
 

 

                               

 

                             

 

 

 

 

                               Annexure – VII 

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG 

NEW DELHI – 110 002 

PROFORMA FOR SUBMISSION OF INFORMATION AT THE TIME OF SENDING THE 

FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE PROJECT 

 

1. Title of the Project: “मराठवाड्यातील कथालेखिकाांच्या कथेचे स्त्रीवादी दृखिकोनातून आकलन” 

2. Name and Address of the Principal Investigator: Dr. Sambhaji Venkatrao Patil  

3. Name and Address of the Institution: Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), 

                                 Chandra Nagar, Latur 413512   

4. UGC Approval Letter No. and Date :23-312/12/ (WRO), Dated 25.02.2013 

5. Date of Implementation        :01.04.2013 

6. Tenure of the Project          :01.04.2013 to 31.03.2015    

7. Total Grant Allocated           :Rs. 55000/-(Rupees Fifty Five Thousand only) 

8. Total Grant Received           :Rs. 45000/-(Rupees Forty five Thousand only) 

9. Final Expenditure              :Rs. 58079/-(Fifty eight thousand and seventy nine 

rupees only) 

10. Title of the Project “मराठवाड्यातील कथालेखिकाांच्या कथेचे स्त्रीवादी दृखिकोनातून आकलन” 

11. Objectives of the Project – 

१ ) मराठवाड्यातील निवडक कथालेखिकाांच्या कथाांचा आढावा घेणे.  

२) मराठवाड्यातील निवडक कथालेखिकाांच्या कथेचे स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि अकलि करूि घेणे.  

३) स्त्रीवादाचा प्रभाव व स्त्रीववषयक जीविजाखणवा समजूि घेणे.  

४) समकालीि मराठी कथालेििात मराठवाड्यातील कथा लेखिकाांचे लेिि िेमके कोठे आहे, हे     

  तपासूि पाहणे.  

५) मराठवाड्यातील लेखिकाांच्या लेििामागील मुख्य प्रयोजि कोणते आहे, हे जाणूि घेणे.  

६) स्त्रीवादी ववचारप्रणालीचे िवसमाजनिर्मितीचे उद्दिटि ककतपत साध्य झाले ते तपासूि पाहणे.  

७) स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि स्त्रीजीविाचा दजाि ठरववणे. 



12. Whether Objectives Were Achieved – (Give Details) 

     छाया महाजि याांच्या कथाांतील िानयका मध्यमवगीय समाजव्यवस्त्थेतील असूि त्या 

सहिशील, समांजस आखण सांघषाित कुिुांबाला, मुलाबाळाांिा प्राधान्य देणाऱ्या आहेत. कथाांतील 

िानयका लग्िव्यवस्त्थेच्या चौकिीत राहूि न्याय र्मळण्याची अपेक्षा करतात. तसेच परांपरेच्या 

चौकिीत राहूिच ववचार करतात. स्त्वतःला काय वािते, यापेक्षा लोक काय म्हणतील, याला त्या 

प्राधान्य देतात. त्याांच्या कथाांतील ष्स्त्रया भारतीय समाजव्यवस्त्थेच्या पाईक म्हणूि वावरतािा 

द्ददसतात. त्याांच्यावर भारतीय प्रथा-परांपराांचा पगडा आहे, िानयका जहाल स्त्रीवादाच्या 

ववचारसरणीत बसत िाहीत. तशी त्या अपेक्षाही करत िाहीत. घर-सांसार साांभाळूि त्याांिा समािता 

हवी आहे. स्त्री सहिशील असूि ती मूकपणे अन्याय सहि करते. त्याववरोधात ववद्रोह, बांडिोरी 

करत िाही. परांपरेतच राहूि नतला न्याय हवा आहे. पूणि स्त्री-स्त्वातांत्र्याचा ववचार माांडत िाही. त्याांच्या 

कथाांतील ष्स्त्रया पतीच्या आजारपण ककां वा व्यावसानयक अपयशामुळे अथािजििासाठी घराबाहेर 

पडतात. चाररत्र्यावरील सांशयािांतर त्या कोलमडूि पडतात. पुरुषप्रधाि व्यवस्त्थेच्या बळी ठरतात; 

पण बांडिोरी करत िाहीत ककां वा व्यवस्त्थेच्या ववरोधात उभ्या राहत िाहीत.  

       छाया महाजि याांच्या कथाांतील पुरुष मध्यमवगीय मािर्सकतेचे प्रतीक असूि ते 

अथािजिि करणाऱ्या स्त्रीवर अांकुश लावण्यासाठी स्त्रीचाररत्र्यावरील सांशयािांतर नतला घराबाहेर 

काढतात. उदा. ‘बळी’, ‘सावली’ कथा. कथाांतील िानयका पे्रमातील फसवणुकीिांतर सांघषािचा मागि 

निवडण्याऐवजी आत्महत्या करूि स्त्वतःची सुिका करूि घेतात. उदा. ‘गुदमर’, ‘चचठ्ठी’ कथा. 

कथाांतील िानयका सामान्य आहेत. पुरुषप्रधाि समाजव्यवस्त्थेची चचककत्सा अथवा त्यावर भाटय 

करत िाहीत. अन्यायाववरुद्ध प्रनतकार करत िाहीत अथवा समदःुिीांिा धीर देतािा द्ददसत िाहीत. 

त्याांच्या कथाांतील िानयका ‘समूहमिाचे प्रतीक’ म्हणूि येत िाहीत. त्या केवळ कुिुांबापुरत्या आखण 

कौिुांबबक दःुिापुरत्या मयािद्ददत राहतात. आपले दःुि उगाळत ि बसता, कुिुांबातूि बाहेर पडूि 

यशस्त्वी झालेल्या िानयका छाया महाजि याांच्या कथेत अपवादािे येतात. उदा. ‘स्त्री-मुक्ती’ 

कथेतील ‘वद्दहिी’.  स्त्वतःचे स्त्वतांर अष्स्त्तत्व शोधणाऱ्या िानयका छाया महाजि याांिी चचबरत 

केलेल्या आहेत; पण त्या सांख्येिे िगण्य आहेत. उदा. लढाई कथेतील ‘जया’, अष्स्त्तत्व कथेतील 

‘सुमा’.   



