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स्त्रीवाद म्हणजे काय ?

• स्त्रीवाद िी एक समाजपररवततन घडवू पािणारी राजकीय जाणीव आिे.

• राजकीय यासाठी की मानवी इहतिासाच्या प्रते्यक टप्प्यावर स्त्री-पुरूषांत हवहिष्ट प्रकारचा
सत्तासंबंध राहिला आिे

• हलंगभेदाहधष्ठीत हवषमता िी नैसहगतक नसून ती समाजाने, संसृ्कतीने ती रचलेली असते असे
स्त्रीवाद मानतो.

• जात,धमत, वंि आदी संरचनांप्रमाणे पुरूषप्रधानता िी देखील एक संरचना आिे आहण या
संरचनेत पुरूषांच्या िाती कायम दमन सत्ता राहिल्याने त्यांनी िजारो वषत स्त्रस्त्रयांचे िोषण
केले आिे असा स्त्रीवादी हवचारसरणीचा आके्षप आिे.

• या पुरूषी व्यवस्थेचा हनषेध करणे, ती व्यवस्था नाकारणे आहण स्त्रीला आत्मसन्मान
हमळवून देणे िी स्त्रीवादाची भूहमका राहिली आिे. 



स्त्रीवाद म्हणजे काय ?

• माणसांच्या समाजात स्त्रीला समतेचे स्थान िवे आिे पण तरीिी स्त्री म्हणून हतचे कािी
वेगळे अनुभव असू िकतात िे लक्षात घेतले जावे असेिी स्त्रीवादी हवचारसरणीचे म्हणणे
आिे.

• स्त्री िी संपूणत मानव नािी ती अपूणत आिे अिा जगाभरातल्या सवत धमाांनी, पुराणांनी करून
हदलेली समजूत खोडून काढून स्त्रीहवषयी नवे मानदंड तयार करणे िे स्त्रीवादी
हवचारसरणीचे धे्यय आिे.

• पुरूषसत्ताक समाजाने कधी स्त्रीला देवता बनवून गाभाऱ्यात बसवले आहण हतचे मनुष्यत्व
नाकारले तर कधी हतला िोभेची बाहुली, मदनाची पुतळी बनवून ,भोगदासी बनवले, 
व्यहभचारीणी, दासी ठरवले. 

• स्त्रीला बुस्त्रिमत्ता आिे, हतला पुरूषांप्रमाणे कोणत्यािी हवषयाचे ज्ञान हमळवण्याची बौस्त्रिक
क्षमता िे यावर पुरूषप्रधान व्यवस्थेने िेतूतः अहवश्वास दाखवला. स्त्रीला कायम हिणवले.

• स्त्रीवादी हवचारसरणी त्यामुळे पारंपररक श्रिेत अडकून राहिलेल्या आहण पुरूषांना देव
मानणाऱ्या, त्यांच्यावर अवलंबून रािणाऱ्या स्त्रस्त्रयांना त्यांच्या मानहसकतेतून बािेर काढून
स्वबळावर उभी करू पािते.



स्त्रीवादी चळवळीचा इहतिास

• स्त्रीवादी हवचारसरणीची सुरूवात आहण ती समाजात रूजवणे िी अथाततच सोपी गोष्ट नव्हती.त्यासाठी अनेक
स्त्रस्त्रयांना मोठा लढा द्यावा लागला आिे. अनेक स्त्रस्त्रयांच्या चळवळीतून, वैचारीक आहण कृतीिील
योगदानातून स्त्रीवाद िी हवचारसरणी आज जगात सवतमान्य झाली आिे. 

• या हवचारसरणीचा उगम कसा झाला, कोणी त्यासाठी हजद्दीने लढा हदला, कोणी या हवचारसरणीची सैिांहतक
मांडणी केली, या हवचारसरणीला प्रहतष्ठा हमळवून हदली िे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

• वेगवेगळ्या देिांत िी चळवळ वेगवेगळ्या काळात उदयाला आली आिे.साधारणतः १७व्या ितकापासून या
चळवळीचा इहतिास सांगता येतो.अमेरीका, युरोपातील फ्ांस,इंगं्लड, जमतनी िी प्रगत, आधुहनक हवचारसरणी
सवतप्रथम स्वीकारणारी राष्टर े स्त्रीवादी चळवळीची उगमस्थाने ठरली आहण नंतर वसाितवादातून
स्त्रीस्वातंत्र्याचा िा हवचार द.अमेरीका,आहिया व आहफ्का खंडात प्रसारीत झाला आिे.

