले. ती 

स्वतः िवषयी व समाजात घडणाऱ्या घटनां िवषयी जागतृ झाली. अपल्याला अलेले 

जीवनानभुव अपणही िलिहले पािहजेत या भावनेतनू ितने िलहायला सरुुवात केली. किवता, 

कथा, कादबंरी, चररत्र, अत्मचररत्र, आत्यादी वाड.मय  प्रकारांमध्ये त्यांनी लेखन केले. 

अत्मचररत्र लेखनाचा िवचार केल्यास स्वातंत्र्यपवृू कालखंडापेक्षा स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात 

अत्मचररत्रांची संख्या जास्त िदसते. 

मध्ययगुीन काळामध्ये  ‘अत्मचररत्र’ ऄसा ईल्लेख न करता स्वजीवन कथन ऄनेक 

संत िस्त्रयांनी केले अह.े यामध्ये संत नामदवेांची पतुणी  नागरी, संत जनाबाइ, संत बिहणाबाइ 

यांचा समावेश होतो. त्यानंतर तब्बल पाच ते सहा शतकानंतर म्हणजेच १९ व्या शतकात 

झालेल्या स्त्री िशक्षणामळेु स्त्री पनु्हा व्यक्ती होउ लागली. याकाळात रमाबाइ रानडे - अमच्या 

अयषु्यातील काही अठवणी, यशोदाबाइ अगरकर -  यशोदाबाइ अगरकरांच्या अठवणी, 

काशीबाइ कािनटकर - काशीबाइ कािनटकर यांचे अत्मचररत्र, पावृतीबाइ अठवले - माझी 

कहाणी, बाया कवे - माझे परुाण, कमलाबाइ गोपाळराव दशेपांडे - स्मरण साखळी, 

लक्ष्मीबाइ िटळक – स्मिृतिचते्र, यशोदाबाइ जोशी - अमचा जीवन प्रवास, िललाबाइ 

पटवधृन - अमची ऄकरा वषे, लक्ष्मीबाइ पटवधृन - माझा नंदादीप, रमाबाइ केदार - 

वेचलेले मनी, राधाबाइ अपटे - ढळला रे िदन सखया (१९५८) व ईमटलेली पावले, 

िगररजाबाइ केळकर - द्रकपदीची थाळी, आ.िस्त्रयांनी अत्मचररते्र िलिहली.  
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१९६० नंतरच्या कालखंडात सहजीवनपर अत्मचररत्रामध्ये राधाबाइ अपटे - 

ईमटलेली पावले, रमाबाइ लक्ष्मण साठे - अमच्या संसाराची पन्नास वषे, सत्यभामाबाइ 

सखुात्मे - गेले ते िदवस, यशोदाबाइ जोशी - अमचा जीवन प्रवास, रुथबाइ िहवाळे - अमच े

कृताथृ सहजीवन, शीलवती केतकर - मीच ह े सांिगतले पािहजे, जानकीबाइ फडणवीस - 

स्मरण माला, प्रिमला भालेराव - ऄश्वत्थाची फुले, अनंदीबाइ िवजापरेू- ऄजनुी चालतेची 

वाट, सिुशलाबाइ अठवले -अंब्याचा टाळा, सरोिजनी सारंगपाणी - ददुवैाची दोन हात, 

अशालता  सावे – पाना अडचे फूल आ. अत्मचररत्रांचा समावेश होतो. लेिखकांची 

अत्मचररत्रांमध्ये िगररजाबाइ केळकर - द्रकपदीची थाळी, अनंदीबाइ िशके – सांजवात, 

मालती दांडेकर – सहवास, आिंदरा संत – मदृगंध, िशररष पै - विडलांच्या सेवेसी, मिलका 

ऄमर शेख - मला ईध्वस्त व्हायचंय, आ. चा समावेश होतो. िशक्षणके्षत्रातील िस्त्रयांची 

अत्मचररत्रांमध्ये सधुा ऄते्र - गोदा तरंग, समुतीबाइ शहा-  ह े गीत जीवनाचे; दिलत 

िस्त्रयांच्या अत्मकथनामध्ये मकु्तीा सवृगोड - िमटलेली कवाडे, शांताबाइ कृष्णाजी कांबळे - 

माझ्या जन्माची िचत्तरकथा, बेबी कांबळे – िजणं अमचं, मंगला केवले – जगायचंय... 

प्रत्येक क्षण, कुमदु पावडे - ऄंत:स्फोट, जनाबाइ गीऱ्ह े – मरणकळा आ. अत्मचररत्रांचा 

समावेश होतो. सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंच्या अत्मचररत्रांमध्ये पावृतीबाइ ठंबरे - मी अिण 

बालकवी, माधवी दसेाइ - नाच ग घमुा, कांचन घाणेकर - नाथ हा माझा, सिुनता दशेपांडे -

अह े  मनोहर तरी, कमल पाध्ये - बंध-ऄनबंुध, रािगनी पुंडिलक - साथ-संगत,  िवद्या 

माडगळुकर - अकाशाशी जडल े नाते, यशोदा पाडगावकर - कुणास्तव कुणीतरी,आ.; 

कलाक्षेत्रातील अत्मचररत्रांमध्ये हसंा वाडकर - सांगते ऐका, स्नेहप्रभा प्रधान – स्नेहांिकता, 

लीला िचटणीस - चंदरेी दिुनयेत,  दगुाृ खोटे - मी दगुाृ खोटे, शांता हुबळीकर -  कशाला 

ईद्याची बात, आिंदरा लाटकर - रंगले मी झुंजले मी, जयश्री गडकर - ऄशी मी जयश्री ,  मगु्धा 

िचटणीस - मी अिण माझे कथाकथन, मालती पांडे - माझ्या संगीत जीवनाची वाटचाल, 

लालन सारंग - जगले जशी, मािणक वमाृ - िकती रंगला खेळ, लिलता जोगळेकर - बाइ मी 

भाग्याची , िवमल घैसास -  कंुपणावरची कोरांटी, सीमा दवे – सवुािसनी, ज्योत्स्ना भोळे - 

तमुची ज्योत्स्ना भोळे ,लता मंगेशकर - फुले वेिचता ऄशा ऄनेक कलावंत िस्त्रयांची 

अत्मचररते्र प्रकािशत झाली अहते.  
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या कालखंडातील अत्मचररत्रामध्ये संसारीस्त्रीपासनू ते लोकसभेचे सदस्यत्व 

िमळिवलेल्या स्त्री पयंत सवृ क्षेत्रातील िस्त्रयांनी अपले ऄनभुव व्यक्ती केल े ऄसनू ही  

अत्मचररते्र संख्यात्मक व गणुात्मक या दोन्ही दृष्टीने जास्त अहते.  
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प्रकरण  ३ 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयाचंी अत्मचररत्र े

 

१) प्रास्तािवक  

२) सामािजक के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

२.१) स्वातंत्र्य चळवळीत कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

२.२) अिदवासी भागातील लोकांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

२.३)मिहला सक्षमीकरणासाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

२.४) िशक्षण क्षेत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

२.५) कामगारांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

२.६) वैद्यकीय के्षत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

२.७) ऄपंग पनुवृसनाचे कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

२.८) भटक्या िवमकु्तीासाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

२.९) कुष्ठरोग्यांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

३) राजकीय क्षेत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  
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प्रकरण  ३ 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

१) प्रास्तािवक : 

अधिुनक काळात िमळालेल्या िशक्षण संधीमळेु िस्त्रयांना अत्मभान अले. त्यामळेु 

हजारो वषांच्या परंपरेच्या बेड्या त्यांनी झगुारून िदल्या, रूढी-परंपरांना नाकारले, अपले 

हक्क अिण ऄिधकार िमळवले. माणसू म्हणनू अपले स्वतंत्र ऄिस्तत्व अह ेह ेिसद्च केले. 

परुुषांच्यापेक्षा अपण वेगळ्या नाहीत ह े मान्य करायला लावले. परुुषांच्या बरोबरीने त्या 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रात सहभागी झाल्या ऄसताना त्यांना जे ऄनभुव अले ते अपल्या 

अत्मचररत्रांमधनू व्यक्ती केले. या अत्मचररत्रातनू िस्त्रयांमधील धैयृ, बंडखोरपणा, समाज 

कायाृिवषयीची तळमळ ऄसे ऄनेक गणु िदसतात. या प्रकरणात अपल्याला सामािजक व 

राजकीय क्षेत्रात कायृ केलेल्या  िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांचा ऄभ्यास करावयाचा अह.े हा 

ऄभ्यास अत्मचररत्रांचा प्रकाशनाचा काळ अिण सामािजक क्षेते्र लक्षात घेउन केलेला 

अह.े ही अत्मचररते्र खालील प्रमाणे :- 

२) सामािजक क्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र: 

२.१) स्वातंत्र्य चळवळीत कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र :-  

१)  मणृािलनी दसेाइ - िनिशगंध (१९६८) 

जीवन पररचय  

मणृािलनी प्रभाकर दसेाइ म्हणजेच मणृािलनी धनेश्वर.  त्यांचा जन्म ७ 

ऑक्टोबर१९२७ रोजी मुंबइ येथे गजुराथी कुटंुबात झाला. विडलांच्या दशेपे्रमाच्या 

संस्कारामळेु लेिखकेच्या ऄंत:करणात दशेपे्रम तसेच स्वदशेीचे बीज नकळतपणे रुजले. 

लहानपणापासनू त्यांना स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेण्याची अवड िनमाृण झाली.  वयाच्या 

ितसऱ्या वषी त्यांनी वाढिदवसाला िशवलेला परदेशी कपड्यांचा फ्रॉक परदशेी वस्तवूर 

बिहष्कार टाकणाऱ्या होळीमध्ये जाळून टाकला. 

मणृािलनीबाइ यांचे िशक्षण मुंबइ येथे झाले. त्यांच्यावर वडील नाना यांचे संस्कार 

झाले. अकाशातील ताऱ्यांच्या ज्ञानापासनू व्यवहारातील ऄनेक गोष्टी त्यांनी िशकिवल्या. 
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पण मणृािलनीबाइनंा विडलांचा सहवास जास्त काळ िमळाला नाही. त्या  लहान ऄसतानाच 

विडलांचा मतृ्य ू झाला. मणृािलनीबाइचंा िववाह प्रभाकर दसेाइ यांच्याशी झाला; पण या 

अत्मचररत्रात अपल्या संसारी जीवनािवषयी, पतीिवषयी मािहती िदली नाही. 

मणृािलनीबाइनी कथा, कादबंरी, लिलतगद्य, चररत्रग्रंथ, बालसािहत्य, ऄनवुाद ऄशा 

ऄनेक वाङमय क्षेत्रात लेखन केले अह.े  त्या लहानपणापासनू ऄभ्यासवूतृ्तीच्या होत्या. 

िहदंी, मराठी, गजुराती, संस्कृत या भाषांच्या त्या जाणकार होत्या. विडलांच्यामळेु त्यांना 

वाचनाची अवड िनमाृण झाली होती. मनात अलेले िवचार ससंुगतपणे मांडणे ही त्यांची 

लेखनशैली होती. प्रारंभीच्या काळात त्यांनी चररत्र लेखन केले. त्यांच्या ज्ञानाबद्ङल, 

ऄभ्यासवूतृ्ती बद्ङल ऄनेकांना मािहत होते; म्हणनूच जाणकारानी काही लेखनाची जबाबदारी 

त्यांच्यावर सोपिवली होती. ईदा. ‘वेद बोिलता ऄनंत’ या गजुराथी ग्रंथाच्या मराठी 

ऄनवुादासाठी ‘महाराष्र राज्य सािहत्य मंडळा’ने खास ऄनदुान िदले होते. 

स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग :- 

मणृािलनीबाइचं्यावर लहानपणापासनू दशेपे्रमाचे संस्कार झाले. शालेय जीवनापासनू 

त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात सििय सहभाग घेतला. महात्मा गांधंच्या िवचारांचा व तत्त्वांचा 

प्रभाव त्यांच्यावर होता. त्यामळेुच मॅिरकची परीक्षा िदल्यानंतर मे मिहन्याच्या सटु्टीत त्या 

सेवाग्रामला महात्मा गांधीना भेटण्यासाठी गेल्या. सेवाग्राममधील वातावरणाने त्या भारावनू 

गेल्या. महात्मा गांधंची भेट व अशीवाृद िमळाल्यानंतर त्यांना परमानंद झाला. 

मणृािलनीबाइनंा काही ऄलकिकक करण्याची आच्छा होती. शालेय जीवनात एका 

गरुुपकिणृमेच्या िदवशी िांितकारी ऄिग्निशखा कनकलता यांच्या पे्ररणेमळेु करंगळी कापनू 

रक्तीाचा ऄिभषेक राष्रध्वजाला घातला. यावेळी त्यांनी , ‚थोडे जग ू पण एखाद्या 

िठणगीसारखे जग‛ू (िनिशगंध, पषृ्ठ ३८) ऄशी प्रितज्ञा केली. स्वातंत्र चळवळीत त्यांनी पडेल 

ते काम करण्यास सरुुवात केली. महािवद्यालयीन जीवनात त्यांनी बलेुटीन छापणे, वाटणे, 

मोठ्या नेत्यांचे िनरोप पोहोचवणे ऄशी ऄनेक जोखमीची कामे केली. या कामात गपु्तता 

सवाृत महत्त्वाची ऄसते. पोिलसांनी पकडले तर संपणूृ दशेपे्रमी ऄडचणीत येतात. त्यामळेुच 

एक िनरोप पोहोचवताना पोिलसांनी पकडल्यानंतर परुावा नष्ट करण्यासाठी त्यांनी िचठ्ठी 

िगळून टाकली. यातनू त्यांचे दशेपे्रम व्यक्ती होते. 
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१९४२ च्या ‘चले जाव’ अंदोलनात लेिखकेला दीड वषांचा तरंुुगवास झाला. ‘ऄ’   

गटातील कैदी म्हणनू त्यांच्यावर खपू नजर ठेवली होती. त्यांनी या काळात मनाची ईभारी 

मोडेल ऄशा ऄनेक िशक्षा सहन केल्या. त्यांची रवानगी कधी िहडंलगा तर कधी येरवडा 

तरंुुगात केली. या िठकाणी त्यांना ऄचानक हलवले जायचे. तरंुुगातल्या जाचािवषयी त्या 

म्हणतात, ‚अता तरंुुगालाही अम्ही सरावलो होतो. िजभेवर काब ूहोता. चेहरे परुते िनिवृकार 

होते. मन े िनढाृवली होती. कामाला हात सरावले होते. भकू पचवली होती. कदन्न मानवल े

होते. येरवडाच काय, ऄंदमानालाही परुून ईरू ऄशी धमक होती.‛ (िनिशगंध, पषृ्ठ ७३)  

तरंुुगातील  या ऄनभुवावरून त्यांची दशेभक्तीी लक्षात येते.  

सामािजक व राजकीय काय ृ

‘िनिशगंध’ ह े मणृािलनीबाइचंे संपणूृ जीवनाचे चररत्र नसनू स्वातंत्र्यलढ्यातील 

त्यांच्या सहभागाची कहाणी अह.े जीवनातील आतर ऄनभुवांचा  यात समावेश केला नाही. 

काँग्रेस पक्षावरील पे्रमामळेु तसेच महात्मा गांधी, पंिडत नेहरू यांच्या िवचारांचा वारसा 

चालिवण्यासाठी मणृािलनीबाइनी िनवडणकूांमध्ये पक्षासाठी प्रचार सभा घेतल्या.  ह ेपक्षाचे 

कायृ त्यांनी अजीवन केले. १९६२ मध्य े भारत - चीन यदु्च प्रसंगी अपल्या समाजातील 

तसेच पररसरातील लोकांची मदत घेउन दशेाला संकट काळात मदत केली. 

मणृािलनीबाइनंचे सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील कायृ थोडे ऄसले तरी बहुमोल अह.े  

२.२) अिदवासी भागातील लोकांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र 

१) गोदावरी परुळेकर - जेव्हा माणसू जागा होतो (१९७०)  

जीवन पररचय  

गोदावरी परुळेकर म्हणजेच पवूाृश्रमीच्या गोदावरी गोखले. त्यांचा जन्म पणुे येथे १४ 

ऑगस्ट १९६० रोजी झाला. त्यांचे वडील लक्ष्मणराव गोखले प्रिसद्च वकील होते. ते 

स्वातंत्र्यसैिनक तसेच काँग्रेसच ेनेते होते. ते सधुारक अिण अधिुनक िवचारांचे होते. त्यामळेु 

गोदावरीबाइना व्यक्तीी स्वातंत्र्य िमळाले. गोदावरीबाइ यांचे िशक्षण फग्युृसन कॉलेज, पणु ेयेथे 

झाले. त्यांनी ऄथृशास्त्र व राज्यशास्त्र या िवषयांमध्ये पदव्या घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी 

विकलीचा ऄभ्यास केला. विकलीची पदवी घेतलेल्या त्या पिहल्या महाराष्रीय स्त्री होत्या. 

नंतर त्या कामगार चळवळीत सामील झाल्या. याच काळात २४ मे १९३९ मध्ये त्यांची 
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साम्यवादी िवचारांचे कायृकते शामराव परुळेकर यांच्याशी ओळख झाली, नंतर ते 

िववाहबद्च झाले. िववाहानंतर दोघांनीही कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लढा िदला. 

अत्मचररत्र  िलिहण्या मागील हते ू 

‘जेव्हा माणसू जागा होतो’ ह ेगोदावरीबाइ यांचे संपणूृ अत्मचररत्र अह ेऄसे म्हणता 

येत नाही. कारण यामध्ये गोदावरीबाइनी वारली अिदवासंचे जीवन सधुारण्यासाठी केलेल्या 

कायाृतील ऄनभुव अले अहते. त्या काळातील त्यांनी िदलेला लढा, त्यांचे जीवन या 

अत्मचररत्रात अल े अह.े म्हणजेच गोदावरीबाइ यांच्या जीवनातील एक भाग या 

अत्मचररत्रात व्यक्ती झाला अह.े यातनू गोदावरीबाइचंी कायाृवरील िनष्ठा, संघटना 

बांधण्याचे ककशल्य अिण धैयृ व्यक्ती होते. ह े लेखन करण्यामागील हतेू त्या सांगतात,  

‚वारली अिदवासी िकंवा त्यांच्यासारखेच अजपावेतो ज्या शेतकऱ्यांची पररिस्थती अह,े 

त्यांच्या जीवनाचे िचत्र पनु्हा एकदा जनतेसमोर ईभे राहावे ऄसा होता. या शेतकऱ्यांमध्ये 

कोणत्या प्रकारचे िकती व कसे काम करण्याची अवश्यकता अह,े याची जाणीव होउन 

कायृकत्यांना प्रेरणा िमळावी, तसेच उठसटू िांतीच्या गोष्टी बोलणाऱ्याना िांतीच्या 

पवृूतयारीच्या कायाृची कल्पना यावी व काहंनी तरी त्यासाठी ईद्यकु्ती व्हावे हा अह.े‛ (जेव्हा 

माणसू जागा होतो, प.ृ१७) 

अिदवासी भागात काम करण्याची प्रेरणा  

१९४२ मध्य े परुळेकर पती-पत्नंनी तरंुुगवासाची िशक्षा पणूृ झाल्यानंतर 

महाराष्रातील शेतकऱ्यांसाठी कायृ करण्याचे िनिश्चत केले. कॉमे्रड परूळेकर यांनी 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा सखोल ऄभ्यास केला होता. हा शेतकरी राजकीयदृष््टया जागतृ 

झाल्यािशवाय तसेच त्यांची लढाउ संघटना िनमाृण झाल्यािशवाय समाजवादी िांती पणूृपण े

शक्य नाही, ऄशी त्यांची ठाम भिूमका होती. त्यामळेु दोघांनीही ठाणे िजल्ह्यातील 

शेतकऱ्यांसाठी कायृ करण्याचे िनिश्चत केले.१९४२ ते ४५ पयंत शेतकऱ्यांसाठी बरेच कायृ 

केल्यानंतर १९४५  मध्ये ठाणे िजल्ह्यातील िटटवाळा येथे महाराष्र प्रांितक िकसान सभेचे 

पिहले ऄिधवेशन भरवले. या ऄिधवेशनाचा प्रसार या िजल्ह्यातील सवृ तालकु्यात करण्याचे 

ठरले. त्यावेळी तलासरी, डहाण ू येथील अिदवासंचे भकेुकंगाल, परस्वाधीन, गलुामीचे 

जीवन पाहून त्याच भागात काम करण्याचे िनिश्चत केले. 
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या खेड्यांमध्ये जमीनदारांची सत्ता होती. जमीनदार अिदवासंना िदवसभर 

जनावरासारखे राबवत अिण त्याच्या मोबदल्यात एका माणसाला परेुल एवढा भात दते. 

तोही िमठाच्या खड्याबरोबर िकंवा पाण्याबरोबर खावा लागे. ऄसे जीवन अिदवासंच्या 

िकत्येक िपढ्यानी जगले होते. लेिखकेने येथील अिदवासंचे जीवन बदलण्याचा, त्यांना 

न्याय दणे्याचा िनश्चय केला. गोदावरीबाइच्या कायाृमळेु ह े अिदवासी जागतृ झाले. 

अपल्यालाही माणसू म्हणनू जगण्याचा हक्क अह,े ह ेसमजल्यामळेु ते प्रितकाराला सज्ज 

झाले, याची हकीकत  ‘जेव्हा माणसू जागा होतो’ मध्ये अली अह.े 

१९४५ मध्य े गोदावरीबाइ ठाणे िजल्ह्यातील अिदवासी भागात काम करण्यासाठी 

गेल्या. तो भाग मुंबइपासनू ६० मैलांच्या ऄंतरावरील अिण समुारे १००० चकरस मैलांचा 

होता. येथील अिदवासंच्या पररिस्थतीिवषयी त्या म्हणतात, ‚ईंबरगाव, डहाण,ू पालघर या 

तालकु्यात जंगलात दऱ्याखोऱ्यात वस्ती करून ह ेऄधृनग्न अिदवासी ऄधृपोटी पररिस्थतीत 

जीवन जगत होते. बाहरेच्या जगाची त्यांना ओळख नव्हती. त्याची गरजही वाटत नव्हती. 

त्या काळात या भागात रस्ते नव्हते, शाळा नव्हत्या, दवाखाने नव्हते. या जगात कल्पनातीत 

दाररद््रय, भयानक कंगाली, हाल, दःुख, रोगराइ ,ऄज्ञान यांचे वास्तव्य होते. मतृ्य ूव शोषण 

थैमान घालीत होते.‛ (जेव्हा माणसू जागा होतो, पषृ्ठ  २.२.४) अिदवासंच्या सवृदृष्टीने 

ऄंध:कार ऄसणाऱ्या या जगात गोदावरीबाइनी प्रकाश अणण्याच ेठरिवले. 

गोदावरीबाइनी तलासरी येथील पिहली बैठक अपल्या हुशारीमळेु मोठ्या झोपडीत 

यशस्वी करून दाखिवली. या बैठकीसाठी अलेल्या तलाठ्याला ते मलुकी खात्याच ेनोकर 

ऄसल्यामळेु थांबता येणार नाही ऄसा कायदशेीर मागृ काढल्यामळेु तलाठ्याला जावे 

लागले. तर मोठा सोटा अणलेल्या जमीनदार भैय्याला, ‚ तमु्ही कशासाठी अलात ते मी 

चांगलं ओळखते.... हा सोटा कशासाठी अणलाय?  त्याची भीती दाखवायचे िदवस अता 

संपले.‛ (जेव्हा माणसू जागा होतो, प.ृ९)  ऄसे स्पष्ट बोलल्यामळेु भैय्याला जावे लागले. 

‘सावकाराचे लोक कोणालातरी िभतात’ हा अिदवासीनी पािहलेला पिहला प्रसंग होता. 

त्यामळेु अिदवासंना अनंद झाला अिण लेिखकेच्या धाडसाच ेककतकु वाटले. या सभेमध्य े

अिदवासंना लालबावटा, कम्यिुनस्ट पाटी, त्यांचे कायृ यािवषयी मािहती सांिगतली. या 
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अिदवासीनी गावागावात िफरून लोकांमध्ये एकी करण्यािवषयी व सभेतील मािहती 

त्यांच्यापयंत पोहोचवणेिवषयी मागृदशृन केले. 

सोसाव ेलागलेल ेहाल  

वारली अिदवासंच्या जीवनात सधुारणा व्हावी, त्यांना न्याय िमळावा म्हणनू 

लेिखकेने खपू मोठे धाडसी कायृ केले. ह े कायृ करताना त्यांना खपू हालऄपेष्टा सोसाव्या 

लागल्या. त्यांना डंगरदऱ्यातनू, जंगलातनू, काट्याकुट्यातनू दकरे करावे लागले. काहीवेळा 

तीन-तीन, चार-चार िदवस अंघोळीिशवाय राहावे लागले. प्रसंगी डबक्यातल्या पाण्याने 

अंघोळ करावी लागली. साग्रसंगीत पक्वान्न खाणाऱ्या लेिखकेला अिदवासंसोबत िमळेल 

तशी, िमळेल तेव्हा पटणीची भाकरी, िमरचीचा ठेचा अंबील, कंड्याची भाकरी, िबन 

दधुाचा चहा घ्यावा लागला. खतलवाडीसारख्या गावात असरा िमळाला नाही म्हणनू संपणू ृ

रात्र झाडाखाली काढावी लागली. घोड्याच्या तबेल्यात राहावे लागले. जमीनदारांच्या 

डावपेचांना, अरोपांना सामोरे जावे लागले. जमीनदारांची जीवे मारण्याची भीती, पोलीस 

पकडतील ही भीती ऄसे भीतीच्या सावटाखाली जगावे लागले. पण याही पररिस्थतीत त्या 

अपल्या ध्येयापासनू बाजलूा गेल्या नाहीत. 

कम्यिुनस्ट पाटीचा अधार, लेिखकेने वारल्यांचे केलेले प्रबोधन अिण एकजटू 

यामळेु १९४५  नंतर अिदवासंच्या पररिस्थतीत सधुारणा होउ लागली. जमीनदारांनी ऄनेक 

प्रकारे या कायाृत ऄडथळे अणले, पण कायद्याचा भक्कम ऄभ्यास अिण अिदवासंसाठी 

कोणतेही कष्ट ईचलण्याची मनाची तयारी केल्यामळेु लेिखकेला या कायाृत यश अले. 

लेिखका अिण कम्यिुनस्ट पाटी यांच्याअधारामळेु जमीन मालक अिण त्यांना 

पाठबळ दणेारे सरकारी ऄिधकारी यांना पायबंद बसला. अिदवासंच्या मनातील जमीनदार, 

सावकार, पोलीस यांच्यािवषयीची भीती घालवण्यासाठी लेिखकेने खपू कष्ट घेतले. 

त्यामळेुच अिदवासी अता कोटाृत सडेतोड ईत्तर दउे लागले, पररषदांना ईपिस्थत राहू 

लागले, पररषदते ईस्फूतृपणे मनोगते व्यक्ती करू लागले, गावोगावी जाउन आतर वारल्यांना 

जागतृ करू लागले. ह े लेिखकेच्या िटटवाळा पररषदचेे यश होते. वाराल्यामध्ये िनमाृण 

झालेले ह े धाडस लेिखकेचे व कम्यिुनस्ट पक्षाचे खपू मोठे यश अह.े लेिखकेने अपल्या 

ऄखंड पररश्रमातनू अिदवासंमधील झोपलेला माणसू जागतृ केला. 
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लेिखकेने भोगलेला तरंुुगवास  

अिदवासंच्या जीवनात सखु- समाधान येण्यासाठी, त्यांच्यावरील ऄन्याय दरू 

करण्यासाठी लेिखकेने जमीनदारांच्या िवरुद्च अवाज ईठवला. सरकारी वरदहस्त ऄसलेल्या 

जमीनदारांना सरळ करणे म्हणजे वाघाच्या तंडात हात घालण्याआतके कठीण काम होते. या 

कामात लेिखकेला ऄनेक प्रकारचा त्रास सोसावा लागला. प्रसंगी तरंुुगवास, हद्ङपार ऄशा 

िशक्षा भोगाव्या लागल्या. अिदवासंच्या गवत कापणी मजरूी वाढ प्रकरणांमध्ये लेिखकेला 

तसेच कॉमे्रड शामराव परुळेकर यांना व आतर कायृकत्यांना १९४०  ते १९४८  या काळासाठी 

हद्ङपारीची िशक्षा झाली. १९४८ ते१९५१ या काळात लेिखकेला भिूमगत राहावे लागले. 

लेिखकेवर ६ फेिवुारी १९४७  रोजी िहसेंला प्रोत्साहन दणेारी भाषणे िदली म्हणनू खोटे 

अरोप झाले. यावेळी एकूण १५३  कलम लाग ूकरून ऄटक केली. 

लेिखकेच्या कायाृचे यश  

गोदावरीबाइनी अिदवासंसाठी िदलेल्या लढयामळेु अिदवासंना मजरुी वाढ, 

जीवनमानात सधुारणा, वेट िबगारी बंद, लग्नगडी, सालगडी राहण्याच्या पद्चती बंद झाली, 

िशक्षणाची संधी िमळाली, जीवनमान सधुारले ऄसे ऄनेक लाभ झाले. गोदावरीबाइनी 

केलेल्या प्रबोधनामळेु अिदवासंना अपल्याला कोण फसवते, अपल्यावर होणारा ऄन्याय 

काय अह,े तो कसा दरू करायचा यािवषयीचे भान अले. याबद्ङल त्या म्हणतात, 

‚वारल्यामध्ये झालेला मखु्य फरक म्हणजे त्यांची ऄिस्मता जागी झाली अह.े त्यांच्यात 

अत्मिवश्वास िनमाृण झाला अह.े त्यांच्यातला िभते्रपणा, न्यनूगंड नष्ट झाला. महत्त्वाकांक्षा 

वाढली अह.े....ऄन्यायाला ठोकर दणे्याला तयार झालेला हा वारली पढुची पावले 

ईचलल्यािशवाय राहणार नाही. गेल्या ऄनेक वषाृत व चळवळीच्या ओघात झालेली ही 

पवृूतयारी हीच त्यांची व अमची अजची कमाइ अह.े‛ (जेव्हा माणसू जागा होतो, पषृ्ठ 

१५९) 

२) िसंधतूाइ सपकाळ - मी वनवासी (१९८८) 

जीवन पररचय  

िसंधतूाइ सपकाळ म्हणजेच  पवूाृश्रमीच्या िचंधीबाइ ऄिभराम साठे. त्यांचा जन्म 

गवळी समाजात िवदभाृतील िपंपरी येथे १४ नोव्हबंर १९४७ रोजी झाला. ह ेगाव महात्मा 
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गांधंचे सेवाग्राम वधाृ अिण िवनोबा भावे यांचे पवनार या दोन्ही गावांच्या मध्ये अह.े 

िसंधतूाइच्या विडलाना िशक्षणाची अवड होती. म्हणनूच त्यांनी ९ व्या वषी िसंधतूाइना 

शाळेत दाखल केले. पण त्यांच्या िशक्षणाला अइन ेखपू िवरोध केला. १२ व्या वषी त्यांनी 

गोपरुी कंद्रावर चकथीच्या बोडाृची परीक्षा िदली अिण तत्कालीन ररवाजाप्रमाणे त्यांचा िववाह 

नवरगाव फॉरेस्ट आथल्या श्रीहरी सपकाळ यांच्याशी झाला. िसंधतूाइपेक्षा ते  ३० वषांनी मोठे 

होते. वयाच्या चकदाव्या वषी िसंधतूाइना पिहला मलुगा झाला व नंतर दोन वषांच्या ऄंतराने 

तीन मलुगे झाले.  

िसंधतूाइ यांचे पती जंगलात राखनदारीसाठी जात होते. ते दोन-तीन मिहन्यांनी काही 

िदवसांसाठी घरी येत. िसंधतूाइना पतीचे पे्रम लाभले नाही कारण नवरा घरी येइ, तेव्हा घरचे 

लोक कागाळ्या सांगत. त्यामळेु त्यांना नवऱ्याकडून जनावरासारखा मागृ िमळे. पण त्यांनी 

अपल्या अइ-विडलांच्या संस्कारामळेु िवनातिार ह े सहन केले. नवऱ्याप्रमाणेच त्यांना 

घरातल्या सास-ूसासऱ्यांचाही मार खावा लागे, तसेच ईपासमार सहन करावी लागे. 

िसंधतूाइना घरचे कोणीच पटवनू घेत नव्हते. याची काही कारणे त्यांनी अत्मचररत्रात 

सांिगतली अहते. यापैकी पिहले कारण म्हणजे त्यांची भाषा शदु्च होती. त्यामळेु घरातील 

सवांनी त्यांना वेगळे काढले. दसुरे कारण होते वाचन. िसंधतूाइ चकथीपयंत िशकल्या होत्या. 

त्यांना वाचनाची िवशेष अवड होती. पण घरचे सवृजण ऄक्षरशत्रू होते. िसंधतूाइ अपली 

वाचनाची अवड परुवण्यासाठी घरातील सामानामधनू अणलेले कागद ईंदीर- घशुंच्या 

िबळात लपवत अिण फावल्या वेळेत वाचत. कागद लपवण्याच्या ऄशा प्रयत्नात त्याना 

घषुीने एकदा बोटाला चावल ेहोते. घरच्यांनी पटवनू न  घेण्याचे ितसरे कारण होते माहरेचा 

अधार नसणे. िसंधतूाइचं्या लग्नानंतर काही वषाृत त्यांचे वडील मतृ्य ूपावले.त्यानंतर अइन े

व भावाने या मलुीकडे कायमच दलृुक्ष केले. त्यामळेु लेिखकेला मरणाचा मार अिण त्रास 

सहन करावा लागला. 

िसंधतूाइ चक्या बाळाला जन्म दणेार होत्या, तेव्हा त्यांचा िहतशत्र ूअसटकर यांनी ह े

मलू माझ्यापासनू होणार अह े ऄसे खोटे सांगनू श्रीहरी सपकाळ यांना िबथरवले. त्यामळेु 

िदवस भरलेल्या ऄवस्थेत िसंधतूाइनंा नवऱ्याने जनावरासारखे मारले अिण घरातनू 

हाकलले. िसंधतूाइनी मार खाउन बेहोशीत ऄसताना म्हशीच्या गोठ्यात मलुीला जन्म 
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िदला. बाळाची नाळ दगडाने ठेचनू काढली. रक्तीाने भरलेली मलुगी ओढ्याच्या पाण्यात 

धतूली. घरातील सवांनी संबंध तोडल्यामळेु बाळंतपणानंतर नउ िदवस ईपासमार झाली. या 

पररिस्थतीत त्यांनी अत्महत्येचा िवचार केला. पण भकेुलेल्या बाळाने  टाहो फोडल्यामळेु 

अत्महत्येचा िवचार सोडून जगण्याचा िनधाृर केला. 

घरातनू बाहरे पडलेल्या िसंधतूाइनंा छोट्या बाळासोबत खपू हाल सोसावे लागले. 

स्वतःच्या अइनेही त्यांना अधार िदला नाही. तेव्हा त्यांना स्मशानभमूीत रहावे लागले. 

बेवारस, िभकारी म्हणनू जगताना ईपाशी ऄसल्यामळेु बाळंतरोग झाला. सरकारी 

दवाखान्यात ईपचार घेउन बरे होत ऄसतानाच एका वेडसर अइने अधार िदला. पण हा 

अधारही जास्त िदवस िमळाला नाही. त्या वेडसर अइचा ऄटॅकने मतृ्य ूझाला अिण पनु्हा 

एकदा लेिखका बेघर झाली. थोडक्यात त्यांच्या निशबात सखु  फार कमी होते पण त्यांनी 

द:ुखाला हार मानली नाही. 

बेघर, बेवारस िसंधतूाइनंी अपल्या गोड अवाजामुळे रेल्वे, मंिदर, आत्यादी िठकाणी 

भीक मागनू स्वतःला व आतर मलुांनाही जगवले. महानभुावीय सदस्यांसोबत काही काळ 

घालवला. मलुीला  त्यांच्या अश्रम शाळेत िशक्षणासाठी ठेवनू त्यांनी िचखलदारा 

पररसरातील अिदवासी लोकांसाठी काम करण्यास सरुुवात केली. 

सामािजक कायृ  

िसंधतूाइ यांनी स्वतः दःुख सोसनू आतरांच्या सखुासाठी खपू मोठे कायृ केले. दगडाजी 

असटकर हा सावकार फॉरेस्ट च्या ३५ एकर जिमनीचा ईपभोग घेत होता. त्यासाठी 

गोरगरीब गवळी समाजाची फसवणकू अिण  लबुाडणकू करत होता. िशकलेल्या 

िसंधतूाइचं्या ह ेलक्षात अले. सासरी घरातील सवृ त्यांचा छळ करत ऄसतानाही िसंधताइनी 

ही फसवणकू सवाृच्या लक्ष्यात अणनू िदली. शेवटी असटकरचा त्रास खपूच जाचक वाटू 

लागला तेव्हा सवृ गवळी समाजाला एकत्र करून कलेक्टर रंगनाथन व डी. एफ. ओ. यांना 

शेणखत प्रकरणी होणारी िपळवणकू स्पष्ट करून सांिगतली. िसंधतूाइ यांच्या प्रभावी अिण 

मदु्ङसेदू बोलण्याचा पररणाम झाला. शासनाने चककशी केली अिण लेिखकेचा िवजय झाला. 

या लढ्यामळेु दगडाजी असटकरकडील फॉरेस्ट जमीन व घर जप्त करून ते अिदवासी व 
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गवळी समाजाला िमळाले. ‘त्यामळेु अजही शेण खताचा पिहला रक भरताना लोक  ‘बोलो 

िचंधीबाइ  की जय’ ऄसा जयघोष करतात.’ (मी वनवासी, प.ृ२४)   

िसंधतूाइनंी सावृजिनक जीवनातील पिहला लढा िजंकला पण त्यांच्या वैयिक्तीक 

जीवनात असटकर हा शत्र ूिनमाृण केला. त्याच्या कारस्थानामळेु िसंधतूाइचंा संसार ईध्वस्त 

झाला अिण त्यांना बेघर, बेवारस जगावे लागले. 