      लर्लता गादगे याांच्या कथाांतील स्त्री ही ग्रामीण पररसरातील आहे. नतची पार्शविभूमी 

शेतीव्यवस्त्थेशी निगडडत आहे. कृवषजि समूहाचे सांस्त्कार नतच्यावर आहेत. कथाांतील िानयका या 

ववववध कारणाांिी साांसाररक अतपृ्ततेचे दःुि उगाळत बसणाऱ्या आहेत. उदा.- ‘आयुटयाच्या 

काठाकाठािे’ कथासांग्रहातील कार्लांदी, ववभा, सुशीला, अचल, सुमती, सरस्त्वती, कुसुम, शामला 

या िानयका. आपल्या कथाांतूि अपांग, मनतमांद, अधाांगवायूिे पीडडत मुलीांच्या व्यथा, स्त्रीदेह 

लाभल्यामुळे होणाऱ्या शोषणाच्या व्यथा चचबरत करतात. त्याांच्या जगण्याचे दःुिभोग तपशीलवार 

आपल्या कथेतूि माांडतात. त्याांच्या कथाांतूि सांसाराची स्त्वप्िे पाहणाऱ्या, सांसारीक आवड असणाऱ्या 

िानयकाांच्या पदरी येणारी घोर निराशा चचबरत झाली आहे. उदा- ‘वतुिळ’मधील ववभा, ‘आस’मधील 

लक्ष्मी, ‘आयुटयाच्या काठाकाठािे’तील सुशीला, ‘ररक्त हस्त्त’मधील अचल, ‘मुजरा’तील ती. 

‘कोळीटिक’ कथेतील सरस्त्वती, ‘घर’मधील शीला, ‘अिोळि’मधील उर्मिला या सवि अभागी ष्स्त्रया 

आहेत. ‘मुजरा’, ‘निणिय’ या कथाांमधील िानयका ‘स्त्व’ अष्स्त्तत्व शोधणाऱ्या आखण ववचारी आहेत. 

स्त्वतांर ववचार माांडणाऱ्या आहेत. त्या निणाियक क्षणी योग्य भूर्मका घेतात. माणूस म्हणूि 

स्त्वतःच्या व्यष्क्तत्त्वाला प्राधान्य देतात. या कथाांतूि स्त्रीवादी साद्दहत्याचे ‘बीज’ येते. पुरुषी 

वचिस्त्वाला झुगारूि देणाऱ्या आखण स्त्व-अष्स्त्तत्वाचा शोध घेणाऱ्या या िानयका आहेत; पण अशा 

स्त्वतांर भूर्मका, ववचार माांडणाऱ्या िानयका अपवादािेच येतात. ‘प्राजक्ताची फुलां आखण दाह’ 

कथासांग्रहातील िानयका मूक वेदिा सहि करणाऱ्या आहेत. सांसाराच्या दाहक अिुभवातूि आलेले 

दःुिही त्या सहि करतात. त्याांच्या कथाांतील िानयका पे्रमातील असफलता, चाररत्र्यहिि, 

अवहेलिेचे दःुि सहि ि झाल्यामुळे आत्महत्येचा मागि निवडतात. आखण स्त्वतःपुरता प्रर्शि 

सोडववतात, हे ग्रामीण जीविवास्त्तव अधोरेखित झाले आहे. उदा- ‘देह’ कथेतील माय-लेकी आिशा 

आखण कार्लांदी, ‘चचमणीचे वपल्ल’ू कथेतील कुसुम, ‘पाठलाग’ कथेतील शामला, ‘धमि’ कथेतील शोभा, 

‘प्राजक्ताची फुलां आखण दाह’ कथेतील उषा, ‘सोडवणूक’ कथेतील कां बळी या कथेतील मुख्य 

व्यष्क्तरेिा असलेल्या ष्स्त्रयाांिी मतृ्यूला जवळ केले आहे. त्याांच्या कथाांतील स्त्री ही सांघषिशील, 

कटिाळू, सोशीक, पे्रमळ आखण कुिुांबाचा-मुलाबाळाांचा प्राधान्यािे ववचार करणारी आहे. गरीबीशी 

चचविपणािे झुांजते, कुिुांबाचा-मुलाबाळाांचा ववचार करूि कायम माघार घेते; पण चाररत्र्यहििाचे 



दःुि ती सहि करू शकत िसल्यािे कोलमडूि पडते. ‘दःुि आखण अशू्र’ सांग्रहातील कथा ग्रामीण 

जीविातील ष्स्त्रयाांिा अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. ग्रामीण जीविाचा समूहभाव त्याांच्या 

कथाांतूि चचबरत होतो. लर्लता गादगे याांच्या काही कथाांतूि मूळ ग्रामीण जीविाची पार्शविभूमी 

असलेले स्त्री-पुरुष शहरी सांस्त्कृतीच्या सांपकाित गेल्यािांतर त्याांच्यात झालेला बदल आलेला आहे. 

शहराांच्या व्यष्क्तकें द्दद्रत जीविपद्धतीमुळे िेड्यात राहणाऱ्याां इतर भाऊबांधची कुचांबणा कथेतूि 

चचबरत झाली आहे. उदा- ‘उिडलेली मुळां’, ‘रािपािरू’ इत्यादी कथा.  लर्लता गादगे याांिी आपल्या 

कथालेििासाठी प्रमाण आखण बोली भाषाांचा उपयोग केला आहे. बोलीभाषा ही मराठवाड्यातील 

असूि, कन्िडच्या भावषक प्रभावातूि आलेली आहे. औचाररकदृट्या कन्िड वळणाची मराठी बोली 

आहे.  