• हवहवध देिात स्त्रीस्वातंत्र्याचा उद्गार करणाऱ्या, आवाज उठवणाऱ्या स्त्रस्त्रया कोण िोत्या ते थोडक्यात समजून
घेऊ.



मागातरेट बेंटन आहण मेरी वुलस्टोन क्राफ्ट

१७९२ साली ‘व्हेंविकेशन ऑफ दी राईटस ऑफ

वुमेन’ िा गं्रथ हलहिणाऱ्या मेरी क्राफ्ट यांनी फ्ें च

राज्यक्रांतीतून पुढे आलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या

मूल्यांच्या संदभातत स्त्रीस्वातंत्र्याची मागणी केली.

१९०६ मधे्य वुमन्स सफे्जेट चळवळ फ्ान्समधे्य सुरू

झाली.

१६७४ साली मागातरेट बेंटन यांनी मेरील ंड

हवधानसभेत अमेरीकन स्त्रस्त्रयांना स्थान आहण

मतदानाचा िक्क हमळावा अिी मागणी केली. 

ती फेटाळली गेली.गृहिणीनंा त्यांच्या

घरकामाचा मोबदला हदला जावा अिी

मागणीिी अमेरीकन स्त्रस्त्रयांनी केली िोती.



अमेरीका व इंगं्लडमधील स्त्रीस्वातंत्र्य चळवळ

• अँजेल्ना हग्रम्के, एहलझाबेथ सँ्टडस्टोन अिा
अमेरीकेतील अनेक काळ्या- गोऱ्या स्त्रस्त्रयांनी एकत्र
येऊन १८४८ साली स्त्रस्त्रयांना हिक्षण,अथातजतन, 
मतदानाचा िक्क हमळावा यासाठी जाहिरनामा
प्रहसि केला.िा लढा अनेक वषे चालू राहिला.१८९०
मधे्य अमेरीकेतील कािी राज्यांनी स्त्रस्त्रयांना
मतदानाचा िक्क हदला.स्त्रस्त्रया नोकरी करू
लागल्या.१९१८ मधे्य अमेरीकेन घटनेने स्त्रस्त्रयांना
मतदानाचा िक्क मान्य केला.

१८६९ साली जॉन सु्टअटत हमल यांनी ‘दी सबे्जक्शन

ऑफ वुमन’ िा गं्रथ हलहून हिटीि पालतमेंटमधे्य

स्त्रस्त्रयांच्या मताहधकाराची मागणी केली.पण िी मागणी

मान्य झाली नािी.१९०१ मधे्य असी मागणी पुन्हा केली

गेली पण ती फेटाळली गेली.



व्हहजतनीया वुल्फआहण हसमॉन दी बोव्हा

१९१९ मधे्य व्हहजतनीया वुल्फ या

हिटीि लेस्त्रखकेने ‘ए रूम फॉर

वन्सओन’ िे पुस्तक हलहून

स्त्रस्त्रयांना त्यांच्या हवकासाला वाव

हदला पाहिजे अिी भूहमका

मांडली.

१९४९ मधे्य हसमॉन दी बोव्हा या फ्ें च लेस्त्रखकेने ‘दी सेकंि

सेक्स’ िे पुस्तक हलहून कोणी बाई म्हणून जन्माला येत नािी

हतला समाज बाई घडवतो असे हवधान केले. समाज बाईची

हवहिष्ट दुबळी, दुय्यमतेची मानहसकता घडवण्यास कारणीभूत

आिे िे हतने स्पष्ट िब्ांत सांहगतले. तसेच स्वतंत्र िोऊ

पािणाऱ्या स्त्रस्त्रयांना कोणत्या मानहसक टप्प्यांतून जावं लागेल

आहण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने स्त्री खरोखर स्वतंत्र किी िोऊ

िकेल िेिी बुव्हा यांनी स्पष्ट केले. हसमऑनच्या पुस्तकाने

स्त्रीवादी कायतकत्याांच्या हपढ्या घडवल्या.



बेट्टी हफ्डन आहण केट हमलेट

१९६३ साली ‘फेवमनाईन वमस्टिक’ िे पुस्तक

हलहून बेट्टी हफ्डन यांनी स्त्रीचे व्यस्त्रिमत्त्व गूढ

वगैरे नसून हतच्यावरील सामाहजक दडपणांमुळे

हतची हवहिष्ट मानहसकता बनलेली असते िे

स्पष्ट केले.या पुस्तकाच्या ५० लाख प्रती

खपल्या.