िसंधतूाइनंी पदरात छोटे बाळ (ममता) घेउन ऄनेक दःुखे सोसली. पोटासाठी गाणी 

म्हटली अिण अपल्या सोबत गोरगरीब मलुांची भकू  भागवली. ममताला महानभुाव 

पंथाच्या फैजपरू येथील अश्रमात िशक्षणासाठी सोय झाल्यानंतर संपणूृ महाराष्र, सकराष्र, 

अंध्रप्रदशे, मध्यप्रदशे, आत्यादी राज्यांतनू भ्रमंती केली. 

िसंधतूाइनंी दसुरा लढा िजंकला तो िचखलदरा येथील लोकांवर झालेल्या 

ऄन्यायािवरोधात. शासनान ेिचखलदरा ऄभयारण्य ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणनू घोिषत केला. या 

पररसरातील गवळी लोकाना धळुघाटीतील जंगल भाग अश्वासन म्हणनू िदला. पण 

िचखलदरा, मेळघाट येथे जसा मबुलक चारा जनावरांसाठी होता, तसा धळुघाटीत नव्हता. 

त्यामळेु गवळी, अिदवासी लोक िचखलदरा पररसरातनू लवकर स्थलांतरीत होत नव्हते. 

म्हणनू त्यांच्यावर फॉरेस्टने  ऄन्याय सरुू केला. गरुा- वासरांना  ऄन्नपाण्यािशवाय कंडून 

ठेवले. यामध्ये  एक वासरू मतृ्य ू पावले. त्यामळेु गाय खवळली अिण ितने तारेच्या 

कंुपणावरुन ईडी घेतली. शरीर फाटून रक्तीबंबाळ झालेल्या िस्थतीत ही गाय सहा मैल पळून,  

टायगर प्रोजेक्ट ऑिफसरच्या दारात मतृ्य ूपावली. ही बातमी ऄनेक वतृ्तपत्रातनू छापनू अली. 

िसंधतूाइनंा ही घटना समजल्यानंतर  त्यांनी ‘गाइनंा चारा अिण येथील वनवासंना िनवारा 

िमळवनू दइेन’ ऄशी शपथ घेतली. त्यानी ८४ गावातील अिदवासी व गवळी समाजाला 

एकत्र केले अिण विकलांसह अिदवासंचे िशष्टमंडळ घेउन मुंबइचे मंत्रालय गाठले. वनमंत्री 

गपु्तासाहबेांना अपले म्हणणे पटवनू िदले अिण त्यांच्याकडे मागणी केली, ‚शासनाला जर 

पनुवृसन करायचे ऄसेल तर या माझ्या वनवासंना धारणी गावातील जिमनी द्या. ही जमीन 

फॉरेस्टाचीच तर अह.े त्यांना छोटे- छोटे घरकुल बांधनू द्या. त्यांच्या मलुांच्या िशक्षणाची, 

प्यायच्या पाण्याची व्यवस्था करा. त्यांना या िनिमत्ताने का होइना, सवृतोपरी  नवं बनवा, 

नवजीवन द्या.‛ (मी वनवासी, पषृ्ठ ७१)  िसंधतूाइचं्या या मागणीमध्ये अिदवासंबद्ङलचा 
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िजव्हाळा, त्यांच्या िवकासाचा िवचार िदसतो. िसंधतूाइनंी हा लढा िजंकला अिण ८४  

गावच्या अिदवासंना न्याय िमळाला. 

अिदवासीवर िनसगृ, फॉरेस्ट ऑिफसर अिण िहसं्त्र पश ू ऄन्याय करतात. 

अिदवासंचे  िनसगाृच्या  कोपापासनू संरक्षण िमळावे म्हणनू  घरकुलांसाठी प्रयत्न केले. 

ऑफीसर लोकांकडून होणाऱ्या ऄन्यायािवरुद्च अवाज ईठवला. िहसं्र पशूंपासनू होणाऱ्या 

नकुसानीच्या बदल्यात भरपाइ िमळण्यासाठी लढा िदला. पशपूासनू होणाऱ्या हल्ल्यात 

नकुसान भरपाइचा कायदा मंजरू करण्यासाठी थेट िदल्लीला जाउन पंतप्रधान श्रीमती आिंदरा 

गांधी यांची भेट घेतली अिण तात्काळ लाभ िमळवनू िदले. िसंधतूाइनंी अिदवासंच्या 

जीवनात सखु अणण्यासाठी, त्यांना न्याय िमळवनू दणे्यासाठी अयषु्यभर कष्ट घेतले. 

अपल्या अत्मचररत्र लेखन प्रेरणेिवषयी  त्या म्हणतात, ‚ या ‘मी वनवासी’ च्या रूपान े

त्यांच्याही दःुखाला कवटाळता यावे म्हणनू हा लेखन प्रपंच केला.‛ (मी वनवासी, मनोगत) 

म्हणजेच अिदवासंचे दःुख, खडतर जीवन समाजापयंत पोहोचवणे हा या लेखनामागील 

त्यांचा स्पष्ट हते ूिदसतो.  

फॉरेस्ट ऑिफसरने दारूच्या नशेत अिदवासी तरुणीची काढलेली छेड तसेच कायम 

िनवासी ऄसणाऱ्या अिदवासंना बेघर केले म्हणनू िसंधतूाइनंी तहसीलदार कायाृलयासमोर 

प्राणांितक ईपोषण केले.  या ईपोषणासाठी ८४ गावातील अिदवासी स्त्री- परुुष अपल्या 

गाइ-वासरासह ईपिस्थत रािहले. शेवटी ४ िदवसांच्या ईपोषणानंतर शासनाला या प्रकरणाची 

दखल घ्यावी लागली. शासनाने या प्रकरणांचा ऄभ्यास केला अिण संपणूृ मागण्या मंजरू 

केल्या. फॉरेस्ट ऑिफसरने माफी मािगतली अिण गनु्हगेारांवर खटले भरले. 

िसंधतूाइनंी अिदवासंचे जीवन सखुी, समाधानी, अनंदी होण्यासाठी ऄनेक योजना 

अखल्या. अपल्या गाण्यांच े शाळांमध्ये अयोजन करून िमळालेली मदत अिदवासी  

िवकास कायाृसाठी खचृ केली. िचखलदरा भागात मोठे हॉिस्पटल, शाळा, वसतीगहृ 

बांधण्यासाठी ऄनेक कायृिम अखले. शासनाकडे अिथृक मागणी केली. अिदवासंच्या 

कल्याणासाठी झटणाऱ्या िसंधतूाइनंा यशवंतराव खरात यांनी, ‚तळागाळातल्या लोकांची 

सेवा हा घेतलेला वसा टाकू नकोस. एक िदवस त ूजगाची सेवाराणी िसंध ूसपकाळ होशील.‛ 

(मी वनवासी, पषृ्ठ ८५) ऄसा अशीवाृद िदला. िसंधतूाइनी हा वसा जीवाची पवाृ न करता 
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जपला. त्यांना िमळालेले ‘पद्मश्री’, ‘मदर तेरेसा’ परुस्कार जगाची ‘सेवाराणी’ बनल्याची 

साक्ष अहते.  

२.३) मिहला सक्षमीकरणासाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

१) ऄनसुया िलमये - अम्ही बी घडलो (१९९२)  

जीवन पररचय  

ऄनसुया िलमये यांचा जन्म  परुोगामी िवचाराने वाटचाल करणाऱ्या घराण्यात झाला. 

त्यांच्या घरात मलुांच्या भावनांचा, अकांक्षांचा िवकास होइल ऄसे वातावरण होते. 

लेिखकेचे वडील मखु्याध्यापक होते. त्यांच्या सतत बदल्या होत ऄसल्यामुळे लेिखकेचे 

प्राथिमक िशक्षण धळेु, नािशक येथे तर माध्यिमक िशक्षण हुजरूपागा शाळेत झाले अिण 

महािवद्यालयीन िशक्षण स. प. महािवद्यालय पणुे येथे झाले. 

ऄनसुया िलमये यांचा तारुण्याचा काळ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा व 

अंदोलनांचा होता. शालेय जीवनात त्यांच्यावर महात्मा गांधंच्या िवचारांचा प्रभाव पडला 

होता. महात्मा गांधंच्या चकदा कलमी कायृिमाने त्या प्रभािवत झाल्या होत्या. महात्मा 

गांधंच्या खादीच्या प्रभावामळेु त्यांनी शालेय जीवनातच खादी वापरण्यास सरुुवात केली 

होती. 

राष्र सेवा दलाचे संस्कार  

ऄनसुयाबाइवंर राष्र सेवा दलाचे संस्कार झाल ेहोते. बी. टी. ची परीक्षा प्रथम शे्रणीत 

ईत्तीणृ झाल्यानंतर लगेचच िटळक कॉलेज ऑफ एज्यकेुशनमध्ये ऄिसस्टंट लेक्चरर म्हणनू 

नोकरीची संधी िमळाली. पण त्याच वेळी एस. एम. जोशी यांनी राष्र सेवा दलाचे काम 

करण्याचे अवाहन केले. त्यामळेु ऄनसुयाबाइनी नोकरी सोडून राष्र सेवा दलाच ेकाम सरुू 

केले. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी  ‘भारत छोडो’ चा ठराव झाला अिण १० ऑगस्ट१९४२ 

रोजी ‘सावृित्रक हरताळा’ चे अवाहन करण्यात अले. ऄनसुयाबाइ स्वातंत्र्य संग्रामातील या 

अंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या. 

ऄनसुयाबाइ स्वभावाने धाडसी होत्या. त्यांच्या ऄंत:करणात दशेपे्रम ओतप्रोत भरले 

होते. अपल्या नोकरीच्या राजीनाम्यािवषयी अिण अंदोलनातील अपल्या 

सहभागािवषयीची मािहती त्यांनी विडलांना सांिगतली. या दोन्ही गोष्टी विडलांना पटल्या 
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नाहीत. विडलांनी ऄनसुयाबाइना  या गोष्टीपासनू परावतृ्त करण्याचा प्रयत्न केला पण मलुीची 

िजद्ङ अिण दशेभक्तीी पाहून त्यांना परवानगी द्यावी लागली.  

या अंदोलनामध्ये लेिखकेने कॉलेजच्या िवद्या्यांच्या संपकाृत राहून त्यांच्यात 

राष्रप्रेमाची भावना िनमाृण केली. या अंदोलनातील कामािवषयी लेिखका म्हणतात, ‚ 

िलमयेवाडीतील जावडेकरांच्या  छोट्याश्या घरातील एका बाजचू्या खोलीत बलेुटीन काढणे, 

वाटपाची अखणी करणे, सभांचे संयोजन करणे, सत्याग्रह्यांच्या तकुड्या काढणे, वगैरे कामे 

सरुू झाली.  बलेुिटन िलिहण्याचे काम हळू हळू माझ्याकडे अले.‛ (अम्ही बी घडलो, पषृ्ठ 

१७)  

तरंुुगवास 

१९४२  च्या अंदोलनामध्ये ऄनसुयाबाइ यांना एक वषांचा तरंुुगवास भोगावा 

लागला. या तरंुुगवासातही त्यांनी राष्र सेवा दलाचे कायृ सरुू ठेवले. तरंुुगामध्ये त्यांनी 

खादीच्या पसृ करणे, िवणकाम करणे, दोऱ्याच्या गुंड्या करणे,  स्फूतीगीते व  राष्रीयगीते 

यांचे समहू गायन करणे, माक्सृवादावरील ग्रंथांचे वाचन करणे, चचा ृ करणे ऄसे ऄनेक 

ईपिम चाल ू ठेवले. यािशवाय तरंुुगातील अरोग्याच्या गैरसोयीबद्ङल अवाज ईठवला. 

त्यामळेु तरंुुग ऄिधकाऱ्याला नाआलाजाने या सोयी - सिुवधा कराव्या लागल्या. लेिखकेचा 

स्वभाव सकाराथी अह.े तरंुुगवासात ऄनेक प्रकारचा त्रास सहन करावा लागला यािवषयी 

त्या बोलत नाहीत. पण या काळात फायद्याची गोष्ट कोणती झाली यािवषयी त्या म्हणतात, ‚ 

जेलमधल्या वषृभराच्या काळात िमळालेली दृष्टी पढुची िदशा अखण्यास दीपगहृासारखी 

मागृदशृक ठरली.‛ (प ृअम्ही बी घडलो,.३४) 

राष्र सेवा दलातील कायृ  

ऄनसुयाबाइनी राष्र सेवा दलाच्या सेवा पथकांतगृत खपू मोठे सामािजक काय ृकेले. 

या दलाने यवुकांची शक्तीी श्रमाकडे वळिवण्यासाठी खेड्यांमध्ये श्रमदान िशिबरांच ेअयोजन 

केले. या िशिबराद्रारे रस्तेबांधणी, तळ्यातला गाळ काढणे, बांध दरुुस्त करणे, सावृजिनक 

संडास साफ करणे ऄशी ऄनेक प्रकारची कामे हाती घेतली. याबरोबरच शहरे व खेडी 

यांच्यातील दवुा सांधण्यासाठी खेड्यातील तरुणांची दशेासाठी िवनामलू्य काम करण्यासाठी 



70 

जागतृी करणे अिण  शहरातील मलुांना खेड्यांचे दशृन व्हावे, ितथले जीवन ऄनभुवावे 

यासाठी ऄनेक ईपिम हाती घेतले. 

पणुे महानगरपािलकेतील कायृ :- 

ऄनसुयाबाइ यांच्या जीवनातील सवाृत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पणुे महापािलकेतील 

कायृ होय. महापािलकेतील शाळांची तपासणी करताना त्यांच्या दृिष्टला काही महत्त्वपणूृ 

गोष्टी अढळल्या. महापािलकेच्या पवृू भागातील गरीब वस्तीतील मलेु शाळेत ईपाशी 

येतात,  ह े लक्षात  येताच शाळांमध्ये पालक सभांचे अयोजन केले. या सभेसाठी स्त्री 

पालकांची ईपिस्थती जास्त होती. पण त्यांच्यात ऄज्ञान जास्त होते. त्यामळेु या िस्त्रया व 

मलुांसाठी काही कायृिम घ्यावेत ऄसे लेिखकेला वाटले. या दरम्यान त्यांच्या वाचनात 

अले ‘मद्रासमधील दगुाृबाइ दशेमखु यांनी शाळांमध्ये मलुांना अहार दणे्याची सोय केली व 

या योजनेचा फायदा मलुांना व समाजाला होत अह.े’ त्यामळेु लेिखकेनेही पणु े

महानगरपािलकेच्या गरीब वस्तीमधील शाळेतील मलुांना परूक अहार दणे्याची योजना सरुू 

केली. यािशवाय स्त्री पालकांचे प्रबोधन व रोजगार िनमाृण करून दणे्यासाठी ‘गिृहणी िशक्षण 

योजना’ हा तीन मिहन्यांचा ऄभ्यासिम तयार केला. याद्रारे सकस अहार, िशवणकाम ऄसे 

ईपिम राबिवले. याबरोबरच िस्त्रयांसाठी अहार, बालसंगोपन, अरोग्य, मलुांचे मानसशास्त्र, 

पालकांची कतृव्ये ऄशा िविवध िवषयावर व्याख्याने व चचाृसते्र अयोिजत केली.    

िस्त्रयांच्या राजकारणातील सहभागािवषयी िवचार  

स्वातंत्र्यलढ्यात िस्त्रया  खपू मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या. लाठीमारासारख्या 

गोष्टंना तंड िदले. ऄनेक िस्त्रयांनी तरंुुगवासही भोगला. स्वातंत्र्य यदु्चात िहरीरीने सहभागी 

झालेल्या िस्त्रयांना राजकारणात संधी मात्र डावलली जाते. यािवषयी ऄनतुाइ म्हणतात, ‚ 

त्यागाच्या बाबतीत िस्त्रया मागे रािहल्या नाहीत पण सत्ता िकंवा द्रव्य यांचा ईपभोग घेण्याचा 

प्रश्न अला म्हणजे मात्र स्त्रीला मागे ठेवली जाते.‛ (अम्ही बी घडलो, पषृ्ठ ११४)  

िस्त्रयांसाठी राजकारणात राखीव जागा ठेवल्या पािहजेत, यािवषयीही लेिखकेचे मत परखड 

अह.े त्या म्हणतात, ‚ एकीकडे समान हक्कासाठी झगडायचे अिण दसुरीकडे राखीव जागा 

मागायच्या  ह ेकाही योग्य नाही.‛ (अम्ही बी घडलो, पषृ्ठ११४) थोडक्यात स्त्री-परुुषांना सवृ 

बाबतीत समान न्याय, समान ऄिधकार, समान हक्क िमळाले पािहजेत हा लेिखकेचा िवचार 
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येथे िदसतो. िस्त्रयांमध्ये राजकारणािवषयी योग्य जाणीव जागतृी झाली तर त्या ऄिधक 

मलू्यांिकत राजकारण करतील ऄशी त्यांना अशा वाटते. 

स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभाग   

स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी ऄनेक नेत्यांनी जहाल, मवाळ पद्चतीने कायृ केले. महात्मा गांधी 

यांनी ऄिहसंक मागाृने, सत्याग्रहाच्या मागाृने लढा िदला. या लढ्यात मोठ्या संख्येने 

भारतवासी सहभागी झाले. महात्मा गांधंच्या या लढ्याचा प्रभाव लेखीकेवर पडला. 

याबरोबरच समाजवादी िवचारांच्या अंदोलनांचा प्रभावही लेखीकेवर होता. त्यामळेु त्यांनी 

प्राध्यापकी पेशाचा त्याग करून स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला. 

समाजवादी मिहला सभा संघटनेतील कायृ  

ऄनसुया िलमये यांच्या जीवनातील सवाृत महत्त्वाचे कायृ म्हणजे समाजवादी मिहला 

सभा संघटनेची स्थापना होय. िस्त्रयांचे सक्षमीकरण करणे हा या संघटने मागील प्रमखू ईद्ङशे 

होता. लेिखकेच्या कुटंूबात त्यांना स्त्री म्हणनू डावलल ेजातेय ऄसा ऄनभुव अला नव्हता 

पण समाजात काम करताना अपल्याला स्त्री म्हणनू डावलले जाते ऄसा ऄनभुव काही वेळा 

अला. त्यामळेु िस्त्रयांना िमळणारी दयु्यम दजाृची वागणकू बदलली पािहजे, हा ध्यास त्यांनी  

घेतला. यािवषयी त्या म्हणतात, ‚सासकूडून, नवऱ्याकडून तरुण िववािहत मलुंचा होणारा 

छळ ,पारंपररक श्रद्चामळेु होणारे ऄन्याय, या सवांमळेु िस्त्रयांना िशकवणे, त्यांची ऄिस्मता 

जागतृ करणे, ऄन्यायािवरुद्च त्यांना ईठवणे, त्यांना सरळ करणे ह े सगळे िकती अवश्यक 

अह,े याचे महत्त्व मला पटले होते.‛ (अम्ही बी घडलो, पषृ्ठ १३१)  यामधनू लेिखकेच्या 

ऄंतःकरणातील स्त्रीजीवनाच्या सधुारणेिवषयीचे िवचार लक्षात येतात. त्यामळेुच िस्त्रयांचे 

जीवन सधुारण्यासाठी लेिखकेने ऄनेक प्रयत्न केले. 

िस्त्रयांचे जीवनमान सधुारण्यासाठी कायृ करण्याचे िनिश्चत झाल्यानंतर ऄनसुयाबाइनी 

स्वातंत्र्य अंदोलनात तसेच राष्र सेवा दलात कायृ केलेल्या संपणूृ महाराष्रातील िस्त्रयांना 

एकत्र करण्याचे ठरिवले. यासाठी राष्र सेवा दलाच्या शाखा नायकांचे महाराष्र स्तरावर पणु े

येथे १ मे १९५९ रोजी िशिबर अयोिजत केले. या िशिबरामध्ये स्वातंत्र्य अंदोलन, स्वतंत्र 

भारताची घडण, भारतातील सामािजक जडणघडण, समता, लोकशाही, िस्त्रयांची सामािजक 

पररिस्थती, ककटंुिबक कायद,े नवे बदल, स्त्रीमकु्तीीची गरज ऄशा ऄनेक सामािजक  िवषयावर 
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व्याख्याने व चचा ृ झाल्या. या संघटनेच्या माध्यमातनू िस्त्रया एकत्र अल्या व िस्त्रयांच्या 

ऄनेक प्रश्नासाठी मोचे काढून अंदोलने करून शासनाला धारेवर धरले, जाब िवचारले. 

मिहला सभा संघटनेच्या अंदोलनांमध्ये काम करताना लेिखकेला दोन वेळा 

तरंुुगवास भोगावा लागला. यािवषयी त्या म्हणतात, ‚ या अंदोलनामळेु अपल्याला 

झालेल्या तरंुुगवासापेक्षा मिहला सभेच्या शाखांची ताकद वाढली, याचे समाधान वाटते.‛ 

(अम्ही बी घडलो, प.ृ १५८) या संघटनेमध्ये मणृाल गोरे, प्रिमला दडंवते, मंगला पाररख, 

कमल दसेाइ, सशुीला िशतोळे, सनुीती परळीकर ऄशा राजकारणात अघाडीवर ऄसणाऱ्या 

ऄनेक िस्त्रयांचे सहकायृ लाभले. 

िस्त्रयांसाठी रोजगार िनिमृती व प्रबोधन  

ऄनसुयाबाइनंी िस्त्रयांना काम िमळावे म्हणनू िवशेष प्रयत्न केले. यनुायटेड होिजयरी 

मध्ये िनकसृ िशवण्याचे काम, िपशव्या िशवणे, पािकटे करणे, रॉिकंग गोडे तयार करणे, 

कॅन्टीन चालवणे, बकु बाआिंडंग करणे, िशवण वगृ चालिवणे, बक्कल लावणे ऄशी ऄनेक 

कामे िमळवनू िदली. यािशवाय ऄनेक िठकाणी ईद्योग कंद्राची स्थापना केली. या सवृ 

कामांमध्ये कँटंनमधनू िस्त्रयांना खपू मोठा रोजगार िमळाला.. 

संघटनांचे यश  

ऄनसुयाबाइनंी पररिस्थतीची गरज म्हणनू गरीब होतकरू िस्त्रयांना काम दतेाना 

सामािजक पररवतृन कायाृत सहभागी होण्यासाठी प्रबोधन केले. ह े कायृ करताना ऄनेक 

ऄडथळे अले. पण त्यांना न घाबरता मागृ काढले अिण िस्त्रयांच्या रोजगाराचा मागृ चाल ू

ठेवला. ऄनसुयाबाइचं्या मागृदशृनाखाली  पणु्यात ‘ श्रम सहकार मिहला संघ’ व ‘स्नेहालय’ 

या दोन औद्योिगक संस्था सरुु झाल्या. मुंबइमध्ये ‘सनंुदा सहकार औद्योिगक संस्था’ सरुू 

झाली. यािशवाय महाराष्रभर ऄनेक छोट्या मोठ्या संस्था स्थापन केल्या.  

या िविवध संघटना ग्रामीण व शहरी भागात ऄनेक िठकाणी कायृ करू लागल्या. 

त्यामळेु हजारो िस्त्रयांना रोजगार िमळाला. त्या स्वावलंबी झाल्या. संस्थेची िवचारसरणी 

ध्येयवादी होती. कामावर येणाऱ्या िस्त्रयांनी केवळ स्वतःचा संसार न सांभाळता सामािजक 

पररवतृन कायाृत सहभागी झाले पािहजे यासाठी त्यांचे प्रबोधन केले जात ऄसे. या 
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प्रबोधनवादी धोरणामळेु ही संस्था मोठ्या प्रमाणात िवस्तारली अिण समाजाच्या 

तळागाळातल्या गोरगरीबापयंत जाउन पोहोचली. 

या संस्थांच्या ध्येयवादी िवचारसरणीमळेु िस्त्रयांमध्ये नवे िवचार जागतृ झाले. 

सामािजक सधुारणेबरोबरच त्यांच्या राजकीय िवचारांचा पाया पक्का झाला. या संघटनांच्या 

यशािवषयी ऄनसुयाबाइ म्हणतात, ‚समाजवादी मिहला सभेकडून वाढत्या महागाइमळेु 

िस्त्रयांनी मागणी केल्यावर िठकिठकाणी ईद्योग कंद्रे सरुू करण्यात अली व त्यातनू हजारो 

िस्त्रयांना छोटी-मोठी कामे दरवषी िमळू लागली. प्रथमपासनूच कामगारांनी पररवतृनाच्या 

कामात सहभागी व्हावे हा दृिष्टकोन ठेवला, त्यामळेु काही ऄंशी तरी या िस्त्रयांमध्ये 

नवेिवचार, सामािजक सधुारणा, राजकीय िवचारांचा पाया, समता, लोकशाहीचे मलूभतू 

िवचार, आत्यादी बाबत जागतृी होउ लागली.‛ (अम्ही बी घडलो, पषृ्ठ १७९)  

अिदवासंसाठी िशक्षण प्रकल्प  

समाजवादी मिहला सभेने वंिचत समाजातल्या जास्तीत जास्त िस्त्रयापयंत जाउन 

कायृ केले. याही पलीकडे जाउन त्यांनी अिदवासी भागात िशक्षणाची सोय करण्याच्या हतेनेू 

१९७८ या ‘अंतरराष्रीय बालक वषाृ’च्या िनिमत्ताने ठाण े िजल्ह्यातील अिदवासी भाग 

िनवडला अिण तेथे कायृ करण्याचे िनिश्चत केले. यासाठी ज्येष्ठ समाजवादी नेते दत्ता ताम्हणे 

यांना भेटून तसेच ठाण्याच्या कायृकत्याृ यमतुाइ साने यांना घेउन पालघर- मनोर मागाृवरील 

‘मासवण’ या गावी प्रकल्प सरुु केला. तेथील अिदवासी िस्त्रयांचे अिण  मलुांचे स्वच्छता, 

अरोग्य, िशक्षण यािवषयी प्रबोधन केले. त्यानंतर मलुांची हजेरी वाढण्यासाठी ऄनेक प्रयोग 

केले. या अिदवासी भागात ‘सजुाण माता अिण सदुृढ बालक’ ऄशा स्पधाृ घेण्यात अल्या. 

त्यालाही चांगला प्रितसाद िमळाला. या प्रकल्पाचा फायदा अिदवासी िस्त्रयांना झाला. 

यािवषयी ऄनसुयाबाइ म्हणतात, ‚ स्त्री म्हणनू काही समस्या सवांनाच ऄसतात. याची 

जाणीव अिदवासी िस्त्रयांना झाली. यामळेु त्यांचा अत्मिवश्वास, ऄिस्मता जागतृ होण्यास 

मदत झाली.‛ (प.ृ २१५) थोडक्यात या प्रकल्पामळेु अिदवासी समाजातील िस्त्रयांना 

ऄन्यायािवरुद्च लढण्याचे अत्मबळ िमळाले. ह ेया कायाृचे सवाृत मोठे यश अह.े 
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२) मंगला भागवत - कुण्या एकीचे ऄंतरंग (१९९३)  

जीवन पररचय  

 ‘कुण्या एकीचे ऄंतरंग’ ह ेअत्मचररत्र म्हणजे मंगला भागवत या ध्येयवेड्या स्त्रीची 

कहाणी अह.े त्यांचा जन्म मध्यमवगीय िाह्मण कुटंुबात झाला.  त्यामळेु िाह्मण जीवनपद्चती 

अिण जीवनदृष्टी या अत्मचररत्रात व्यक्ती झाली अह.े त्यांचे बालपण आचलकरंजी संस्थानात 

काका-काकंूच्या सहवासात गेले. ह े जीवन खडतर होते पण संस्कारी होते. या 

अत्मचररत्रामधील अठवणी िचत्रदशी स्वरूपातील अहते.                

मंगलाताइ यांचा िववाह माधवराव भागवत यांच्याशी झाल्यानंतर त्या मुंबइत 

अल्या. माधवराव व  मंगलाताइ यांचे स्वभाव परस्पराहून फार िभन्न होते, ऄसे या 

अत्मचररत्रातनू िदसते. माधवरावांचा स्वभाव भाविनक, सरळ मागी, माणसांची पारख न 

करता ऄनेकांना जवळ करणारा होता. तर मंगलाताइचंा स्वभाव िवचारशील, माणसाबद्ङल 

फार िचिकत्सक, स्वसाम्याृवर जास्त िवश्वास ठेवणाऱ्या, सदभावनेपेक्षा प्रत्यक्ष कायाृसाठी 

ईत्सकु ऄसणाऱ्या, कायृकत्याृ गटात मोडणाऱ्या होत्या. त्यामळेु संसाराचा रथ मंगलाताइ 

यांच्या िवचाराने पढेु गेला. माधवरावांनी पत्नीचा अधार जीवनात पदोपदी घेतला. 

या अत्मचररत्रामध्ये माधवराव व मंगलाताइ यांच्यात मतभेदाचे, संघषाृचे क्षण 

ऄनेकदा अले पण त्यांना िवचारपवृूक, धैयाृने सामोरे गेले यािवषयी सांिगतले अह.े डॉ. 

सरोिजनी वैद्य या संदभाृत म्हणतात, ‚ऄशा सवृ िवरोधी वाटणाऱ्या गोष्टी पिलकडचे दोघांना 

जोडणारे, जळुवनू ठेवणारे एक सद्भावनेचे सतू्रही त्यांच्या अयषु्यात अह.े  दोघांनी 

परस्परांच्या व्यिक्तीत्वाचे वेगळेपण स्पष्टपणाने जाणनू घेउन ते परस्परांच्या ईत्कषाृला कस े

पोषक होइल ह ेपािहले अह.े‛ (कुण्या एकीचे ऄंतरंग, स्वागत प.ृ १०) डॉ. सरोिजनी वैद्य 

यांच्या या मतावरून भागवत पती-पत्नीच्या नात्याचा एक वेगळा नमनूा येथे व्यक्ती झाला 

अह.े 

अत्मचररत्र लेखन प्रेरणा   

मंगलाताइ भागवत यांचे सामािजक काय ृ खपू मोठे होते. माधवरावांना अपल्या 

पत्नीच्या या कायाृिवषयी ऄिभमान होता. त्यामळेुच अपल्या कायाृिवषयी ितने िलहावे 

यािवषयी ते पत्नीशी बोलले. याबरोबरच माधवराव भागवतांनी ‘मी एक िनिमत्तमात्र’ या 
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अत्मचररत्रामध्ये पत्नीच्या कायाृचा ईल्लेख केला. ही मािहती वाचकांपयंत पोहोचली. 

ऄनेक वाचकांनी लेिखकेला त्यांचे जीवन जाणनू घेण्याची ईत्कंठा कळिवली. त्यामळेु 

अपल्या कायाृचा पररचय करून दणे्याच्या िनिमत्ताने या अत्मचररत्राचे लेखन झाले. 

सामािजक कायृ  

मंगला भागवत यांना समाजकायाृची अवड होती. ‘संयकु्ती महाराष्र सिमती’ च्या त्या 

िियाशील सभासद होत्या. मिहलांना रोजगार िमळाला तर त्या स्वावलंबी होतील, म्हणनू 

मंगलाबाइनी स्वतः लहान मोठ्या कंपन्यांमध्ये भेटी दउेन कामाची चककशी केली. पण ह े

काम दसुऱ्यांवर ऄवलंबनू ऄसल्यामळेु स्वतःच एखादा व्यवसाय सरुू करावा ऄसे त्यांना 

वाटू लागले.  यातनू शाळेतील मलुांसाठी मधल्या सटु्टीत नाश्ता परुिवण्याची कल्पना सचूली. 

यातनूच िवलेपाले येथे ‘िवलेपाले मिहला संघ’ ही संस्था स्थापन केली . या संस्थेद्रारे नवनवे 

ईपिम सरुू केले. 

शाळेत नाश्ता परुिवण्याच्या योजनेमळेु ऄनेक िस्त्रयांना रोजगार िमळाला. त्यांना 

ऄथाृजृनाची संधी िमळाली. त्यामळेु नाश्त्याबरोबरच आतर पदाथृ बनिवण्याची कल्पना 

सचूली. या चिवष्ट पदाथांची खपू प्रिसद्ची झाली. त्यामळेु त्यांना प्रत्येक सणाला पदाथांच्या 

ऑडृसृ येउ लागल्या. याबरोबरच साखरपडुा, डोहाळजेवण, बारसे, वाढिदवस, आतर 

नैिमत्तीक कायृिम, समारंभासाठी ऑडृरी िमळू लागल्या.  

मिहला संघामधील कायाृचे स्वरूप िवस्तारत गेले. मलुांच्या िशक्षणासाठी 

िशशिुवहाराची स्थापना केली. त्यानंतर हा िशक्षणवकृ्ष वाढत जाउन पदवीपयंतच्या 

िशक्षणाची सोय झाली. ऄशा प्रकारे िशक्षण, अरोग्य अिण गरजू मिहलांना ऄथाृजृनाची 

संधी ऄशा तीन मागांनी मिहला संघाची वाटचाल सरुू झाली. 

मंगला भागवत यांनी मिहला संघाच्या बळावर आतर ऄनेक सामािजक ईपिमात 

सहभाग घेतला. १९५७ मध्य ेमुंबइत फ्ल्यचू्या साथीने थैमान घातले. त्यावेळी या संघाने रुग्ण 

सेवेबरोबरच रुग्णांना मानिसक अधार िदला. भारत-चीन तसेच भारत-पािकस्तान यदु्चावेळी 

सैिनकांचे मनोधैयृ वाढिवण्यासाठी पत्राबरोबरच  भेटकाडे, ितळगळू, स्वेटसृ पाठिवले. 

या संस्थेद्रारे रुग्ण सेवा करता यावी म्हणनू प्रथमोपचार वग ृ सरुू केले. यदु्चजन्य 

पररिस्थतीत अत्मसंरक्षणाचे वगृही चालिवण्यात अले. नैसिगृक संकटांच्या पररिस्थतीत 
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कोणते ईपाय करावेत यािवषयी समाजाचे प्रबोधन केले. १२ जलैु १९६२  रोजी पानशेत 

धरण फुटल्यामळेु पणु्यावर कोसळलेल्या संकटात मिहला संघाच्याद्रारे परूग्रस्तांना ऄनेक 

प्रकारची मदत केली. ऄशाच प्रकारे १९७७  मध्य े अंध्रप्रदशेच्या िकनाऱ्यावरील 

वादळामध्ये या संघाने खपू मोठे काय ृकेले. 

अपल्या जीवनािवषयी समाधान व्यक्ती करताना मंगलाबाइ म्हणतात, ‚माझ्या 

जीवनात जे जे काही मला सामोरे अले ते ते मी स्वीकारले अह.े जे जे कतृव्य होते तेथे 

माझ्या दृष्टीने यथायोग्य रीतीने पार पाडण्याचा िनकराचा प्रयत्न मी केला अह.े संसारात 

माझ्या दृष्टीने सवृ प्रकारे अवश्यक ती कतृव्ये मी पणूृतया पार पाडली अहते. माझे 

सामािजक काय ृही माझ्या परीने केलेले अह.े त्यामळेु मी समाधानी अह.े‛ (कुण्या एकीच े

ऄंतरंग, पषृ्ठ २२४) थोडक्यात मंगलाताइ यांचे सखुी, समाधानी जीवन या अत्मचररत्रातनू 

व्यक्ती झाले अह.े  

३) सशुीला महाजन - डाव मांिडयेला  (१९९८)   

जीवन पररचय  

सशुीलाबाइ यांचा जन्म कल्याण येथे १९२८ मध्य ेसाठे कुटंुबात झाला. त्यांचे घराणे 

‘मोठे साठे’ या नावाने प्रिसद्च होते. लेिखकेचे पणजोबा रावबहादरू सदािशव मोरेश्वर साठे ह े

ऄव्वल आगं्रजी अमदानीत ठाणे िजल्ह्याचे डेप्यटुी कलेक्टर होते. िनवतृ्तीनंतर ते कल्याण येथे 

स्थाियक झाले. 

लेिखकेला लहानपणापासनू खेळाची अवड होती. खो-खो, कबड्डी, लपंडाव, चोर- 

िशपाइ, िवटी-दांडू, आ. खेळ त्या खेळत ऄसत. िवशेष म्हणजे त्यांना मलुांचे खेळ ऄिधक 

अवडत होते. मलुंच्या भातकुलीपेक्षा मलुांच्या िवटी- दांडू खेळत त्या ऄिधक रमत. शालेय 

जीवनात त्यांची शरीरयष्टी सडसडीत ऄसल्यामळेु ऄनेक खेळात त्या नेहमीच कॅप्टन म्हणनू 

खेळत ऄसत. थोडक्यात आतरांपेक्षा वेगळे व्यिक्तीमत्व लहानपणीही त्यांच्यात िदसते. 

सशुीलाबाइना लहानपणापासनू राजकीय व सामािजक ईलाढाली जाणनू घेण्याची 

अवड होती. त्यांच्या काकू राधाबाइ साठे यांच्यामळेु त्यांना आितहासाची अिण 

परुाणकथांची अवड िनमाृण झाली. राधाकाकंूना परुाण ऐकण्याचा छंद होता. त्या 

संध्याकाळी परुाणाहून अल्या की लेिखका व धाकटा भाउ वामन दोघेही परुाणातील गोष्टी 
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ऐकत. कल्याणला ईत्तमोत्तम हरदास, प्रवचनकार, व्याख्याते येत ऄसत.  लेिखकेला 

राधाकाकूमळेु या कायृिमांना जाता अले. 

वैवािहक जीवन   

सशुीला साठे यांचा िववाह मधकुरराव महाजन यांच्याशी झाला अिण त्या सशुीला 

महाजन झाल्या. त्या ‘राष्र सेिवका सिमती’ या ऄिखल भारतीय स्त्री संघटनेच्या ज्येष्ठ 

कायृकत्याृ होत्या तर  पती मधकुरराव राष्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते.  मधकुरराव 

यांनी भारतीय जनसंघाच्या स्थापनेपासनू सतत दहा वष ेया संस्थेचे प्रचारक म्हणनू काय ृकेले. 