       लर्लता गादगे याांच्या कथा स्त्रीवादी दृष्टिकोि समोर ठेवूि र्लद्दहलेल्या िसल्या, तरी 

ऐांशी-िव्वदच्या दशकातील. मूळ ग्रामीण; पण पतीच्या अथवा स्त्वतःच्या िोकरीनिर्मत्त 

तालुकासदृर्शय गावव्यवस्त्थेतील समग्र स्त्री-सांवेदि अधोरेखित झाले आहे. स्त्रीवादाचे बीज त्याांच्या 

कथािानयकेत सुप्त रूपािे द्ददसतात. भारतीय दृटिीकोिातूि आलेल्या स्त्रीवादाच्या ववचारप्रवाहातूि 

त्याच्या कथेकडे पाहावे लागेल. लर्लता गादगे याांचे ग्रामीण अिुभवववर्शव अस्त्सल आहे. ओढूि-ताढूि 

कोणताही ‘दृष्टिकोि’ त्याांिी कथेतूि आणलेला िाही. जे पाद्दहले, अिुभवले, त्यालाच त्याांिी शब्दरूप 

द्ददलेले आहेत. अिुभवाांची अिुभूती अस्त्सल आहे. त्याांच्या कथा स्त्रीदःुिाला केवळ पुरुषच जबाबदार 

आहेत, अशी माांडणी करत िाही. प्रथा-परांपरा, सांस्त्कृती, पुराणकथाांचा ग्रामीण जीविावरील 

प्रभाव-पररणाम,दीघि गुलामीचा पररणाम, आखण काही प्रमाणात ष्स्त्रयाांचा अज्ञािीपणाही त्यास 

कारणीभूत असल्याचे कथेतूि द्ददसूि येते. 

13. Achievements from the Project: 

      मराठवाड्यातील निजामी राजविीिाली असणारी एकूणच पररष्स्त्थती आखण वातावरण 

साद्दहत्यनिर्मितीला फारसे अिुकूल िव्हते, तर ते व्यष्क्तस्त्वातांत्र्याचाच सांकोच करणारे होते. 

महाराटराच्या तुलिेत मराठवाड्याला जे मागासलेपण आहे, ते साद्दहत्यनिर्मितीच्याही बाबतीत होते, 

असेच म्हणावे लागेल; पण साठोत्तरी कालिांडात याचा जोरकस आववटकार जसा इतर 

साद्दहत्यप्रवाहातूि होत होता, तसा स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि १९७०-१९७५ िांतर होऊ लागला. 



मराठवाड्यात बहुववध पातळयाांवर अिुभवर्सद्धता असणाऱ्या या लेखिकाांकडूि स्त्रीजीविाच्या 

ववववध अांगाांचा आत्मशोध घेणारे लेिि मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. अशा या लेखिकाांमध्ये 

प्रामुख्यािे अिुराधा वैद्य, रेिा बैजल, लर्लता गादगे, छाया महाजि, मथु सावांत, शलैा लोद्दहया, 

सुिांदा गोरे, वृांदा द्ददवाण, इांदमुती जोंधळे, सुजाता महाजि या आखण अशा िव्यािे अिेक 

लेखिकाांचा समावेश होतो. या कथालेखिकाांचा अिुभव आत्मशोध घेणारा होता. स्त्रीचा ‘स्त्व-अिुभव’ 

म्हणूि अर्भव्यक्त होतािा अचधक धारदार वास्त्तवाच्या अचधक जवळ जाणारे, ‘स्त्व’ अष्स्त्तत्वाचा 

शोध घेणारे आखण पुरुषी वचिस्त्व झुगारूि देणारे असे हे लेिि या काळात प्रथमच येत होते. 

         ‘मराठवाड्यातील निवडक कथालेखिकाांच्या कथेचे स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि आकलि’ 

या लघुशोध प्रकल्पाच्या निर्मत्तािे ष्स्त्रयाांच्या बहुववध जाखणवाांच्या अभ्यासाबरोबरच स्त्रीवादी 

दृष्टिकोिातूि मराठवाड्याची निवडक कथा, या कथासाद्दहत्यातूि चचबरत झालेली स्त्री समजूि 

घेता आली. दोिशे-सव्वादोिशे वषे निजामाच्या जुलमी राजविीत मराठावाडा दडपला गेला होता. 

निजामी राजविीिाली असणारी एकूणच पररष्स्त्थती आखण वातावरण याांचा ववचार केला, तर ते 

फारसे साद्दहत्यनिर्मितीला अिुकूल िव्हते. व्यष्क्तस्त्वातांत्र्याचाच सांकोच करणारे होते. 

महाराटराच्या तुलिेत मराठवाड्याला जे मागासलेपण आहे, ते साद्दहत्यनिर्मि बाबतही होते; पण 

साठोत्तरी कालिांडात साद्दहत्यनिर्मितीला वेग आला. इ.स. १९७०-१९७५ िांतर जोरकस आववटकार 

होऊ लागला. 

           तत्पूवी मराठीत लक्ष्मीबाई अभ्यांकर याांिी र्लद्दहलेला ‘सद्यःष्स्त्थती’ हा १९१५ मध्ये 

ग्रांथरूपािे प्रकार्शत झालेला पद्दहला कथासांग्रह मािला जातो. ष्स्त्रयाांिी र्लद्दहलेल्या मराठी कथाांचा 

ववचार केल्यास यापूवी नियतकार्लकाांतूि कथा येत होत्या. ‘बबचारी आिांदीबाई’ ही उपलब्ध 

असलेल्या कथाांपैकी पद्दहली कथा मािली जाते. (लेखिका- शाांताबाई, ‘मार्सक मिोरांजि’, १८९६). 

यािांतर ‘मार्सक मिोरांजि’, ‘भचगिी’, ‘समाचार’, ‘प्रभात’, ‘िवयुग’, ‘मराठा’, ववववधज्ञािववस्त्तार’, 

‘मधुकर’, ‘उद्याि’ याांसारख्या मार्सकाांतूि ष्स्त्रयाांच्या कथा येत होत्या. यातील काही कथा 

लक्षवेधी होत्या. जािकीबाई मराठे याांची ‘अभागी यमुिा’, साववरीबाई कोरान्िे याांची ‘लहािपणाची 

आठवण ऊफि  अिल’, यमुिाबाई याांची ‘देवीचे हळद-कुां कू’, कमलाबाई ककबे याांची ‘माझे बाळ’ या 



प्रारांभीच्या कथालेखिका आखण कथा होत.            

         काशीबाई कानििकर, चगररजाबाई केळकर, आिांदीबाई र्शके, कमलाबाई द्दिळक, 

ववभावरी र्शरूरकर, कुसुमावती देशपाांडे, क्षमादेवी राव, मालतीबाई दाांडेकर  या प्रख्यात 

लेखिकाांिी मोठ्या जोमािे कथा र्लद्दहत होत्या. कमला फडके, आिांदीबाई जयवांत, आिांदीबाई 

ककलोस्त्कर’ शाांता शेळके याांच्याही कथा या कालिांडात येत होत्या. वसुांधरा पिवधिि, र्शरीष 

पै,  सरोष्जिी बाबर,  इांद ूसाक्रीकर, सुशीला चचकिे, इांदमुती शेवडे याांच्याही कथा येत होत्या. 