केट हमलेटचा फायर िँड फेहमहनस्ट असा

उले्लख केला जातो. हतच्या ‘दी सेकु्शअल

पॉवलवटक्स’ या गं्रथाने स्त्री िी देखील माणूस

आिे आहण हतलािी पुरूषाप्रमाणे लैंहगक

भावना असतात िे उघडपणे बोलून दाखवले. 

वषातनुवषे स्त्रस्त्रयांना लैंहगक दृष्ट्या दुबळे ठरवून

पुरूषांनी त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे

राजकारण केले आिे असा आरोपच केट

हमलेटने केला.



स्त्रीवादीचें गट

• स्त्रीवादी चळवळीचे धे्यय एकच असले तरी जगभरातल्या स्त्रस्त्रयांचे प्रश्न
सारखेच नािीत. हविेषतः गोऱ्या आहण काळ्या स्त्रस्त्रयांचे प्रश्न, सवणत, दहलत , 
आहदवासी स्त्रस्त्रयांचे प्रश्न यामधे्य खूपच तफावत आिे. प्रते्यक गटाची आपले
प्रश्न मांडण्याची पित,त्याकडे पािण्याची हवचारसरणीिी वेगळी आिे. त्यामुळे
स्त्रीवादी चळवळीतिी गट आिेत. उदा. कृष्णवणीय स्त्रस्त्रयांचा गट,मार्क्तवादी
स्त्रीवादी,जिाल स्त्रीवादी, हवद्रोिी स्त्रीवादी इ.

• मिाराष्टर ातिी मध्यमवगीय स्त्रस्त्रयांचे प्रश्न आहण कष्टकरी, कामकरी, 
आहदवासी,िरीरहवक्रय करणाऱ्या स्त्रीचे प्रश्न यात फरकआिे. मुस्त्रिम
स्त्रस्त्रयांचे प्रश्न हभन्न आिेत. त्यामुळे या स्त्रस्त्रयांच्या संघटनािी वेगळ्या आिेत.



प्राचीन भारतातील स्त्रस्त्रया आहण पुरूषसत्ताक व्यवस्था

• भारतीय समाजव्यविारांवर धमातचा पगडा पूवातपार आिे. हिंदू धमतगं्रथांनी ‘नही स्त्री स्वातंत्र्यम अहहती’ 
(मनुसृ्मती) स्त्रस्त्रयांना स्वातंत्र्य नाकारले िोतेच. ‘स्त्रीबुद्धी प्रलयम गतः’ म्हणजे स्त्रस्त्रयांनी आपली बुिी
वापरली तर प्रलय येईल अिा िब्ांत प्राचीन धमतगं्रथांनी स्त्रस्त्रयांची िेटाळणी केली िोती.

• स्त्रीकडे पािण्याचा हिंदू धमातचा दृहष्टकोन एक संतती हनमातण करणारी वसू्त असाच िोता. ‘के्षत्र के्षत्रज्ञ
न्याया’त स्त्री म्हणजे िेत आहण पुरूष त्या िेताचा मालक असे रूपक योजलेले हदसते.तर ‘बीजके्षत्र न्याया’त
स्त्री म्हणजे एक बीज साठवायची कणगी आहण या पुरूष या कणगीचा मालक अिाप्रकारे रूपक वपरलेले
हदसते. यावरून स्त्रस्त्रयांकडे पािण्याचा हिंदू धमातचा दृहष्टकोन ती केवळ एक पुरूषाच्या मालकीची वसू्त
असाच िोता िे स्पष्ट िोते.

• लोपामुद्रा, गागी,मैते्रयी अिी हवद्वान स्त्रस्त्रयांची नावे हिंदू धमातत घेतली जात असली तरी ती अपवादात्मकच
असावीत. सवतसामान्य स्त्रस्त्रयांना दुय्यम स्थान असावे िे स्पष्ट िोते.

• हिंदंूना पुज्य असणाऱ्या रामायणात सीतेला अग्नीहदव्य करायला लावणारा आहण िेवटी तर हतच्या चाररत्र्यावर
संिय घेऊन हतला एकाकी करणारा,हतचा त्याग करणारा राम िे हचत्र स्त्रस्त्रयांवरील अन्यायाचे प्रहतकच ठरते. 
मिाभारतात तर द्रौपदीला द्युतात मालमत्ता म्हणून लावणारे आहण कौरव हतचे वस्त्रिरण करत असताना
िांत बसून रािणारे पांडव िे तर स्त्रस्त्रयाना किी अपमानास्पद वागणुक हदली जात असे त्याचे उदािरणच
आिे.