यािशवाय ते मुंबइचे संघटन मंत्री होते. जनसंघाचे कायृ थांबल्यानंतर ही त्यांनी जीवनाच्या 

ऄखेरपयंत सामािजक बांिधलकी म्हणनू िविवध प्रकारचे कायृ केले. या अत्मचररत्रामध्ये 

सशुीलाबाइनी ऄशा कायृकत्या ृपतीसोबत केलेल्या जीवन प्रवासाचा अलेख काढला अह.े 

सशुीलाबाइ व मधकुरराव यांच्या सहजीवनाचा काळ १९५२  ते १९८९ अह.े  या 

समुारे ३५ वषांच्या कालखंडात दोघांनी एकमेकांना साथ िदली. ही साथ महत्त्वपणूृ अह.े 

मधकुरराव यांच्या मतृ्यनंूतर लेिखकेच्या जीवनात खपू मोठी पोकळी िनमाृण झाली. त्यांच्या 

मनात सतत सहजीवनातील अठवण येत रािहल्या.यावरील  ईपायािवषयी त्या म्हणतात, ‚ 

यावेळी या अठवणी नसुत्या अठवत राहण्यापेक्षा त्या जशा अठवतील तशा िलहून 

काढाव्यात, या िवचारांमळेु या अत्मचररत्राचे लेखन हाती घेतले.‛ (डाव मांिडयेला, मनोगत  

पषृ्ठ ७) म्हणजेच सहजीवनातील अठवणी नंदवतानाच या अत्मचररत्राची िनिमृती झाली.  

सशुीलाबाइ व मधकुरराव या दोघांचाही  िपंड ईत्तम कायृकत्याृचा होता. दोघेही 

सामािजक कायाृच्या अिण िहदंतु्वाच्या ध्येयाने भारलेले होते. त्यामळेु त्यांच्या सावृजिनक 

कायाृत कधीही िवसंवाद िनमाृण झाला नाही. दोघांनीही एकमेकांचे कायृ अपले मानले व 

एकमेकांना ईत्तेजन िदले. 

सशुीलाबाइ व मधकुरराव यांचे सहजीवन ऄन्य मध्यमवगीय दांपत्यासारखेच सरळ व 

साध ेनव्हते. त्यांना राहण्यासाठी केवळ एका खोलीचा पोटमाळा होता. मधकुरराव राष्रीय 

स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक ऄसल्यामळेु घरी पाहुण्यांची सतत वदळृ ऄसे. या पाहुण्यांमध्ये 

दीनदयाळ ईपाध्याय, ऄटलिबहारी वाजपेयी, जगन्नाथराव जोशी ऄशा िदग्गज व्यक्तीी ऄसत. 

सिुशलाबाइ स्वतः सिमतीमध्ये कायृरत होत्या. पण घरी अलेल्या पाहुण्याचे यथोिचत 
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स्वागत करून मगच त्या स्वतःच्या कामासाठी बाहरे पडत. म्हणजेच त्या सामािजक 

कायृकत्याृ ऄसल्या तरी कतृव्यदक्ष गिृहणीही होत्या.         

राष्र सेिवका सिमती मधील कायृ   

राष्र सेवा सिमती ही भारतातील िहदंतु्ववादी राष्रवादी मिहला संघटना अह.े ही 

संघटना राष्रीय स्वयंसेवक संघाची मिहला अघाडी मानली जाते. या संघटनेची स्थापना 

लक्ष्मीबाइ केळकर यांच्या पढुाकाराने २५  ऑक्टोबर १९३६  रोजी करण्यात अली. 

मिहलांनी केवळ िशिक्षत नव्ह ेतर याबरोबरच मानिसक, शारीररक व बकिद्चक दृष््टया सक्षम 

बनावे. हा दृिष्टकोन ठेवनू या सिमतीची स्थापना करण्यात अली. राष्रभक्तीीचे संस्कार दणेे हा 

या सिमतीचा ईद्ङशे होता. िशस्तबद्च ऄशी ही  मिहला संघटना सेिवकांना स्वसंरक्षण कसे 

करावे, स्वतःचे अरोग्य कसे सांभाळावे, स्वावलंबी कसे व्हावे यािवषयी मागृदशृन करते. ही 

सिमती मिहलांवरील ऄन्याय ऄत्याचार िवरोधात लढा दतेे, िविवध ज्वलंत िवषयावर 

चचाृसत्र अयोिजत करते, िशिबरे- कायृशाळा घेते, सण-ईत्सव साजरे करते.  

कल्याणला १९४० मध्य ेमान. आिंदराबाइ फणस ेयांनी राष्रसेिवका सिमतीची ऄिखल 

भारतीय संघटनेची शाखा सरुू केली. पणु्यामध्ये या सिमतीचा प्रिशक्षण वगृ पणूृ केल्यानंतर 

लेिखकेने कल्याणमध्ये ही शाखा स्थापन केली. ही शाखा अग्रा रोडवरील जोगळेकर 

विकलांच्या मागच्या ऄंगणात सरुू झाली होती. लेिखका व ितच्या मैित्रणी सिमतीच्या 

शाखेत प्रवेश केला. यावेळी लेिखकेचे वय ऄवघे ११ वषांचे होते.त्यावेळी पासनू ऄखेरपयंत 

त्यांनी सिमतीसाठी कायृ केले.  

४) मेहरुिन्नसा दलवाइ - मी भरून पावल ेअह े(१९९५)  

जीवन पररचय  

मेहरुिन्नसा दलवाइ या प्रिसद्च सामािजक कायृकते व सािहित्यक हमीद दलवाइ 

यांच्या पत्नी. त्यांचा जन्म पणु्यामध्ये २५  मे १९३०  रोजी झाला. त्यांचे बालपण पणु्यामध्ये 

अजोळी गेले. अजोळचे वातावरण शैक्षिणक दृष्टीने चांगले होते. त्यांची अत्या ईदू ृ रेिनंग 

कॉलेजच्या िप्रिन्सपल होत्या, तर काका-काकू ईच्चिशिक्षत होते. लेिखकेचे माध्यिमक 

िशक्षण पणु्यातील ऄँग्लो ईदू ृ हायस्कूलमध्ये झाले. १९४९ मध्य े त्या एसएससी ईत्तीणृ 

झाल्या. त्यानंतर वािडया कॉलेजमध्ये महािवद्यालयीन िशक्षणासाठी प्रवेश घेतला. लेिखकेचे 
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हायस्कूलपयंत िशक्षण ईदू ृ माध्यमातनू झाले होते अिण  कॉलेजमध्ये आगं्रजी माध्यम 

ऄसल्यामळेु त्या आटंरला नापास झाल्या. त्यामळेु कॉलेज बंद करून १९५४  पासनू त्या 

‘ऑल आिंडया खादी किमशन’ मध्ये नोकरी करू लागल्या. 

मेहरुिन्नसा यांचा िववाह हमीद दलवाइ यांच्याशी १९५६ मध्य े झाला. त्यांच्या 

अइचा या लग्नाला िवरोध होता. पण हमीद दलवाइ यांचा प्रामािणकपणा व साधेपणा यामळेु 

लेिखकेने घरचा िवरोध स्वीकारून त्यांच्याशी आस्लामी पद्चतीने िववाह केला. १९५४ च्या 

िवशेष िववाह कायद्या ऄंतगृत एक मिहन्याच्या अत त्यांनी िववाहाची नंदणी केली. 

लेिखकेच्या ऄथाृजृनामळेु हमीद दलवाइ यांना अिथृक हातभार िमळाला. त्यांच्या 

सामािजक कायाृला गती अली. लग्नावेळी हमीद यांची पररिस्थती गररबीची होती. मुंबइत 

त्यांचे स्वतःचे घर नव्हते. गावाकडे साध ेघर अिण खाणारी तंडे ऄनेक, त्यामळेु ितथेही खपू 

प्रश्न होते. यामळेु लग्नानंतर लेिखकेची ऄनेक वष ेफरपट झाली, पण ती त्यांनी अनंदाने सहन 

केली. 

हमीद दलवाइ ह े अधिुनक िवचारांचे होते. िस्त्रयांचा अदर करणारे होते. त्यामळेु 

त्यांनी पत्नीला अपल्या जीवनात बरोबरीचे स्थान िदले. त्यांच्यामळेुच लेिखकेला सामािजक 

कायाृची अवड िनमाृण झाली. 

सामािजक कायृ 

मेहरुिन्नसा यांनी हमीद दलवाइ यांच्या हयातीत फारस ेसामािजक काय ृकेल ेनाही. 

पण त्यांच्या मतृ्यनंूतर पतीच्या कामाचा वसा शेवटपयंत चालवला. हमीद दलवाइ ह े

समाजवादी नेते होते. त्यांनी अपल्या धमाृमध्य ेगरुफटलेल्या मसु्लीम समाजाला िशक्षणाच्या 

मागाृवर अणण्यासाठी खपू मोठे कायृ केले. त्यांनी १९७७ मध्ये ‘मिुस्लम सत्यशोधक 

मंडळा’ची स्थापना केली. या बरोबरच ‘आिंडयन सेक्यलुर सोसायटी’ची स्थापना केली. हिमद 

यांच्यासोबत लेिखका ऄनेक सभा, पररषदांमध्ये जात ऄसत. पण त्यांचे मराठीवर प्रभतु्व 

नसल्यामळेु तसेच पतीच्या कायाृचे फारसे ज्ञान नसल्यामळेु त्या केवळ ईपिस्थती दाखवत. 

त्यांच्या पिहल्या मिुस्लम कॉन्फरन्स बद्ङल त्या म्हणतात, ‚४,५ िडसंबर १९७१ ला All 

India forward looking Muslims conferance िदल्लीत झाली ..... ही पिहली 

कॉन्फरन्स होती. मी पण त्यांच्याबरोबर गेले होते. कॉन्फरन्स काय ह ेमला माहीत नव्हतं.‛ 
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(मी भरून पावले अह,े पषृ्ठ ९६)  यातनू लेिखकेने  प्रारंभीच्या काळातील सामािजक 

कायाृिवषयीचे ऄज्ञान कोणताही अडपडदा न ठेवता व्यक्ती केले अह.े 

हमीद दलवाइ यांच्या मतृ्यनंूतर लेिखकेला सामािजक काय ृ करण्याची तीव्रतेन े

जाणीव झाली. हिमद दलवाइ यांचे िमत्र शहा यांना लेिखका अपल्या सामािजक कायाृच्या 

आच्छेिवषयी म्हणतात, ‚ शहासाहबे मी एक गोष्ट सांग ू का?  माझ्या मनात काम करायचं 

अह.े मी आथं िनिश्चत काही करून जाणार अह.े पण मला काहीच येणार नाही करायला. मला 

स्टेजवर ईभे राहता येत नाही, भाषण करता येणार नाही....... पण मला तमु्ही गाइड करा नीट 

सगळ्यांनी. बायकांशी संबंिधत ऄशाच िवषयाशी मी काम करू शकेन ऄसं वाटतं. मी 

बायकांमध्ये घरापयंत पोच ूशकेन. एवढं काम मी करू शकेन.‛ (मी भरून पावल ेअह,े पषृ्ठ 

१६३) लेिखकेच्या या ईद्गारातनू त्यांच्या ऄंतःकरणातील सामािजक कायाृची ओढ, त्यांची 

झेप, त्यांचे  कायृक्षेत्र ,त्यांची मयाृदा यांचा स्पष्ट ईलगडा होतो. 

मेहरुिन्नसा यांना सामािजक कायाृची अवड िनमाृण झाल्यानंतर त्यांनी मागे वळून 

पािहले नाही. ऄनेक पररषदा, सभांमधनू त्यांनी सहभाग घेतला. मिुस्लम मिहलांचे प्रश्न 

सोडिवण्यासाठी त्यांचे योगदान खपू मोठे अह.े ह े कायृ करताना त्यांना ऄनेक ऄडचणी 

अल्या. समाज बांधवांचा कडवा िवरोध सहन करावा लागला. पोलीस केस झाल्या, 

लाठीमार सहन करावा लागला. 

मिुस्लम सत्यशोधक मंडळाचे िवचार अधिुनक स्वरूपाचे होते. त्यामळेु कट्टर 

मिुस्लमांना ह ेिवचार पटत नव्हते. मिुस्लम सत्यशोधक मंडळाच ेकायृ हमीद दलवाइ यांच्या 

पश्चात लेिखकेने सरुू ठेवले. एवढेच नव्ह े तर हमीद दलवाइ यांनी स्थापन केलेल्या 

‘आस्लािमक ररसचृ संटर’ साठी स्वतःचे घर िदले. दलवाइचंी पसु्तके या संटरला भेट िदली. 

हमीद दलवाइ यांच्या मतृ्यनंूतर समुारे चाळीस वषे त्यांचे ईवृररत काय ृकेले. 

मेहरुिन्नसाबाइनी मिुस्लम तलाकपीिडत मिहलांचे जीवन िकती दःुखमय ऄसते ह े

स्वतः पािहले होते. म्हणनूच या ऄन्यायािवरुद्च त्यांनी चळवळ ईभी केली. यावेळी 

‘शहाबानो तलाक प्रकरण’ खपू गाजले. यावेळी सरकारने मिुस्लम मिहला िवधेयक पास 

होउ नये, आतरांप्रमाणे मिुस्लम िस्त्रयांना कायदा लाग ूव्हावा, यासाठी खपू मोठी चळवळ ईभी 

केली. तत्कालीन राष्रपती मा. झैलिसंगजी  यांच्याकडेही चचा ृकेली. पण ददुवैाने हा कायदा 
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पास झाला. तंव्हा मेहरूिनस्सा म्हणतात, ‚ ते िवधेयक पास झालं अिण अमच्या बायकांची 

ददुशृा झाली. यामळेु अमची चळवळ शंभर वष ेमाग ेगेली.‛ (मी भरून पावल ेअह,े पषृ्ठ 

१८८)  मसु्लीम मिहला िवधेयकाचे गंभीर पररणाम या ईदगारातनू व्यक्ती झाले अहते. 

यािशवाय लेिखकेने तलाकपीिडत मिहलांचे पनुवृसन, िवधवा िववाह, वारसाहक्क, कुटंुब 

िनयोजन या िवषयी समाजजागतृी केली. गरीब, िनराधार मिहलांना रोजगार िमळवनू िदले. 

ऄनेक तटुणारे संसार जोडले. ऄन्यायग्रस्तांना न्याय िमळवनू िदला. त्यांनी माणसुकी हा 

एकच धम ृमानला. हा त्यांचा िवचार खपू महत्त्वाचा अह.े 

मेहरुिन्नसा यांच्या कायाृचा गकरव झाला. त्यांना ऄनेक परुस्कार प्राप्त झाल े .यामध्य े

ऄंतर भारतीचा ससुन बी. ऄंथनी परुस्कार- १९८०, माइसाहबे पारखे- अदशृ माता परुस्कार 

-१९८३,  राजषी शाहू छत्रपती स्मारक परुस्कार १९८५, ऄमेररकेतील महाराष्र फाईंडेशन 

परुस्कार-  २०१७, ऄशा ऄनेक परुस्कारांनी त्यांना गकरिवण्यात अले. 

मेहरुिन्नसा यांच्या अत्मचररत्रिवषयी िवनया खडपेकर म्हणतात, ‚कमावती पण 

दबलेली मिुस्लम तरुणी, गिृहणी, परुोगामी बंडखोर मसु्लीम नेततृ्वाची सहचरी, परुोगामी 

मसु्लीम मिहला पढुारी ऄसा मेहरुिन्नसाबाइचंा प्रवास या अत्मचररत्रात िचित्रत झाला अह.े 

ह े अत्मकथन म्हणजे स्नेहशील सहजीवनाची, ध्येयाने भारलेल्या संघषृमय वाटचालीची 

कहाणी अह.े‛ ( स्त्री सािहत्याचा मागोवा -खंड दोन, पषृ्ठ २६९) या अत्मचररत्रािवषयी डॉ. 

राजेखान शानेिदवाण म्हणतात, ‚या अत्मचररत्राचे महत्त्वाचे वैिशष््टय म्हणजे लेिखकेचा या 

अत्मचररत्रातनू जाणवणारा मानवीय चेहरा. कोणताही ऄिभिनवेश न बाळगता त्यांनी 

अपल्या जीवनाचे प्रांजळ कथन केले अह.े‛ (मिुस्लम अत्मचररते्र : एक दृिष्टके्षप, प.ृ९६) 

थोडक्यात या अत्मचररत्रात बालपण ते हमीद दलवाइ यांच्या सोबत समथृपणे गिृहणीपद 

सांभाळणाऱ्या पत्नी अिण नंतर चळवळीमध्ये िततक्याच समथृपणे नेततृ्व करणाऱ्या 

ध्येयिनष्ठ स्त्रीची  कहाणी व्यक्ती झाली अह.े  
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२.४) िशक्षण के्षत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र :-  

१) ऄनतुाइ वाघ - कोसबाडच्या टेकडीवरून (१९८०)  

जीवन पररचय   

ऄनतुाइ वाघ यांचा जन्म पणुे येथे १७  माचृ १९१० रोजी झाला. त्यांचे वडील 

बाळकृष्ण वाघ सावृजिनक बांधकाम खात्यात नोकरीस होते. ऄनतुाइचं्या विडलांनी 

अपल्या मलुंना मलुांसमान मानले, त्यांना िशक्षण दउेन स्वावलंबी केले. ऄनतुाइचं्या 

काळात बालिववाहाची पद्चत होती. याप्रमाणे त्यांचाही िववाह वयाच्या १३ व्या वषी शंकर 

वामन जातेगावकर यांच्याशी झाला. िववाहानंतर सहा मिहन्यातच जातेगावकर यांचा रेल्वे 

ऄपघातात मतृ्य ू झाला. ऄनतुाइ वयाने लहान ऄसल्यामळेु लग्नानंतर त्या सासरी गेल्या 

नाहीत. तसेच  त्यांना सासरच े िकंवा पतीचे दशृनही झाल ेनाही. त्यामळेु ऄनतुाइनंी माहरेचे 

‘वाघ’ ह ेअडनाव तसेच ठेवले. 

ऄनतुाइ स्वभावाने बंडखोर होत्या. त्यांच्या घरचे वातावरण अधिुनक िवचारांचे 

होते. त्यावेळी आगं्रज सरकारमळेु िवधवा पनुिवृवाहाचा कायदा संमत झाला होता. अइ-

विडलांची पनुिवृवाहाला मान्यता होती. पण ऄनतुाइनंी िववाहाचा िवचार न करता अपले 

लक्ष िशक्षणाकडे वळवले. ऄनतुाइ िवधवा झाल्या तेव्हा दगुाृबाइ खरे (माइ) ऄनतुाइचं्या घरी 

अल्या. दगुाृबाइनंी ऄनतुाइच्या अइला सांिगतले, ‚ जावयाच्या दःुखाने रडत बस ू नका. 

मलुीला िशकवा.‛ (कोसबाडच्या टेकडीवरून, पषृ्ठ ४५)  दगुाृबाइनंी केवळ हा ईपदशेच 

केला नाही तर त्यांनी ऄनतुाइनंा अपल्यासोबत ऄकोला येथे नेले. तेथे त्यांच्या िशक्षणाची 

सोय केली. याबरोबरच ऄनतुाइमंधील सपु्तगणुांना हरेून त्या गणुांची जोपासना केली. 

त्यांच्यामळेु ऄनतुाइ यांचे जीवन बदलले.    

१९२९ मध्य े ऄनतुाइ ं प्राथिमक िशक्षक प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजेच व्ह.फा. ईत्तीणृ 

झाल्या. या परीक्षेत नािशक िजल्ह्यात त्यांनी प्रथम िमांक िमळवला होता.  १९३० पासनू 

त्यांनी नािशक िवभागातील चांदवड या खेड्यात प्राथिमक िशिक्षका अिण मखु्याध्यािपका 

म्हणनू तीन वषे नोकरी केली. त्यानंतर १९३३  मध्ये पणुे येथील हुजरूपागा शाळेत रुज ू

झाल्या. तेथे त्यांनी १३ वष े नोकरी केली. त्यानंतर रात्रशाळेच्या माध्यमातनू १९३३ मध्य े

मॅिरक ईत्तीणृ झाल्या. िशक्षणाची अवड ऄसणाऱ्या ऄनतुाइनंी १९६१ मध्ये म्हणजेच 
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वयाच्या ५१ व्या वषी बी. ए. ची परीक्षा एसएनडीटी िवद्यापीठातून िदली. यावेळी त्यांच्या 

दोन्ही डोळ्यांना मोतीिबंद ू झालेला होता. तरीही त्यानी या परीक्षेत प्रथम शे्रणी प्राप्त केली 

अिण समाजापढेु िशक्षणाचा नवा अदश ृघालनू िदला. 

ऄनतुाइनी  हुजरूपागेतील १३ वषांची चांगल्या पदाची नोकरी सोडून १९४५  मध्ये 

कोसबाड या अिदवासी भागात अल्या. तेथे िशिक्षका म्हणनू काम केले. या भागात 

िशक्षणाच्या सोयी सिुवधा, ऄनेक प्रयोग करत १९९२  पयंत म्हणजेच शेवटच्या श्वासापयंत 

केली. िशक्षण क्षेत्रात ऄनेक प्रयोग अिण  भरीव काम करणाऱ्या, समाजासाठी जीवन 

समिपृत केलेल्या ऄनतुाइना अदशृ िशिक्षका, दिलत िमत्र, अदशृ माता, बालकल्याण 

राष्रीय परुस्कार, सािवत्रीबाइ फुले परुस्कार, जमनालाल बजाज परुस्कार, अशा भोसले 

परुस्कार ऄसे ऄनेक परुस्कार प्राप्त झाले. सवाृत महत्त्वाच ेम्हणजे १९८५  मध्ये कंद्रशासनाने 

त्यांना ‘पद्मश्री’ िकताब दउेन त्यांचा सन्मान केला. 

ऄनतुाइ यांचे िवचार त्यांच्या काळाचा िवचार करता खपू अधिुनक होते. त्या तरुण 

िवधवा ऄसनूही त्यांची ऄनेक िमत्रांशी िनखळ मैत्री होती. या मैत्रीिवषयी समाजाने कधी 

अक्षेप घेतला नाही. यासंबंधीच्या ऄनभुवािवषयी त्या म्हणतात, ‚मन अिण िवचार 

िस्थर,पररपक्व ऄसतील अिण ध्येयवादाची वाट पायाखाली ऄसेल तर माणसाची पावले 

डळमळत नाहीत.‛ (कोसबाडच्या टेकडीवरून, पषृ्ठ ६०)  ऄनतुाइ यांच े  ध्येय पक्के 

ऄसल्यामळेुच त्यांनी पनुिवृवाहाचा िवचार टाळला. िशक्षकी पेशाचे व्रत शेवटच्या 

श्वासापयंत जपले. ४७ वष ेत्यांनी िशक्षण क्षेत्रात काम केले अिण नवे नवे प्रयोग केले. 

महात्मा गांधी यांच्या ‘खेड्याकडे चला’ या ईपदशेातनू प्रेरणा घेउन १९४५  मध्य े

बोररवली येथे अयोिजत झालेल्या ऄिखल भारतीय िशिबरात ऄनतुाइनंा प्रवेश िमळाला. या 

िशबीराचा अपल्या जीवनावरील पररणाम सांगताना ऄनतुाइ म्हणतात, ‚हुजरूपागेतील १३ 

वषांची नोकरी सोडून मी बोरीवलीच्या िशिबरात प्रवेश केला. माझ्या नव्या जीवनाला तेथनूच 

प्रारंभ झाला.‛ (कोसबाडच्या टेकडीवरून, पषृ्ठ ७०)  या िशिबरात ताराबाइ मोडक, ऄनतुाइ 

भागवत, मदृलुा बेन ऄशा ऄनेक कतृबगार समाजसेिवकांचा पररचय झाला. या िशिबरातील 

संस्कारामळेु ऄनतुाइनंी अजीवन समाजकायाृचा वसा सांभाळला. 
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बोडी येथील कायृ   

ताराबाइ मोडक यांच्यामुळे मुंबइतील िशशिुवहारात काम करत ऄसतानाच २४ 

िडसंबर १९४५ रोजी बोडी येथे ग्राम बाल िशक्षा कंद्रांतगृत बालवाडी चालिवण्यासाठी 

लेिखकेची नेमणकू झाली. ताराबाइ यांची िजद्ङ अिण यशस्वी मागृदशृनामळेु या अिदवासी 

भागात िवधायक अिण भरीव कायृ ऄनतुाइनंी केले. ग्रामीण भागातील िशक्षण साधन कमी 

खचाृतील ऄसली पािहजेत या ताराबाइचं्या अग्रहामळेु ऄनतुाइनंी झाडं, पानं, फुलं, 

फळं,गुंजा, शंख-िशंपले, रेती, आत्यादंचा वापर करत ऄनेक शैक्षिणक साधन े बनिवली. 

िशक्षणापासनू वंिचत ऄसलेल्या िकंबहुना िशक्षणाला शत्र ूमानणाऱ्या मलुांना अपण िशकत 

अहोत ऄसे वाटू न दतेा िशक्षण दणे्याचे लोकिवलक्षण  कायृ ऄनतुाइनंी केले. ऄनतुाइनंी 

िनसगाृच्या सािनध्यात हसत-खेळत सषृ्टीज्ञान, भगूोल, जीवशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, ऄंकगिणत, 

कालमापन, स्वच्छता, सहकार ऄसे ऄनेक धडे िदले. 

ऄनतुाइ अिण ताराबाइ यांनी ऄिवरत कष्ट करून कोसबाड, बोडी या पररसरातील 

अिदवासी मलुांना िशक्षण िदले. यासाठी त्यांनी शैक्षिणक पद्चती कोणत्या पसु्तकातून 

ईचलल्या नाहीत, तर त्या पद्चती त्यांच्या ऄंतररक ईमीतनू स्वाभािवकपणे फुलल्या. 

बालिशक्षणाचा संदशे त्यांनी ज्या ज्या मागाृने पोचवता येइल, त्या त्या मागाृनी वारल्यांच्या 

ऄंत:करणात पोचवला. 

अिदवासी मलुांवर पे्रम अिण संस्कार   

ऄनतुाइचं्या वैयिक्तीक जीवनात संसार, स्वतःची मलेुबाळे नव्हती; पण ऄनेक 

अिदवासंची मलेु त्यांनी अपली मानली. अिदवासी भागातील मलुांना अंघोळी घातल्या, 

मलुंच्या केसातील ईवा काढल्या, खरजेवर औषधे लावली, संडास तयार करून त्याचा 

वापर कसा करावा याचे एका लहान मलुाकडून प्रात्यिक्षक करून घेतले ऄसे ऄनेक ईपिम 

केले. यामागे त्यांचा ईद्ङशे अिदवासी मलुांना माणसात अणायच ेहोते.       

ऄनतुाइनी अिदवासी मलुांना शाळेची गोडी वाढावी म्हणनू रात्रीची शाळा, कुरण 

शाळा, ईद्यान वगृ व शाळेस जोडून ईद्योग वगृ ऄसे ऄनेक प्रयोग केले. अिदवासी भागातील 

मलुांच्या िशक्षणासाठी ऄसे नािवन्यपणूृ प्रयोग करणाऱ्या ऄनतुाइचे ककतकु करताना अचायृ 
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िभसे म्हणतात, ‚ ऄशा ऄनतुाइ अम्हाला सगळ्या अिदवासी  शाळातून हव्या अहते.‛ 

(कोसबाडच्या टेकडीवरून, पषृ्ठ ११९)  या ईद्गारातनू ऄनतुाइचं्या कामाचे महत्त्व लक्षात येते. 

ताराबाइ मोडक अिण ऄनतुाइ यांच्या प्रयत्नामुळे कोसबाड येथे ग्रामसेिवका 

िवद्यालय ईभे रािहले. ह ेभारतातील एकमेव िवद्यालय अह.े या िवद्यालयास दशेातील तसेच 

परदशेातील पाहुण्यांनी भेटी िदल्या अहते. या िवद्यालयातनू एक हजार बालसेिवका 

प्रिशिक्षत झाल्या. त्यांनी त्यांचे कायृ आतरत्र सरुू केले. बालसेिवकांचे प्रिशक्षण चाल ू

ऄसताना बालवाडीस योग्य ऄशी गाणी, गोष्टी, कृतीगीते, खेळ, आत्यादी िलिहण्याचे काय ृ

ऄनतुाइनंी केले. प्राथिमक शाळेस परूक ऄंग म्हणनू बाल -  ईद्योगालयांची िनिमृती केली. 

पररसरातील वस्तूंचा ईपयोग करून शैक्षिणक साधन िनिमृती करणाऱ्या ‘शबरी 

ईद्योगालया’ची स्थापना केली. ऄशाप्रकारे एकातनू दसुरे ऄसे ऄनेक प्रकल्प ऄनतुाइनंी 

यशस्वीपणे चालिवले. सध्या कोसबाडच्या भागात ऄकरा बालवाड्या, चार पाळणाघरे, एक 

प्राथिमक शाळा, प्राथिमक व पवृू प्राथिमक प्रिशक्षण िवद्यालय, बालसेिवका वगृ, वसितगहृ,े 

िकसानशाळा, रात्रशाळा, प्रकढ िशक्षण कंद्रे,  ऄशा ऄनेक गोष्टी स्थापन केल्या. 

िशक्षण क्षेत्रातील कायृ   

महात्मा गांधंनी सचुिवलेल्या जीवन िशक्षण पद्चतीवर अधाररत ऄनतुाइनंी 

िशक्षणाची श्रमाशी सांगड घातली. पाचवी ते सातवीच्या िवद्या्यांना ईद्योग- िशक्षण -

ईत्पादन काय ृ ही योजना सरुू केली. यासाठी ऄनेक िशक्षणतज्ज्ञांशी चचा ृ केल्या. 

लेिखकेच्या या योजनेला कंद्राच्या िशक्षण संचािलका डॉ. िचत्रा नाइक यांनीही मदत 

करण्याचे अश्वासन िदले. त्यामळेु या िवद्या्यांसाठी सतुारकाम, शेतीकाम, िशवणकाम 

यापैकी एका व्यवसाय िनवडीचे स्वातंत्र्य िदले. याचा फायदा िवद्या्यांना अिण त्यांच्या 

कुटंुबाला झाला. लेिखकेचा हा प्रकल्प यिुनसेफला अवडला अिण महाराष्र शासनाकडून 

याला ऄथृसहाय्य मंजरू झाले. ऄशाच प्रकारे ऄनतुाइचं्या कल्पकतेमळेु मकू-बिधर 

बालिवकास कंद्र अिण ग्राममंगल संस्था स्थापन झाल्या. ऄशाप्रकारे ऄनतुाइनंी अपले 

संपणूृ अयषु्य समाजकायाृसाठी अिदवासंच्या िवकासासाठी वािहले.  
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२.५.) कामगारांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

१) ईषा डांगे - ईषाकाल (१९९८)  

जीवन पररचय 

ईषाताइ डांगे म्हणजेच पवूाृश्रमीच्या सोनतुाइ परुुषोत्तम भावे. त्यांचा जन्म कुलाबा 

िजल्ह्यातील पेण तालकु्यातील वरसइ येथे १६ जलैु १८९८ रोजी झाला. त्यांचे वडील 

परुुषोत्तम भावे तलाठी होते. त्यामळेु ते सतत िफरतीवर ऄसत. भावे यांचे एकत्रकुटंुब होते. 

मोठा वाडा, शेतीवाडी ऄसा श्रीमंती थाट होता. लेिखकेचे अजोबा वैद्य होते, तर काका 

मुंबइत नोकरीला होते. विडलानी लेिखकेचा सतत दसु्वास केला. त्यांनी कधीच अपल्या 

मलुीला जवळ घेतले नाही. लेिखका पाच-सहा वषांची होती तेव्हा त्यांचे क्षयरोगाने िनधन 

झाले. तत्कालीन रूढीनसुार त्यांच्या अइचे केशवपन केले. अइच्या या भेसरू रूपाला पाहून 

लेिखका व लहान भावंडे घाबरली. या घटनेचा खोलवर पररणाम लेिखकेच्या मनावर झाला. 

या रूढी - परंपरािवषयी त्यांच्या मनात चीड िनमाृण झाली. 

ईषाताइचं्या काळात िशक्षणाचा फारसा प्रसार झाला नव्हता, पण त्यांच्या घरची 

पररिस्थती चांगली ऄसल्यामळेु अजोबांनी त्यांना शाळेत घातले. लेिखकेच्या अइन े

अपल्या मलुीने खपू िशकावे यासाठी प्रेरणा िदली. पण तत्कालीन बालिववाहाच्या 

पद्चतीमळेु लेखीकेला ही आच्छा पणू ृकरता अली नाही. 

ईषाताइ यांचा स्वभाव धाडसी होता. घोड्यावर बसणे हा त्यांचा अवडता छंद होता. 

त्यांचे संस्कृत पाठांतर चांगले होते. त्या जनु्या वळणाच्या पण नवीन िवचारांच्या होत्या. 

तत्कालीन समाजात बालिववाहाचे प्रमाण जास्त  होते. ईषाताइ यांचा िववाह १२-

१३ व्या वषी कल्याणच्या िवनायक िवष्ण ू अगलावे यांच्याशी झाला. ते तलाठी होते. 

ददुवैाने लग्नानंतर थोड्याच िदवसात तलाठी कामात चकू झाल्यामळेु त्यांच्यावर खटला सरुू 

झाला. सासबूाइनंी हा ऄपशकून सनेुमळेु झाला म्हणनू त्यांचा छळ सरुू केला. दळण, 

कांडणापासनू सवृ कामे करवनू घेतल्यानंतर ईषाताइना अंबलेले ऄन्न अिण भरपरू मार 

िमळायचा. याच पररिस्थतीत ईषाताइनी मलुीला जन्म िदला. पण त्यांचे ददुवै पनु्हा अड 

अले. त्यांच्या मलुीचा व नवऱ्याचा डंग्यनेू मतृ्य ू झाला.यावेळी त्या २० वषांच्या होत्या. 

लेिखकेच्या सासबूाइनंी केशवपनाचा हट्ट धरला. यावेळी त्यांना अइच्या केशवपनाचा प्रसंग 
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अठवला अिण केशवपनास ठाम नकार िदला. या कायाृत त्यांना अइ व काकांची साथ 

िमळाली. या घटनेनंतर  त्या अइ व भावासह काकाकडे मुंबइस गेल्या. 

िशक्षणाची संधी    

मुंबइमध्ये ईषाताइ  यांच्या जीवनाला नवे वळण दणेाऱ्या दोन घटना घडल्या. एक 

म्हणजे त्यांची श्रीपाद डांगे यांच्याशी भेट झाली व दसुरी पढुील िशक्षणाची संधी िमळाली.  

फणसवाडीत काकांच्या घराजवळच डांगे कुटंुब रहात होते. श्रीपाद डांगे यांची िवधवा बहीण 

छबतूाइमळेु श्रीपाद डांगे यांच्याशी पररचय झाला. त्यावेळी ते महािवद्यालयीन िशक्षण घेत 

होते. डांगे स्वभावाने बंडखोर होते. रूढी –परंपरांचा त्यांना  ितटकारा होता. डांगे यांनी 

ईषाताइचं्या पढुील िशक्षणाचा मागृ मोकळा केला. त्यांनी मालतीबाइ ह े खोटे नाव धारण 

करून लेिखकेच्या सासबूाइशंी पत्रव्यवहार केला. पणु्याच्या सेवासदनमध्ये धािमृक िशक्षण 

िदले जाते ऄसे खोटे सांगत सासबूाइचंा होकार िमळवला. त्यामळेु लेिखकेला िशक्षणासाठी 

पणु्यात जाण्याची संधी िमळाली. या घटनेचा घरी कोणता पररणाम झाला, यािवषयी ईषाताइ 

म्हणतात, ‚ मी सेवासदनात गेल्यापासनू सासर तर मला तटुलेच, पण माहरेही  सटुल्यासारखे 

झाले. अतापयंत मला सहानभुतूी दाखिवणारे नाना, भाउ सवृ रागवले. िवधवा मलुीने 

सेवासदनात जाउन िशक्षण घेणे ही सामान्य घटना नव्हती. घराण्याच्या दृष्टीने तो एक कलंक 

होता.‛ ( ईषाकाल, पषृ्ठ १६) लेिखकेच्या या िववेचनातनू तत्कालीन िवधवा जीवन िकती 

भयावह होते याची कल्पना येते.  

ईषाताइचंा सेवासदनातील िशक्षण खच ृ स्वतः डांगे भागवत होते. एक वषृभर 

सरुळीतपणे िशक्षण झाल े अिण डांगे यांना आगं्रज सरकार िवरोधी िांितकारक िवचारांचा 

प्रसार केल्याबद्ङल चार वषांची ऄटक झाली. त्यामळेु सेवासदनमधील राहण्याचा खचृ कोण 

भागवणार ऄसा प्रश्न िनमाृण झाला. यावेळी ईषाताइ यांची मैत्रीण आिंदरा दशेपांडे यांनी मदत 

केली. त्यांनी ईषाताइना केइएम हॉिस्पटलमध्ये निसंगच्या िशक्षणासाठी प्रवेश िमळवनू िदला. 

१९२५ ते १९२७ ही तीन वषे ईषाताइनंी निसंगचे िशक्षण घेतले. दवाखान्यातील पेशंटची 

सेवा केली. त्यामळेु लेिखकेिवषयी  ककटंुिबक पररिस्थती अता अणखी िबकट झाली. 

कारण त्या काळात निसंग िशक्षणािवषयी समाजात प्रितष्ठा नव्हती. चांगल्या घराण्यातील 

मलुी ह ेकाम करत नव्हत्या. त्यामळेु लेिखकेच्या जीवनावर या िशक्षणाचा पररणाम झाला. 
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यािवषयी त्या म्हणतात, ‚ सेवासदनात जाताना मी घर सोडले ती परत गेलेच नाही. अता तर 

मी निसंग करू लागले होते. ते िशक्षणापेक्षा मोठे ‘पाप’ होते. त्याकाळी  हॉिस्पटलमध्ये 

परजातीच्या नसेसबरोबर राहणे, वाटेल त्याची सेवा करणे ह ेधमृ - रूढीच्या िवरुद्च होते.‛ 

(ईषाकाल, प.ृ१९) त्यामळेु अता लेिखका एकाकी बनली होती. 

कॉमे्रड डांगे यांच्याशी पनुिवृवाह   

श्रीपाद डांगे यांची १९२७ मध्य े तरंुुगातनू सटुका झाली.त्यानंतर  डांगे यांनी 

लेिखकेला लग्नाची मागणी घातली. लेिखकेला मनात अपण िवधवा, ऄशभु अहोत अिण 

अपण डांग्यांची कसा िववाह करायचा ऄसे वाटत होते. पण डांगे यांच्यावरील पे्रमामळेु 

तसेच  डांगे यांच्या बंडखोर व सधुारणावादी िवचारसरणीमळेु होकार िदला. लग्नानंतर डांगे 

यांना त्या ‘डी’ नावाने संबोध ू लागल्या तर डांगे यांनी त्यांचे नाव ‘ईषा’ ऄसे ठेवले. 