सररता पदकी, वसुधा पािील, लीला श्रीवास्त्तव, ज्योत्स्त्िा देवधर, सुमती  क्षेरमाडे, अांबबका 

सरकार, रोद्दहणी कुलकणी, िीर्लमा भावे, वप्रया तेंडुलकर, ववजया राज्याध्यक्ष, गौरी देशपाांडे, 

सानिया, मेघिा पेठे, आशा बगे, प्रनतमा इांगोले, ऊर्मिला पवार, मोनिका गजेंद्रगडकर, अिुराधा 

वैद्य, सुकन्या आगाशे, छाया दातार आदी कथालेखिकाांिी मराठी कथेला मोठे योगदाि द्ददले आहे. 

          मराठवाड्यात बहुववध स्त्तराांवर अिुभवर्सद्धता असणाऱ्या लेखिकाांकडूि लेिि 

मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. या लेखिका स्त्रीजीविाच्या ववववध अांगाचा आत्मशोध घेत होत्या. 

अशा या लेखिकाांमध्ये प्रामुख्यािे अिुराधा वैद्य, रेिा बैजल, लर्लता गादगे, छाया महाजि, मथु 

सावांत, शलैा लोद्दहया, सुिांदा गोरे, वृांदा द्ददवाण, इांदमुती जोंधळे, सुजाता महाजि याांच्या समवेत 

होतो. अिुराधा वैद्य याांचे लेिि ववपुल आखण वैववध्यपूणि आहे. रेिा बैजल याांचे ववज्ञािलेखिका 

म्हणूि असणारे योगदाि मोठे आहे.  

           छाया महाजि आखण लर्लता गादगे याांच्या कथाांच्या स्त्वरूप-ववशेषाांचा ववचार 

करण्यात आला आहे. मध्यमवगीय स्त्री-जाखणवेची कथा छाया महाजि याांिी र्लद्दहली. उत्तम 

लघुकथाही र्लद्दहल्या आहेत. त्याांच्या कथेचे अिुभवववर्शव मोठे आखण वैववध्यपूणि आहे. भारतीय 

स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि याांच्या कथेकडे पाहावे लागेल. त्याांच्या कथाांतील िानयका समन्वयवादी 

भूर्मका घेतात. जहाल स्त्रीवादासारिे िोकाचे पाऊल िाकत िाहीत. लेखिका छाया महाजि याांिी 

एका मुलाितीतूि स्त्रीवाद आखण चळवळीववषयी माांडलेली- ‘घर-सांसार साांभाळूि ष्स्त्रयाांिी करीअर 

करावे’ अशी भूर्मका त्याांच्या कथेतील मुख्य व्यष्क्तरेिाांचीसुद्धा आहे.  

          लर्लता गादगे याांची कथा ग्रामीण ष्स्त्रयाांचे भावववर्शव उलगडणारी आहे. आपल्या 



बोलीभाषेसह निम्ि मध्यमवगीय व कनिटठ वगाितील स्त्रीचे भावववर्शव त्याांच्या कथेिे अधोरेखित 

केले आहे. त्याांच्या कथेतील ष्स्त्रयाां सोशीक, समांजस आखण कटिाळू आहेत. घर-कुिुांब आखण 

सांसाराकडूि त्याांच्या माफक अपेक्षा पूणि ि झाल्यामळेु त्या दःुिी आहेत. लर्लता गादगे याांच्या 

कथाांचे वैर्शट्य म्हणजे  मूकबचधर, वेडसर, भोळसि अशा दलुिक्षक्षत ष्स्त्रयाांच्या दःुिाला वाचा 

फोडण्याचे काम त्याांिी केले आहे. ग्रामीण जीविातल्या ष्स्त्रयाांची अस्त्सल अिुभूती त्याांच्या 

कथाांतूि येते. 

    छाया महाजि आखण लर्लता गादगे याांच्या कथेतील स्त्री- सांवेदि आखण स्त्रीवादी 

दृष्टिकोिाचा ववचार करण्यात आला आहे. भारतीय स्त्रीजीवि शोधतािा त्याांच्या जीविातील दःुि, 

वववांचिा, कुिुांब व्यवस्त्थेतील घुसमि, पुरुषाांचा  ष्स्त्रयाांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोि, सामाष्जक 

बांधिे, ग्रामीण जीविातील उपेक्षक्षत, दर्लत, कटिकरी शोवषत स्त्रीजीवि, कौिुांबबक िातेसांबांध 

आखण त्यातील ताणतणाव, अपत्यहीितेचे दःुि, पतीचा वववाहबाह्य सांबांध, स्त्रीची शरू स्त्री, 

आत्महत्या, जर्ळत  प्रकरणे, पुरुषाांची व्यसिाधीिता, पत्िीकडे सांशयािे पाहण्याची वतृ्ती, स्त्री 

केवळ उपभोग्य वस्त्तू-वासिा शमववण्याचे साधि अशा अिेक कारणाांिी दःुिी झालेल्या ष्स्त्रयाांच्या 

व्यथा चचबरत झालेल्या आहेत.  

         छाया महाजि याांचे स्त्पशि, ओढ, िकळत, वळणावर, मोरबाांगडी हे कथासांग्रह आखण 

लर्लता गादगे याांच्या ‘आयुटयाच्या काठाकाठािे’, ‘दःुि आखण अशू्र’ आखण ‘प्राजक्ताची फुलां आखण 

दाह’ हे तीि कथासांग्रह याांचा अभ्यास करण्यात आला. 

14. Summary of the Findings (In 500 Words) 

      ‘मराठवाड्यातील कथालेखिकाांच्या कथेचे स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि आकलि’ या लघुशोध 

प्रकल्पाच्या निर्मत्तािे पद्दहल्या प्रकरणातूि ‘स्त्री, स्त्रीवाद आखण स्त्रीवादी साद्दहत्यसमीक्ष’ेचे स्त्वरूप 

प्रथम समजूि घेण्याचा प्रयत्ि केला आहे. भारतीय जीविपरांपरेत ‘स्त्री’ म्हणूि असणारे दयु्यमत्व, 

स्त्रीवाद आखण स्त्रीवादी साद्दहत्याची सांकल्पिा आखण मराठीतील स्त्रीवादी साद्दहत्याचे स्त्वरूप 

समजूि घेतले आहे.  