लेिखकेचा हा पनुिवृवाह घरच्यांना अवडला नव्हता. त्यामळेु लेखीकेसाठी घरचे व 

नात्यातले सगळीच नाती संपली. 

कॉमे्रड डांगे यांच्या िििटश साम्राज्यािवरुद्च चळवळ, कामगार चळवळ यामळेु त्यांचे 

ऄध ेऄिधक जीवन तरंुुगात गेले. पण या गोष्टी स्वीकारून ईषाताइनंी त्यांच्याशी संसार केला 

अिण त्यांच्या चळवळीत  स्वतःही  सहभागी झाल्या. 

सामािजक कायृ   

कॉमे्रड डांगे या चळवळीतील व्यक्तीीशी  िववाह केल्यामळेु ईषाताइ यांच्या 

जीवनातसदु्चा तरंुुगवास, हद्ङपार ऄशा गोष्टी ऄनेकदा अल्या. २३ एिप्रल १९३४ रोजी 

िगरण्यांचा सावृित्रक संप झाला. यावेळी ऄनेकांसोबत लेिखकेला ही तरंुुगवास झाला. 

यावेळी त्यांना ऑथृररोड तरंुुगात ठेवले. तरंुुगात ठेवले याबद्ङल त्यांना दःुख होत नाही. ईलट 

कामगारांच्या लढ्यात अपण तरंुुगात गेलो, याचा ऄिभमान त्यांना वाटला. 

कॉमे्रड डांगे यांच्या सोबत राहून ईषाताइना राजकीय डावपेच, पक्षाची धोरणे, राष्रीय 

चळवळ, त्यांच्यातील मतभेद मािहत झाले. कॉमे्रड डांगे यांना बादशहाचे सरकार ईलथनू 

पाडण्याच्या  हतेनेू कामगार- शेतकऱ्यांना िचथावणी िदल्याच्या अरोपाखाली सात वषांची 

तरंुुगवासाची िशक्षा झाली.यावेळी ईषाताइ गरोदर होत्या. घरच्या कोणाचा अधार नव्हता. 

पण त्या िशक्षेच्या बातमीने घाबरल्या नाहीत. यावेळी अपल्या मनातील िवचार त्या 
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सांगतात, ‚ एका महान िांितकारकाची पत्नी होण्याचे भाग्य मला लाभले होते. फडके, 

िटळक, सावरकर, चाफेकर यांच्याही बायकांनी कष्ट भोगले, यातना सहन केल्या. त्यांच्या 

पावलावर पाउल टाकून मी ऄिभमानाने संकटांना टक्कर दणेार होते. माझ्या निशबी काय 

ऄसेल याचा मी िवचार करत होते.‛ ( ईषाकाल, पषृ्ठ ३५) या काळात ईषाताइ यांनी 

अपल्या राजकीय ज्ञानाचा फायदा पक्षासाठी केला. कामगार भागात स्वतः जाउन कामगार 

स्त्री-परुुषांना एकत्र अणले. त्यांच्या ऄडचणी जाणनू घेउन ईपाययोजना केल्या. यासाठी 

ऄनेक राजकारणी लोकांच्या भेटी घेउन कामगारांचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले अिण 

कामगारांना न्याय िमळवनू िदला. डांगे यांच्या कामगार चळवळीचा वसा अिण वारसा 

चालवताना लेिखकेने कामगारांना व कामगारांनी लेिखकेला अपले मानले. त्यामळेु 

त्यांच्यात ऊणानबंुध वाढले. 

ईषाताइनी अपल्या जीवनात पतीच्या पावलावर पाउल टाकत ऄनेक सभांमध्ये 

भाषणे केली. धळेु, सातारा येथील संपामधील त्यांच्या भाषणाने  कामगारांना न्याय िमळवनू 

िदला. ितथल्या कारखानदारांना कारखाने सरुू करावे लागले. ईषाताइनी मुंबइ येथील 

‘िबिटया िमल’ िगरणी संपावेळी सातशे कामगार िस्त्रयांसह िगरणीला घेराव घातला व न्याय्य 

हक्कांची मागणी केली.पण  ददुवैाने यात त्यांना ऄपयश अले अिण दडंात्मक कारवाइ 

झाली. यश – ऄपयशापेक्षा धडाडीने कायृ करणे हा त्यांचा स्वभाव येथे लक्ष्यात 

घेण्यासारखा अह.े 

त्याकाळात कम्यिुनस्ट पाटीच्या कायाृसाठी फंड गोळा करावा लागत ऄसे. श्री डांगे 

यांच्या ऄनपुिस्थतीत लेिखकेने पक्षासाठी सवाृत जास्त फंड जमा केला. याबद्ङल त्यांना 

‘रेडबॅनर’ परुस्कार िमळाला. ऄसे ऄनेक परुस्कार त्यांना अयषु्यात िमळाले. 

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही कॉमे्रड डांगे व ईषाताइ यांचे कायृ थांबले नाही. गोवा 

मकु्तीी संग्राम, संयकु्ती महाराष्र अंदोलन यामध्ये ते सहभागी झाले. १९६२ च्या भारत-चीन 

यदु्चात दशेाला मदत करण्याच्या मोिहमेत त्यांनी िहरररीने सहभाग घेतला. ईषाताइनंी कामगार 

चळवळीमध्ये अपले अयषु्य समिपृत केले. 
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२.६) वैद्यकीय के्षत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

१) कमलाबाइ ऄष्टपतेु्र - जीवनसंघषृ (१९९९)  

जीवन पररचय  

कमलाबाइ या सािहित्यक कृष्ण ऄनंत एकबोटे ईफृ सहकारी कृष्ण  यांच्या कन्या 

होत. सहकारी कृष्ण स्वातंत्र्य प्रेमी होते. कमलाबाइचं्या वर त्यांच्या विडलांच्या िवचारांचा  

प्रभाव होता. पणु्यात बी.जे. मेिडकल कॉलेजमध्ये िशक्षण घेत ऄसताना त्यांना महात्मा गांधी 

यांचे िवचार अिण चळवळ यािवषयी अकषृण वाटू लागले. डॉक्टर झाल्यावर त्यांनी धळेु 

येथे वैद्यकीय सेवा सरुू केली.  

वैद्यकीय िशक्षण घेत ऄसताना त्यांची ओळख रामकृष्ण ऄष्टपतेु्र यांच्याशी झाली. 

१८ िडसंबर १९३२ रोजी त्यांनी वैवािहक जीवनात प्रवेश केला. दोघांनीही िववाहानंतर 

वैद्यकीय कारिकदीला सरुुवात केली. काँग्रेसच्या राजकारणात दोघहेी  सहभागी होते. पण 

कमलाबाइचंे वैवािहक जीवन सखुदायक, अनंददायक होउ शकले नाही. कमलाबाइचं्या 

जीवनात ऄपेक्षाभंगाचे ऄनेक प्रसंग अले. दोघांमध्ये ऄनेक कारणामळेु दरुावा िनमाृण 

झाला. घटस्फोट घेण्यापयंत वातावरण िबघडले. मलुगी  वसुंधरा िहला अइ-विडलांचे प्रेम 

िमळावे म्हणनू कमलाबाइनी घटस्फोट घेणे टाळले; परंतु रामकृष्णांनी एकतफी घटस्फोट 

िमळवनू घेतला. त्यामळेु कमलाबाइनी मलुीसोबत जीवन जगण्याचा िनणृय घेतला. 

या अत्मचररत्रात लेिखकेच्या अयलंडच्या दकऱ्याची हकीकत अली अह.े १९३९ 

मध्ये कमलाबाइ ंअपली  छोटी  मलुगी वसुंधरेला  नवऱ्याकडे  ठेवनू अयलंड येथे गेल्या. 

तेथे त्यांची भेट िबहारमधील डॉक्टरांशी झाली. पण त्यांनी या डॉक्टरांच्या नावाचा ईल्लेख 

केवळ ‘क्ष’ ऄसा केला अह.े या भेटीिवषयी िकंवा त्यांच्यातील नात्यािवषयी त्या काही 

बोलत नाहीत.               

अत्मचररत्र लेखन प्रेरणा   

कमलाबाइचं्या जीवनात ऄनेक संकटे अली पण त्यांनी साम्याृने तंड िदले. परंतु 

त्यांच्या एकुलत्या एक मलुीचा मतृ्य ूझाला तेव्हा त्या खचल्या. अपल्या मलुीच्या दःुखावर 

ईपाय म्हणनू त्यानी िलिहण्यास सरुुवात केली. ग. प्र. प्रधान यांनी  ‘खाजगी जीवनातील सखु 

दःुखा बरोबरच सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील कायाृिवषयी िलिहण्याची सचूना केली.’ 
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(जीवनसंघषृ, मनोगत प.ृ १०) यानसुार अत्मचररत्रात सामािजक व राजकीय कायाृची 

मािहती अली अह.े अपल्या अत्मचररत्राच्या नावािवषयी कमलाबाइ म्हणतात, ‚ 

वैयिक्तीक, सामािजक व राजकीय जीवनात मला अयषु्यभर संघषृ करावा लागला. ऄजनूही 

संघषृ चालचू अह ेम्हणनू पसु्तकाला ‘जीवनसंघषृ’ ऄसे नाव िदले.‛ (जीवनसंघषृ, मनोगत 

पषृ्ठ ७)  या अत्मचररत्रात कमलाबाइनंी अपल्या ककटंुिबक जीवनािवषयी फारस ेिवस्तारान े

िलिहले नाही. पण जे िलिहले अह ेत्यावरून त्यांच्या संसारात ऄनेक वादळे अली अहते 

ऄसे िदसते. या अत्मचररत्रात पणुे, धळेु येथील व आतर प्रांतातील आ.स. १९१७-१८ 

पासनूच्या अिथृक, सामािजक व राजकीय घडामोडंचे िचत्रण अल ेअह.े 

कमलाबाइ गांधीवादी कायृकत्याृ अहते. पण त्यानी स्वतःला कोणत्याही एका 

िवचारात बंिदस्त करून घेतले नाही. ‘जीवन संघषृ’ ह े एका कायृकती स्त्रीचे अत्मचररत्र 

अह.े       

वैद्यकीय कायृ  

वैद्यकीय िशक्षण घेतल्यानंतर कमलाबाइनंी धळेु येथे डॉक्टर म्हणनू कायृ करण्यास 

सरुुवात केली. धळेु पररसरातील त्या पिहल्या स्त्री डॉक्टर होत्या. त्यांनी खेड्यापाड्यात 

जाउन धडाडीने वैद्यकीय सेवा केली. िस्त्रयांना प्रसतुीच्या वेळी कमलाबाइ म्हणजे दवेदतू 

वाटत होत्या. ग्रामीण भागातील िस्त्रयांवर ईपचार करताना त्यांच्यातील ऄंधश्रद्चा, भोळ्या 

समजतुी जाव्यात म्हणनू त्यांनी ऄनेक प्रयत्न केले. १९५२ पासनू त्यांनी रुग्णालयामध्ये मानद 

डॉक्टर म्हणनू सेवा केली. कमलाबाइनी एकूण ६०  वष ेवैद्यकीय सेवा केली. 

स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग  

कमलाबाइनंी वैद्यकीय कायाृबरोबरच स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला. १९३२ 

च्या ‘सत्याग्रह’ अंदोलनात तसेच १९४२ च्या ‘चले जाव’ अंदोलनात सििय सहभाग 

घेतला. या अंदोलनात त्यांना एक वषाृचा तुरंुगवास भोगावा लागला. कमलाबाइ 

येरवड्याच्या तरंुुगात िशक्षा भोगत ऄसताना त्यांचे पती रामकृष्ण ऄष्टपतेु्र नािशक येथे 

तरंुुगात होते. त्यामळेु कमलाबाइनी मलुगी वसुंधरेला चळवळीतील कायृकत्यांकडे 

सांभाळण्यास िदले.  
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कमलाबाइनंी येरवड्याच्या तरंुुगात ऄनेक ईपिम केले. यामध्ये तरंुुगातील िस्त्रयांना 

अचाय ृजावडेकर यांचे ‘अधिुनक भारत’ ह े  पसु्तक वाचनू दाखिवणे, कॉलेजच्या मलुंना 

आगं्रजी कादबंऱ्यांचा पररचय करून दणेे, समाजवाद म्हणजे काय ह ेसमजावनू सांगणे, आत्यादी 

कायृ केले. कॉमे्रड ऄिहल्या रांगणेकर, कॉमे्रड तारा रेड्डी यांनी अपण राजकीयदृष््टया सजग 

झालो याचे शे्रय कमलाबाइनंा िदले अह.े 

कमलाबाइ येरवड्याच्या तरंुुगात होत्या, तेव्हा तरंुुगातील  कैद्यांना तरंुुगािधकारी 

ऄन्यायी  वागणकू दते होते. या ऄन्याया िवरुद्च कमलाबाइनंी अवाज ईठवला अिण त्यांना 

न्याय िमळवनू िदला. 

सामािजक कायृ  

कमलाबाइ या िनभृय समाजसेिवका होत्या. त्यांच्या ध्येयवादी जीवनाची वाटचाल 

या अत्मचररत्रात अली अह.े कमलाबाइनी ऄनेक सामािजक कायाृत सहभाग घेतला. 

त्यानी ऄनेक िनराधार व्यक्तींना अधार िदला. न्यायासाठी झगडणाऱ्या न्याय िमळवनू िदला. 

कमलाबाइनंा महात्मा गांधंच्या बद्ङल िनतांत अदर होता. पण त्यांना समाजवादी िवचारांच े

अकषृण जास्त होते. कम्यिुनस्ट व समाजवादी कायृकत्यांना तसेच सेवा दलाला त्यांनी 

नेहमी साहाय्य केले. एस. एम. जोशी, नानासाहबे गोरे यांचा कमलाबाइशंी स्नेह होता. 

कमलाबाइ यांच्या घरी राजकीय नेत्यांची वदळृ होती. पण त्यांना स्वतःला कधीच 

राजकारणाचा िकंवा पदाचा मोह झाला नाही. ‘आष्ट ऄसेल ते बोलणार अिण शक्य ऄसेल ते 

करणार’ हा त्यांचा स्वभाव होता. 

कमलाबाइनंी ऄिखल भारतीय मिहला पररषदचे्या वािषृक ऄिधवेशनाचे ऄध्यक्ष 

म्हणनू कायृ पािहले. या काळात कमलादवेी चट्टोपाध्याय यांच्या िनषेधाचा ठराव लबाडीमळेु 

पढेु अला होता. पण लेिखकेने ह ेप्रकरण जाणनू घेतले अिण हा ठराव मंजरू करण्यास नकार 

िदला. ऄशा प्रकारे कोणत्याही यश-ऄपयशाची पवाृ न करता त्या ऄनेक संघषाृला सामोरे 

गेल्या. 
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२.७) ऄपंग पनुवृसनाचे कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

१) नसीमा हुरजकू - चाकाची खचुी (२००१)  

जीवन पररचय  

नसीमा हुरजकू यांचा जन्म २ सप्टंबर १९५०  रोजी झाला. त्यांचे वडील 

मोहम्मदऄमीन ह े कंद्रीय ऄबकारी खात्यात सपुररटंडंट होते. त्यांच्या सतत बदल्या होत 

ऄसत. त्यामळेु लेिखका तसेच त्यांच्या भावंडांचे िशक्षण जयिसंगपरू, नांदडे, कोल्हापरू ऄशा 

ऄनेक गावात झाले. वयाच्या १६ व्या वषाृपयंत नसीमाताइ यांचे जीवन आतर सामान्य 

मलुंप्रमाणे गेले. पण १६ व्या वषी त्यांना ‘पॅराप्लेिजक’ हा अजार झाल्यामळेु कमरेखालील 

शरीर  संवेदनाहीन झाले. त्यामळेु संपणूृ जीवन व्हीलचेऄरवर घालवावे लागले. पण याही 

ऄवस्थेत त्यांनी हार मानली नाही.       

नसीमाताइनी व्हीलचेऄरवरुन िहडंता िफरता येउ लागल्यानंतर दहावीची परीक्षा 

िदली. त्यानंतर गोखले महािवद्यालय, कोल्हापरू येथनू ऄथृशास्त्र िवषयातील बी.ए.ची पदवी 

प्राप्त केली. त्यानंतर बँकेच्या परीक्षा िदल्या अिण  १९८४  पासनू ऄबकारी खात्यात नोकरी 

करू लागल्या.  

लेिखकेला सख्खे व सावत्र िमळून सात बिहणी व दोन भाउ ऄसे त्यांचे कुटंुब मोठे 

होते. घरची पररिस्थती मध्यमवगीय होती. घरचे वातावरण मोकळे होते. दर रिववारी 

लेिखकेचे वडील व मलेु स्वयंपाक करत अिण अइला सटु्टी दते. घरात प्रत्येकाला कामाची 

जबाबदारी वाटून िदली जात ऄसे. लेिखकेला पॅराप्लेिजकने ऄपंगत्व अल्यानंतर वषृभरात 

त्यांच्या विडलांचा मतृ्य ूझाला अिण घरची पररिस्थती कठीण बनली. पण सवांनी िमळून या 

ही पररिस्थतीवर मात केली. घरच्यांच्या मदतीमळेु अिण सेवेमळेु लेिखकेचे  व्हीलचेऄरवरचे 

जीवन समाधान व अनंदात जात अह.े 

ऄपंगत्व येण्यापवूी नसीमाताइना खेळ व नतृ्याची अवड होती. शालेय जीवनात 

त्यानी ऄनेक खेळात सहभाग घेतला होता अिण पाररतोिषकेही  प्राप्त केली होती. नतृ्याची 

अवड ऄसल्यामळेु त्यातही सहभाग घेतला होता. जयिसंगपरू येथील नतृ्य स्पधेत त्यांच्या 

ग्रपुच्या नतृ्यावेळी स्टेज कोसळले. नसीमाताइ यांच्या  पायाला दखुापत झाली. पण 

संयोजकांना िवनंती करून दखुऱ्या पायाने नतृ्य केले. या नतृ्यात त्यांना प्रथम पाररतोिषक प्राप्त 
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झाले. पण ऄपंगत्वानंतर त्यांना नतृ्य या अवडीच्या क्षेत्रात भाग घेता अला नाही. पण 

त्यांनी व्हीलचेऄरवर बसनू ऄनेक खेळात भाग घेतला. ऄपंग िीडा स्पधेतनू केवळ 

भारतातच नव्ह ेतर आगं्लंड पयंत गेल्या.  

बंगलोरमधील ऄपंग िीडा स्पधेत त्या चँिम्पयन  ठरल्या. पॅराप्लेिजक ऄसलेल्या 

बाबकुाका िदवाण यांच्या पे्ररणेमळेु लेिखकेने ऄपंग िीडा स्पधेत भाग घेतला. बंगलोरमधील 

स्पधृक, त्यांची िजद्ङ यामळेु लेिखकेचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन बदलला. 

आगं्लंडमधील स्पधेत त्यांना भारतीय मदतनीसकडून खपू वाइट वागणकू िमळाली. या 

क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समजला. पण या स्पधेमळेु काही चांगल्या गोष्टी प्राप्त झाल्या. यामध्ये 

िवजय मचंटसारख्या प्रेरणादायी व्यक्तीीची ओळख झाली. त्यांच्यामळेुच ‘ऑल आिंडया 

पॅराप्लेिजक स्पोटृ्स संस्था’ रिजस्टर झाली. त्यांच्या मॅनेजमंटमध्य ेलेिखकेने सहभाग घेतला. 

या माध्यमातनू ऄनेक ऄपंग स्पधृक खेळले. 

अत्मचररत्र  लेखनामागील प्रेरणा  

पॅराप्लेिजक व्यक्तीीचे अयषु्य म्हणजे मरण येत नाही म्हणनू िखतपत जगणे  ऄसते. 

पण नसीमाताइचं्या बाबतीत थोडे वेगळे घडले. त्यांना घरच्यांची प्रेमळ साथ िमळाली. 

बाबकुाका िदवाण, िवजय मचंट, मनोहर दशेभ्रतार, पी. डी. दशेपांडे, ऄिनल ऄवचट 

यांच्यासारखे प्रेरणादायी गरुू िमळाले. त्यामळेु व्हीलचेऄरवर ऄसनू दखेील नसीमाताइचंे 

जीवन कोणाही सदुृढ व्यक्तीीला लाजवेल आतके प्रेरणादायी झाले. त्यांचा जीवन िवषयक 

दृष्टीकोण ऄिनल ऄवचट म्हणतात त्याप्रमाणे, ‚ रडायच ं नाही खचायचं नाही‛ (चाकाची 

खचुी, पषृ्ठ ६) ऄसा अह.े  

नसीमाताइनी पॅराप्लेिजकसारख्या दधुृर अजाराला सोबत घेउन खपू मोठे ऄपंग 

पनुवृसनाचे कायृ केले. ऄनेक ऄपंगांचा संसार फुलवला, ऄनेक ऄपंगांना जगण्याचे बळ 

िदले. रोजगाराबरोबरच स्वािभमान अिण अत्मिवश्वास िदला. यातीलच एक ऄिवनाश 

दहाट, दोन्ही हात नसलेला ऄपंग मलुगा. लेिखकेच्या ऄनेक गोष्टी तो तत्परतेने पणू ृ करत 

ऄसे.  ऄिवनाश त्याच्या कतृबगारीमळेु जागितक ऄपंग िदना रोजी पाहुण्यांसोबत पायान े

दीपप्रज्वलन करतो. ऄिवनाश दहाटला पायाने दीपप्रज्वलन करताना पािहल्यानंतर 

नसीमाताइनंा अत्मचररत्र लेखनाची प्रेरणा िमळाली. यािवषयी त्या म्हणतात, ‚ हा ऄिवनाश 
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दोन्ही हात नसनू सवृ करू शकतो. परवा जागितक ऄपंग िदनी हट्टानं पायात मेणबत्ती धरून 

त्याने पाहुण्यांसोबत दीपप्रज्वलन केलं. तर मग मी माझे ऄनभुव समाजापयतं आतर 

ऄपंगापयंत पोहोचिवण्याचा प्रयत्न का करू नये. मी सवांच्या अग्रहानं िलहीत अह.े‛ 

(चाकाची खचुी, पषृ्ठ १) 

सामािजक कायृ 

नसीमाताइचंे गरुू बाबकुाका िदवाण. ते स्वतः पॅराप्लेिजक ऄसनूही त्यांनी ऄत्यंत 

ईत्साहाने ऄपंगांसाठी खपू मोठे कायृ केले. त्यांच्या मागृदशृनामळेु, पे्ररणेमळेु नसीमाताइनंी 

ऄपंग पनुवृसन क्षेत्रात पाउल टाकले. नसीमाताइनंा बाबकूाकांनी िशक्षण पणूृ करावे, 

खेळाच्या स्पधेत भाग घ्यावा, स्वतः स्वावलंबी बननू कोल्हापरूमधील आतर ऄपंगांसाठी कायृ 

करावे ऄशा िकतीतरी महत्त्वाच्या गोष्टी पटवनू िदल्या. त्यांच्या मागृदशृनामळेु नसीमाताइनंी 

अपण चाकाच्या खचुीत अहोत याचे िवस्मरण झाले. लेिखका बाबकूाकांच्या 

व्यिक्तीमत्वाबद्ङल सांगतात, ‚ खदूी को कर बलंुद आतना मधील ‘बलंुद माणसू’ मला भेटला.‛ 

(चाकाची खचुी,  पषृ्ठ ३३) 

ऄपंगांच्या ऄनेक समस्या अहते. मखु्य म्हणजे त्यांना जगण्याचे योग्य रेिनंग िमळत 

नाही. त्यामळेु त्यांचे जीवन ऄंधारमय होते. त्यामळेु त्यांच्यात न्यनूगंड िनमाृण होतो. त्यामळेु  

ऄनेकजण व्यसनांच्या अहारी जातात. ह े बदलायलले पािहजे ऄसे लेिखकेला वाटते. 

ऄपंगांच्या ईज्वल भिवष्यासंबंधी नसीमाताइ म्हणतात, ‚बाबकूाकांनी सवृ ऄडचणीवर मात 

करून कसं जगावं ह ेजसं मला िशकवलं तसं ज्या हॉिस्पटलमधनू िडस्चाजृ घेउन पेशंटस  

बाहरे पडतात ितथे का िशकवल जात नाही?‛ (चाकाची खचुी, पषृ्ठ ३७) ऄपंगांच्या 

ईद्चारासाठी नसीमाताइनी ‘हले्पस ृऑफ दी हिॅण्डकॅप्ड’ ही संस्था १९८४  मध्य ेकोल्हापरू 

येथे स्थापन केली. १९९३ मध्ये याच िठकाणी   ‘व्यवसाय प्रिशक्षण कंद्रा’ची स्थापना केली. 

ऄपंगांना रोजगार िमळवनू दणे्यासाठी तसेच ककशल्य िशकिवण्यासाठी लेिखकेने स्वतः 

ऑिफस फाइल तयार करणे, काडृबोडृचे बॉक्स करणे, खडू बनवणे, पीओपीच्या मतूी बनवणे 

ऄशा  ऄनेक कोसृचे लघईुद्योग कंद्रातनू स्वतः प्रिशक्षण घेतले व नंतर ऄपंगांना प्रिशिक्षत 

केले. ह ेत्यांचे कायृ शरीराने धडधाकट ऄसणाऱ्याला लाजवेल ऄसे अह.े 



96 

ऄपंग लोकांना समाजात चांगली वागणकू िदली जात नाही. त्यामळेु नैराश्यापोटी ते 

व्यसनाधीन होतात. ऄपंगांमधील ऄशी व्यसनाधीनता प्रबोधनाद्रारे कमी केली, काही ऄपंग  

तर व्यसनांपासनू शंभर टक्के दरू गेले. 

‘हले्पसृ ऑफ दी हिॅण्डकॅप्ड’ संस्थेची स्थापना  

ऄपंगांच्या शारीररक, मानिसक, शैक्षिणक, अिथृक, वैवािहक ऄसे सवांगीण 

पनुवृसन करणे हा या संस्थेच्या स्थापने मागील ईद्ङशे होता. त्यासाठी अवश्यक सोयी-

सिुवधा ईपलब्ध करून दणेे, तसेच ऄपंगांना चांगली वागणकू िमळण्यासाठी जनजागतृी 

करणे, ऄपंगांना सवृ दृष्टीने स्वावलंबी, सक्षम बनवणे ह ेया संस्थेचे ईिद्ङष्ट होते.            

 ‘हले्पस ृऑफ दी हडँीकॅप्ड’ या संस्थेद्रारे अतापयंत २५ हजार ऄपंग लाभा्यांना 

सहाय्य केले. गेल्या २५  वषांत सहा कोटी रुपयांचे सेवा सहाय्य ऄपंगांसाठी परुिवले. िनरंतर 

सेवा िमळावी या दृष्टीने वस्तीगहृ,शाळा, पनुवृसन व प्रिशक्षण कंद्र ऄशा सात कोटी रुपय े

िकमतीच्या पायाभतू सिुवधांची िनिमृती केली. 

ऄपंग पनुवृसनासाठी संपणूृ अयषु्य खच ृ केलेल्या नसीमाताइचंी एकच आच्छा 

समाजाकडून होती की ऄपंगांना समान वागणकू िमळावी. अपल्या वस्तीगहृामध्ये त्यांनी 

माणसुकी हाच धम ृपाळला. 

ऄपंगांच ेमनोबल विृदं्चगत  

ऄपंगांचे मनोबल वाढिवण्यासाठी नसीमाताइनंी ऄनेक प्रयत्न केले. यासाठी िविवध 

िठकाणी सहलंचे अयोजन केले, मनोरंजनाचे कायृिम घेतले, िशबीरांचे अयोजन केले. 

त्यामळेु दनंैिदन जीवनातील रहाटगाडग्यातनू बाहरे पडून ऄपंगांना सवृसामान्य माणसांसारखे 

जीवन जगत ऄसल्याचा ऄनभुव येत ऄसे. पररणामी त्यांचे नैराश्य दरू होउन अत्मिवशव्ास 

जागतृ  होत ऄसे. एका सहलीमधनू अत्मिवश्वास जागतृ झालेला मलुगा सहलीतील 

प्रितििया दतेाना लेिखकेला म्हणतो, ‚ दीदी ! अपल्याला हवं ऄसलेलं गोड बोलनू, वागनू 

न िमळाल्यास वेळप्रसंगी भांडून, झगडून िमळवायला हवं, हा धडा अम्हाला काल िमळाला. 

तमुच्यासारख धैयृ अमच्यात नाही. पण अम्ही यापढेु प्रयत्न करू.‛ (चाकाची खचुी, पषृ्ठ 

१०६) नसीमाताइनंा हाच अत्मिवश्वास ऄपंगांमध्ये जागतृ करावयाचा होता अिण यात त्या 

यशस्वी झाल्या ऄसे या मलुाच्या ईद्गारातून िदसनू येते. 



97 

शासकीय बालगहृात ऄपंग मलुांना १४ वषाृपयंत सांभाळले जाते. त्यानंतर घरी 

पाठवले जाते.  त्यामळेु ऄपंग मलुांचे िशक्षण ऄपणू ृ राहते अिण त्यांच्या ऄधोगतीला 

सरुुवात होते. ऄपंगांची ही वास्तव पररिस्थती बदलण्यासाठी नसीमाताइनंी १९९६ मध्य े

‘घरंदा’ या वस्तीगहृाची अिण पनुवृसन कंद्राची स्थापना केली. सध्या या कंद्रात १०० 

ऄपंग मलंु शारीररक व मानिसक पनुवृसनाबरोबरच िशक्षण घेतात. या कंद्रात 

प्रिशक्षणाबरोबरच अरोग्य तपासणी, शस्त्रिियेची व्यवस्था केली अह.े या संस्थेत परदशेी 

बनावटीची चाकाची खचुी, तीन चाकी सायकल, वॉकर, कमोड, कॅिलपर या बरोबरच दशेी 

बनावटीच्या चाकाच्या खचु्याृ ऄशा ऄनेक वस्तू बनिवल्या जातात. या वस्तूंची गणुवत्ता 

ऄनेकांनी वाखानल्यामळेु लेिखका अपला अशावाद व्यक्ती करताना म्हणतात, ‚ यापढेु 

समाज अम्ही बनवलेल्या वस्तूंची गणुवत्ता पारखनू ती खरेदी करू लागेल व अिथृक 

स्वावलंबनाचं अमच स्वप्नही एक िदवस साकार होइल.‛ (चाकाची खचुी, पषृ्ठ २१२) 

िववाह मंडळाची स्थापना 

नसीमाताइ स्वतः अजन्म ऄिववािहत रािहल्या.  त्या ऄपंग ऄसल्या तरी स्वावलंबी 

होत्या. घर कामातील ऄनेक गोष्टीत त्या  पारंगत होत्या. पण तरीही त्यांनी िववाह बंधनात न 

ऄडकता एकटे राहण्याचा िनणृय घेतला. त्यांचे गरुु बाबकूाका िदवाण यांनी लग्न करण्याचा 

सल्ला िदला पण त्यांनी तो मानला नाही. लग्न न करण्याचे कारण दतेाना त्या म्हणतात, ‚ 

मला लग्न करावं ऄसं वाटण ंऄशक्य होतं. स्वतःचच अयषु्य एक मोठं ओझं ऄसताना ह े

ओझं कोणावर लादण्याची माझी आच्छा नव्हती.‛ (चाकाची खचुी, पषृ्ठ ६५) नसीमाताइचंा 

िजतका स्वतःवर ताबा होता िततका आतर ऄपंगांमध्ये ऄसेलच ऄसे सांगता येत नव्हते. 

त्यामळेु त्यांनी ऄपंगांच्या पनुवृसनासाठी िववाह मंडळाची स्थापना केली. या कंद्रात गरज ू

तरुण-तरुणंच ेिववाह झाल ेअिण त्यांचे संसार हसते-खेळते झाले. 

िवद्यामंिदराची स्थापना 

नसीमाताइचंी आच्छा होती की ऄपंगांना वेगळी वागणकू नको. त्यांना आतर मलुांप्रमाणे 

शाळेत प्रवेश िमळावा, सहिशक्षण घेता यावे. पण समाजात ते िवचार लवकर ऄमलात 

येतील ऄशी खात्री नव्हती. यामळेुच त्यांनी आ.स. २०००  मध्य े ऄपंग अिण सदुृढ 
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िवद्या्यानंा एकत्र िशक्षण घेता यावे यासाठी ईचगाव (िज.कोल्हापरू)  येथे समथृ िवद्या 

मंिदराची स्थापना केली. 

आ.स. २००१ मध्ये कुडाळ (िजल्हा िसंधदुगृु) येथे काज ूप्रििया प्रकल्प व वस्तीगहृ 

ऄसलेल्या ‘स्वप्ननगरी’ या  प्रकल्पाची स्थापना केली. या संस्थेद्रारे िशक्षणापासनू वंिचत 

रािहलेल्या तसेच रोजगाराची अवश्यकता ऄसणाऱ्या ऄपंगांसाठी िशक्षण व रोजगार 

ईपलब्ध करून िदले. 

परुस्कार  

नसीमाताइचं्या ऄपंग पनुवृसन या कायाृचा गकरव राष्रीय अिण राज्य पातळीवरील 

िविवध परुस्कारांद्रारे करण्यात अला. यामध्ये कंद्र सरकारच्या सामािजक न्याय तथा 

सबलीकरण मंत्रालयाकडून सन २००१ चा रोल मॉडेल परुस्कार; आचलकरंजीच्या 

फाईंडेशनचा परुस्कार; सािवत्रीबाइ फुले परुस्कार; बाया कवे परुस्कार; लोक पररवारातफे 

स्पीक अउट परुस्कार; नवी िदल्लीतील एनसीपीडीपी तफे हलेन केलर परुस्कार; सह्याद्री 

वािहनीच्या ‘नवरत्न परुस्कार माल’ेतील रत्नशारदा परुस्कार; कोल्हापरूभषूण परुस्कार ऄशा 

ऄनेक मानाच्या परुस्कारांचा समावेश अह.े एकूणच नसीमा हुरजकू यांचे व्यिक्तीमत्त्व ऄसंख्य 

ऄपंगांसाठी दीपस्तंभासारखे िदशादशृक अह.े 

२.८) भटक्या िवमकु्तीांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र :-  

१) िवमल मोरे - तीन दगडाची चलू (२०००) 

जीवन पररचय  

िवमल दादासाहबे मोरे यांचा जन्म व भटक्या िवमुक्ती जमातीपैकी गंधळी समाजात 

१९७० मध्य े झाला.  त्यांचे माहरेचे नाव िवमल नामदवे भोसले. नामदवे भोसले ह े जात 

पंचायतीमध्ये पंच होते. त्यांना गावात ‘पाटील’ म्हणनू ओळखत होते. त्यामळेु त्यांच्या 

अडनावा पढेु ‘भोसले –पाटील’ लावत होते. अडनावाने भोसले- पाटील ऄसल ेतरी घरी 

पाचवीला पजुलेले ऄठरािवश्व दाररद््रय होते. िवमलताइचंा मोठा भाउ ऄशोक पोलीस 

ऄसल्यामळेु व ते सधुाररत िवचारांचे ऄसल्यामळेु त्यांच्या समाजाचा िनयम मोडून त्यांनी 

िवमलताइना शाळेत घातले. या समाजात मलुंना िशकवले जात नव्हते तसेच बालिववाहाची 
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प्रथा होती. दाररद्र, व्यसनाधीनता याबरोबरच िस्त्रयांकडे पाहण्याचा दयु्यम दृिष्टकोन यामळेु या 

समाजातील िस्त्रयांचे जीवन नरक यातनांचे होते. 

िवमलताइ यांचे िशक्षण कोल्हापरू येथील िशवशक्तीी िवद्यालयात नववीपयंत झाले. 

दाररद््रयामळेु ह े िशक्षण घेताना ऄनेक ऄडचणी अल्या. नववीत नापास झाल्यामळेु त्यांना 

शाळा सोडावी लागली. ६ माच ृ१९८८  रोजी त्यांचा िववाह भटक्या-िवमकु्ती चळवळीतील 

कायृकते अिण सािहित्यक श्री. दादासाहबे मोरे यांच्याशी झाला. श्री. मोरे यांच्यामळेु 

िवमलताइचंा जीवनाकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन बदलला. स्वतःच्या दःुखाच्या पलीकडे जाउन 

समाजातील दःुखाची जाणीव त्याला झाली. त्यामळेु या लोकांच्यासाठी काय ृ करण्याची 

प्रेरणा त्यांच्यात जागतृ झाली. या अत्मचररत्रात दादासाहबे मोरे यांच्या कायाृचा पररचय 

करून दणे्याबरोबरच स्वतःही या कायाृत कशा सहभागी झाल्या याचे िववेचन अल ेअह.े 

सामािजक कायृ  

दादासाहबे मोरे यांच्याशी िववाह झाल्यानंतर िवमलताइचंे जीवन बदलले. त्यांच्या 

माहरेी तसेच त्यांच्या समाजात परपरुुषाशी स्त्रीने बोलण्याची परवानगी नव्हती. केवळ 

परपरुुषांशी बोलण्याच्या संशयावरून िस्त्रयांना जनावरासारखे मारले जात ऄसे. पण लग्नाच्या 

दसुऱ्या िदवशी दादासाहबे मोरे यांनी िवमलताइना सांिगतले, ‚ त ूएक वेळ मला जेवण करून 

िदलं नाहीस तरी चालेल, मी तझु्यावर िचडणार नाही; खरं  घरी येणाऱ्या कायृकत्यांशी 

िमळून-िमसळून वागायचं.‛ (तीन दगडाची चलू, पषृ्ठ १६३) यामळेु िवमलताइनंा घरी 

येणाऱ्या कायृकत्यांशी बोलावे लागे. िववाहानंतर काहीकाळ दादासाहबे मोरे नोकरी करत 

नव्हते. त्यामळेु घरी बरय्ाचदा काहीच नसायचे. पण िवमलताइनी ईसनवारी करून, ऄनेक 

तडजोडी करून कायृकत्यांचे अदराित्य केले. 