            भारतीय जीवि परांपरेत व्यक्तीचे समाजातील स्त्थाि हे नतच्या जन्मावर अवलांबूि असते, 



म्हणूि साहष्जकच भारतीय स्त्रीला चातुविण्यि, जानतसांस्त्था व र्लांगभेद या बाबतीत पुरुषी वचिस्त्वाला 

सामोरे जावे लागते. आपल्याकडील प्रचर्लत असलेली वववाहपद्धती लक्षात घेता त्यातूिही स्त्रीचे 

दयु्यमत्व लक्षात येते. वववाहाबरोबरच पानतव्रत्य आखण सतीत्व या कल्पिा समाजमिात िोलवर 

रुजववल्या आहेत. पनतनिटठ ष्स्त्रयाांचे आदशि म्हणूि भारतीय स्त्रीसमोर पुराणातील सती, 

रामायणातील सीता असूि, तशा वतिवणुकीची अपेक्षा कायम केली जाते; पण पत्िीनिटठ पतीबाबत 

काहीही अपेक्षा िाहीत, अशा प्रथा-परांपरा दीघिकाळ द्दिकूि राद्दहल्या. 

            इांग्रजाांच्या आगमिािांतर काही बदल होऊ लागले. राजा  राममोहि रॉय, पांडडत ईर्शवरचांद्र 

ववद्यासागर, महात्मा फुले, दयािांद सरस्त्वती, न्यायमूती रािडे, लोकद्दहतवादी, गो.ग. आगरकर, 

कवे याांच्या पुढाकारािे बालवववाह, ववधवावववाह, सतीप्रथा आखण इतर स्त्रीसमस्त्या व र्शक्षण 

यासांदभाित केलेल्या कायाितूि जिजागतृी होऊ लागली. महाराटरातील आखण देशातील स्त्रीर्शक्षणाची, 

स्त्रीववकासाची सुरुवात ही आद्यक्राांनतकारक महात्मा जोनतबा फुले याांच्यापासूि झाली. र. धो. कवे, 

ताराबाई र्शांदे, पांडडता रमाबाई, गो.ग. आगरकर, न्यायमूती रािडे याांच्या पुढाकारािे स्त्रीजीविात 

सुधारणा झाली. स्त्रीसुधारणेच्या चळवळीमुळे आखण स्त्रीर्शक्षणामुळे नतच्या वा्याला 

आलेला  बरा-वाईि अिुभव  ती शब्दाांच्या माध्यमातूि  व्यक्त करू लागली. स्त्रीत्वाचे हक्क व 

चळवळ डोळयासमोर ठेवूि महाराटरात प्रामुख्यािे ताराबाई र्शांदे, पांडडता रमाबाई, काशीबाई 

कानििकर, बाळुताई िरे, चगररजाबाई केळकर, ताराबाई मोडक आदी लेखिकाांिी स्त्रीजीविात 

आलेला अिुभव शब्दबद्ध केल्याचे द्ददसूि येते 

            ‘स्त्रीवाद’ ही एक ववचारप्रणाली आहे. स्त्रीिे स्त्वतःच्या हक्कासाठी सांघषि करणे 

म्हणजे  स्त्रीवाद. स्त्रीकडे एक व्यक्ती म्हणूि बघण्याचा मािवतावादी दृष्टिकोि. मूळात पार्शचात्त्य 

ववचाराधाररत ही एक राजकीय स्त्वरूपाची प्रणाली आहे. स्त्रीअष्स्त्मतेचा पुरस्त्कार करूि िवी पयाियी 

व्यवस्त्थेची माांडणी करू पाहणारी ववचारप्रणाली. स्त्री-पुरुष समतेच्या तत्त्वावर आधाररत 

िवसमाजाची निर्मिती करणे हे स्त्रीवादाचे उद्दिटि आहे. ‘स्त्रीवाद’ ही एक चळवळ असूि 

स्त्रीिे ‘माणूस’ म्हणूि जगण्याच्या केलेल्या प्रयत्िाांतूि ती जे जीवि जगते, त्या जीविाचा 

आववटकार घडववणारे साद्दहत्य म्हणजे ‘स्त्रीवादी साद्दहत्य’ होय. स्त्रीचा एक ‘बाई’ म्हणूि ववचार ि 



करता, एक ‘माणूस’ म्हणूि ववचार केला जावा, अशी स्त्रीवादी साद्दहत्याची भूर्मका आहे. र्लांगभेदावर 

आधाररत शोषणाच्या बळी ठरलेल्या स्त्रीचा ववचार करतािा या समाजात पुरुषािे 

स्त्वतःकडे  ठेवलेल्या सत्तास्त्थािाचा फायदा घेऊि स्त्रीच्या जगण्याच्या कक्षा ववस्त्तारणे, ‘माणूस’ 

म्हणूि नतला स्त्वतःची ओळि र्मळवूि देणे, हा स्त्रीवादी चळवळीचा मुख्य हेतू आहे. म्हणूि स्त्रीवाद 

हा िरेतर चळवळीचा एक भाग आहे आखण या चळवळीचा मुख्य हेतू आहे. समाजव्यवस्त्थेत 

शतकािुशतके ‘शोवषत’ म्हणूि जगणाऱ्या स्त्रीला नतचे शोषण होत आहे, याची जाणीव करूि देणे 

होय. मराठीतील साद्दहत्यात स्त्रीवाद सांदभाित गौरी देशपाांडे याांच्या साद्दहत्याचा ववचार करता येईल. 

मेघिा पेठे याांचा ‘हांस अकेला’ हा कथासांग्रह, ‘िानतचरार्म’ कादांबरी, वप्रया तेंडुलकर याांच्या ‘सॉरी फॉर 

द लास्त्ि िाईि’, ‘लग्ि’, ‘लग्ि सांपल्यावर’ या कथा, शाांता गोिले याांची रीिा वेलणकर’ ही कादांबरी 

महत्त्वाची आहे.  

      दोिशे-सव्वादोिशे वषे निजामाच्या जुलमी राजविीत मराठावाडा दडपला गेला होता. 