िवमलताइनी दादासाहबे मोरे यांचे अत्मकथन ‘गबाळ’ वाचले अिण त्यांना 

पतीच्या घरची पररिस्थती तसेच त्यांच्या चळवळीची कल्पना अली. पण कधीकधी त्यांना 

वाटत ऄसे  की ‘चळवळीन ेकाही पोट भरत नाही ती काय कामाची?’  तेव्हा दादासाहबे मोरे 

यांनी, ‚दसुऱ्यांच्या द:ुखात अपले सखु समजण्यातच खरं सखु ऄसतं. ….. तलुा खरंच 

वाटत नाही, भटक्या-िवमकु्तीांच्या िस्त्रयांसाठी अपण काहीतरी करावं?  त्यांच्यावर रूढी 

परंपरेची जी बंधनं लादलेली अहते, त्यातनू त्यांना बाहरे काढावं?‛ (तीन दगडाची चलू, 
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प.ृ१६३-१६४)  या िवचारांचा प्रभाव िवमलताइवर झाला. िकड्या-मुंगीसारखे जगण्यापेक्षा 

सन्मानाने जगणे महत्वाचे अह.े ईपाशी मरणाऱ्या लाखो लोकांसाठी अपणही झगडल े

पािहजे, याची तीव्रतेने जाणीव झाली.   

िवमलताइ श्री. मोरे यांच्यासोबत ऄनेक कायृिमांना, पररषदांना जात ऄसत. त्यामळेु 

समाजातील प्रश्नािवषयी त्यांना ज्ञान होउ लागले. नािशक िजल्ह्यातील वडांगळी येथील 

प्रसंग यािनिमत्ताने सांिगतला अह.े  लेिखकेने श्री. मोरे अिण कायृकते यांच्या सोबतीन े

भंदिूगरी करणाऱ्या ज्योितषाचा खोटेपणा ईघड केला. त्यामळेु भंदबूाबाला गावापढेु  जाहीर 

कायृिमात माफी मागण्यास भाग पडले. या प्रसंगात लेिखकेने पोट दखुत ऄसल्याचे नाटक 

चांगले वठवले होते. यामुळे अपल्या हातून समाजकायृ झाल्याचा अनंद त्यांना झाला. 

त्यानंतर ऄशा कायाृत त्या ऄिधक सिीय झाल्या.  

िवमलताइ भटक्या-िवमकु्तीांच्या कायाृत सहभागी होउ लागल्या. िस्त्रयांचे प्रशन् मांडू 

लागल्या. ऄशा कायाृमध्ये त्यांना  समाजाकडून खपू मानहानी सहन करावी लागली पण 

पतीची साथ मात्र नेहमी िमळाली. सामािजक कायाृमळेु िवमलताइना - शाहीर ऄण्णाभाउ 

साठे परुस्कार, रोहमारे ग्रामीण सािहत्य परुस्कार, महाराष्र सरकारचा लक्ष्मीबाइ िटळक राज्य 

परुस्कार, लोकायत परुस्कार ऄशा ऄनेक परुस्कारांनी सन्मािनत केले 

२.९) कुष्ठरोग्यासाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र :-  

१) साधना अमटे - सिमधा (२००१)  

जीवन पररचय 

साधना अमटे या कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्यात ज्यानी अयषु्य वािहले त्या बाबा 

अमटे यांच्या पत्नी. त्यांचे माहरेचे नाव आदं ूघलेु. यांचा जन्म ५ मे १९२७ रोजी नागपरू येथे 

झाला. घलेु घराणे सनातनी, धािमृक, जनु्या परंपरेचे होते. त्यामळेु लेखीकेवर या 

वातावरणाचा खपू पररणाम झाला. त्यांचा स्वभाव पापिभरू होता. त्याबरोबरच घरच्या 

वातावरणामळेु त्या सोवळे -ओवळे पाळत होत्या. त्यांचे िशक्षण आटंरपयंत झाले. अठवी ते 

दहावीपयंत त्यांना त्या काळात दरमहा पाच रुपय ेस्कॉलरिशप िमळत होती. १९४४ मध्य ेत्या 

दसुऱ्या शे्रणीत मॅिरक ईत्तीणृ झाल्या यावेळी रसायनशास्त्र या िवषयात त्यांनी गणुवत्ता प्राप्त 

केली होती. 
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साधनाताइ स्वभावाने शांत, मनिमळाव,ू निशबात जे येइल ते सखुाने स्वीकारणाऱ्या 

होत्या. नटव्या, बेगडीपणाची त्यांना िकळस होती. लहानपणी त्या ऄबोल, संकोची, िभत्र्या 

होत्या. पण लग्नानंतर बाबा अमटे यांच्या सहवासात खपू धाडसी बनल्या. शालेय जीवनात 

त्यांनी स्वातंत्र्य अंदोलनात सहभाग घेतला होता. सावरकरांच्या कैदतेील सटुकेनंतर 

नागपरुात झालेल्या सभेत त्यांना स्वागत गीत गाण्याची संधी िमळाली. त्यावेळी सावरकरांनी 

त्याची पाठ थोपटून अशीवाृद िदले. 

साधनाताइचंे चलुत अजोबा गोिवंदराव पोळ मध्यप्रदशेात वकील होते. त्यांच्या 

पत्नी सुंदराबाइ म्हणजे बाबा अमटे यांच्या बहीण. त्यामळेु गोिवंदकाकांबरोबर बाबा अमटे 

यांचे लेिखकेच्या घरी जाण े-येणे होत ऄसे. बाबा अमटे यांच्या साध्या वेशातील रहाणीमळेु 

लेिखका प्रभािवत झाल्या. नंतर बाबांशी त्यांचा िववाह झाला. बाबा अमटे अिण 

साधनाताइ यांच्या स्वभावात खपू तफावत होती. पण अपल्या शांत व समजतूदार 

स्वभावामळेु बाबा अमटे यांच्या प्रत्येक कायाृत त्यांनी साथ िदली.      

 ‘सिमधा’ ह ेसाधनाताइचंे अत्मचररत्र अह.े पण यामध्ये बाबा अमटे यांचे जीवन 

कायृ सांगणे, त्यांच्या  गणुदोषावर प्रकाश टाकण े अिण ऄशा व्यक्तीीच्या सहवासातील 

अपले जीवन व्यक्ती करणे हा या अत्मचररत्र लेखनामागील ईद्ङशे िदसतो. बाबांच्या 

समतेच्या िशकवणीमळेु लेिखकेने ही अपली सोवळे-ओवळे सोडून िदले. बाबांनी केलेल्या 

साम्यवादाच्या ऄिभनव प्रयोगात ऄठरापगड जातीचे लोक एकत्र येउन, श्रम करून, िमळेल 

त्यात समतेच े जीवन जगत होते. या कायाृत लेिखकेने कधीच नापसंती दाखवली नाही. 

साधनाताइनी ितथल्या मलुंना अंघोळ घालण्यापासनू, ईवा काढण्यापयंत सवृ सेवा 

मनापासनू केली. हररजन वस्ती सधुारण्यासाठी पररश्रम घेतले. थोडक्यात बाबा अमटे यांच्या 

सहवासात साधनाताइ ऄंतबाृह्य बदलल्या. 

सामािजक कायृ   

साधनाताइनंी बाबा अमटे यांच्या जीवन कायाृला, त्यांच्या प्रत्येक िनणृयाला, 

ऄिभनय ईपिमांना खंबीरपणे साथ िदली. कुष्ठरोग्यांना अत्मिनभृर करून स्वािभमानाने 

जगण े िशकिवण्याचे काय ृ बाबा अमटे करत होते. कुष्ठरोग्यांसाठी चांगली संस्था स्थापन 

करण्याच्या ऄथक प्रयत्नातनू त्यांना १९५१ मध्य े ‘महारोगी सेवा सिमती’ साठी वरोरा 
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शहरापासनू जवळच ऄसणाऱ्या िचमरूफाटा येथे ५० एकराची  झडुपी जंगलांची जागा 

िमळाली. त्या िठकाणी पेशंटसाठी झोपडी बांधल्यावर िवनोबाजंच्या ईपिस्थत कंद्र सरुू 

केले. सध्याच्या अनंदवनात ‘अनंद िनकेतन महािवद्यालय’, ‘शेतकी महािवद्यालय’,  

‘अनंद ऄंध िवद्यालय’ ऄशा शाळा सरुू अहते. तेथील पडेल तो भार साधनाताइनंी 

ईचलला. बाबा अमटे यांच्या श्रिमक िवद्यापीठाचे स्वप्न पणूृ करण्यासाठीही साधनाताइनंी 

ऄपार कष्ट घेतले. 

अनंदवनात लेिखकेने ऄनेक ऄनाथ मलुांचा सांभाळ केला. त्यांच्यात व स्वतःच्या 

मलुांच्यात भेदभाव केला नाही. कोणतेही संस्कार नसलेल्या ऄनाथ मलुांना सांभाळताना 

अलेल्या ऄनभुवािवषयी त्या म्हणतात, ‚ एका खोलीत मी सवृ छोट्या ऄनाथ मलुांना 

अिण अमच्या मलुांनापण घेउन झोपत ऄसे. कसलेही  संस्कार नसल्यामळेु त्या सवांना 

वागवताना माझी शारीररक व मानिसक खपू घालमेल झाली.‛  (सिमधा, पषृ्ठ१३५)   

अनंदवन, सोमनाथ, हमेलकसा ही िठकाणे अता सेवेची मंिदरे झाली अहते. पण ही 

िठकाणे प्राथिमक ऄवस्थेत होती तेव्हा, या जंगलमय प्रदशेात ऄनेक संकटांना तंड द्यावे 

लागले. या ऄनभुवािवषयी साधनाताइ म्हणतात, ‚ तेथील घरात साप, िवंच,ू माकडाने खपू 

सतावले. कणकेचा गोळाच  लांबवीत ऄसत..... ितथे मोठ मोठ्या श्रमसंस्कार छावण्या 

१९६७ पासनू सरुू केल्या. त्यावेळी अचाऱ्याबरोबर ऄनेकदा पोळ्या कराव्या लागल्या. 

अजारी पडलले्यांच्या सेवेचे काम मी स्वत:च अनंदाने करीत होते.  हाय टेम्परेचर - मे 

मिहना - बफाृच्या पट््टया - अंब्याचे पन्ह ेसवृ स्वतः पाहत होते. (सिमधा,  पषृ्ठ १०४)  

सोमनाथ येथील प्रकल्प ईभारणीच्या वेळीही ऄशाच ऄनेक ऄडचणी अल्या.  

यािवषयी साधनाताइ म्हणतात, ‚सोमनाथ प्रकल्प ईभा करतानाही िजवाचे रान करावे 

लागले. ितथेही ऄनावश्यक झडुपे तोडून कुष्ठरोग्यांसाठी झोपड्या तयार केल्या. एकदा तर 

अम्ही रात्री ईघड्यावर झोपलो होतो. जोरदार पाउस अला. अम्ही तसेच शरणागती 

पत्करून ऄंथरुणावर पडून रािहलो. अडोशाला जागाच नव्हती.‛ (सिमधा,  पषृ्ठ १०४) 

थोडक्यात बाबा अमटे यांच्या समाज कायाृत साधनाताइनंी ऄखंड साथ िदली. हाल 

वनवास सोसले ऄसे या ईद्गार यावरून लक्षात येते. 
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१९६७ मध्य े ‘यवुक प्रगती सहयोग’ या नावाचे शालेय िवद्या्यांचे िशिबर घेतले. 

१९६८ मध्य े‘श्रमसंस्कार छावणी’ अयोिजत केली. १४ वषीय मलुांनी यात ईस्फुतृ सहभाग 

घेतला. ‘हात ईगारण्यासाठी नसतात, ईभारण्यासाठी ऄसतात’ हा नारा घेउन ही छावणी 

यशस्वी झाली. ऄशा िशिबरावेळी सडा टाकण्यापासनू ते स्वयंपाकात प्रमखु भिूमका 

बजावण्यापयंत सवृ कामांची जबाबदारी साधनाताइनी घेतली.  याबरोबरच अजाऱ्यांची 

सेवाही केली. या सवांमधनू साधनाताइचंा सेवा हाच धमृ होता ऄसे िदसते. 

ऄभय व राणी बंग यांनी अयोिजत केलेल्या ‘स्त्री जागतृी िशिबरा’त पाहुण्या म्हणनू 

साधनाताइनंा भाषणाचे िनमंत्रण अले. तेव्हा अपल्या मनोगतात त्या म्हणतात, ‚िस्त्रयांनी 

केवळ कुटंुबाच्या कंुपणात सदवै ऄडकून न पडता या सवांना बंधमकु्ती करून त्याची चकफेर 

ईधळण समाजाचे िठकाणी केल े पािहजे. दःुखाशी अिण वेदनेशी नाते म्हणजे माणसुकी 

ऄशी माझी श्रद्चा अह.े‛ (सिमधा, प.ृ१५६) या ईद्गारामधनू साधनाताइचंी अचार अिण 

िवचारांमधील एकरूपता लक्षात येते.  

साधनाताइ यांना त्यांच्या सामािजक कायाृबद्ङल ऄनेक परुस्कार िमळाले. या 

परुस्कारािवषयी त्या म्हणतात, ‚कामातनू िमळणारा साित्वक अनंद हा माझा सवाृत मोठा 

परुस्कार.‛ (सिमधा, पषृ्ठ १७९)  या ईद्गारातनू त्यांच्यामधील सेवाभावी वतृ्ती अिण िवनम्रता 

यातनू स्पष्ट होते.        

साधनाताइनंी बाबा अमटे यांच्यासारख्या समाजसेवी माणसाचा संसार ‘व्रत’ म्हणनू 

केला. त्यांच्या प्रत्येक कायाृत साथ िदली. तरीही बाबांच्या कायाृपढेु अपले स्थान, 

‚बाबांच्या या समिपृत जीवन यज्ञातील एक लहानशी सिमधा‛ (सिमधा, प.ृ १८२) ऄसे 

िवनम्रपणे सांगतात. यातनू त्यांचा िवनम्रपणा, त्याग, कष्ट, सेवा, िनष्ठा ईच्च कोटीतील 

अहऄेसे िदसते. 

कुष्ठरुग्णांनासदु्चा सहजीवनाची ओढ ऄसते. कुष्ठरोग झाला म्हणनू त्यांना प्रेम अिण 

शारीररक गरजांपासनू दरू ठेवता कामा नये. ही भिूमका साधनाताइनी बाबा अमटे यांना 

पटवनू िदली. त्यामळेु ‘महारोगी सेवा सिमती’ च्या धोरणात बदल झाला. या कायाृतनू 

साधनाताइनी कुष्ठरुग्णां न्याय िमळवनू िदला. त्यामळेु कुष्ठरुग्णांचे  संसार फुलले. 
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साधनाताइिवषयी िवकास अमटे म्हणतात, ‚आदंनेू बाबा नावाचा झंझावात सशक्तीपण े

ओजंळीत सामावनू घेतला. अनंदवन, सोमनाथ, लोकिबरादरी, भारत जोडो ऄिभयान, नमृदा 

अंदोलन ऄशा बाबांच्या विधृष्ण ू अयामात आदंनेू स्वतःला झोकून दते स्वतःची सिमधा 

ऄपृण केली.‛ ( लोकसत्ता १० िडसंबर २०१७) 

साधनाताइ यांचे बाबा अमटे यांच्यािशवाय वेगळे िवश्व नव्हते. बाबांवर अिण 

त्यांच्या कायाृवर त्यांनी मनापासनू पे्रम केले, िनष्ठा ठेवली. बाबांच्या कायाृत स्वतःला झोकून 

िदले. म्हणनूच बाबांच्या िनधनानंतरही मोठ्या िहमतीने त्या ईभ्या रािहल्या अिण 

अनंदवनाच्या दनंैिदन व्यवहारावर लक्ष ठेवले. 

साधनाताइच्या कायाृमळेु त्यांना ऄनेक परुस्कार प्राप्त झाले. यामध्ये चतरंुग 

प्रितष्ठानचा ‘जीवनगकरव परुस्कार’ – २००७, डॉ.  बाबासाहबे अंबेडकर ‘दिलत िमत्र’ 

परुस्कार, िवद्याताइ माडगळूकर यांच्या स्मरणाथृ दणे्यात येणारा ‘गिृहणी सखी सिचव’ 

परुस्कार ऄसे ऄनेक परुस्कार त्यांना प्राप्त झाले. 

३) राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र  

३.१) आिंदरा मायदवे - स्मतृी तरंग (१९७४)  

जीवन पररचय  

आिंदरा मायदवे म्हणजे पवूाृश्रमीच्या आिंदरा केशव जोशी होत. त्यांचा जन्म ७  सप्टंबर 

१९०३  मध्ये झाला. त्यांचे मळू गाव कोकणात हण-े मरुुड. पण विडलांच्या नोकरीमळेु ते 

पणु्यात स्थाियक झाले. आिंदराबाइचं े माध्यिमक िशक्षण पणु्यातील गल्सृ हायस्कूलमध्ये तर 

बी.एस.सी. फग्युृसन कॉलेजमध्ये झाले. पदवीनंतर त्यांनी १२ वष े हुजरूपागा शाळेत 

िशिक्षकेचे काम केले. त्यानंतर १९२७  मध्य े श्री. ऄनंत गोिवंद मायदवे यांच्याशी िववाह 

केला. िववाहानंतर नोकरीचा राजीनामा दउेन त्या समाजकायाृत सहभागी झाल्या. 

सामािजक कायृ  

आिंदराबाइनंा लहानपणापासनू आतरांना मदत करण्याची अवड होती. या 

अत्मचररत्रातील हणे - मरुुड या त्यांच्या मळूगावची रंग ूपरचरेु या बाल मैित्रणीला केलेल्या 

मदतीची कथा अली अह.े यातनू लेिखकेच्या मदत करणाऱ्या स्वभावाची ओळख होते. 

गावी गेल्यानंतर आिंदराबाइ रंगलूा भेटण्यासाठी जातात, तेव्हा रंग ू िवधवा झाल्याच े कळते. 
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त्यावेळी मिहन्याभराच्या तेथील वास्तव्यात लेिखकेने िहगंण्याला कवे यांच्याकडे रंगलूा 

िशक्षणाची संधी िमळावी म्हणनू ितच्या अइ-विडलांच ेमन वळिवण्याचे िवशेष प्रयत्न केले 

अिण या कामात त्यांना यश अले. िशक्षणाची संधी िमळालेल्या रंग ूयांनी चांगले िशक्षण 

घेतले अिण त्या िशिक्षका झाल्या. लेिखकेच्या या मदतीमळेु केवळ रंगचूेच नव्ह ेतर ितच्या 

पणूृ कुटंुबाचे जीवन सखुावह झाले. लेिखकेच्या या कायाृिवषयी रंगचू्या भावाने काढलेले 

ईद्गार लेिखकेच्या समाजकायाृची पोचपावती अह.े ते म्हणतात, ‚ त्यावेळी तमु्ही रंगतूाइला 

अधार दउेन िशक्षण िदले म्हणनू ितने अमच ंसवृ कुटंुब सिुशिक्षत करून वर काढलं.  अज 

ती मला वडीलभावाच्या िठकाणी अह े अिण सवृ महत्त्वाच्या गोष्टीत मी ितचा सल्ला 

घेतो.‛ (स्मतृी तरंग , पषृ्ठ ८८) 

आिंदराबाइनंी िशिक्षकेची नोकरी ऄत्यंत मनापासनू अवडीने केली. पररणामी त्यांच्या 

वगाृचा िनकाल ऄत्यंत चांगला लागत ऄसे. त्यामळेुच हुजरूपागा शाळेच्या मखु्याध्यापकांनी 

त्यांची लंडन येथे टी.डी. ला पाठिवण्यासाठी िशफारस केली. पण ऄनंत मायदवेाशी लग्नाचा 

िवचार पक्का झाल्यामळेु त्यांनी ही संधी सोडून िदली. 

लग्नानंतर लेिखकेने अपल्या नोकरीचा राजीनामा िदला. त्यामळेु त्यांना खपू मोकळा 

वेळ राहतोय ऄसे वाटू लागले. लेिखकेला समाजसेवेची, ऄध्यापनाची अवड होती. 

यामळेुच त्यांनी बारामतीमधील ‘सेवासदन’मध्ये दररोज दोन तास िवनामूल्य आिंग्लश 

िशकवण्याचे काम केले. यािशवाय सेवासदनच्या बारामती शाखेचे सेिेटरी म्हणनूही काम 

केले. 

श्री. मायदवे यांची नोकरी सतत बदलीची  होती. त्यामळेु आिंदराबाइनंी िजथे नवऱ्याची 

नोकरी ऄसेल ितथे सामािजक कायाृचा धडाका लावला. बदली झालेल्या गावामध्ये मिहला 

मंडळाची स्थापना करून तेथे मिहलांसाठी साक्षरता वगृ सरुू केले. साक्षरतेबरोबरच 

प्रथमोपचार व औषधांची गरजूंना मदत  ऄसे ऄनेक ईपिम त्यांनी केले. 

१९३९ मध्य े श्री. मायदवे यांची बदली माळिशरस येथे झाली. येथे आिंदराबाइनंी 

ईल्लेखनीय ऄसे सामािजक कायृ केले. आिंदराबाइवर महात्मा गांधीजंच्या िवचारांचा प्रभाव 

होता. त्यामळेुच १९३३ मध्ये त्यांनी ‘हररजन सेवक संघा’त प्रवेश केला. या संघाद्रारे 

माळिशरस येथील हररजन वस्तीत खपू मोठे सामािजक काय ृकेले. साक्षरता वग ृचालिवले, 
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हररजनांच्या मलुांना शाळेत जाण्यासाठी प्रबोधन केले. त्यांची फी, पसु्तके, कपडे यासाठी 

मदत िमळवनू िदली. समाजात जातिनमूृलनाचा प्रचार करून सहभोजन घडवनू अणले. 

हररजनांना अपल्या बरोबरीने वागवनू समाजात अदश ृ िनमाृण केला. सामदुाियक पद्चतीने 

वतृ्तपत्र वाचन घेणे, यािशवाय मिहला मंडळातील िस्त्रयांना सायकल िशकिवणे, पोहायला 

िशकिवणे, लाठीकाठी चालिवणे, प्रिशक्षण वगृ चालिवणे ऄशा ऄनेक ईपिमामळेु त्यांचा 

नावलकिकक वाढला. 

राजकीय कायृ   

आिंदराबाइचं्या सामािजक कायाृची दखल काँग्रेस पक्षाने घेतली. त्यामळेुच १९५१ 

मध्ये लोकसभेच्या िनवडणकुीसाठी दिक्षण पणुे िवभागातनू त्यांची ईमेदवारी िनिश्चत करण्यात 

अली. लेिखकेच्या सामािजक कायाृमळेु ६४% मतानी त्या िनवडून अल्या. १९५२ ते 

१९५७ या काळात त्यांनी खासदार म्हणनू अपली राजकीय कारकीदृ गाजवली. 

खेड्यातनू कस्तरुबा गांधी यांचे स्मारक होण्यासाठी त्या िठकाणच्या कायाृिवषयी 

लेिखकेने मांडलेली योजना महात्मा गांधीनी स्वतः वाचली अिण त्याला परवानगी िदली. 

लेिखकेने १९४६  मध्य े कस्तरुबा गांधी ग्राम कंद्रावर ऄस्पशृ्यता िनवारण, बालवाडी, 

प्रथमोपचार वगृ, सतूकताइ, लोकरीचे िवणकाम ऄसे ऄनेक ईपिम राबिवले. कस्तरुबा गांधी 

ग्राम कंद्राच्या ईत्कृष्ट कामिगरीमळेु १९५० मध्य ेमळुशी धरणाच्या पलीकडे १४ खेड्यांच्या 

गटात सवोदयाचे काम त्यांना िमळाले. १९५० ते १९६२  ऄशी बारा वष ेलेिखकेने ईत्तम 

कायृ केले. या सवृ कामांमध्ये मोरारजी दसेाइ पासनू ऄनेक बडे राजकीय नेते, सरकारी 

ऄिधकारी, सामािजक कायृकते यांचा पररचय वाढला. लेिखकेच्या राजकीय कायाृत या 

कामाचा खपू मोठा लाभ झाला. 

आिंदराबाइ यांचे राजकीय कायृ खपू मोठे अह े पण राजकारण हा त्यांचा मळू िपंड 

नव्हता िकंवा मोठमोठ्या पदांची ऄपेक्षाही त्यांना नव्हती. लोकशक्तीीचे संपादक हररभाउ 

जोशी यांनी आिंदराबाइचं्या सचोटीने अिण तन्मयतेन ेकाम करण्याच्या  पद्चतीमळेु िदल्लीच्या 

कामामध्ये लेखीकेसाठी पंिडत नेहरंूच्या डेप्यटुी िमिनस्टरचे पद िमळण्यासाठी प्रयत्न 

करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तेव्हा केवळ संसार सांभाळत सामािजक कायाृची अवड 

जोपासणाऱ्या आिंदराबाइनी ठामपणे नकार िदला.            
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आिंदराबाइनंी अपल्या राजकीय काळात यगुोस्लािवया दशेाला भेट िदली. तेथे 

पािहल्याप्रमाणे भारतात सहकारी साखर कारखाना काढण्यासाठी सरकारकडे कजृ मागणीचा 

प्रस्ताव िदला. त्याला पंिडत नेहरंूनी मंजरुी िदली अिण ऄशाप्रकारचा सहकारी कारखाना 

आिंदराबाइनंी यशस्वीपणे चालिवला. या ईदाहरणातून त्यांची िनरीक्षणशक्तीी, काम करण्याची 

ईमेद अिण  धडाडी िदसते. त्यांच्या धडाडीच्या कायाृमळेु, ईत्तम वकृ्तीत्व शैलीमळेु १९६० 

मध्ये आिंदरा गांधी यांनी ित्रवंद्रम येथे अयोिजत केलेल्या काँग्रेसच्या मिहला पररषदते 

महाराष्राच्या प्रितिनधी म्हणनू ईपिस्थत राहण्याची संधी िमळाली.  

३.२) डॉ. सरोिजनी बाबर - माझ्या खणुा माझ्या मला (१९९४) 

जीवन पररचय 

सरोिजनी बाबर यांचा जन्म ७ जानेवारी १९२०  रोजी सांगली िजल्ह्यातील बागणी 

येथे झाला. त्यांचे वडील कृष्णराव भाउराव बाबर ह े िशक्षक व मखु्याध्यापक होते. ते 

सधुारकी िवचारांचे होते. त्यामळेु घरात मलुा-मलुंना समान स्वातंत्र्य, समान वागणकू होती. 

त्यामळेु सरोिजनीबाइ व त्यांच्या बिहणंचे िशक्षण कोणत्याही ऄडथळ्यािशवाय झाले. ज्या 

काळात मराठा समाजातील मलुंना शाळेचा रस्ता दाखवला जात नव्हता, त्या काळात 

कृष्णरावांनी अपल्या मलुंना केवळ िशक्षणच नव्ह ेतर स्वावलंबी केले. 

सरोिजनीबाइ यांचे प्राथिमक व माध्यिमक िशक्षण आस्लामपरू येथे झाले, तर 

महािवद्यालयीन िशक्षण स. प. महािवद्यालय, पणु े येथे झाले. त्या मराठी िवषयात पणु े

िवद्यापीठात प्रथम अल्या होत्या. त्यांचे पदव्यतु्तर िशक्षण व पीएच.डी. मुंबइ िवद्यापीठातनू 

झाले. ‘िस्त्रयांचे मराठी सािहत्यातील योगदान’ या िवषयावर त्यांनी पीएच.डी. पदवी संपादन 

केली अह.े 

सरोिजनी बाबर यांची  वकृ्तीत्वशैली ईत्तम होती. त्यांच्या भाषेला ग्रामीण बाज होता. 

सरोिजनीबाइनी गायनाचे िशक्षणही काही काळ घेतले होते. त्यामळेु ऄत्यंत सरेुल अवाजात 

त्या लोकगीतांचे गायन करीत ऄसत. गजाननराव वाटवे, गोिवंदराव टंबे, ज्योत्स्ना भोळे, 

वत्सलाबाइ महािडक, िहराबाइ बडोदकेर यांचे गायन संस्कार त्यांच्यावर झाले. 

सरोिजनीबाइनंा लोकसािहत्य अिण लोकसंस्कृती यांची िवशेष अवड होती. 

त्यामळेु महाराष्रातील िनरिनराळ्या भागातील लोककथा, लोकगीते, म्हणी, ईखाणे, 
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खेळगाणी ऄशा लोकवाङमयाचा खपू मोठा संग्रह त्यांनी केला. मराठी सािहत्यातील हा 

ऄनमोल ठेवा जतन करण्याचे महत्त्वपणूृ कायृ त्यानी केले. त्यामळेु मराठी लोकसािहत्य- 

लोकसंस्कृतीच्या संकलक व ऄभ्यासक म्हणनू त्यांचा नावलकिकक प्रचंड वाढला. 

स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग  

सरोिजनीबाइ महािवद्यालयीन िशक्षण घेत होत्या तो काळ  स्वातंत्र्य यदु्चाचा होता. 

त्यावेळी श्री. म. माटे यांच्या  ईदारमतवादी िवचारांचा प्रभाव पडल्यामळेु त्यांनी राजकीय 

अंदोलनात सहभाग घेतला. यामध्ये  त्यांना ऄनेकदा ऄटक झाली. 

राजकीय कायृ 

सरोिजनीबाइ यांना राजकीय व सामािजक कायाृची अवड होती. ही अवड त्यांच्या 

विडलांच्या संस्कारामळेु झाली. यािवषयी त्या म्हणतात, ‚ तसं पािहलं तर माझा िपंड 

सािहित्यकाचा. संशोधकांचा. लेखन, वाचनात स्वतःच्या जीवनातला अनंद शोधणाराचा. 

त्यातनू वडील समाजसधुारक अिण राजकारणी. त्यामळंु बालपणापासनूच त्यातलंही बरं-

वाइट ऄंगवळणी पडून गेलेलं. म्हणताना वडीलांच्या- अमच्या ऄण्णांच्या- आच्छेखातर मी 

राजकीय जीवनात प्रवेश केला अिण भरघोस मतांनं पिहल्या सावृित्रक िनवडणकूीत िवजयी 

झाले.‛ (माझ्या खणुा माझ्या मला, पषृ्ठ २) 

सरोिजनीबाइनंी विडलांच्या तसेच वसंतदादा पाटील, भाउसाहबे िहरे, रत्नाप्पाण्णा 

कंुभार यांच्या अग्रहामुळे राजकारणात प्रवेश केला. १९५२ च्या पिहल्या सावृित्रक 

िनवडणकूीत िशराळा िवभागातनू त्यांची अमदारकीसाठी काँग्रेस पक्षामधनू ईमेदवारी जाहीर 

झाली. त्यावेळी स्वातंत्र्य चळवळीतील कायाृमळेु सिुशिक्षत अिण कतृबगार स्त्री म्हणनू 

लेिखकेची ओळख िनमाृण झाली होती. लेिखकेचे वडील तेव्हा ईपिशक्षण ऄिधकारी होते. 

त्यामळेु त्यांच्या ओळखी भरपरू होत्या. तसेच लेिखकेचे घराणे मोठे. नातेवाइक, समाजातील 

लोकांची ईठबस त्यांच्या घरी िनत्याची होती. याबरोबरच वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पाण्णा 

कंुभार, आत्यादंचा पािठंबा होता. त्यामळेु नाइलाजाने लेिखकेने राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला. 

या काळातच त्यांच्या पायाला ऄपघात झाला होता. पायाला प्लास्टर घालनू लेिखकेने प्रचार 

सभा िजंकल्या अिण प्रचंड बहुमताने अमदारकी िमळवली. 
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सरोिजनीबाइ अमदार झाल्यानंतर त्यांचे गरुु बापसूाहबे माटे यांनी पढेु कोणते काय ृ 

हाती घेतले पािहजे यािवषयी अज्ञा केली, ‚ अता मराठी भाषेच्या सेवेला अिण ितच्या 

िवकासासाठी कराव्या लागणाऱ्या ऄिवश्रांत खटपटीला वाहून घ्यायचं. कायदमंेडळात 

त्यासंदभाृतील अवाज ईठवायचा.‛ (माझ्या खणुा माझ्या मला, पषृ्ठ ३२)  गरंुूची अज्ञा 

माननू लेिखकेने या अमदारकीच्या काळात भाषािवषयक भरीव कायृ केले. 

सरोिजनीबाइ यांचे वकृ्तीत्व खपू चांगले होते. िवधानसभेतील स्त्री िशक्षणावरील त्यांचे 

पिहले भाषण खपू गाजले. या भाषणाचे खपू ककतकु झाले. यशवंतराव चव्हाण लेिखकेच्या 

विडलांजवळ यािवषयी ककतकु करताना म्हणतात, ‚तमु्ही खरंच िहला छान िशक्षण िदले. 

भाग्य लागतं ऄसली लेक िमळायला.‛ (माझ्या खणुा माझ्या मला, पषृ्ठ ४६) म्हणजेच 

लेिखकेने ह ेभाषण ऄभ्यासपणू ृव ईत्स्फूतृपणे केल्याचे या ईद्गारातनू िदसते. 

१९५२ ते १९५७  या कालखंडात सरोिजनीबाइ िवधानसभेच्या सदस्य म्हणनू 

कायृरत होत्या. तर १९६४  ते १९६६  या कालखंडात त्या महाराष्र िवधानसभा सदस्य 

होत्या. १९६८  ते १९७४  या कालखंडात त्या राज्यसभा सदस्य होत्या. म्हणजेच १३-१४ 

वषे त्यांनी राजकीय कारभार सांभाळला. या काळात भरीव कामिगरीही केली.  

संशोधन व सािहित्यक कायृ  

सरोिजनी बाबर यांचा िपंड राजकारणापेक्षा संशोधकाचा ऄिधक होता. ह े संस्कार 

त्यांना विडलांकडून िमळाले, त्यामळेुच िवधानसभेच्या दसुऱ्या सावृित्रक िनवडणकुीत 

ईतरायचे नाही ऄसा िनणृय त्यांनी घेतला. यासंबंधी त्या म्हणतात, ‚मला अता माझ्या 

लेखन-वाचनाकडे पवृूवत वळायचं होतं. लोकसािहत्याच्या संशोधनात गुंतवनू घ्यायचं होतं. 

सािहत्य पररषदतेील कामात लक्ष घालायचं होतं. झालंच तर घरात अमच्या ऄण्णांनी सरुू 

केलेल्या समाजिशक्षण मालेच्या प्रसाराची धरुा ऄंगावर घेउन त्या संदभाृतील कामाला 

लागत ऄण्णांना हातभार लावायचा होता.‛ (माझ्या खणुा माझ्या मला, पषृ्ठ ८५) 

सरोिजनीबाइचंी राजकारणातील वाटचाल सरुू ऄसतानाच मखु्यमंत्री यशवंतराव 

चव्हाण यांनी १९६० मध्य ेत्यांची िनवड ‘महाराष्र राज्य लोकसािहत्य सिमती’च्या ऄध्यक्ष 

म्हणनू केली. यामळेु त्या समाजकारण व िशक्षण क्षेत्रात ऄिधक रमल्या. या सिमतीच्या 

ऄध्यक्ष म्हणनू कायृ करताना त्यांनी ‘लोकसािहत्य माला’, ऄंतगृत ‘बळीराजा’, ‘ जा माझ्या 
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माहरेा’,  आत्यादी १६ ग्रंथांचे संपादन व प्रकाशन केले. या ग्रंथांमध्ये महाराष्राची लोकदवैत, 

लोकपरंपरा, रीितररवाज, आत्यादी कथांचे, गीतांचे, म्हणी, ईखाण्यांचे भांडार सामावले अह.े 

यासाठी त्या महाराष्रभर िफरल्या. लोकसािहत्यात ऄिभरुची ऄसणाऱ्यांकडून हा ठेवा जमा 

केला अिण पसु्तक रूपान े प्रिसद्च केला. १९६० पासनू ऄखेरपयंत त्यांनी ह े कायृ केले. 

सरोिजनीबाइनंी अिण दगुाृबाइ भागवत यांनी लोकसािहत्याचे खपू मोठे कायृ केले. 

सरोिजनीबाइ यांच्या संकलन कायाृचे मोठेपण नंदवताना मकंुुद कुळे म्हणतात, 

‚सरोिजनीबाइनी मात्र लोकसािहत्याच्या ऄभ्यास साधनांच्या िवशे्लषणा ऐवजी त्यांच्या 

संकलनाच काम मोठं अिण महत्त्वाचं मानलं. ऄथाृत ह े कोणी तरी करायलाच हवं होतं. 

ऄन्यथा महाराष्राच लोकधन काळाच्या ईदरात गडप झालं ऄसतं. अज ते अह ेअिण ते 

ग्रंथरुपाने अपल्याला पाहायला ऄभ्यासाला िमळतंय ते केवळ अिण केवळ 

सरोिजनीऄक्कांच्या मळेुच.‛ (‘लोकसािहत्यात ईमललेली सरोिजनी’, महाराष्र टाआम्स डॉट 

कॉम, महाराष्र टाआम्स, १३ जानेवारी २०१९,) 

सरोिजनीबाइनी प्रसार माध्यामाच्या पदावर ऄसताना भरीव कायृ केले. अकाशवाणी 

पणुे कंद्राच्या सल्लागार सिमतीवर ऄसताना त्यांनी ऄनेक कायृिमात प्रत्यक्ष भाग घेतला. 

तसेच लोकवाङमय, लोकगीते, आत्यादी िवषयावर मिहन्याला एक याप्रमाणे बारा ईत्कृष्ट 

कायृिमांची मािलका सादर केली. यािशवाय मुंबइ दरूदशृनवर ‘रानजाइ’ ही १३ भागांची 

शांता शेळके यांच्या सोबत मािलका सादर केली. यामध्ये मराठी संस्कृतीचे नेमके अिण 

नेटके स्वरूप सादर केले. 

महाराष्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळामध्येही सरोिजनीबाइनी  भरीव 

कामिगरी केली. गरुुवयृ सोनोपंत दांडेकर प्रमखु ऄसलेली ‘नामदवे गाथा संशोधन 

सिमती’द्रारे ११वषे मेहनत घेउन नामदवेांच्या ऄभंगाची ऄिधकृत प्रत प्रिसद्च केली. 