निजामी राजविीिाली असणारी एकूणच पररष्स्त्थती आखण वातावरण याांचा ववचार केला, तर ते 

फारसे साद्दहत्यनिर्मितीला अिुकूल िव्हते. व्यष्क्तस्त्वातांत्र्याचाच सांकोच करणारे होते. महाराटराच्या 

तुलिेत मराठवाड्याला जे मागासलेपण आहे, ते साद्दहत्यनिर्मि बाबतही होते; पण साठोत्तरी 

कालिांडात साद्दहत्यनिर्मितीला वेग आला. इ.स. १९७०-१९७५ िांतर जोरकस आववटकार होऊ लागला. 

           तत्पूवी मराठीत लक्ष्मीबाई अभ्यांकर याांिी र्लद्दहलेला ‘सद्यःष्स्त्थती’ हा १९१५ मध्ये 

ग्रांथरूपािे प्रकार्शत झालेला पद्दहला कथासांग्रह मािला जातो. ष्स्त्रयाांिी र्लद्दहलेल्या मराठी कथाांचा 

ववचार केल्यास यापूवी नियतकार्लकाांतूि कथा येत होत्या. ‘बबचारी आिांदीबाई’ ही उपलब्ध 

असलेल्या कथाांपैकी पद्दहली कथा मािली जाते. (लेखिका- शाांताबाई, ‘मार्सक मिोरांजि’, १८९६). 

यािांतर ‘मार्सक मिोरांजि’, ‘भचगिी’, ‘समाचार’, ‘प्रभात’, ‘िवयुग’, ‘मराठा’, ववववधज्ञािववस्त्तार’, 

‘मधुकर’, ‘उद्याि’ याांसारख्या मार्सकाांतूि ष्स्त्रयाांच्या कथा येत होत्या. यातील काही कथा लक्षवेधी 

होत्या. जािकीबाई मराठे याांची ‘अभागी यमुिा’, साववरीबाई कोरान्िे याांची ‘लहािपणाची आठवण 

ऊफि  अिल’, यमुिाबाई याांची ‘देवीचे हळद-कुां कू’, कमलाबाई ककबे याांची ‘माझे बाळ’ या प्रारांभीच्या 

कथालेखिका आखण कथा होत.            



         काशीबाई कानििकर, चगररजाबाई केळकर, आिांदीबाई र्शके, कमलाबाई द्दिळक, ववभावरी 

र्शरूरकर, कुसुमावती देशपाांडे, क्षमादेवी राव, मालतीबाई दाांडेकर  या प्रख्यात लेखिकाांिी मोठ्या 

जोमािे कथा र्लद्दहत होत्या. कमला फडके, आिांदीबाई जयवांत, आिांदीबाई ककलोस्त्कर’ शाांता शेळके 

याांच्याही कथा या कालिांडात येत होत्या. वसुांधरा पिवधिि, र्शरीष पै,  सरोष्जिी बाबर,  इांद ू

साक्रीकर, सुशीला चचकिे, इांदमुती शेवडे याांच्याही कथा येत होत्या. सररता पदकी, वसुधा पािील, 

लीला श्रीवास्त्तव, ज्योत्स्त्िा देवधर, सुमती  क्षेरमाडे, अांबबका सरकार, रोद्दहणी कुलकणी, िीर्लमा 

भावे, वप्रया तेंडुलकर, ववजया राज्याध्यक्ष, गौरी देशपाांडे, सानिया, मेघिा पेठे, आशा बगे, प्रनतमा 

इांगोले, ऊर्मिला पवार, मोनिका गजेंद्रगडकर, अिुराधा वैद्य, सुकन्या आगाशे, छाया दातार आदी 

कथालेखिकाांिी मराठी कथेला मोठे योगदाि द्ददले आहे. 

          मराठवाड्यात बहुववध स्त्तराांवर अिुभवर्सद्धता असणाऱ्या लेखिकाांकडूि लेिि मोठ्या 

प्रमाणात होऊ लागले. या लेखिका स्त्रीजीविाच्या ववववध अांगाचा आत्मशोध घेत होत्या. अशा या 

लेखिकाांमध्ये प्रामुख्यािे अिुराधा वैद्य, रेिा बैजल, लर्लता गादगे, छाया महाजि, मथु सावांत, 

शलैा लोद्दहया, सुिांदा गोरे, वृांदा द्ददवाण, इांदमुती जोंधळे, सुजाता महाजि याांच्या समवेत होतो. 

अिुराधा वैद्य याांचे लेिि ववपुल आखण वैववध्यपूणि आहे. रेिा बैजल याांचे ववज्ञािलेखिका म्हणूि 

असणारे योगदाि मोठे आहे.  

          छाया महाजि आखण लर्लता गादगे याांच्या कथाांच्या स्त्वरूप-ववशेषाांचा ववचार करण्यात 

आला आहे. मध्यमवगीय स्त्री-जाखणवेची कथा छाया महाजि याांिी र्लद्दहली. उत्तम लघुकथाही 

र्लद्दहल्या आहेत. त्याांच्या कथेचे अिुभवववर्शव मोठे आखण वैववध्यपूणि आहे. भारतीय स्त्रीवादी 

दृष्टिकोिातूि याांच्या कथेकडे पाहावे लागेल. त्याांच्या कथाांतील िानयका समन्वयवादी भूर्मका 

घेतात. जहाल स्त्रीवादासारिे िोकाचे पाऊल िाकत िाहीत. लेखिका छाया महाजि याांिी एका 

मुलाितीतूि स्त्रीवाद आखण चळवळीववषयी माांडलेली- ‘घर-सांसार साांभाळूि ष्स्त्रयाांिी करीअर करावे’ 

अशी भूर्मका त्याांच्या कथेतील मुख्य व्यष्क्तरेिाांचीसुद्धा आहे.  

          लर्लता गादगे याांची कथा ग्रामीण ष्स्त्रयाांचे भावववर्शव उलगडणारी आहे. आपल्या 

बोलीभाषेसह निम्ि मध्यमवगीय व कनिटठ वगाितील स्त्रीचे भावववर्शव त्याांच्या कथेिे अधोरेखित 



केले आहे. त्याांच्या कथेतील ष्स्त्रयाां सोशीक, समांजस आखण कटिाळू आहेत. घर-कुिुांब आखण 

सांसाराकडूि त्याांच्या माफक अपेक्षा पूणि ि झाल्यामळेु त्या दःुिी आहेत. लर्लता गादगे याांच्या 

कथाांचे वैर्शट्य म्हणजे  मूकबचधर, वेडसर, भोळसि अशा दलुिक्षक्षत ष्स्त्रयाांच्या दःुिाला वाचा 

फोडण्याचे काम त्याांिी केले आहे. ग्रामीण जीविातल्या ष्स्त्रयाांची अस्त्सल अिुभूती त्याांच्या कथाांतूि 

येते. 

       पाचव्या प्रकरणातूि छाया महाजि आखण लर्लता गादगे याांच्या कथेतील स्त्री- सांवेदि 

आखण स्त्रीवादी दृष्टिकोिाचा ववचार करण्यात आला आहे. भारतीय स्त्रीजीवि शोधतािा त्याांच्या 

जीविातील दःुि, वववांचिा, कुिुांब व्यवस्त्थेतील घुसमि, पुरुषाांचा  ष्स्त्रयाांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोि, 

सामाष्जक बांधिे, ग्रामीण जीविातील उपेक्षक्षत, दर्लत, कटिकरी शोवषत स्त्रीजीवि, कौिुांबबक 

िातेसांबांध आखण त्यातील ताणतणाव, अपत्यहीितेचे दःुि, पतीचा वववाहबाह्य सांबांध, स्त्रीची शरू 

स्त्री, आत्महत्या, जर्ळत  प्रकरणे, पुरुषाांची व्यसिाधीिता, पत्िीकडे सांशयािे पाहण्याची वतृ्ती, 

स्त्री केवळ उपभोग्य वस्त्तू म्हणूि पाहण्याची वतृ्ती अशा अिेक कारणाांिी दःुिी झालेल्या ष्स्त्रयाांच्या 

व्यथा चचबरत झालेल्या आहेत.  

15. Contribution to the Society: 

     इ. स. १९७५ िांतर जगभर चाललेली स्त्रीमुक्तीची चळवळ, देशातील स्त्री सुधारणेच्या 

चळवळी या तुलिेत मराठवाडा हा मागासलेला होता. प्रदीघि अशा निजामी राजविीचा आखण 

मराठवाडा म्हणूि असलेल्या अभावग्रस्त्ततेचा पररणाम हा जसा जीविाच्या सवि क्षेरावर झाला 

तो स्त्रीजीविावरही झाला. ष्स्त्रयाांच्या साद्दहत्यलेििावर झाला. लेििातील पाद्दहलेपण जाणवत 

राहते. व्यक्त होण्याच्या उमीतूि कथा येत होती. स्त्रीवादी जाखणवेतूि लेिि करावे, इतकी ती 

प्रगल्भ झालेली िव्हती. समाजजीविाचे प्रनतबब ांब साद्दहत्यातूि येणे साहष्जक आहे. या प्रकल्प 

लेििातील निटकषािवरूि  भववटयातील स्त्री- सुधारणेच्या चळवळीची द्ददशा ठरववण्यासाठी 

महत्त्व आहे. 

        महाराटरातील आखण देशातील स्त्री र्शक्षणाची आखण स्त्री-ववकास याांचा प्रारांभ आद्य 

क्राांनतकारक महात्मा जोनतबा फुले याांच्यापासूि झाला. र. धो. कवे, ताराबाई र्शांदे, पांडडता रमाबाई, 



गो.ग. आगरकर, न्यायमूती रािडे याांच्या पुढाकारािे स्त्रीजीविात सुधारणा झाली. स्त्रीसुधारणा 

चळवळ आखण स्त्रीर्शक्षण यामुळे नतच्या वा्याला आलेला बरा-वाईि अिुभव शब्दाांच्या 

माध्यमातूि व्यक्त होऊ लागला. स्त्रीत्वाचे हक्क आखण चळवळ डोळयाांसमोर ठेवूि महाराटरात 

प्रामुख्यािे ताराबाई र्शांदे, पांडडता रमाबाई, काशीबाई कानििकर, बाळुताई िरे, चगररजाबाई केळकर, 

ताराबाई मोडक आदी लेखिकाांिी स्त्रीजीविात आलेला अिुभव शब्दबद्ध केल्याचे द्ददसूि येते. िरे 

म्हणजे मोठ्या धाडसािे, धीिपणे आखण र्लांगभेदावर आधाररत समाजरचिेची चचककत्सा करणारे 

लेिि या पद्दहल्या वपढीतील लेखिकाांिी केले आहे. पुढे साठोत्तरी कालिांडात शकै्षखणक प्रसारातूि 

मोठ्या प्रमाणात लेिि केले जाऊ लागले. या र्लद्दहणाऱ्या ष्स्त्रयाांिा इ.स.१९७५ िांतर एक ववर्शटि 

भूर्मका आखण भक्कम द्ददशा लाभल्यामुळे महाराटरातल्या ववववध प्राांताांत ववपुल लेिि होऊ लागले. 

अष्र्शविी धोंगडे. प्रनतभा काणेकर, पुटपा भावे, प्रभा गणोरकर, वसांत आबाजी डहाके, र्मर्लांद मालशे, 

मांगला वरिेडे, ववद्युत भागवत आदी साद्दहष्त्यक-समीक्षकाांिी व सांशोधकाांिी इांग्रजी साद्दहत्य आखण 

स्त्रीवादी साद्दहत्यसमीक्षक याांचा पररचय करूि द्ददला.  

      मराठवाड्यातील कथालेखिकाांच्या कथेचे स्त्रीवाद दृष्टिकोिातूि अभ्यास करतािा स्त्री 

समस्त्येचा वेध हा समाजशास्त्रीय अांगािे केला आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोिातूि स्त्रीजीवि आखण 

स्त्रीजीविातील चळवळीच्या रुपािे होत असलेली माणूसपणाची जाणीव याचाही शोध घेणे, उपयुक्त 

ठरले आहे. मािसशास्त्रीय दृष्टिकोिातूि येथील समाजव्यवस्त्था व स्त्रीकडे पाहण्याचा पुरुषप्रधाि 

व्यवस्त्थेचा पारांपररक दृष्टिकोि आखण मािववांशशास्त्रीय दृष्टिकोिातूि त्याची चचककत्सा करणे 

उपयुक्त आहे मराठवाड्यातील निजामी राजविीिाली असणारी एकूणच पररष्स्त्थती आखण 

वातावरण साद्दहत्यनिर्मितीला फारसे अिुकूल िव्हते, तर ते व्यष्क्तस्त्वातांत्र्याचाच सांकोच करणारे 

होते. महाराटराच्या तुलिेत मराठवाड्याला जे मागासलेपण आहे, ते साद्दहत्यनिर्मितीच्याही बाबतीत 

होते, असेच म्हणावे लागेल; पण साठोत्तरी कालिांडात याचा जोरकस आववटकार जसा इतर 

साद्दहत्यप्रवाहातूि होत होता, तसा स्त्रीवादी दृष्टिकोिातूि १९७०-१९७५ िांतर होऊ लागला. 