समाज िशक्षण मालेचे कायृ   

सरोिजनीबाइनंी  विडलांनी सरुू केलेल्या ‘समाज िशक्षण माल’ेचे खपू मोठे काय ृ

केले. वडील ऄसेपयंत या मािलकेतून २८५ ऄंक प्रिसद्च झाले होते. विडलांच्या मतृ्यनंूतर 

सरोिजनीबाइनंी ह े प्रकाशन कायृ नेटाने सरुू ठेवनू ५५०  पसु्तकांचे प्रकाशन केले. समाज 

िशक्षण मालेत प्रिसद्च झालेल्या ५५०  ग्रंथांमध्ये बाबर घराण्याचा मोठा वाटा अह.ेया 
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मािलकेतील  लेिखकेच्या विडलांची ९९ पसु्तके, सरोिजनीबाइचंी ८७ पसु्तके, तर धाकट्या 

बिहणीमधील कुमिुदनी पवार यांची १८  पसु्तके व शरिदनी मोिहते यांची ५१ पसु्तके  ऄशी 

बाबर घराण्यातील २५५ पसु्तके अहते. यािशवाय आतर ऄसंख्य लोकिप्रय व प्रितभावंत 

लेखकांची पसु्तके या मािलकेतनू प्रकािशत झाली. यािशवाय समाज िशक्षण  मालेच ेप्रकढ 

िशक्षणातील  कायृही  ईल्लेखनीय अह.े 

आतर कायृ  

महाराष्र राज्य लोकसािहत्य पररषदचेी स्थापना १९६१  मध्ये झाली. सरोिजनीबाइनंी 

या सिमतीच्या ऄध्यक्ष म्हणनू १९६१ ते १९९३  ऄसा प्रदीघ ृकाळ (समुारे ३२ वषे) कायृ 

केले. या काळामध्ये त्यांनी लोकसािहत्याचे संकलन व संपादन केले. या काळात 

त्यांच्यासोबत डॉ. रा.िचं.  ढेरे, डॉ. प्रभाकर मांडे, वामनराव चोरघडे ऄसे लोकपरंपरेचे 

ऄभ्यासक काही काळ सिमतीच े सहाय्यक व सल्लागार म्हणनू कायृरत होते. 

लोकसािहत्याच्या ऄभ्यासाच ेमहत्त्व सरोिजनीबाइचं्या कामामळेु शासकीय तसेच सामािजक 

पातळीवर ऄधोरेिखत झाले, तसेच या ऄभ्यासाला जनमानसात प्रितष्ठा प्राप्त झाली. ऄनेक 

ऄभ्यासकांसाठी लोकसािहत्याचे ह ेकाम महत्त्वपणूृ ठरले अह ेव भिवष्यातही ठरेल 

यािशवाय िवश्वकोश िनिमृती मंडळ, दगुाृबाइ दशेमखु यांनी स्थापन केलेल्या ऄिखल 

भारतीय समाज कल्याण सिमती, पणुे िवद्यापीठ ऄिधसभा, नामदवे गाथा प्रकाशन सिमती, 

मराठी सािहत्य पररषदचे्या ऄध्यक्षा ऄशी ऄनेक महत्त्वपणूृ कामािगरी सरोिजनीबाइनी केली 

अह.े  

ऄशा कायाृमळेुच त्यांना ऄनेक परुस्कार प्राप्त झाले अहते. तसेच िशक्षण के्षत्रातील 

पदव्या दणे्यात अल्या अहते. यामध्ये पणुे िवद्यापीठाकडून डी.िलट.पदवी अिण जीवन 

गकरव परुस्कार प्रदान करण्यात अला. िटळक महाराष्र िवद्यापीठाकडून डी. िलट. पदवी; 

राहुरी कृषी िवद्यापीठाकडून डी.एस.सी. पदवी प्रदान करण्यात अली.  

३.३) कमल भागवत - न संपलेली वाट (१९९६)  

व्यिक्तीमत्त्वाची जडणघडण  

कमल  भागवत यांचा जन्म पणु्यातील सखुवस्त ू कुटंुबात झाला. त्यांचे वडील 

भाउसाहबे तळुपळेु, अजोबा िवठ्ठलपंत तळुपळेु नामांिकत वकील होते. त्यांचे वडील 
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काँग्रेसचे पढुारी तसेच महाराष्र काँग्रेसचे खिजनदार होते. िवशेष म्हणजे कमलताइ यांच्या 

अइचे (येसबुाइ ) वडील शंकरराव रानडे ह े सदु्चा नगरच े प्रख्यात वकील होते. या सवृ 

वातावरणाचा पररणाम लेिखकेच्या जडणघडणीवर झाला. लेिखकेला शालेय जीवनात 

घरगतुी खेळाबरोबरच टेबल टेिनस, खो-खो, लॉगं   जंप, हाय जंप, िपंग पाँग, िस्कपंग ऄशा 

ऄनेक खेळांची अवड होती. 

अपल्या काळािवषयी कमल भागवत म्हणतात, ‚अमच्या त्यावेळेच्या काळात 

(१९३०  ते १९३६) मलुंनी िशकावे, समाजाकररता काहीतरी करावे, ऄसे िशकवीत. 

िस्त्रयांनी दशेकायृही केल े पािहजे, ऄसेही सांिगतले जाइ.‛ (न संपलेली वाट, पषृ्ठ १६) 

यावरून  लेिखकेच्या घरातील अधिुनक वातावरणाची कल्पना येते. ह े  वातावरण मलुांनी 

स्वतंत्र िवचाराने जगावे ऄसे होते. त्यांचे वडील भाउसाहबे स्वतः स्वातंत्र्याचा प्रचार करत 

होते. त्यासाठी सभा, प्रभात फेऱ्या, खादीचा प्रसार, जात व्यवस्था मोडून काढणे ऄसे काय ृ

करत होते.  

कमल भागवत यांनी समुारे ६० वषे राजकीय क्षेत्रात कायृ केले. वयाच्या ऐशंीव्या 

वषी त्यांनी स्वतःिवषयी लेखन केले. त्या अपल्या अत्मचररत्रािवषयी म्हणतात, ‚ न 

संपलेली वाट हा माझा केलेल्या कामाचा जमाखचृ अह.े ऄथाृतच ह े माझे अत्मचररत्र 

नव्ह.े‛ (न संपलेली वाट, मनोगत पषृ्ठ ५,) ऄसे ऄसले तरी या ग्रंथात त्यांनी अपल्या 

अयषु्याचा पट ईलगडला अह,े या ऄथाृने ते अत्मचररत्र अह.े  

महािवद्यालयीन जीवन 

घरच्या दशेपे्रमी वातावरणामळेु कमलबाइ यांच्यावरही दशेपे्रमाचे संस्कार झाले. 

कॉलेज जीवनामध्ये त्या दशेाचे स्वातंत्र्य, अपल्यावरील ऄन्याय िस्त्रयांचे स्वातंत्र्य, िशक्षण 

या िवषयावर चचा ृ करत. महािवद्यालयाची प्रितिनधी म्हणनू त्यांनी अंतर महािवद्यालयीन 

वकृ्तीत्व स्पधेत सहभाग घेतला होता. याबरोबरच महािवद्यालयीन काळात त्यांनी िडबेिटंग 

यिुनयनच्या िचटणीस म्हणनू काम केल े होते. अपल्या कारिकदीत चांगली व्याख्याने 

अयोिजत करावीत या हतेनेू त्यांनी डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर, सरोिजनीदवेी नायडू, अर.पी. 

परांजपे, डॉ.संपणूाृनंद ऄशी दहा- पंधरा वक्त्यांची यादी तयार करून प्राचायृ  करमरकर यांची 

सही घेतली. पाहुण्यांची भेट घेउन तारीख िनिश्चत केल्यानंतर प्राचायांनी ऐनवेळी  
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कायृिमाला नकार िदला. तंव्हा लेिखकेला ह े अपल्या हक्कावर अिमण अह,े ऄसे 

वाटले. त्यांच्या स्वतंत्र अिण बाणेदार व्यिक्तीमत्त्वाला ही गोष्ट खटकली. त्यामळेु त्यानी 

िचटणीस पदाचा राजीनामा िदला. यातनू लेिखकेचा स्वािभमानी, धाडसी अिण तत्त्वांशी 

प्रामािणक राहणारा स्वभाव िदसतो. 

कमलबाइचं्या घरच्या  वातावरणाचा पररणाम त्यांच्यावर झाला. त्यांना 

समाजकायाृची अवड िनमाृण झाली. अपणही समाजकायाृत सििय सहभाग घेतला पािहजे 

ऄसे वाटू लागले. त्यामळेु प्रभात फेऱ्या, िमरवणकूा, सभा, झाडू फेऱ्या, आ.मध्ये भाग घेण्यास 

सरुुवात केली. त्यांनी कामगारांच्या संपात  सहभागी होउन भाषणे िदली. ऄशा ऄनेक क्षेत्रात 

महािवद्यालयीन काळापासनू त्या सहभाग घेउ लागल्या. 

राजकीय कायाृचा प्रारंभ 

कमलताइ यांचे वडील काँग्रेसचे िनष्ठावंत कायृकते ऄसल्यामळेु घरात काँग्रेस 

कायृकत्यांची वदळृ ऄसे. या वातावरणाच्या पररणाम लेिखकेवर झाला. याबरोबरच 

लेिखकेला महािवद्यालयीन काळात डॉ. सॅलेटोवर यांच्यामळेु माक्सृवादाच्या ऄभ्यासाची 

अवड िनमाृण झाली. महािवद्यालयीन ऄभ्यासिमातील ‘आिंडयन आकॉनॉिमक्स’ या 

पसु्तकाचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला अिण अपण राजकारणात काम करायचे, ह े तेव्हाच 

िनिश्चत केले. 

लेिखकेच्या विडलांनी मे १९३७  मध्य ेग्रामीण भागातनू साक्षरतेची िशिबरे घेण्याचा 

कायृिम काँग्रेस पक्षांतगृत घेतला. या िशिबरामध्ये लेिखकेलाही खेडे गावातील माणसे, स्त्री-

परुुष, मलेु-मलुी यांचे जीवन जवळून पहावयाचे होते. त्यामळेु िनमगाव- केतकी (ता. आदंापरू, 

िजल्हा पणुे) या गावात साक्षरता िशिबरामध्ये एक मिहन्यासाठी सहभाग घेतला. हा 

लेिखकेच्या राजकीय कायाृचा प्रारंभ होता. 

लेिखकेने काँग्रेसची सरिचटणीस म्हणनू काय ृकेले. यामध्ये शहरात काँग्रेसचा प्रसार 

व  प्रचार करणे, ईप किमट्या स्थापन करणे, नवे कायकृते िमळवणे, प्रांितकचे  अदशे खाली 

पोहोचवणे, कचेरीतील दस्तऐवज नीट ठेवणे ऄशी ऄनेक प्रकारची काये त्यांनी केली. या 

पदावर काम करत ऄसतानाच वैयिक्तीक सत्याग्रहात भाग घेउन तरंुुगवासही पत्करला.  
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वैवािहक जीवन   

कमलताइ यांचा राजकारणातील कल पाहून त्यांच्या विडलांनी राजकीय स्थळे समोर 

अणली. पण लेिखकेचे िववाहासंबंधी वेगळे िवचार होते. यािवषयी त्या म्हणतात, ‚पण 

मला घराण्याशी िववाह करायचा नव्हता, माझे िवचार, दशेासाठी काम, जीवनातील शास्त्रीय 

दृिष्टकोन, मला पटलेले राजकारण, यांची अहुती मला िववाह होमात द्यायची नव्हती.‛ (न 

संपलेली वाट, पषृ्ठ २९)  यातनू लेिखकेची स्वतंत्र िवचारसरणी िदसनू येते. त्यामळेुच 

त्यामळेुच त्यांनी अपल्या पसंतीने िकशाभाउ भागवत या वाचनप्रेमी अिण स्वतंत्र 

िवचाराच्या, व्यवसायाने प्राध्यापक ऄसणाऱ्या व्यक्तीीशी िववाह केला. लेिखकेच्या या 

िववाहाला विडलांनी िवरोध केला नाही. 

लेिखकेचा माकृ्सवादी िवचाराकडे जो कल वाढला त्याला कारण होते िकशाभाउ  

भागवत. त्यांनी लेिखकेच्या तरंुुगवासाच्या काळात वाचनासाठी काही ग्रंथ िदले होते. 

यामधील ‘भांडवल’ या ग्रंथाचा खपू प्रभाव पडला. पररणामी कमलबाइचंा माक्सृवादी 

कम्यिुनस्ट िवचाराकडे कल वाढला.  

कमलबाइनी िकशाभाउ भागवत यांच्याशी ऄितशय िवचारपवृूक िववाह केला होता. 

कोणाच्याही व्यिक्तीस्वातंत्र्याला धक्का न लागता त्यांनी यशस्वी सहजीवन जगले. 

लेिखकेकडे राजकारणातील ऄनेक लोक येत. बऱ्याचदा एक-दोन िदवस रहात. पण त्यामळेु 

त्यांच्या संसारात कधीच िवतषु्ट अले नाही. लेिखकेचे पती व सासरे यांनी या गोष्टीकडे 

सकारात्मक दृष्टीने पािहले. अपल्या पती-पत्नीच्या स्वभावािवषयी कमलबाइ म्हणतात, ‚ 

िकशाभाउ व मी एकमेकांच्या कामात पवूीपासनू कधी व्यत्यय  अणत नाही. ईलट 

एकमेकाला मदतच करतो. अम्ही खऱ्या ऄथाृने अपापले स्वतंत्र व तरीही एकित्रत जीवन 

जगत अहोत.‛ (न संपलेली वाट, पषृ्ठ १४२)  सहजीवनाचे सुंदर सतू्र या वक्तीव्यातून िदसते. 

मिहला चळवळीतील काम  

कमलबाइनी माक्सृवादी िवचारांचा सखोल ऄभ्यास केला होता. त्यामळेुच सारासार 

िवचार करून त्यांनी १९४१  मध्ये कम्यिुनस्ट पक्षात प्रवेश केला. या पक्षात अल्यानंतर 

त्यांनी मिहला चळवळीत खपू मोठे काम केले. दसुऱ्या महायदु्चाच्या काळात महागाइचा 

भडका ईडाला होता. महागाइ बरोबरच जीवनावश्यक गोष्टंची टंचाइ िनमाृण झाली होती.  
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यदु्च वाताृ, धरपकड ऄसे सवृ वातावरण िनमाृण झाले होते. या काळात त्यांनी ‘जनता 

सहाय्यक सिमती’ची स्थापना केली. या सिमतीद्रारे दनंैिदन लागणाऱ्या गोष्टी समाजात 

परुिवण्याचे खपू मोठे कायृ केले. 

मिहला पररषदतेील काय ृ

कमलबाइनी िस्त्रयांमध्ये जागतृी करण्यासाठी ‘मिहला पररषद’ेची स्थापना केली. या 

पररषदेवर सवृसामान्य मिहलांना पररषदतेील सदस्य सामावनू घेतले. त्यामळेु त्यांचे कायृक्षेत्र 

फार मोठ्या प्रमाणात िवस्तारले. या पररषदतेील  ईिद्ङष्टािवषयी त्या म्हणतात, ‚ त्या काळात 

कामाचे ईिद्ङष्ट मिहलांच्यात जागतृी िनमाृण करणे ह े होते. अपण माणसू अहोत, स्वतंत्र 

व्यक्तीी अहोत, केवळ कोणाची तरी मलुगी, बायको, ऄगर अइ  नाही. अपल्याला 

िशक्षणाचा, व्यिक्तीमत्त्वाच्या िवकासाचा हक्क अह ेही जाणीव या मिहला जागतृीचा अशय 

होता.‛ (न संपलेली वाट, पषृ्ठ ४५)  या पररषदचेी संघटक िचटणीस म्हणनू लेिखकेने 

महत्त्वपणूृ कायृ केले. यामळेु सामान्य मिहलांमध्ये अत्मिवश्वास, अत्मभान जागतृ झाले. 

मिहलांना जागतृ करणे यासाठी या पररषदेने संपणूृ महाराष्रभर प्रसार केला, प्रचार 

केला. या िनिमत्ताने ५० गावांना भेटी िदल्या, सभा घेतल्या. पररणामी जवळजवळ सवृ 

िजल्ह्यात मिहला मंडळे पररषदलेा जोडण्यात यश अले. मिहला पररषददे्रारे ऄनेक िशक्षण 

िशिबरे अयोिजत झाली. या िशिबरातून िस्त्रयांचे हक्क, अरोग्य, बालसंगोपन, दशेाची 

िस्थती ऄशा ऄनेक िवषयावर मागृदशृन केले. या पररषददे्रारे नोकरी करणाऱ्या िस्त्रयांसाठी 

सदु्चा पररषद भरिवण्यात अली. या पररषदलेाही ईदंड प्रितसाद िमळाला. 

श्रिमक मिहला सिमती, मिहला फेडरेशन  

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राजकीय पक्षांनी अपापल्या मिहला संघटना स्थापन केल्या. 

त्यामळेु १९५४  मध्ये कम्यिुनस्ट पक्षाने ‘ऄिखल भारतीय मिहला फेडरेशन’ची स्थापना 

कलकत्ता येथे केली. लेिखकेला राजकीय अघाडीवर कायृ करायचे होते. िववाह केल्यास 

िस्त्रयांना नोकरीवरून कमी करण्याच्या कलमा िवरुद्च त्यानी ९  माचृ १९६४  रोजी १५००० 

िस्त्रयांचा व एक लाख सह्यांचा मोचा ृ महाराष्र िवधानसभेवर नेला. या मोच्याृत शहरी, 

ग्रामीण तसेच अिदवासी िस्त्रयाही सहभागी झाल्या होत्या.  
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तरंुुगवास 

शासनाकडून नगर िजल्ह्यातील गोदावरी नदीवर जायकवाडी प्रकल्प बांधण्याची 

योजना जाहीर झाली. पण त्या धरणाखाली काही सपुीक जमीन पाण्याखाली जाणार होती. ह े

धरण सपाटीवर मातीत बांधले जाणार होते. या धारणाची िभंत ही लांब होती. या धरणात 

ऄनेक कॉमे्रडच्या जिमनी जाणार होत्या, तसेच पनुवृसनाचा प्रश्नही होता. म्हणनू लेिखकेने ह े

अंदोलन ईभारले. या अंदोलनात लेखीकेसह २००  लोकांना  १५ िदवसांची तरंुुगवासाची 

िशक्षा झाली. 

िविवध लढ्यातील सििय सहभाग  

कमल भागवत यांनी दषु्काळ िनवारण लढा,  धान्य भाववाढ िवरोधी लढा, ऄशा 

ऄनेक लढ्यात सहभाग घेतला. िगरणी कामगार संपामध्येही सहभाग घेतला. त्यांचे सवाृत 

महत्त्वाचे कायृ संयकु्ती महाराष्र लढ्यातील तसेच गोवा स्वातंत्र्य लढ्यातील अह.े १० 

ऑक्टोबर १९५५  रोजी ‘संयकु्ती महाराष्र’ मागणी फेटाळली त्यामळेु जनक्षोभ ईसळला. 

संपणूृ महाराष्रात िनषेधाचा ठराव होउन लहान मोठ्या सभा होउ लागल्या, मोचे िनघ ू

लागले. लेिखकेने १९५५ मध्ये गोवा स्वातंत्र्य लढा तसेच १९५६  ते १९६१  या 

कालावधीतील संयकु्ती महाराष्र लढ्यामध्ये सििय भाग घेतला. या िदवसात कचेरी िचटणीस 

या नात्याने लेिखकेने कंद्रीय घडामोडीत सहभाग घेतला. या प्रसंगी ऄनेक नेत्यांचे ऄनेक 

ऄनभुव अले. या ऄनभुवामळेु अपले जीवन समदृ्च झाले, ऄसे त्यांना वाटते. या िनिमत्ताने 

केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडताना त्या म्हणतात, ‚ मंतरलेल्या त्या िदवसातील 

कामाचा एक महत्त्वाचा धडा हा की चळवळीच्या कंद्रात केलेल्या कामाचा ईपयोग मी 

स्वतःच्या फायद्यासाठी केला नाही. तर भारतीय कम्यिुनस्ट पक्षाची शान वाढिवण्यासाठी 

केला. काम करताना मी वैयिक्तीक ऄडचणंचा बाउ केला नाही.‛ (न संपलेली वाट, प.ृ ९९)  

यातनू लेिखकेची िनस्वाथीपणे काम करण्याची पद्चत िदसते, तशीच पक्षावरील िनष्ठा व प्रेम  

िदसते. 

लेिखकेने समाजवादी िवचारसरणी िवचारपवृूक स्वीकारली. त्यानसुार जीवनाची 

वाटचाल केली. िनस्वाथीपणे, धडाडीन ेपक्षासाठी काय ृकेले. समाजवादी िवचारांची ही वाट 

न संपणारी अह.े म्हणनूच अपल्या अत्मचररत्राला नाव ‘न संपलेली वाट’ ऄसे िदले अह.े 
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या न संपलेल्या वाटेवरून शेवटच्या श्वासापयंत काय ृ करण्याची आच्छा त्यांनी व्यक्ती केली 

अह.े  

४) समारोप  

िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांचा ऄभ्यास केल्यानंतर ऄसे लक्षात येते की संसारी िस्त्रयांची 

अत्मचररते्र, कला के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र, िशक्षण के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र, 

दिलत िस्त्रयांची अत्मचररते्र, सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंची अत्मचररते्र यापेक्षा सामािजक व 

राजकीय के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र वेगळी अहते. त्यांचे ऄनभुवाचे के्षत्र व्यापक अह.े 

त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन वेगळा अह.े समाजाचा या िस्त्रयांकडे बघण्याचा 

दृिष्टकोनसदु्चा अदराचा, स्त्री-परुुष समतेचा अह.े या िस्त्रयांचे कायृ, त्यांची कायृ पद्चत 

यािवषयी परुुषांना अदरयकु्ती िवश्वास अह.े सामािजक व राजकीय के्षत्रातील िस्त्रयांच्या 

अत्मचररत्रांमधनू अपल्याबरोबरच समाजाचा िवकास व्हावा, समाजातील प्रश्न अपल्या 

कायाृद्रारे सटुावेत, लोकांचे जीवन सखुी अिण समदृ्च व्हावे हा मानवतावादी दृिष्टकोन 

ठळकपणे िदसतो.  या िस्त्रया स्वतःला झोकून देउन कायाृत सहभागी होतात. स्वतःच्या 

जीवाची तसेच अपल्या कुटंुबीयांच्या सखुाची पवाृ न करता कायाृत सहभागी होतात.  

या प्रबंधा ऄंतगृत ऄभ्यास केलेल्या अत्मचररत्रामध्ये सामािजक के्षत्रात कायृ 

केलेल्या िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांची संख्या राजकीय के्षत्रात कायृ केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त 

अह.े राजकीय के्षत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची संख्या कमी ऄसण्याचे कारण राजकारणातील 

परुुषांचे वचृस्व हा अह.े ऄजनूही परुुषांना िस्त्रयांच्या राजकारणातील ऄभ्यासािवषयी िकंवा 

साम्याृिवषयी शंका वाटते. त्यामळेु िस्त्रयांना संधी िदली जात नाही. सामािजक के्षत्रामध्ये 

कायृ केलेल्या िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीत कायृ केलेल्या िस्त्रयांची 

अत्मचररते्र, अिदवासी भागातील लोकांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, मिहला 

सक्षमीकरणासाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, िशक्षण के्षत्रात कायृ केलेल्या 

िस्त्रयांची अत्मचररते्र, कामगारांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, वैद्यकीय क्षेत्रात 

कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, ऄपंग पनुवृसनाचे कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, 

भटक्या िवमकु्तीांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र ऄशाप्रकारे सामािजक कायाृची 

िवभागणी करून ऄभ्यास केला. तंव्हा अिदवासी भागात कायृ करणाऱ्या तसेच मिहला 

सक्षमीकरणासाठी कायृ करणाऱ्या िस्त्रयांची संख्या जास्त अढळली.  
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सामािजक व राजकीय के्षत्रात काम केलेल्या या िस्त्रयांना त्यांच्या घरातनू  कायाृसाठी 

पािठंबा िमळाला. अइ-विडलांचे सेवाभावी संस्कार त्यांच्यावर झाले होते. त्यामळेुही त्यांना 

सामािजक क्षेत्रात कायृ करण्याची प्रेरणा िमळाली. तसेच मेहरेुिन्नसा दलवाइ, साधना अमटे, 

िवमल मोरे आ. िस्त्रयांना  लग्नानंतर पतीच्या सहवासात सामािजक कायाृची पे्ररणा िमळाली. 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रात कायृ करणाऱ्या िस्त्रयांचे पे्ररणास्थाना िवषयीचा िवचार 

केल्यास िसंधतूाइ सपकाळ यांचा ऄपवाद सोडल्यास सवृच िस्त्रयांना अइ-वडील, पती 

यांच्याकडून पे्ररणा िमळाल्याचे िदसते. त्यांच्या संस्कारामळेु, पािठंब्यामळेु, सहकायाृमळेु या 

िस्त्रया सामािजक व राजकीय के्षत्रात अल्या; पण नंतर काया - वाचा - मनाने या कायाृशी 

समरस झाल्या. ही सामािजक कायाृची अवड त्यांनी अजीवन जपली, तसेच जपत अहते. 

या के्षत्रात कायृ केल्यामळेु अपले जीवन कृताथृ झाले, ऄशी त्यांची भावना या 

अत्मचररत्रांमधनू िदसते. 

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात त्यांनी न डगमगता सहभाग घेतला, प्रसंगी तरंुुगवास 

भोगला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही त्यांचे कायृ थांबले नाही. गोवा मिुक्तीसंग्राम, महाराष्र राज्य  

चळवळीमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. यािशवाय समाजामध्ये िजथे- िजथे ईणे अह,े प्रश्न 

अहते त्या त्या गोष्टंचा पाठपरुावा केला. या दृष्टीने अिदवासी भागातील जीवनाचा प्रश्न, 

त्यांच्या ऄडचणी, त्यांना न्याय िमळवनू दणे्यासाठी गोदावरी परुळेकर, ऄनतुाइ वाघ, 

िसंधतूाइ सपकाळ अिण साधना अमटे यांनी केलेले कायृ खपू मोठे अह.े या िस्त्रयांनी 

अिदवासी भागात जावनू, त्यांची भाषा िशकून, त्यांचा िवश्वास संपादन करून या लोकांसाठी 

कायृ केले. ही खपू कठीण गोष्ट अह.े पण या िस्त्रयांनी सवृ ऄडचणीवर िवजय िमळवत 

अिदवासंचे जीवन सधुारण्यासाठी, त्यांना माणसू म्हणनू हक्क अिण ऄिधकार 

िमळण्यासाठी, िशक्षण िमळण्यासाठी ऄपार कष्ट सोसले. 

स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी झालेल्या िस्त्रयांमध्ये मणृािलनी दसेाइ, आिंदरा 

मायदवे, ऄनसुया िलमये, कमलाबाइ ऄष्टपतेु्र, गोदावरी परुळेकर, कमल भागवत, आत्यादी 

िस्त्रयांनी केलेले कायृ ऄत्यंत मोलाचे अह.े अपणही परुुषांच्या बरोबरीने स्वातंत्र्यासाठी 

कायृ करू शकतो हा त्यांच्यातला अत्मिवश्वास ककतकुास्पद अह.े या िस्त्रयांनी ऄनेक 

अंदोलनात भाग घेतला अिण तरंुुगवासही भोगला. अपल्या दशेासाठी अपण कायृ करू 

शकतो याचा ऄिभमान अिण समाधान त्यांच्या अत्मचररत्रातनू व्यक्ती झाले अह.े 
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ईषा डांगे, मेहरुिन्नसा दलवाइ, सशुीला भागवत, साधना अमटे, िवमल मोरे या 

िस्त्रयांनी पतीच्या अधाराने त्यांच्या कायाृत सहभाग घेत, सामािजक के्षत्रात प्रवेश केला. पण 

जेव्हा या कायाृचे महत्त्व, त्यातनू िमळणारा अनंद जाणला; तंव्हा  जीवनाच्या ऄखेरपयंत 

त्या या कायाृत सहभागी झाल्या. ईषा डांगे, मेहरुिन्नसा दलवाइ यांनी पतीच्या पश्चात 

स्वतःच्या बळावर सामािजक कायृ पढेु नेले. 

कमलाबाइ ऄष्टपतेु्र यांनी डॉक्टरी ज्ञानाचा लाभ गोरगरीब जनतेपयंत  पोहोचिवला; 

तर नसीमा हुरजकू यांनी स्वतः ऄपंग (पॅराप्लेिजक) ऄसनूही हजारो ऄपंगांचे जीवन 

प्रकाशमय केले. ऄपंग व्यक्तीीही स्वािभमानाने सामान्य माणसाप्रमाणे स्वावलंबी जीवन जग ू

शकतात हा अत्मिवश्वास जागतृ केला. त्यांचे ऄपंग पनुवृसनाचे कायृ अरोग्यदृष््टया 

धडधाकट ऄसणाऱ्यांना लाजवेल ऄसे अह.े  

िवमल मोरे यांनी भटक्या- िवमकु्ती जातीचे दःुख स्वतः ऄनभुवले होते. त्यामळेु पती 

दादासाहबे मोरे यांच्या भटक्या-िवमकु्तीांच्या चळवळीमध्ये त्यांनी सििय सहभाग घेतला. या 

समाजाचे प्रश्न शासनापयंत पोहोचवनू; त्यांच्या जीवनात स्थैयृ अणण्यासाठी कायृ केले.  

सरोिजनी बाबर यांनी राजकीय के्षत्रात धडाडीने कायृ केले. त्यांच्या खासदार अिण 

अमदार ऄसण्याच्या काळात समाजासाठी तसेच सािहत्यासाठी मोठे कायृ केले. ऄशाप्रकारे 

सामािजक अिण राजकीय के्षत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रातनू त्यांचे जीवन व कायृ व्यक्ती 

झाले अह.े   
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प्रकरण  ४ 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयाचं्या अत्मचररत्रातील 

वाड.मयीन गणुिवशषे 

 

 

१) प्रास्तािवक 

२) भाषाशैली  

३) ऄनभुवातील ईत्कटता  

४) िनवेदनशैली  

५) प्रितमा-प्रतीके  

६) समारोप  
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प्रकरण  ४ 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रातील वाड.मयीन गणुिवशेष 

 

 १) प्रास्तािवक  

िवचार, संवेदना अिण भावना व्यक्ती करता येणे म्हणजे ऄिभव्यक्तीी होय. ऄिभव्यक्ती 

होणे ही माणसाची गरज अह.े परंतु सािहत्यामधनू तो जेव्हा ऄिभव्यक्ती होते तेव्हा 

साहिजकच त्या व्यक्तीीच्या व्यिक्तीमत्त्वातील सामािजक, सांस्कृितक, अिथृक कंगोरे व्यक्ती 

होतात. अधिुनक काळात िमळालेल्या िशक्षण संधीमळेु िस्त्रयांना अत्मभान अले. त्यामळेु 

हजारो वषांच्या परंपरेच्या बेड्या त्यांनी झगुारून िदल्या. रूढी-परंपरांना नाकारले, अपले 

हक्क अिण ऄिधकार िमळवले. माणसू म्हणनू अपले स्वतंत्र ऄिस्तत्व अह ेह ेिसद्च केले. 

परुुषांच्यापेक्षा अपण वेगळ्या नाहीत ह े मान्य करायला लावले. परुुषांच्या बरोबरीने त्या 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रात सहभागी झाल्या ऄसताना त्यांना जे ऄनभुव अले ते अपल्या 

अत्मचररत्रांमधनू व्यक्ती केले. या अत्मचररत्रातनू िस्त्रयांमधील धैयृ, बंडखोरपणा, समाज 

कायाृिवषयीची तळमळ ऄसे ऄनेक गणु िदसतात. 

अपल्याला जे ऄनभुव अले, जे जीवन त्यांनी जगले, ते अत्मचररत्रातनू  मांडले. ही 

अत्मचररते्र वाङमयीन दृष््टया कशी अहते याचा ऄभ्यास या प्रकरणात करावयाचा अह.े या 

दृष्टीने अत्मचररत्रातील भाषेचे स्वरूप कस े अह?े िनवेदन शैली कशी अह?े वातावरण 

िनिमृती तसेच प्रसंग िचत्र कस ेरेखाटले अहते? यािवषयीचा ऄभ्यास येथे करावयाचा अह.े 

२) भाषाशैली   

सामािजक अिण राजकीय क्षेत्रात काम केलेल्या िस्त्रयांची  अत्मचररते्र  वाङमयीन 

गणुांच्या दृष्टीने महत्त्वपणूृ अहते. भाषाशैलीच्या दृष्टीने पािहल्यास या अत्मचररत्रांची भाषा 

साधी, सोपी अह.े ईस्फूतृता अिण ऄल्पाक्षर रमणीयता ह ेगणु या भाषेत ऄिधक िदसतात. 

ही भाषा सजवण्यासाठी कोणतीही खटपट त्या करताना िदसत नाहीत. या लेिखकांनी जसे 

जीवन जगल्या, जसे ऄनभुव त्यांनी घेतले तसे साध्या-सोप्या भाषेत मांडले अहते. 

ऄलंकाररकतेचा फारसा सोस या िस्त्रयांनी केलेला िदसत नाही. त्यामळेु अत्मचररत्रातील 

अशय थेट वाचकांच्या रृदयाला जाउन िभडतो. 
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 ‘जेव्हा माणसू जागा होतो’ या अत्मचररत्रामध्ये गोदावरी परुळेकर अिदवासी 

भागात राहत ऄसताना त्यांच्या ऄंघोळीची व्यवस्था व अिदवासंच्या िपण्याच्या पाण्याच्या 

व्यवस्थेिवषयीचा ऄनभुव त्या सांगतात, ‚एका मडकेभर पाण्यात दोन-तीन िदवसानंतर मी 

स्वच्छ ऄंग धतुले. स्वच्छ कपडे घातले. थोडी हुशारी वाटली. अम्ही परतणार आतक्यात त्या 

बाइने िहरवा तवंग बाजलूा करून डबक्यातून मडके भरून घेतले. माझ्या ऄंगावर शहारे 

अले. पण करणार काय?  पाड्याला जवळपास पाण्याची दसुरी सोय नव्हती.‛ ( पषृ्ठ २३)  

अिदवासी भागातील पाण्याचे दिुभृक्ष या ईद्गारातनू वाचकांच्या नजरेसमोर सहजपणे ईभे 

राहते.  

गोदावरीबाइनी नंदवलेले अिदवासंच्या ऄभ्यास वगाृतील िचत्र ही खपू बोलके 

अह.े गोदावरीबाइ म्हणतात, ‚ मी दसुऱ्या िदवशी त्या चार-पाच जणांचा ऄभ्यास वग ृ

घेण्यास बसले. समाज कशाला म्हणतात येथनू सांगायला सरुुवात केली.... थोड्याच वेळात 

कॉमे्रड रुपजी कडूने जांभइ िदली. कुडाला टेकून तो  डोळे िमटू लागला.... आतरही हळूहळू 

डुलक्या दउे लागले. मी हतबदु्च झाले. केिवलवाणा चेहरा करून वगृ अटोपता घेउन 

ईठले.‛ ( पषृ्ठ १४१)  गोदावरीबाइनी सांिगतलेल्या या ईदाहरणातून अिदवासंच्या ऄभ्यास 

वगाृची पररिस्थती नजरेसमोर ईभी राहते. ऄशा साध्या, सोप्या भाषेतून अिदवासी जीवन 

गोदावरीबाइनी व्यक्ती केल ेअह.े 

‘कोसबाडच्या टेकडीवरून’ मध्ये ऄनतुाइ वाघ अपल्या िचत्रकलेिवषयी सांगतात, 

‚ अणखी एका िवषयात मी कच्ची होते. तो म्हणजे िचत्रकला. मला सरळ रेषा कधी ओढता 

यायच्या नाहीत. पण अमचे िचत्रकला िशक्षक श्री. जोशी फार मेहनती होते. ते माझ्याकडे 

िवशेष लक्ष दते.‛ ( पषृ्ठ ४९) ऄनतुाइनी शालेय जीवनातील ऄसे काही ऄनभुव सहजपण े

व्यक्ती केले अहते. ऄनतुाइनी अपल्या विडलांची व्यिक्तीरेखाही ऄशाच साध्या- सोप्या 

भाषेत रेखाटली अह,े ‚अमचे अबा ईंच, िकडिकडीत बांध्याचे, ईभट चेहऱ्याचे, दशेस्थी 

काळ्या-सावळ्या रंगाचे होते. फार शांत  व प्रेमळ स्वभावाचे होते ते.‛ ( पषृ्ठ २७) या 

वणृनातनू विडलांची व्यिक्तीरेखा सहजपणे ईभी राहते.  

मेहरुिन्नसा दलवाइ यांच्या ‘मी भरून पावले अह’े या अत्मचररत्राचे स्वरूप गप्पा 

मारल्यासारखे अह.े याला कारण म्हणजे ते कॅसेटवरील रेकॉडृप्रमाणे िलिहले अह.े 
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मेहरुिन्नसा दलवाइ यांना मराठी बोलता येत होते पण िलिहता येत नव्हते. मेहरुिन्नसा दलवाइ 

अिण सररता पदकी यांची चांगली मैत्री होती. सररता पदकी यानी मेहरुिन्नसा दलवाइ यांना 

अत्मचररत्र लेखनाची गळ घातली. कारण  सररता पदकी यांनी हमीद दलवाइ अिण 

मेहरुिन्नसा यांचे काय ृ जवळून पािहले होते.  सररता पदकी यांना मेहरुिन्नसा यांची मराठी 

भाषेची ऄडचण मािहत होती. म्हणनूच त्यांनी मेहरुिन्नसा यांना जीवनानभुव  रेकॉडृ करण्यास 

सांिगतले. सररता पदकी यांच्या सांगण्यानसुार मेहरुिन्नसा दलवाइ यांनी अपले जीवनानभुव 

कॅसेटवर रेकॉडृ केले व नंतर त्याचे लेखन सररताबाइनी केले.  

मेहरुिन्नसा दलवाइ यांच्या ‘मी भरून पावले अहे’ या अत्मचररत्रातील भाषा 

ओघवती अह,े ईदा. ‚दलवाइ लंच टाआममध्य े अले. माझा चेहरा साफ पडलेला होता. 

त्यांच्या लक्षात अलं की काहीतरी झालेलं अह.े ‚अता काय झालं?‛  तर मी म्हटलं की 

ऄसं -  ऄसं झालं. तर म्हणाले, ‚ काही हरकत नाही.चल,  अपण जाउन येउ या. कुठल्या 

डॉक्टरकडे जायचं?‛ ( पषृ्ठ४२) दलवाइ हॉिस्पटलमध्ये ऄसतानाचे वणृनही ऄसेच हुबेहूब 

प्रसंग नजरेसमोर ईभा करणारे अह,े ‚तो हातावर िफश्चलूा केलेला होता ना - दोन नसा 

बसवण्यासाठी. ितथे धकधक अवाज यायचा. त्याला फार जपायला लागायचं. मला एक 

सवय होती. मी डॉक्टरांना सगळ खोदनू खोदनू िवचारायची की तमु्ही ह ेकरून ठेवलेलं अह े

- ते फुटत–िबटतं का?‛ ( पषृ्ठ १३०)          

‘मी भरून पावले अह’े या अत्मचररत्रामध्ये िहदंीबरोबरच आगं्रजी भाषेतील शब्दांचा 

वापर भरपरू केला अह,े पण तो चपखलपणे बसला अह.े ईदाहरणाथृ :- ‚एखादा मनषु्य 

एवढा फँ्रक ऄस ूशकतो?‛ ( पषृ्ठ३२); ‚त ूऄशी नव्हसृ होउ नको.‛ ( पषृ्ठ ४२); ‚त्यांची 

िहस्री िवलक्षण.‛ (प.ृ५८);  ‚अमच्या गावांमध्ये तो ग्रामोफोन ओल्ड फॅशन्ड भंग्याचा.‛ 

(प.ृ७५); ‚मी एन्जॉय करू शकत नाही.‛ ( पषृ्ठ ७६)  आत्यादी. 

सरोिजनी बाबर यांच्या ‘माझ्या खणुा माझ्या मला’ या अत्मचररत्राला ग्रामीण बाज 

अह.े वगाृतील एक घडलेला प्रसंग त्या सांगतात, ‚ काय झालेलं की एकदा मराठीचा वग ृ

सरुू झालेला. स. प. कॉलेजात मी िशकायला जायचे. ितथली गोष्ट ही. तर प्रश्नोत्तराच्या 

ओघात मी सवयीप्रमाणे ‘लइ’ हा शब्द बोलण्यात येउ िदला. बापरे! वगाृवर अलेल्या 

पाव्हण्यांनी फाडिकनी .... मराठ्याची मलुगी बी.ए.  होउच शकत नाही ऄसल्या भाषेच्या 
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वापरामळेु!  त ूऄगदी गावंढळ िदसतेस!  झालं! अगीत तेल ओताव तसा भडका ईडून गेला 

न मी ईत्तर दउेन टाकलं, ऄसलेच शब्द वापरून पिहला नंबर घेउन दाखवीन तरच 

नावाची....‛ ( पषृ्ठ १३)  ऄशाप्रकारे जसे ऄंतकरणातनू अल ेतसे बोलण्याची,  मांडण्याची 

पद्चत सरोजनीबाइचंी अह.े त्यामळेु ही भाषा वाचकांच्या रृदयात खोल ठसा ईमटवते. या 

भाषेतला सच्चेपणा वाचकांचे मन िजंकून घेतो. सरोिजनीबाइचं्या अत्मचररत्रात ऄस्सल 

ग्रामीण बोलीतील ऄनेक शब्द अले अहते. ईदा. ‘अल ेहोते’ ऐवजी ‘अलेवते’; ‘ गेले 

होते’  ऐवजी ‘गेलेवते’;  ‘झाली होती’ ऐवजी ‘झालेली’;  ‘िकतीही’  ऐवजी  ‘िकतीका’ 

ऄसे ऄनेक शब्द येतात. त्यामळेु त्यांच्या भाषेतला ग्रामीण बाज स्पष्ट िदसतो. भाषेतला 

िजवंतपणा त्यातनू लक्षात येतो. सरोिजनी बाबर यांच्या अत्मचररत्रात संवादाची व 

िनवेदनाची भाषा ग्रामीण अह.े ग्रामीण बोलीचा ईत्तम नमनुा या अत्मचररत्रात अला अह.े 

िवमल मोरे यांच्या ‘तीन दगडाची चलू’मध्ये अपल्या अत्मकथेबरोबरच अपल्या 

कुटंुबाची अिण समाजाची व्यथा त्यांनी मांडली अह.े ही व्यथा मांडताना िचत्रमय 

भाषाशैलीचा वापर केला अह.े या अत्मकथनात समाजातील ऄिशिक्षतांचे संवाद ग्रामीण, 

गंधळी भाषेत; तर सिुशिक्षतांच्या संवादासाठी नागरी भाषेचा वापर केलेला अह.े  

अत्मकथनातील संपणूृ िनवेदन नागरी भाषेत अह.े 

‘मी वनवासी’मध्ये िसंधतूाइ सपकाळ यांची भाषा ओघवती, ऄलंकाररक व 

काव्यमय अह.े स्त्री जीवनािवषयी त्या म्हणतात, ‚ रात्री झोपेने डोळे जड झालेले, शरीर 

थकलेले, न पेलणारे जाते ओढत त्यात अयषु्याचे दाणे टाकून भरडत अिण गळालेले अशा 

- अकांक्षांच ेपीठ सावडत मी तर जगले; पण ऄजनूही माझ्या ऄसंख्य वनवासीनी अजही 

त्याच पद्चतीने जगत अहते. ते अता तरी संपावे ऄसे वाटते.‛ ( मनोगत) छोटी वाक्ये अिण 

काव्यमय शैली ही िसंधतूाइचं्या भाषेचे वैिशष््टय अह.े नवऱ्याने घरातून हाकलल्यानंतर 

त्यांच्या झालेल्या ऄवस्थेिवषयी त्या सांगतात, ‚ मतृ्य ूयेत नव्हता म्हणनू जगत होते. सकाळी 

दहापासनू बाहरे पडले होते. ते ऄजनूही चालतच होते. माझं िठकाण, माझं मकु्कामाचं स्टेशन 

होतच कुठे? अता चालत राहणं एवढंच माझ्या हाती होतं.‛ ( पषृ्ठ ५०)  िकंवा ‚अज माझी 

ही ऄवस्था ‘जखमी’ होती. माझे ही पंख िवस्कळीत झाल ेहोते. मीही अज जीवन-मरणाच्या 

सीमारेषेवर होते. अतील मन तडफडत होते, फडफडत होते. माझा ऄसा कुणीही पक्षी 
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िशल्लक नव्हता की जो माझ्याकररता चोचीने पाणी अण ू शकेल. मला स्वतःलाच 

सावरायला पािहजे होतं. कारण एक आवलासा जीव माझ्यावर ऄवलंबनू होता.‛ ( पषृ्ठ५१)   

सहज सुंदरता ह े िसंधतूाइचं्या भाषेचे वैिशष््टय अह.े िसंधतूाइना वाचनाची खपू 

अवड होती. पण घरचे लोक ऄडाणी ऄसल्यामळेु त्यांना कधीच ईघडपणे वाचन करता 

अले नाही. त्यामळेु त्या काम अटोपल्यानंतर चोरून वाचत ऄसत. वाणसामानातनू अलेले 

कागद घरच्यांची नजर चकुवनू त्या ईंदीर, घशूंच्या िबळात िकंवा एखाद्या फटीत लपवनू 

ठेवत.  एकदा ग. िद. माडगळूकर यांची ‘माईलीच्या दगु्धापरी’ ही किवता ऄसलेला कागद 

त्यांच्या हाती लागला. त्यानी तो िबळात सरुिक्षत ठेवायला गेल्या अिण िबळातील मुंगसाने 

बोटाला चावा घेतला. रक्तीाची धार कागदावर सांडू लागली. िसंधतूाइ ं त्या प्रसंगाचे वणृन 

करतात, ‚किवतेतल्या मगृाच्या तषुारावर माझी रक्तीाची धार सरुु झाली.‛ ( पषृ्ठ ४६) एवढा 

वेदनादाइ प्रसंग पण त्यांनी कोणताही अिस्ताळेपणा न करता शांतपणे अिण सहनिशलतेने 

रेखाटला अह.े अपल्यावर जी पररिस्थती अली त्याचा राग कोणावरही न काढता 

धीरोदात्तपणे सामोऱ्या गेल्या.   

िसंधतुाइचं्या अत्मचररत्रात ऄनेकदा द्रऄैथी शब्दयोजना सहज सुंदरपणे अली अह.े 

िसंधतूाइनंा वाचनाच्या अवडीमळेु नवऱ्याचा मार खावा लागे. यािवषयी त्या म्हणतात, 

‚ितने ितसरा डोळा ईघडून वाचावे अिण अपणाला दोन डोळे ऄसनूही काही वाचता येउ 

नये..... माझे पतीदेव आथेच ितसरा डोळा ईघडायच ेमाझ्यावर. पण वेगळ्या तऱ्हनेे.‛ ( पषृ्ठ 

४६) महात्मा जोितबा फुल्यांनी ‘ितसरा डोळा’ म्हणजे ‘ज्ञानरूपी डोळा’ मानले. पण 

लेिखकेच्या नवऱ्याने ईघडलेला हा ितसरा डोळा भगवान शंकरासारखा अह.े ‘ितसरा डोळा’ 

या शब्दाची द्रऄैथी गुंफण िसंधतूाइनंी  गुंफली अह.े 

िसंधतुाइचं्या काव्यमय भाषाशैलीमळेु ऄनेक सभुािषतांची िनिमृती झाली अह.े  

ईदाहरणाथृ :- खानदशेाच्या दाततृ्व पणाबद्ङल अिण स्वतःच्या घेते पणाबद्ङल त्या म्हणतात, 

‚ खानदशेासारखा दाता नाही अिण िसंध ू सारखा घेता नाही.‛ ( पषृ्ठ५७) िनवेदनाच्या 

ओघात िसंधतूाइनंी ऄनेक म्हणी, वाक्प्रचार यांचा वापर चपखलपणे केला अह.े ईदाहरणाथृ 

:- ‚बूँद से गइ व हकद से नही अती.‛ (पषृ्ठ ८५), ‚दधुान तंड पोळलं तर ताकसदु्चा फुकून 

िपतात.‛ (प.ृ ६१), ‚लाव गेली लावेपाशी दोघीही मेल्या ईपाशी.‛ (प.ृ४८) ‚ईघड्यापाशी 
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नागडं गेलं, ऄन ् सारी रात िहवान मेलं‛ (पषृ्ठ ४८) ऄशा प्रकारच्या म्हणी, वाक्प्रचारांच्या 

वापरामळेु िसंधतूाइ यांच्या भाषेत एक प्रकारचा िजवंतपणा िनमाृण झाला अह.े 

साधना अमटे यांच्या ‘सिमधा’ या अत्मचररत्रातील भाषासदु्चा साधी-सोपी अह.े 

एखादी गोष्ट त्या ऄनेक ईदाहरणे दते पटवनू दतेात. स्वतःच्या व बाबा अमटे यांच्या 

स्वभावातील फरकािवषयी त्या म्हणतात, ‚ बाबांची वतृ्ती लोकसंग्रहाची तर मी ऄगदीच 

एकलकंडी. बाबांचे बोलणे धबधब्यासारखे, अमचे अपले थंबे थंबे तळे साचे. बाबा 

स्वप्नांच्या दिुनयेतील मसुािफर तर मी वास्तवाला घट्ट धरून बसणारी. त्यांचा सतुाचा ताणा 

अिण माझा रेशमी बाणा.‛  ( प.ृ१५) या अत्मचररत्रात बाबा अमटे यांच्या व्यिक्तीमत्वाच े

ऄनेक पैल ू साधनाताइनंी सहजपणे ईलगडून दाखवल े अहते. त्यांची वणृन शैली ईत्कट 

अह,े तसेच ऄल्पाक्षररमणीय अह.े ईदा.:- ऄित कष्टामळेु बाबा अमटे यांना पाठदखुीचा 

त्रास सरुू झाला ऄनेक ईपाय केले. ऄगदी डागण्याही िदल्या. पण दखुणे थांबले नाही. तेव्हा 

साधनाताइ म्हणतात, ‚बाबांच्या ऄतोनात पररश्रमामळेु पाठदखुी कायमची जडली. ती 

पाठीवरच िवसावली.‛   (पषृ्ठ ८९) 

साधनाताइनंी अपल्या दनंैिदन जीवनात येणाऱ्या वस्त ू ,पदाथृ यांचा वापर ईदाहरणे 

दणे्यासाठी केला अह.े ईदाहरणाथृ :- ‚पाठीच ेिधरडे झाल‛े  िकंवा ‚बाबा म्हणजे िनवडलेले 

धान्य, दगड-गोटे पषु्कळ, मग मी चाळून घ्यायचे.‛  साधना अमटे यांनी  ‘सिमधा’ या 

अत्मचररत्रात ऄशा ईपमा, रूपक ऄलंकार यांची योजना सहजपणे केली अह.े 

साधनाताइ यांची भाषा ऄनेकदा लािलत्यपणूृ रूप घेते. ईदाहरणाथृ :- ‚माझ्यामते 

सेवा, करुणा, श्रद्चा, दया, भक्तीी, स्फूती, प्रेरणा अिण व्यथा या शब्दांचा वापर परुुष वगृ 

मोठ्या ऄिभमानाने करीत ऄसला तरी ह े शब्द स्त्रीिलंगी ऄसल्यामळेु ते स्त्रीच्या प्रकृती 

धमाृच ेद्योतक अहते. िस्त्रयांनी अपला हा स्वधमृ जोपासला पािहजे.‛ (पषृ्ठ १५६)  िकंवा व 

प.ु ल. दशेपांडे अिण त्यांच्या पत्नी सनुीता यांना पाठवलेल्या एका पत्रात त्या म्हणतात, ‚ 

दरू गेलो तरी लोकांची श्रद्चा, प्रेम, अशीवाृद भरभरून िमळतात. द्रकपदीच्या थाळीप्रमाणे ही 

िशदोरी न संपणारी अह.े‛ (पषृ्ठ १६९) 
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३) ऄनभुवातील ईत्कटता  

साधेपणा, सरलता याबरोबरच सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या 

अत्मचररत्राचा अणखी एक िवशेष म्हणजे ऄनभुवातील ईत्कटता मांडणी होय. यामळेु ही 

अत्मचररते्र पनु्हा पनु्हा वाचावीशी वाटतात. अपल्या ईत्कृष्ट मांडणीद्रारे ती वाचकांना 

अत्मचररत्रकाराच्या िवश्वात घेउन जातात. त्यामळेु वाचकाला वतृमानाचा िवसर पडतो. 

मणृािलनी दसेाइ यांच्या ‘िनिशगंध’ अत्मचररत्रामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतील 

धगधगते जीवन ऄनभुवायला िमळते. परदशेी वस्तूंवर बिहष्कार घालनू त्याची होळी करत 

ऄसताना तीन वषाृची मणृािलनी वाढिदवसासाठी परदशेी कपड्यापासनू  िशवलेला फ्रॉक 

सहजपणे होळीत टाकून दतेात. महािवद्यालयीन वयात स्वातंत्र्य चळवळीत भिूमगत राहून 

काम करताना िनरोपाची िचठ्ठी पोिलसांच्या हाती लाग ू नये म्हणनू िगळून टाकतात. ऄसे 

िकतीतरी ऄनभुव अत्मचररत्रामध्ये अले अहते. ह ेवणृन वाचताना स्वातंत्र्य चळवळीचा 

आितहास डोळ्यासमोर ईभा राहतो. 

 ‘जेव्हा माणसू जागा होतो’ मध्य े गोदावरी परुळेकर अिदवासी जीवनाचे, तेथील 

दःुख, दाररद््रय अिण संघषाृचे िचत्रण करतात; तेव्हा नकळत पणे वाचकांच्या नजरेसमोर 

अिदवासी समाज ईभा राहतो. 

‘स्मतृीतरंग’ मध्य ेआिंदरा मायदवे यांनी त्यांच्या मिहला पररषदचे्या िचटणीस अिण 

खासदार ऄसलेल्या काळातील ऄनभुव, राजकीय व वैचाररक क्षेत्रातील मोठ्या व्यक्तींच्या 

सहवासातील अठवणी, त्यांच्या स्वभाव वैिशष््टयांसह सांिगतल्या अहते. 

‘कोसबाडच्या टेकडीवरून’ मध्य े ऄनतुाइ वाघ अिदवासी प्रदशे, अिदवासंची 

जीवनशैलीसह त्यांना अलेले ऄनभुव मांडतात. अिदवासंच्या िशक्षणासाठी त्यांनी  केलेले 

प्रयत्न त्यांच्यातील सच्च्या िशक्षकाची साक्ष दतेात. िनसगाृतील साधनांच्याद्रारे, िनसगाृच्या 

सािन्नध्यात, नैसिगृक जीवन जगणाऱ्या अिदवासंना िशक्षणाचे धडे दतेानाचे ह े ऄनभुव 

रोमांचकारी अहते. 

‘डाव मांडीयेला’ मध्ये सशुीला महाजन यांचे राष्रसेिवका सिमती मधील कायाृचे 

ऄनभुव त्यांच्या िशस्तिप्रय व्यिक्तीमत्वाची अिण दशेपे्रमाची साक्ष दणेारे अहते. संयकु्ती 
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महाराष्र चळवळ, काश्मीर सत्याग्रह, नगर हवेली मकु्तीीसंग्राम, गोवा मकु्तीीसंग्राम मधील 

ऄनभुव ईत्कट तर अहतेच पण तत्कालीन घडामोडंचे िचत्र नजरेसमोर अणणारे अहते. 

‘मी वनवासी’ मधील िसंधतूाइ सपकाळ यांच्या जीवनातील पररत्यक्तीा ते 

अिदवासंची  ‘माइ’ पयंत जीवनप्रवास ईत्कट ऄनभुवानी भरलेला अह.े अिदवासंच्या 

िवकासासाठी  िसंधतूाइनंी ऄनेक लढे िदले. त्या िनिमत्ताने शासकीय ऄिधकारी िकंवा 

राजकीय नेत्यांशी केलेला संवाद, अपली बाज ू मांडण्यासाठीची धडपड यामधनू खरा 

कायृकताृ कसा ऄसतो, याची साक्ष दतेात. 

‘चाकाची खचूी’ मधील नसीमा हुरजकू यांची लेखन शैली वस्तिुनष्ठ अिण तटस्थ 

अह.े त्यांनी घेतलेले ऄपंगत्वाचे ऄनभुव खपू दाहक अहते. पॅराप्लेिजक या 

अजारपणातील ऑपरेशनचे ऄनभुव, ऄंगावरील जखमांना लागलेल्या मुंग्या, चाकाच्या 

खचुीत बसनू केलेला प्रवास, िीडा स्पधे िनिमत्ताने केलेला दशे - िवदशेातील प्रवास, या 

प्रवासातील ऄिसस्टंटकडून अलेले ऄनभुव लेिखकेने ईत्कटपण े मांडले अहते. ऄपंगांना 

जगाने सामान्य माणसाप्रमाणे स्वीकारावे, त्यांना सामान्य मलुांसोबत िशक्षण िमळावे यासाठी 

निसमाताइनंी ऄपार कष्ट केले. ऄपंगांनी स्वािभमानी व स्वावलंबी व्हावे यासाठी हले्पस ृ

संस्थेच्या स्थापनेसाठी घेतलेले कष्ट ऄतलुनीय अहते. ह े सवृ ऄनभुव नसीमाताइ यांच्या 

आच्छाशक्तीीची अिण ऄपार कष्टाची साक्ष दतेात. ह ेसवृ ऄनभुव ऄंगावर शहारे अणणारे, 

िवचार करायला लावणारे अहते. 

४) िनवेदनशैली  

कोणत्याही अत्मचररत्राचा अत्मा हा प्रांजळ िनवेदन व सत्य कथन ऄसतो. िनवेदन 

करताना जसे घडले तसे िनवेदन करणे ह े अत्मचररत्राचे महत्त्वाचे सतू्र ऄसते. 

अत्मचररत्रातील प्रांजळ िनवेदनािवषयी मा. का. दशेपांडे म्हणतात, ‚ज्याला फुलांचे ककतकु 

नाही तो ईत्तम कवी होउ शकणार नाही; ज्याला मलुांचे ककतकु नाही, तो थोर तत्वज्ञ होउ 

शकणार नाही; ज्याला सत्याची कदर नाही, तो अदशृ अत्मचररत्रकार होउ शकणार नाही.‛ 

(सािहत्य साधना, पणुे, प्रथमावतृ्ती १९६१, पषृ्ठ ३८३) 

अत्मचररत्र लेखनाचे खास वैिशष््टय म्हणजे अत्मिनवेदन होय. ह े िनवेदन म्हणजे 

तारेवरची कसरत ऄसते. यािवषयी ऄ. ना.  दशेपांडे म्हणतात, ‚अत्मचररत्र िनवेदन म्हणजे 
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तारेवरची कसरत, अत्मश्लाघेचा व अत्मसमथृनाचा अपल्यावर अरोप येणार नाही 

याबद्ङल पदोपदी दक्षता बाळगायची अिण त्याचबरोबर जास्तीत जास्त ऄिलप्तवतृ्ती 

स्वीकारून अपल्या स्वभाविवशेषांचे, गणुदोषांचे अिण कतृृत्वाचे यथात्य दशृन घडवनू 

दणे्याची खटपट करावयाची ऄसे दहुरेी धोरण अत्मचररत्रकाराला सांभाळावे लागते. ( पषृ्ठ 

३६) 

चांगल्या िनवेदनामळेु अत्मचररत्रकाराची मानिसक घडण कळते. त्याचा जीवनाकडे 

पाहण्याचा दृिष्टकोन समजतो. त्याच्यावरील झालेले संस्कार कळतात, तसेच संस्कृतीही 

कळते. अत्मचररत्रकार प्रामािणक ऄसेल तर व्यक्तीीतील दोष वाचनूही त्या व्यक्तीीबद्ङल घणृा 

येत नाही. ईलट त्या व्यक्तीीबद्ङल अपलुकी अिण अदर वाटतो. म्हणनूच प्रांजळ 

िनवेदनककशल्य हा अत्मचररत्राचा अत्मा ऄसतो. 

मणृािलनी दसेाइ यांची ‘िनिशगंध’मधील िनवेदनशैली ऄलंकारांनी सजलेली, 

दशेपे्रमाने भारलेली अह.े ईत्कृष्ट प्रसंग िचत्रणामळेु वाचकांना त्या सहजपणे स्वातंत्र्ययदु्चाच्या 

काळात घेउन जातात. गोदावरी परुळेकर, ऄनतुाइ वाघ, िसंधतुाइ सपकाळ यांनी 

अिदवासंचे जीवन सधुारावे, त्यांच्यावरील ऄन्याय दरू व्हावा यासाठी काय ृकेले. गोदावरी 

परुळेकर यांची िनवेदनशैली तटस्थपण े हकीकत सांगणारी अह.े ऄनतुाइ वाघ यांची 

िनवेदनशैली गोष्टीवेल्हाळ अह,े तर  िसंधतुाइ सपकाळ यांची िनवेदनशैली ओघवती व 

काव्यमय अह.े 

ऄनतुाइ वाघ अिदवासी मलुांमधील चपळपणा, िवनोदीवतृ्ती रेखाटताना म्हणतात, ‚ 

मलेु भराभर पळत ईड्या मारत चालली होती. जंगलातल्या वाटेतनू मी त्यांच्या गतीने चाल ू

शकत नव्हते. मध्येच मलेु िदसेनात. मी घाबरले. ऄरे कुठे गेलात?  मंगळ्या,वनश्या, शिुी.... 

ऄशा हाका मारायला सरुुवात केली. तर हा, हा, हा! करीत एका झडुपात मागनू पढेु अली! 

ताइची कशी गंमत केली, याचा अनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर तळपत होता.‛ (कोसबाडच्या 

टेकडीवरून,प.ृ१०८) या िनवेदनातून अिदवासी मलुांच्यात रमलेल्या ऄनतुाइ सहजपण े

िदसतात. 

गोदावरी परुळेकर िकसान प्रांितक सभेच्या पररषदिेवषयी हकीकत सांगतात, 

‚पररषदसेाठी समुारे दहा हजार शेतकरी ईपिस्थत होते. एवढी मोठी शेतकऱ्यांची सभा 
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वारल्यानी पािहलेली नव्हती. तो जमाव पाहून एखादी जादचूी कांडी िफरवावी तसा 

त्यांच्यावर पररणाम झाला. एकजटुीच्या ताकदीची जाणीव झाली.‛ ( जंव्हा माणसू जागा 

होतो,प.ृ६८)  जमीनदारांच्या एका ऄसफल योजनेची हकीकत सांगताना त्या म्हणतात, 

‚अमच्या नावाने सभेची हूल ईठवनू, सशस्त्र अिदवासंना जमवनू, गोळीबार करवनू, 

दडपशाहीची सारी चिे सरुू करून व अम्हाला हद्ङपार करून अिण त्या ऄवधीत पोलीस 

खात्याच्या मदतीन े अिदवासंचा ऄनिन्वत छळ करून, त्यांना जेरीस अणण्याची 

जमीनदारांची योजना पार पडली. त्यांचा हते ू मात्र सफल झाला नाही. संप मोडला नाही. 

जमीनमालकांनी सवृ शक्तीी एकवटून घातलेले घाव बोथट ठरले; त्यांच्यावरच ईलटले.‛ 

(जंव्हा माणसू जागा होतो पषृ्ठ ८७) यातनू अिदवासंच्या एकजटुीसाठीच्या लेिखकेच्या 

प्रयत्नांना अलेले यश तसेच जमीनदारांचा कावेबाजपणा या सवृ घडामोडीचे तटस्थपण े

िनवेदन केल ेअह.े 

िसंधतूाइ सपकाळ अपल्या काव्यमय शैलीत स्वतःच्या स्वभावाची, ससंुस्कृत 

संस्काराची ओळख करून दतेांना िलिहतात, ‚मी अजपयंत कूलवान व शीलवान होते. एका 

चांगल्या घराण्याची लेकबाळ होते. व्यविस्थत म्हणावे ऄशा घराण्याची सनू होते अिण हीच 

परंपरा माझ्याजवळ पैस ेऄसनूही समोर जाउ दते नव्हती.‛ ( मी वनवासी,पषृ्ठ ३६) नवऱ्याने 

घरातनू हाकलनू िदल्यानंतर िसंधतूाइ अपल्या मनाची ऄवस्था वणृन करतात, ‚रामरायानी 

सीता मायला वनात सोडून िदली अिण ितला पटकन ् वािल्मकी ऊषी भेटले. मला मात्र 

पृ् वीवर, पृ् वीच्या पाठीवर कुणी नव्हते. ती अिदमाया शक्तीी होती व मी फक्ती िसंध ूहोते.... 

बस्स नसुती िसंध.ू‛ (मी वनवासी,पषृ्ठ ३५)  

िसंधतूाइनंी ऄफाट दःुख सहन केले, ऄन्याय सोसला पण त्यांच्या ऄंतःकरणातील 

माया कधीच संप ू िदली नाही. िनवेदनाच्या ओघात िसंधतूाइ प्रितमा-प्रतीकांचा तसेच 

िमथकांचा वापर ऄगदी सहजपणे करतात ईदाहरणाथृ अज माझ्या या प्रगतीच्या सकुलेल्या 

पात्रात मानहानीचे ऄपमानाचे ऄवहलेनेचे कोरडे ठणठणीत दगड तेवढे िशल्लक अहते 

काही दगड पत्ररूपाने दररोज घेउन त्यात नवी भर घालीत अहते. धरणीमातेन े दभंुगनू 

सीताबाइला पोटात घेतले त्याप्रमाणे मला ही शेवटी याच ऄभयारण्याने  पोटात घेतले. मला 
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ऄभय िदले. (मी वनवासी,पषृ्ठ १२२) अपलं दःुख व्यक्ती करताना िसंधतूाइनी ऄनेकदा 

काव्याचा अधार घेतला अह.े  

ईदाहरणाथृ:-     ‚आतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते| 

             मरणाने केली सटुका जगण्याने छळले होते||‛     (मी वनवासी,पषृ्ठ  ५०)  

िसंधतूाइचंी ही िनवेदनशैली वाचकांना भारावनू टाकणारी अह.े 

िनवेदनशैलीचा एक ईत्तम नमनुा डॉ. सरोिजनी बाबर यांच्या ‘माझ्या खणुा माझ्या 

मला’ मध्य ेपाहायला िमळतात. त्यांनी संवाद व िनवेदनासाठी ग्रामीण भाषेचा वापर ऄितशय 

सहज सुंदररीतीने केला अह.े िनवडणकूीच्या धामधमूीत प्लॅस्टर  घातलेल्या पायािवषयी त्या 

म्हणतात, ‚ घरी अल्या- गेल्यांच्या वदळृीतल्या ईठबशीनं पाय टम्म फुगावा तसा सजुला 

म्हणनू तडातापडीन डॉक्टर घारपरेुकडे जाउन पिहलं प्लॅस्टर काढून टाकलं!...‛ (माझ्या 

खणुा माझ्या मला,प.ृ ३३) शालेय जीवनामध्ये सहभाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीच े

ग्रामीण ढंगातील ऄनभुव, ‚... तर एकदा ऄशाच रणधमुाळीत गवसले ऄसताना ऄविचत 

पोिलसांनी ऄमानषुपणे चालिवलेले या लाठ्यांचे प्रहार ऄंगावर सपासप बस ू लागले न ्

अम्ही कुणीकुणी पटापटा धरणीवर कोसळू लागलो. ऄशी दिुनयावनं दिुनया घडून गेली...‛ 

(माझ्या खणुा माझ्या मला,प.ृ६)  ऄशा ऄस्सल ग्रामीण भाषेचे दशृन सरोजनी बाबर यांच्या 

अत्मचररत्रात होते. 

िनवेदनशैलीचा अणखी एक ईत्तम नमनुा ‘तीन दगडांची चलू’ या िवमल मोरे यांच्या 

अत्मचररत्रामध्ये पहावयास िमळतो. िवमल मोरे यांनी िनवेदनासाठी नागर भाषा तर 

संवादासाठी गंधळी समाजातील भाषा अिण ग्रामीण भाषेचा वापर केला अह.े अपल्या 

ईत्कृष्ट िनवेदन पद्चतीतनू गंधळी समाजाचे वास्तव जीवन, त्यांचे दनै्य, दाररद््रय रेखाटले 

अह.े त्यांच्या िनवेदनाच्या ओघवत्या शैलीमळेु ईत्कृष्ट वातावरण िनिमृतीबरोबरच जीवंत 

व्यिक्तीरेखा िनमाृण झाल्या अहते. ईदा. संदत्ती येथील याते्रचे वणृन लक्षात घेण्यासारखे 

अह,े ‚तो जोगता अमच्याबरोबर टाळ चंडक्याच्या तालावर गाण ं म्हणत होता. मधनूच 

‘ईदऽंऽ गं अइ ईद ंऽऽ’  म्हणत होता. अम्ही पण ‘ईद ंऽऽ ईद ंऽऽ’  म्हणत होतो. वाटेमध्ये 

बऱ्याच िठकाणी जोगितनी  जग घेउन बसल्या होत्या.अम्ही त्या जगात पैस ेटाकून पाया 

पडत होतो.‛ (‘तीन दगडांची चलू’ प.ृ ११३) गंधळी समाजातील दवेाची यात्रा, गंधळ्यांची 
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जात पंचायत, घटस्फोटाची पद्चत, िशक्षणाचा ऄभाव, भांडण े– मारामाऱ्या, भटकंती, भीक 

मागनू जगणारा गंधळी समाज, भीक िमळत नाही म्हणनू भांडी व्यवसायाकडे झालेले 

पररवतृन, िशक्षणामळेु होत चाललेले पररवतृन, ऄशा गंधळी समाजातील ऄनेक गोष्टी 

लेिखकेच्या ईत्तम िनवेदन पद्चतीमळेु नजरेसमोर जशाच्या तशा ईभ्या राहतात. 

कमल भागवत यांच्या ‘न संपलेली वाट’ या अत्मचररत्रातनू त्यांची समतोल िवचार 

करण्याची पद्चत लक्षात येते. सशुीला महाजन यांच्या ‘डाव मांडीयेला’ अत्मचररत्रामध्य े

ईत्कृष्ट िनवेदन पद्चतीमळेु जनसंघ अिण राष्रसेिवका सिमती या संघटनेमधील ऄंतगृत कलह 

अिण िशस्त या दोन्ही बाज ूसहजपणे मांडल्या अहते. लेिखकेच्या ईत्कृष्ट िनवेदन शैलीमळेु 

तत्कालीन सामािजक व राजकीय पररिस्थतीचे िचत्र नजरेसमोर ईभे राहते. नसीमा हुरजकू 

यांची िनवेदन पद्चती ओघवती, िनखळ, िचत्रदशी अिण काळजाला िभडणारी अह.े  

४) प्रितमा-प्रतीके  

प्रितमा-प्रतीके ह े वाड.मय कृतंचा अशय व्यक्ती करणारे महत्त्वाचे घटक अहते. 

त्यामळेु अशयाची िवशेष प्रिचती येते. वाड.मय कृतीची अस्वादकता वाढते अिण त्या 

वाड.मयकृतीना संदयृ प्राप्त होते. प्रितमामळेु वाड.मयीन कृती दृग्गोचर होतात. प्रितमे संबंधी 

सधुीर रसाळ म्हणतात, ‚ प्रितमा म्हणजे ईच्चारानी िचन्हांिकत होणाऱ्या दोन िकंवा ऄिधक 

मानिसक संदभाृमध्ये म्हणजेच त्यातील संवेदनकृती व तत्सलग्न भाविनक, वैचाररक घटक 

यामध्ये घडणाऱ्या साधम्यृ वैधम्याृिधिष्ठत प्रिियेतनू िनमाृण होणारी मतृू गितशील ऄनेकाथी 

संिद्रय घटना होय.‛ (किवता अिण प्रितमा, पषृ्ठ िमांक१३४)  

मणृािलनी दसेाइ यांची महात्मा गांधी अिण त्यांच्या िवचारावर, तत्वावर श्रद्चा होती. 

त्यामळेुच त्यांनी वयाच्या ितसऱ्या वषाृपासनू खादीचा स्वीकार केला. सासर अिण माहरे 

दोन्ही िठकाणी खपू श्रीमंती अिण ऐश्वयृ ऄसनूही त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या िवचारावरील 

श्रद्चा अिण भक्तीीपोटी खादीला कधीच दरू केल े नाही. ‘िनिशगंध’ या अत्मचररत्राच्या 

सरुुवातीला लेिखकेने स्वत: सहभागी झालेल्या एका ईच्चभ्र ू संस्कृतीतील मैिफलीचे 

वातावरण रेखाटले अह.े या मैिफलीमध्ये साजशृंगार केलेल्या ऄनेक िस्त्रया सहभागी होत्या. 

लेिखका मात्र खािदच्या साध्याच पोशाखात सहभागी होत्या. या साजशृंगार केलेल्या 

िस्त्रयांबद्ङल तसेच तेथील झगमगाटाबद्ङल त्या म्हणतात, ‚ द्रकपदीसाठी भगवंतांनी ईधळलेले 
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वस्त्र वैभव शरदातल्या अकाशात पाहून तपृ्त झाल्यावर नायलॉनची रंग शोभा मला िफक्की  

वाटत होती.... मकु्ती अकाशातल्या चांदण्याचा लपंडाव, िवजेचे लोळ अिण वषेचे तांडव 

पािहल्यावर, ईगवत्या नारायणाच्या तेजात नाहून िनघाल्यावर येथला कृित्रम, मंद, ऄिलप्त 

प्रकाश ऄसनू नसल्यासारखा वाटत होता. म्हणनू येथल्या कशाशीच मी समरस होउ शकत 

नव्हते.‛ ( िनिशगंध,पषृ्ठ ५) 

भारत पारतंत्र्यातून मकु्ती झाल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या पिहल्या िदवसाचे वणृन प्रितमा 

प्रितकानी भरलेले अह.े  मणृािलनी दसेाइ म्हणतात, ‚ पऱु्या दोन दशकांची दीघृ, 

ईदासवाणी, िवटंबनेचे ओझे वाहणारी रात्र अज संपणार होती.....कारागहृाच्या ऄजस्त्र िभंती 

अज नमनू, नम्र होउन सावृभकम भारताच्या पायाशी वाकणार होते.‛ (िनिशगंध,पषृ्ठ ७६)  

ऄशाप्रकारे ‘िनिशगंध’ या अत्मचररत्रामधील भाषा  ऄशी ऄनेक प्रितमा - प्रतीकांनी 

भरलेली अह.े 

‘माझ्या खणुा माझ्या मला’ या अत्मचररत्रात सरोिजनी बाबर यांनी  प्रितमांचा वापर 

करत अपल्या भावना व्यक्ती केल्या अहते. श्री. म. माटे यांच्या व्यिक्तीमत्वािवषयी, सहवास 

व संस्कारािवषयी त्या म्हणतात, ‚ जातीभेद िवसरून अपल्याबरोबर गोरगररबांच्याही 

मलुांना िशक्षणाची दारे खलुी करून द्यायचा वारसा अमच्या गरुुजंनी घेतलेला. त्या बलदडं 

सावलीत अम्ही ऄभ्यास केलेला. (‘माझ्या खणुा माझ्या मला’, पषृ्ठ २)       

सरोिजनीताइ बाबर यांचा स्वातंत्र्य संग्रामातील ऄनभुव खपू बोलका अह.े स्वातंत्र्य 

संग्रामातील एका धरपकडीचा ऄनभुव त्या सागतात, ‚वावरात वेचलेल्या शंगाचं पोतं 

टचाचनू भराव त्या ररतीनं अमच्यापैकी कुणाकुणाच्या काया पोिलसांनी अपल्या 

गाड्यांमधनू अत  सारल्या न ्बाकीच्यांना दडंाला धरुन ओढीत रेटून नेत कंबलच कंबल!‛ 

(‘माझ्या खणुा माझ्या मला’, पषृ्ठ ६) महािवद्यालयीन मलुांना पोिलसांनी गाडीत कंबण्याची 

घटना अिण त्यासाठी शंगाच्या पोत्याची िदलेली ग्रामीण जीवनातील प्रितमा  सुंदर अह.े 

ईषाताइ  डांगे ‘ईषाकाल’ या अत्मचररत्रामध्ये अपल्या अइच्या मायेिवषयी 

िलिहतात, ‚उन वाऱ्याच्या माऱ्याने सकुल्यानंतर ही सगंुध दरवळणाऱ्या बकुळीच्या 

फुलाप्रमाणे ितच े प्रेम होते. आतक्या मैलावरही ितच्या प्रेमाचा सगंुध मला धीर दते होता.‛ 

(‘ईषाकाल’ पषृ्ठ १६) अइच्या पे्रमासाठी बकुळीच्या सगंुधाची िदलेली प्रितमा मन मोहून 
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टाकणारी अह.े ईषाताइ अपल्या जीवनात येणाऱ्या सखुदःुखािवषयी म्हणतात, ‚ माझ्या 

जीवनात सखु दःुखाच्या सीमारेषा ऄशा काही एकवटल्या अहते की सखुाची छाया जाउन  

दःुखाच्या ढगांनी कधी ऄंध:कार होतो ह ेकळत नाही.‛ (ईषाकाल, पषृ्ठ ३२) कॉमे्रड डांगे 

यांना पकडल्याच्या बातमीमळेु एकित्रत अलेल्या कामगारांचे  वणृन करताना ईषाताइ 

म्हणतात, ‚ कामगारांचा समदुाय ईसळत्या समदु्रासारखा पसरला होता.‛ (ईषाकाल, पषृ्ठ 

३५) 

‘मी वनवासी’ मध्य ेिसंधतूाइ सपकाळ स्वतःच्या तसेच अिदवासी िस्त्रयांच्या कष्टमय 

जीवनािवषयी सांगतात, ‚ रात्री झोपेने डोळे जड झालेले, शरीर थकलेले, न पेलणारे जाते 

ओढत त्यात अयषु्याचे दाणे टाकून भरडत अिण गळालेले अशा -अकांक्षाचे पीठ 

सावडत मी तर जगले; पण ऄजनूही माझ्या ऄसंख्य वनवािसनी अजही त्याच पद्चतीनं जगत 

अहते.‛ ( मनोगत ) या अत्मचररत्रामध्ये िसंधतूाइ स्वतःची ओळख करून दतेाना म्हणतात, 

‚ िवदभाृच्या नंदनवनातील मी अता सरेुल बोरी अह,े काटेरी बाभळू अह.े‛ (‘मी वनवासी’ 

पषृ्ठ२१) िसंधतूाइचंा सासरी खपू छळ होत ऄसे. हा छळ अिण नवऱ्याची प्रितििया त्या 

सांगतात, ‚ वाघांनी म्हशंची िशकार करू नये म्हणनू दक्ष ऄसणारे ‘ह’े; मला घरातले 

लांडगेरुपी नातलग ईभ्याने  तोडत ऄसताना तंडातनू ि सदु्चा काढत नव्हते.‛  (‘मी 

वनवासी’ प.ृ ४५) महाराष्राचे िशक्षण संचालक िव. िव. िचपळूणकर यांच्यािवषयी सांगताना 

िसंधतुाइ म्हणतात, ‚मा. िचपळूणकर साहबे म्हणजे .....व्यासपीठाची प्रचंड ईमी, पकिणृमेच्या 

रात्री चांदीचे तषुार फेकणारा, पण अतनू शांत शांत भासणारा, सागरच वाटून गेले ते मला.‛ 

(‘मी वनवासी’ प.ृ८६) िसंधतूाइ सपकाळ यांची भाषा ऄशी प्रितमांनी सजलेली अह.े 

५) समारोप  

ऄिभव्यक्ती होणे ही माणसाची गरज अह.े सािहत्यामधनू तो जेव्हा ऄिभव्यक्ती होतो 

तेव्हा साहिजकच त्याच्या व्यिक्तीमत्त्वातील सामािजक, सांस्कृितक, अिथृक कंगोरे व्यक्ती 

होतात. सामािजक व राजकीय क्षेत्रात सहभागी झालेल्या िस्त्रयांनी त्यांना जे ऄनभुव अले ते 

अपल्या अत्मचररत्रांमधनू व्यक्ती केले. ही अत्मचररते्र  वाङमयीन गणुांच्या दृष्टीने महत्त्वपणूृ 

अहते.  
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या अत्मचररत्रांची भाषा साधी, सोपी अह.े ईस्फूतृता अिण ऄल्पाक्षर रमणीयता ह े

गणु या भाषेत ऄिधक िदसतात. या लेिखका जसे जीवन जगल्या, जसे ऄनभुव त्यांनी घेतले 

तसे साध्या-सोप्या भाषेत मांडले अहते. ऄलंकाररकतेचा फारसा सोस या िस्त्रयांनी केलेला 

िदसत नाही. त्यामळेु अत्मचररत्रातील अशय थेट वाचकांच्या रृदयाला जाउन िभडतो. 