मराठवाड्यात बहुववध पातळयाांवर अिुभवर्सद्धता असणाऱ्या या लेखिकाांकडूि स्त्रीजीविाच्या 

ववववध अांगाांचा आत्मशोध घेणारे लेिि मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. अशा या लेखिकाांमध्ये 



प्रामुख्यािे अिुराधा वैद्य, रेिा बैजल, लर्लता गादगे, छाया महाजि, मथु सावांत, शलैा लोद्दहया, 

सुिांदा गोरे, वृांदा द्ददवाण, इांदमुती जोंधळे, सुजाता महाजि या आखण अशा िव्यािे अिेक लेखिकाांचा 

समावेश होतो. या कथालेखिकाांचा अिुभव आत्मशोध घेणारा होता. स्त्रीचा ‘स्त्व-अिुभव  म्हणूि 

अर्भव्यक्त होतािा अचधक धारदार वास्त्तवाच्या अचधक जवळ जाणारे, ‘स्त्व’ अष्स्त्तत्वाचा शोध 

घेणारे आखण पुरुषी वचिस्त्व झुगारूि देणारे असे हे लेिि या काळात प्रथमच येत होते.  

       महाराटरातील काही लेखिका ववर्शटि भूर्मका घेऊि र्लहू लागलेल्या होत्या. अशावेळी 

मराठवाड्यातील लेखिकाांच्या कथेत काही बदल झाला होता का याचे उत्तर शोधतािाआपल्या 

हाती काही प्रमाणात निराशा येते.  मराठवाड्याचे प्रानतनिचधक कथालेिि, ववशेषत: या 

समकाळात मराठवाड्याच्या आघाडीच्या लेखिका म्हणूि छाया महाजि  आखण लर्लता गादगे 

याांच्या कथा या िेमक्या कुठे आहेत, याची चचककत्सा प्रस्त्तुत लघुसांशोधि प्रकल्पाच्या माध्यमातूि 

पडताळूि पाहता येते.  

      छाया महाजि याांच्या कथाांतील िानयका मध्यमवगीय समाजव्यवस्त्थेतील असूि त्या 

सहिशील, समांजस आखण सांघषाित कुिुांबाला, मुलाबाळाांिा प्राधान्य देणाऱ्या आहेत. कथाांतील 

िानयका लग्िव्यवस्त्थेच्या चौकिीत राहूि न्याय र्मळण्याची अपेक्षा करतात. तसेच परांपरेच्या 

चौकिीत राहूिच ववचार करतात. स्त्वतःला काय वािते, यापेक्षा लोक काय म्हणतील, याला त्या 

प्राधान्य देतात. त्याांच्या कथाांतील ष्स्त्रया भारतीय समाजव्यवस्त्थेच्या पाईक म्हणूि वावरतािा 

द्ददसतात. त्याांच्यावर भारतीय प्रथा-परांपराांचा पगडा आहे, िानयका जहाल स्त्रीवादाच्या 

ववचारसरणीत बसत िाहीत. तशी त्या अपेक्षाही करत िाहीत. घर-सांसार साांभाळूि त्याांिा समािता 

हवी आहे. स्त्री सहिशील असूि ती मूकपणे अन्याय सहि करते. त्याववरोधात ववद्रोह, बांडिोरी 

करत िाही. परांपरेतच राहूि नतला न्याय हवा आहे. पूणि स्त्री-स्त्वातांत्र्याचा ववचार माांडत िाही. त्याांच्या 

कथाांतील ष्स्त्रया पतीच्या आजारपण ककां वा व्यावसानयक अपयशामुळे अथािजििासाठी घराबाहेर 

पडतात. चाररत्र्यावरील सांशयािांतर त्या कोलमडूि पडतात. पुरुषप्रधाि व्यवस्त्थेच्या बळी ठरतात; 

पण बांडिोरी करत िाहीत ककां वा व्यवस्त्थेच्या ववरोधात उभ्या राहत िाहीत. 

        लर्लता गादगे याांच्या कथा स्त्रीवादी दृष्टिकोि समोर ठेवूि र्लद्दहलेल्या िसल्या, तरी 



ऐांशी-िव्वदच्या दशकातील. मूळ ग्रामीण; पण पतीच्या अथवा स्त्वतःच्या िोकरीनिर्मत्त 

तालुकासदृर्शय गावव्यवस्त्थेतील समग्र स्त्री-सांवेदि अधोरेखित झाले आहे. स्त्रीवादाचे बीज त्याांच्या 

कथािानयकेत सुप्त रूपािे द्ददसतात. भारतीय दृटिीकोिातूि आलेल्या स्त्रीवादाच्या ववचारप्रवाहातूि 

त्याच्या कथेकडे पाहावे लागेल. लर्लता गादगे याांचे ग्रामीण अिुभवववर्शव अस्त्सल आहे. ओढूि-ताढूि 

कोणताही ‘दृष्टिकोि’ त्याांिी कथेतूि आणलेला िाही. जे पाद्दहले, अिुभवले, त्यालाच त्याांिी शब्दरूप 

द्ददलेले आहेत. अिुभवाांची अिुभूती अस्त्सल आहे. त्याांच्या कथा स्त्रीदःुिाला केवळ पुरुषच जबाबदार 

आहेत, अशी माांडणी करत िाही. प्रथा-परांपरा, सांस्त्कृती, पुराणकथाांचा ग्रामीण जीविावरील 

प्रभाव-पररणाम,दीघि गुलामीचा पररणाम, आखण काही प्रमाणात ष्स्त्रयाांचा अज्ञािीपणाही त्यास 

कारणीभूत असल्याचे कथेतूि द्ददसूि येते. 
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