गोदावरीबाइ परुळेकर, ऄनतुाइ वाघ यांनी साध्या, सोप्या भाषेतून अिदवासी जीवन 

व्यक्ती केल े अह.े मेहरुिन्नसा दलवाइ यांच्या ‘मी भरून पावले अह’े या अत्मचररत्राची 

भाषा ओघवती अिण गप्पा मारल्यासारखी अह.े या अत्मचररत्रामध्य ेिहदंीबरोबरच आगं्रजी 

भाषेतील शब्दांचा वापर भरपरू केला अह े 

सरोिजनी बाबर यांच्या अत्मचररत्रातील भाषेला ग्रामीण बाज अह.े या 

अत्मचररत्रातील संवादाची व िनवेदनाची भाषा ग्रामीण अह.े त्यामळेु भाषेला िजवंतपणा 

प्राप्त झाला अह.े ‘मी वनवासी’मधील िसंधतूाइ सपकाळ यांची भाषा ओघवती, ऄलंकाररक 

व काव्यमय अह.े काव्यमय भाषाशैलीमळेु ऄनेक सभुािषतांची िनिमृती झाली अह.े या 

अत्मचररत्रात द्रऄैथी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचारांचा वापरही केला अह.े त्यामळेु भाषेत एक 

प्रकारचा िजवंतपणा िनमाृण झाला अह.े साधना अमटे यांच्या ‘सिमधा’ या 

अत्मचररत्रातील भाषा साधी-सोपी ऄसनू काहीवेळा ती लािलत्यपणूृ रूप घेते. साधनाताइनंी 

अपल्या दनंैिदन जीवनात येणाऱ्या वस्तू , पदाथृ यांचा वापर ईदाहरणे दणे्यासाठी केला अह े 

सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्राचा अणखी एक िवशेष 

म्हणजे ऄनभुवातील ईत्कटता होय. यामळेु ही अत्मचररते्र पनु्हा पनु्हा वाचावीशी वाटतात. 

मणृािलनी दसेाइ यांच्या ‘िनिशगंध’मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतील धगधगते जीवन 

ऄनभुवायला िमळते. ‘जेव्हा माणसू जागा होतो’ मध्ये गोदावरी परुळेकर अिदवासी 

जीवनाचे, तेथील दःुख, दाररद््रय अिण संघषाृचे िचत्रण करतात; तेव्हा नकळत पणे 

वाचकांच्या नजरेसमोर अिदवासी समाज ईभा राहतो.‘कोसबाडच्या टेकडीवरून’ मध्य े

ऄनतुाइ वाघ अिदवासी प्रदशे, अिदवासंची जीवनशैलीसह अलेले ऄनभुव मांडतात. 

‘डाव मांडीयेला’ मध्ये सशुीला महाजन संयकु्ती महाराष्र चळवळ, काश्मीर सत्याग्रह, नगर 

हवेली मकु्तीीसंग्राम, गोवा मकु्तीीसंग्राममधील ऄनभुव ईत्कट तर अहतेच पण तत्कालीन 

घडामोडंच ेिचत्र नजरेसमोर अणणारे अहते.  
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अत्मचररत्राचा अत्मा हा प्रांजळ िनवेदन व सत्यकथन ऄसतो. िनवेदन करताना जस े

घडल े तसे िनवेदन करणे ह े अत्मचररत्राचे महत्त्वाचे सतू्र ऄसते. ह े सतू्र िस्त्रयांच्या 

अत्मचररत्रामध्ये िदसते. मणृािलनी दसेाइ यांची ‘िनिशगंध’ मधील िनवेदन शैली ऄलंकारांनी 

सजलेली, दशेपे्रमाने भारलेली अह.े ईत्कृष्ट प्रसंग िचत्रणामळेु वाचकांना त्या सहजपणे 

स्वातंत्र्ययदु्चाच्या काळात घेउन जातात. 

गोदावरी परुळेकर यांची िनवेदनशैली तटस्थपणे हकीकत सांगणारी अह,े ऄनतुाइ 

वाघ यांची िनवेदनशैली गोष्टीवेल्हाळ अह,े तर िसंधतूाइ सपकाळ यांची िनवेदनशैली 

ओघवती व काव्यमय अह.े नसीमा हुरजकू यांची िनवेदन पद्चती ओघवती, िनखळ, 

िचत्रदशी अिण काळजाला िभडणाऱी अह.े िनवेदनशैलीचा एक ईत्तम नमनुा डॉ. सरोिजनी 

बाबर यांच्या ‘माझ्या खणुा माझ्या मला’अिण िवमल मोरे यांच्या ‘तीन दगडांची चलू’ मध्य े

पाहायला िमळतो. डॉ. सरोिजनी बाबर यांनी संवाद व िनवेदनासाठी ग्रामीण भाषेचा वापर 

ऄितशय सहज सुंदररीतीने केला अह.े तर िवमल मोरे यांनी िनवेदनासाठी नागर भाषा व 

संवादासाठी गंधळी समाजातील भाषा अिण ग्रामीण भाषेचा वापर केला अह.े  

प्रितमा-प्रतीकामळेु अशयाची िवशेष प्रिचती येते तसेच वाड.मय कृतीची 

अस्वादकता वाढते. या ऄभ्यास िवषयातील मणृािलनी दसेाइ, सरोिजनी बाबर, ईषाताइ  

डांगे, िसंधतूाइ सपकाळ यांनी प्रितमा, प्रतीकांचा वापर ककशल्याने केला अह.े मणृािलनी 

दसेाइ यांच्या ‘िनिशगंध’मधील भाषा ऄनेक प्रितमा प्रतीकांनी भरलेली अह.े सरोिजनी बाबर 

यांनी ‘माझ्या खणुा माझ्या मला’मध्ये प्रितमांचा वापर करत अपल्या भावना व्यक्ती केल्या 

अहते. ईषाताइ  डांगे ‘ईषाकाल’मध्ये अिण िसंधतूाइ सपकाळ ‘मी वनवासी’ मध्ये 

अपल्या जीवनातील सखु-द:ुख प्रितमांच्या माध्यमातून व्यक्ती करतात.  
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प्रकरण ५ 

ईपसंहार 

 

 

१)प्रास्तािवक 

२) लघसंूशोधन प्रबंधातील िनष्कषृ अिण संबंिधत प्रश्नांची चचाृ  
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प्रकरण ५ 

ईपसंहार 

१) प्रास्तािवक  

‘ईपसंहार’ या पाचव्या प्रकरणामध्ये ‘सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या 

अत्मचररत्रांचा ऄभ्यास’ या िवषयाच्या ऄंतगृत िमळालेले िनष्कषृ पाहणार अहोत.  

२) लघशुोधन  प्रबंधातील िनष्कषृ अिण संबंिधत प्रश्नांची चचाृ        

 ‘अत्मचररत्र वाङमय  प्रकाराचे स्वरूप’ या पिहल्या प्रकरणामध्ये अत्मचररत्र या 

वाङमय प्रकारािवषयी मािहती, व्याख्या, अत्मचररत्र लेखनामागील िविवध प्रेरणा यािवषयी 

अढावा घेतला. या अत्मचररत्रकारानी  स्वतःला जे ऄनभुव अले, जे जीवन जगले ते 

अत्मचररत्रातनू  मांडले. अत्मचररत्र हा कादबंरी आतकाच महत्त्वाचा सािहत्यप्रकार 

अह.े  मराठीमध्ये या प्रकारच्या लेखनाची सरुुवात १९ व्या शतकाच्या मध्यापासनू झाली. 

साधारणपणे आ.स. १८७०  नंतरच्या काळात आगं्रजीमधील कतृृत्ववान व्यक्तींची चररते्र अिण 

अत्मचररते्र मराठीमध् ये भाषांतरीत होउ लागली. या भाषांतरीत लेखनाचा अधार घेत 

मराठीमध्ये अत्मचररते्र िलिहली जाउ लागली.  

अत्मचररत्र याचा ऄथृ ‘मी’ला कंद्रस्थानी धरून त्याच्या जीवनाची अजवरची 

वाटचाल, त्याची सखु-दःुख, त्याच्या अशा-अकांक्षा, यशापयश, त्याने केलेली धडपड 

होय िकंवा स्वतःच्या जीवनाचा काढलेला अलेख म्हणजे अत्मचररत्र होय. 

मराठी सािहत्यातील अत्मचररत्रांची पवृूपरंपरा ऄभ्यासल्यास ती मध्ययगुीन 

काळातील संत सािहत्यापयंत मागे जाते. संत िशरोमणी नामदवे, संत जनाबाइ, चोखा मेळा, 

गोरा कंुभार, सेना न्हावी, सावता माळी, संतशे्रष्ठ तुकाराम महाराज, संत बिहणाबाइ ऄशा 

ऄनेक संतांनी अपल्या जीवनािवषयी ऄभंग रूपात त्रोटक स्वरूपात मािहती िदलेली अह.े 

पेशवेकालीन मराठी वाड.मयात नाना फडणवीस, गंगाधरशास्त्री पटवधृन, बाप ू कान्हो 

खांडेकर ऄशी तीन अत्मचररते्र अढळतात. आ.स. १८७० नंतर ऄनेक कतृृत्ववान व्यक्तींची 

अत्मचररते्र मराठीत भाषांतररत झाली. या भाषांतररत अत्मचररत्रापासनू पे्ररणा घेत 

मराठीतील ऄनेक व्यक्तींनी अत्मचररते्र िलिहली.  
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अत्मचररत्र िलिहलेल्या लेखकानी ईतारवयात अपल्या सवृ अयषु्याचा पट 

मांडणारे  एकच अत्मचररत्र िलिहले; पण तरुण वयात अत्मकथन /स्वकथन िलिहणाऱ् या 

लेखकांनी काही वेळा एकापेक्षा जास्त स्वकथने िलिहली. या अत्मकथनानी मराठी 

सािहत्यात एक स्वतंत्र व समदृ्च दालन िनमाृण केले अह.े  

अत्मचररत्र लेखनामागे िविवध पे्ररणा िदसनू येतात. प्रारंभीच्या अत्मचररत्र 

लेखनामागे आितहास ही प्रेरणा होती तर प्रबोधन काळात स्वआितहास लेखनाची प्रेरणा िदसते. 

अत्मचररत्र िलिहण्यामागे सवाृत महत्त्वाची प्रेरणा अत्मशोधाची ऄसते. अत्मशोधाची 

प्रेरणा ही स्व-रूपाचा शोध ऄसते. अत्मशोधाच्या प्रेरणेने प्रभािवत झालेली अत्मचररते्र 

प्रामखु्याने िचंतनात्मक व वैचाररक ऄसतात. अत्मशोधाबरोबरच अत्मािवष्काराच्या 

पे्ररणेतनूही अत्मचररत्रांचे लेखन केले जाते. ऄशी अत्मचररते्र व्यक्तीीसापेक्ष, संवेदनािनष्ठ 

अिण काहीशी काव्यात्म ऄसतात. 

अत्मचररत्र हा एक कला प्रकार अह.े सत्यकथन हा त्याचा प्राण ऄसतो. म्हणनूच 

अत्मचररत्राचे लेखन ह ेऄवघड कायृ ऄसते. अत्मचररत्रामध्ये मानवी जीवनाचा, त्याच्या 

िवकासाचा, चैतन्यमय ऄनभुवांचा चढता अलेख ऄसतो.   

 ‘िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांची वाटचाल’ या प्रबंधाच्या दसुऱ्या प्रकरणामध्ये १९६० 

पवृू काळातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र अिण १९६० नंतरच्या काळातील िस्त्रयांची 

अत्मचररते्र यांचा ऄभ्यास केला. या ऄभ्यासामध्ये स्वातंत्र्यपवृू कालखंडापेक्षा स्वातंत्र्योत्तर 

कालखंडात अत्मचररत्रांची संख्या जास्त िदसली. 

मध्ययगुीन काळामध्ये  ‘अत्मचररत्र’ ऄसा ईल्लेख न करता स्वजीवन कथन ऄनेक 

संत िस्त्रयांनी केले अह.े यामध्ये संत नामदवेांची पतुणी  नागरी, संत जनाबाइ, संत बिहणाबाइ 

यांचा समावेश होतो. त्यानंतर तब्बल पाच ते सहा शतकात िस्त्रयांचे लेखन अढळत नाही.   

१९ व्या शतकात झालेल्या स्त्री िशक्षणामळेु ती  पनु्हा व्यक्ती होउ लागली. याकाळात 

रमाबाइ रानडे – ‘अमच्या अयषु्यातील काही अठवणी’, यशोदाबाइ अगरकर -  

‘यशोदाबाइ अगरकरांच्या अठवणी’, काशीबाइ कािनटकर – ‘काशीबाइ कािनटकर यांचे 

अत्मचररत्र’, पावृतीबाइ अठवले – ‘माझी कहाणी’, बाया कवे – ‘माझे परुाण’, कमलाबाइ 

गोपाळराव दशेपांडे – ‘स्मरण साखळी’, लक्ष्मीबाइ िटळक – ‘स्मिृतिचते्र’, यशोदाबाइ जोशी 
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– ‘अमचा जीवन प्रवास’, िललाबाइ पटवधृन – ‘अमची ऄकरा वषे’, लक्ष्मीबाइ पटवधृन 

– ‘माझा नंदादीप’, रमाबाइ केदार – ‘वेचलेले मनी’, राधाबाइ अपटे – ‘ढळला रे िदन 

सखया’ व ‘ईमटलेली पावल’े, िगररजाबाइ केळकर – ‘द्रकपदीची थाळी, आ.िस्त्रयांनी 

अत्मचररते्र िलिहली.  

१९६० नंतरच्या काळातील िस्त्रयांच्या  अत्मचररत्रांचा ऄभ्यास करताना 

सहजीवनपर अत्मचररते्र, लेिखकांची अत्मचररते्र, िशक्षणक्षेत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र, 

दिलत िस्त्रयांची अत्मचररते्र, सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंची अत्मचररते्र, कलाक्षेत्रातील 

िस्त्रयांची अत्मचररते्र यादृष्टीने केला.  

१९६० नंतरच्या कालखंडात सहजीवनपर अत्मचररत्रामध्ये राधाबाइ अपटे – 

‘ईमटलेली पावल’े, रमाबाइ लक्ष्मण साठे – ‘अमच्या संसाराची पन्नास वष’े, सत्यभामाबाइ 

सखुात्मे – ‘गेले ते िदवस’, यशोदाबाइ जोशी – ‘अमचा जीवन प्रवास’, रुथबाइ िहवाळे – 

‘अमच े कृताथृ सहजीवन’, शीलवती केतकर – ‘मीच ह े सांिगतले पािहजे’, जानकीबाइ 

फडणवीस - स्मरण माला’, प्रिमला भालेराव – ‘ऄश्वत्थाची फुले’, अनंदीबाइ िवजापरेू- 

‘ऄजनुी चालतेची वाट’, सिुशलाबाइ अठवले –‘अंब्याचा टाळा’, सरोिजनी सारंगपाणी – 

‘ददुवैाशी दोन हात’, अशालता  सावे – ‘पाना अडचे फूल’, आ. अत्मचररत्रांचा समावेश 

होतो. लेिखकांची अत्मचररत्रांमध्ये िगररजाबाइ केळकर – ‘द्रकपदीची थाळी’, अनंदीबाइ 

िशके – सांजवात’, मालती दांडेकर – ‘सहवास’, आिंदरा संत – ‘मदृगंध’, िशररष पै – 

‘विडलांच्या सेवेसी’, मिलका ऄमर शेख – ‘मला ईध्वस्त व्हायचंय’, आ. चा समावेश होतो. 

िशक्षणक्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांमध्ये सधुा ऄते्र – ‘गोदा तरंग’, समुतीबाइ शहा-  ‘ह े

गीत जीवनाच’े; दिलत िस्त्रयांच्या अत्मकथनामध्ये मकु्तीा सवृगोड – ‘िमटलेली कवाडे’, 

शांताबाइ कृष्णाजी कांबळे – ‘माझ्या जन्माची िचत्तरकथा’, बेबी कांबळे – ‘िजणं अमचं’, 

मंगला केवले – ‘जगायचंय... प्रत्येक क्षण’, कुमदु पावडे – ‘ऄंत:स्फोट’, जनाबाइ गीऱ्ह े– 

‘मरणकळा’ आ. अत्मचररत्रांचा समावेश होतो. सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंची अत्मचररते्र 

यामध्ये पावृतीबाइ ठंबरे – ‘मी अिण बालकवी’, माधवी दसेाइ – ‘नाच ग घमुा’, कांचन 

घाणेकर – ‘नाथ हा माझा’, सिुनता दशेपांडे – ‘अह े  मनोहर तरी’, कमल पाध्ये – ‘बंध-

ऄनबंुध’, रािगनी पुंडिलक – ‘साथ-संगत’,  िवद्या माडगळुकर – ‘अकाशाशी जडल ेनाते’, 



141 

यशोदा पाडगावकर – ‘कुणास्तव कुणीतरी’, आ.; कलाक्षेत्रातील अत्मचररत्रांमध्ये हसंा 

वाडकर – ‘सांगते ऐका’’, स्नेहप्रभा प्रधान – ‘स्नेहांिकता’, लीला िचटणीस – ‘चंदरेी 

दिुनयेत’, दगुाृ खोटे – ‘मी दगुाृ खोटे’, शांता हुबळीकर -  ‘कशाला ईद्याची बात’, आिंदरा 

लाटकर – ‘रंगले मी झुंजले मी’, जयश्री गडकर – ‘ऄशी मी जयश्री’ ,  मगु्धा िचटणीस – ‘मी 

अिण माझे कथाकथन’, मालती पांडे - ‘माझ्या संगीत जीवनाची वाटचाल’, लालन सारंग – 

‘जगल ेजशी’, मािणक वमाृ – ‘िकती रंगला खेळ’, लिलता जोगळेकर – ‘बाइ मी भाग्याची’ 

, िवमल घैसास – ‘ कंुपणावरची कोरांटी’, सीमा दवे – ‘सवुािसनी’, ज्योत्स्ना भोळे – 

‘तमुची ज्योत्स्ना भोळे’ , लता मंगेशकर – ‘फुले वेिचता’ ऄशा ऄनेक कलावंत िस्त्रयांची 

अत्मचररते्र प्रकािशत झाली अहते.  

या कालखंडातील अत्मचररत्रामध्ये संसारीस्त्रीपासनू ते लोकसभेचे सदस्यत्व 

िमळिवलेल्या स्त्री पयंत सवृ क्षेत्रातील िस्त्रयांनी अपले ऄनभुव व्यक्ती केल े ऄसनू ही  

अत्मचररते्र संख्यात्मक व गणुात्मक या दोन्ही दृष्टीनी  जास्त अहते.   

ितसऱ्या प्रकरणामध्ये ‘सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांचा 

ऄभ्यास’ केला अह.े हा ऄभ्यास केल्यानंतर ऄसे लक्षात अले की संसारी िस्त्रयांची 

अत्मचररते्र, कला के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र, िशक्षण के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र, 

दिलत िस्त्रयांची अत्मचररते्र, सपु्रिसद्च परुुषांच्या पत्नंची अत्मचररते्र यापेक्षा सामािजक व 

राजकीय के्षत्रातील िस्त्रयांची अत्मचररते्र वेगळी अहते. त्यांचे ऄनभुवाचे के्षत्र व्यापक अह.े 

त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन वेगळा अह.े अपल्याबरोबरच समाजाचा िवकास 

व्हावा, समाजातील प्रश्न अपल्या कायाृद्रारे सटुावेत, लोकांचे जीवन सखुी अिण समदृ्च 

व्हावे हा मानवतावादी दृिष्टकोन या अत्मचररत्रांमधनू ठळकपणे िदसतो.   

या प्रबंधा ऄंतगृत ऄभ्यास केलेल्या अत्मचररत्रामध्ये सामािजक के्षत्रात कायृ 

केलेल्या िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रांची संख्या राजकीय के्षत्रात कायृ केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त 

अह.े राजकीय के्षत्रात कायृ केलेल्या िस्त्रयांची संख्या कमी ऄसण्याचे कारण राजकारणातील 

परुुषांचे वचृस्व हा अह.े ऄजनूही परुुषांना िस्त्रयांच्या राजकारणातील ऄभ्यासािवषयी िकंवा 

साम्याृिवषयी शंका वाटते. त्यामळेु िस्त्रयांना संधी िदली जात नाही. सामािजक के्षत्रामध्ये 

कायृ केलेल्या िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीत कायृ केलेल्या िस्त्रयांची 
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अत्मचररते्र, अिदवासी भागातील लोकांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, मिहला 

सक्षमीकरणासाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, िशक्षण के्षत्रात कायृ केलेल्या 

िस्त्रयांची अत्मचररते्र, कामगारांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, वैद्यकीय क्षेत्रात 

कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, ऄपंग पनुवृसनाचे कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र, 

भटक्या िवमकु्तीांसाठी कायृ केलेल्या िस्त्रयांची अत्मचररते्र ऄशाप्रकारे सामािजक कायाृची 

िवभागणी करून ऄभ्यास केला. तंव्हा अिदवासी भागात कायृ करणाऱ्या तसेच मिहला 

सक्षमीकरणासाठी कायृ करणाऱ्या िस्त्रयांची संख्या जास्त अढळली.  

सामािजक व राजकीय के्षत्रात कायृ करणाऱ्या िस्त्रयांचे पे्ररणास्थान कोण होते त्यांना 

कोणाकडून पे्ररणा िमळाली यािवषयीचा िवचार केल्यास िसंधतूाइ सपकाळ यांचा ऄपवाद 

सोडल्यास सवृच िस्त्रयांना अइ-वडील, पती यांच्याकडून पे्ररणा िमळाल्याचे िदसते. त्यांच्या 

संस्कारामळेु, पािठंब्यामळेु, सहकायाृमळेु या िस्त्रया सामािजक व राजकीय के्षत्रात अल्या; 

पण नंतर काया - वाचा - मनाने या कायाृशी समरस झाल्या. ही सामािजक कायाृची अवड 

त्यांनी अजीवन जपली, तसेच जपत अहते. या के्षत्रात कायृ केल्यामळेु अपले जीवन 

कृताथृ झाले ऄशी त्यांची भावना या अत्मचररत्रांमधनू िदसते. 

सामािजक व राजकीय के्षत्रात कायृ करणाऱ्या िस्त्रयांनी स्वातंत्र्य चळवळीच्या 

काळात न डगमगता सहभाग घेतला, प्रसंगी तरंुुगवास भोगला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही त्यांचे 

कायृ थांबले नाही. गोवा मिुक्तीसंग्राम, महाराष्र राज्य  चळवळीमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. 

यािशवाय समाजामध्ये िजथे- िजथे ईणे अह,े प्रश्न अहते त्या त्या गोष्टंचा पाठपरुावा केला. 

या दृष्टीने अिदवासी भागातील जीवनाचा प्रश्न, त्यांच्या ऄडचणी, त्यांना न्याय िमळवनू 

दणे्यासाठी गोदावरी परुळेकर, ऄनतुाइ वाघ, िसंधतूाइ सपकाळ अिण साधना अमटे यांनी 

केलेले कायृ खपू मोठे अह.े या िस्त्रयांनी अिदवासी भागात जावनू, त्यांची भाषा िशकून, 

त्यांचा िवश्वास संपादन करून या लोकांसाठी कायृ केले. ही खपू कठीण गोष्ट अह.े पण या 

िस्त्रयांनी सवृ ऄडचणीवर िवजय िमळवत अिदवासंचे जीवन सधुारण्यासाठी, त्यांना माणसू 

म्हणनू हक्क अिण ऄिधकार िमळण्यासाठी, िशक्षण िमळण्यासाठी ऄपार कष्ट सोसले. 

स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी झालेल्या िस्त्रयांमध्ये मणृािलनी दसेाइ, आिंदरा 

मायदवे, ऄनसुया िलमये, कमलाबाइ ऄष्टपतेु्र, गोदावरी परुळेकर, कमल भागवत, आत्यादी 

िस्त्रयांनी केलेले कायृ ऄत्यंत मोलाचे अह.े अपणही परुुषांच्या बरोबरीने स्वातंत्र्यासाठी 
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कायृ करू शकतो हा त्यांच्यातला अत्मिवश्वास ककतकुास्पद अह.े या िस्त्रयांनी ऄनेक 

अंदोलनात भाग घेतला अिण तरंुुगवासही भोगला. अपल्या दशेासाठी अपण कायृ करू 

शकतो याचा ऄिभमान अिण समाधान त्यांच्या अत्मचररत्रातनू व्यक्ती झाले अह.े 

ईषा डांगे, मेहरुिन्नसा दलवाइ, सशुीला भागवत, साधना अमटे, िवमल मोरे या 

िस्त्रयांनी पतीच्या अधाराने त्यांच्या कायाृत सहभाग घेत, सामािजक के्षत्रात प्रवेश केला. पण 

जेव्हा या कायाृचे महत्त्व, त्यातनू िमळणारा अनंद जाणला; तंव्हा  जीवनाच्या ऄखेरपयंत 

त्या या कायाृत सहभागी झाल्या. ईषा डांगे, मेहरुिन्नसा दलवाइ यांनी पतीच्या पश्चात 

स्वतःच्या बळावर सामािजक कायृ पढेु नेले. 

कमलाबाइ ऄष्टपतेु्र यांनी डॉक्टरी ज्ञानाचा लाभ गोरगरीब जनतेपयंत  पोहोचिवला; 

तर नसीमा हुरजकू यांनी स्वतः ऄपंग (पॅराप्लेिजक) ऄसनूही हजारो ऄपंगांचे जीवन 

प्रकाशमय केले. ऄपंग व्यक्तीीही स्वािभमानाने सामान्य माणसाप्रमाणे स्वावलंबी जीवन जग ू

शकतात हा अत्मिवश्वास ऄपंगांच्या मनात जागतृ केला. नसीमा हुरजकू यांचे ऄपंग 

पनुवृसनाचे कायृ अरोग्यदृष््टया धडधाकट ऄसणाऱ्यांना लाजवेल ऄसे अह.े 

िवमल मोरे यांनी भटक्या- िवमकु्ती जातीचे दःुख स्वतः ऄनभुवले होते. त्यामळेु पती 

दादासाहबे मोरे यांच्या भटक्या-िवमकु्तीांच्या चळवळीमध्ये त्यांनी सििय सहभाग घेतला. या 

समाजाचे प्रश्न शासनापयंत पोहोचवनू; त्यांच्या जीवनात स्थैयृ अणण्यासाठी कायृ केले. 

सरोिजनी बाबर यांनी राजकीय के्षत्रात धडाडीने कायृ केले. त्यांच्या खासदार अिण अमदार 

ऄसण्याच्या काळात समाजासाठी तसेच सािहत्यासाठी मोठे कायृ केले.  

 ‘सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रातील वाड.मयीन 

गणुिवशेष’ या चक्या प्रकरणामध्ये ही अत्मचररते्र वाङमयीन दृष््टया कशी अहते याचा 

ऄभ्यास केला. यामध्ये अत्मचररत्रातील भाषेचे स्वरूप कस े अह?े िनवेदन शैली कशी 

अह?े वातावरण िनिमृती तसेच प्रसंग िचत्र कसे रेखाटले अहते? या प्रश्नांच्या ऄनरुोधाने हा  

ऄभ्यास केला. तंव्हा ही अत्मचररते्र  वाङमयीन गणुांच्या दृष्टीने महत्त्वपणूृ अहते ऄसे 

िदसले.         

या अत्मचररत्रांची भाषा साधी, सोपी अह.े ईस्फूतृता अिण ऄल्पाक्षर रमणीयता ह े

गणु या अत्मचररत्रात ऄिधक िदसतात. या लेिखका जसे जीवन जगल्या, जसे ऄनभुव त्यांनी 

घेतले तसे साध्या-सोप्या भाषेत मांडले अहते. ऄलंकाररकतेचा फारसा सोस या िस्त्रयांनी 



144 

केलेला िदसत नाही. त्यामळेु अत्मचररत्रातील अशय थेट वाचकांच्या रृदयाला जाउन 

िभडतो. 

गोदावरीबाइ परुळेकर, ऄनतुाइ वाघ यांनी साध्या, सोप्या भाषेतून अिदवासी जीवन 

व्यक्ती केल े अह.े मेहरुिन्नसा दलवाइ यांच्या ‘मी भरून पावले अह’े या अत्मचररत्राची 

भाषा ओघवती अिण गप्पा मारल्यासारखी अह.े या अत्मचररत्रामध्य ेिहदंीबरोबरच आगं्रजी 

भाषेतील शब्दांचा वापर भरपरू केला अह े 

सरोिजनी बाबर यांच्या ‘माझ्या खणुा माझ्या मला’ मधील भाषेला ग्रामीण बाज 

अह.े या अत्मचररत्रातील संवाद व िनवेदनाची भाषा ग्रामीण अह.े त्यामळेु भाषेला 

िजवंतपणा प्राप्त झाला अह.े ‘मी वनवासी’मधील िसंधतूाइ सपकाळ यांची भाषा ओघवती, 

ऄलंकाररक व काव्यमय अह.े काव्यमय भाषाशैलीमळेु ऄनेक सभुािषतांची िनिमृती झाली 

अह.े या अत्मचररत्रात द्रऄैथी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचारांचा वापरही केला अह.े त्यामळेु 

भाषेत एक प्रकारचा िजवंतपणा िनमाृण झाला अह.े साधना अमटे यांच्या ‘सिमधा’ या 

अत्मचररत्रातील भाषा साधी-सोपी ऄसनू काहीवेळा ती लािलत्यपणूृ रूप घेते. साधनाताइनंी 

अपल्या दनंैिदन जीवनात येणाऱ्या वस्तू , पदाथृ यांचा वापर ईदाहरणे दणे्यासाठी केला अह े 

ऄनभुवातील ईत्कटता ह ेसामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्राचे 

अणखी एक िवशेष होय. यामळेु ही अत्मचररते्र पनु्हा पनु्हा वाचावीशी वाटतात. मणृािलनी 

दसेाइ यांच्या ‘िनिशगंध’मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतील धगधगते जीवन ऄनभुवायला िमळते. 

‘जेव्हा माणसू जागा होतो’ मध्ये गोदावरी परुळेकर अिदवासी जीवनाचे, तेथील दःुख, 

दाररद््रय अिण संघषाृचे िचत्रण करतात; तेव्हा नकळत पणे वाचकांच्या नजरेसमोर अिदवासी 

समाज ईभा राहतो. ‘कोसबाडच्या टेकडीवरून’ मध्ये ऄनतुाइ वाघ अिदवासी प्रदशे, 

अिदवासंच्या जीवनशैलीसह अलेले ऄनभुव मांडतात. सशुीला महाजन यांच्या ‘डाव 

मांडीयेला’ मधील संयकु्ती महाराष्र चळवळ, काश्मीर सत्याग्रह, नगर हवेली मकु्तीीसंग्राम, 

गोवा मकु्तीीसंग्राम मधील ऄनभुव ईत्कट तर अहतेच पण तत्कालीन घडामोडंच े िचत्र 

नजरेसमोर अणणारे अहते.  

अत्मचररत्राचा अत्मा हा प्रांजळ िनवेदन व सत्यकथन ऄसतो. िनवेदन करताना जस े

घडल े तसे िनवेदन करणे ह े अत्मचररत्राचे महत्त्वाचे सतू्र ऄसते. ह े सतू्र िस्त्रयांच्या 

अत्मचररत्रामध्ये िदसते. मणृािलनी दसेाइ यांची ‘िनिशगंध’ मधील िनवेदन शैली ऄलंकारांनी 
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सजलेली, दशेपे्रमाने भारलेली अह.े ईत्कृष्ट प्रसंग िचत्रणामळेु वाचकांना त्या सहजपणे 

स्वातंत्र्ययदु्चाच्या काळात घेउन जातात. 

गोदावरी परुळेकर यांची िनवेदनशैली तटस्थपण ेहकीकत सांगणारी अह ेतर ऄनतुाइ 

वाघ यांची िनवेदनशैली गोष्टीवेल्हाळ अह.े िसंधतूाइ सपकाळ यांची िनवेदनशैली ओघवती 

व काव्यमय अह.े नसीमा हुरजकू यांची िनवेदन पद्चती ओघवती, िनखळ, िचत्रदशी अिण 

काळजाला िभडणाऱी अह.े िनवेदनशैलीचा एक ईत्तम नमनुा डॉ. सरोिजनी बाबर यांच्या 

‘माझ्या खणुा माझ्या मला’ अिण िवमल मोरे यांच्या ‘तीन दगडांची चलू’ मध्ये पाहायला 

िमळतो. डॉ. सरोिजनी बाबर यांनी संवाद व िनवेदनासाठी ग्रामीण भाषेचा वापर ऄितशय 

सहज सुंदररीतीने केला अह.े तर िवमल मोरे यांनी िनवेदनासाठी नागर भाषा व संवादासाठी 

गंधळी समाजातील भाषा अिण ग्रामीण भाषेचा वापर केला अह.े  

प्रितमा-प्रतीकामळेु अशयाची िवशेष प्रिचती येते तसेच वाड.मय कृतीची 

अस्वादकता वाढते. या ऄभ्यास िवषयातील मणृािलनी दसेाइ, सरोिजनी बाबर, ईषाताइ  

डांगे, िसंधतूाइ सपकाळ यांनी प्रितमा, प्रतीकांचा वापर ककशल्याने केला अह.े मणृािलनी 

दसेाइ यांच्या ‘िनिशगंध’मधील भाषा ऄनेक प्रितमा प्रतीकांनी भरलेली अह.े सरोिजनी बाबर 

यांनी ‘माझ्या खणुा माझ्या मला’मध्ये प्रितमांचा वापर करत अपल्या भावना व्यक्ती केल्या 

अहते. ईषाताइ  डांगे ‘ईषाकाल’मध्ये अिण िसंधतूाइ सपकाळ ‘मी वनवासी’ मध्ये 

अपल्या जीवनातील सखु-द:ुख प्रितमांच्या माध्यमातून व्यक्ती करतात.  

सामािजक व राजकीय क्षेत्रातील िस्त्रयांच्या अत्मचररत्रामधील भाषा साधी, सोपी, 

सरळ, मनाला सहज िभडणारी तसेच ईत्कट ऄनभुव व्यक्ती करणारी अह.े काहीवेळा ही 

भाषा ओघवती अिण गप्पा मारल्या सारखी अह.े या प्रबंधा ऄंतगृत अलेल्या लेिखकांनी 

त्यांच्या अत्मचररत्रामध्ये िनवेदन पद्चती, वातावरण िनिमृती, भाषाशैली, प्रितमा- प्रतीके या 

दृष्टीने गांभीयाृने लेखन केले अह.े  
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