• काहलदासासारख्या मिाकवीच्या िाकंुतल या काव्यातिी िकंुतलेचा उपभोग घेऊन नंतर सोहयस्करपणे हतला
हवसरून गेलेला दुषं्यत राजा पािायला हमळतो. त्यावरूनिी स्त्रस्त्रयांना केवळ उपभोग्य वसू्त इतकेच स्थान
प्राचीन भारतीय समाजात असावे िे स्पष्ट िोते.



वसाितकालीन मिाराष्टर आहण स्त्री समतेची जाहणव

• प्राचीन, मध्ययुगीन आहण बिमनी काळातिी मिाराष्टर ातील स्त्रस्त्रयांची स्त्रस्थती सामान्यतः
उपेक्षीतच असावी असे म्हणता येईल. वारकरी संतांमधे्य मुिाबाई, जनाबाई, बहिणाई
अिी कािी स्त्रस्त्रयांची नावे येतात. तसेच मिानुभाव पंथात मिदाईसेचे नाव घेतले जाते. पण
िे केवळ अपवाद आिेत. हिवाय या स्त्रस्त्रयांना मोक्षाची ओढ िोती. त्या अलौकीक मुिी
हमळालेल्या स्त्रस्त्रया िोत्या. सवतसामान्य स्त्रस्त्रयांना त्यांच्या लौकीक जीवनात मात्र उपेक्षा, 
मानिानी, कष्ट िेच वायाला येत असावेत.

• इंग्रजांनी भारतात वसाित केल्यानंतर जी हिक्षणव्यवस्था मिाराष्टर ात व संपूणत भारतात लागू
झाली त्याचा पररणाम म्हणून नवहिहक्षतांचा एक वगत १९व्या ितकाच्या उत्तराधातत हनमातण
झाला. या नवहिहक्षतांना इंग्रज स्त्रस्त्रयांप्रमाणे आपल्या कुटंुबातील स्त्रस्त्रयांनािी हिक्षण घेता
आले पाहिजे, समाजात सन्मानाने वावरता आले पाहिजे िे जाणवू लागले.

• या जाहणवेतून मिात्मा फुले यांनी आपल्या पत्नी साहवत्रीबाई यांना हिकवले आहण त्यातून
स्त्रस्त्रयांच्या हिक्षणाचा मागत खुला झाला. (१८४८) 



मिाराष्टर ातील स्त्रीस्वातंत्र्य चळवळीची पे्ररणास्थाने

म.फुले यांनी साहवत्रीबाईंना

हिकवून स्त्रस्त्रयांना हिकवण्यास

प्रारंभ केला.त्यांनीच बालहवधवा

स्त्रस्त्रयांसाठी आश्रम सुरू करीन

त्यांना व त्यांच्या अनौरस मुलांना

आश्रय हदला.(१८४८)

गोपाळ गणेि आगरकर यांनी

स्त्रीहिक्षणाचा व हवधवांच्या

पुनहवतवािाचा आग्रि आपल्या

लेखनातून धरला. मुला मुलीनंा

एकत्र हिकवावे अिी भूहमका

मांडली.(१८९०)

पंहडता रमाबाई यांनी हवधवा

स्त्रस्त्रयांना स्वतःच्या पायावर उभे

रािता यावे यासाठी आयत महिला

समाज,(१८८१) िारदा सदन अिा

संस्था स्थापन करून हवधवांना

उपहजवेकेसाठी योग्य हिक्षणक्रम

सुरू केले.

मिषी कवे यांनी हवधवांच्या

हिक्षणासाठी एरंडवणे येथे आश्रम

सुरू केला.(१९०७) त्यानंतर श्रीमती

नाथीबाई दामोदर महिला

हवद्यापीठाची स्थापना केली.



मराठीतील प्रारंभीच्या स्त्रीवादी जाहणवेतून हलहिणाऱ्या लेस्त्रखका

ताराबाई वशंदे या मिात्मा

फुले यांच्या हवद्याहथतनी. 

त्यांनीस्त्री- पुरूष

तुलना(१८८२) िा हनबंध

हलहून सवतप्रथम

मिाराष्टर ातील सवतसामान्य

स्त्रीची व्यथा िब्बि

केली.त्यांचा हनबंध

सरवगुणसंपन्न स्त्रीला

कािीिी कतृतत्व न

गाजवणाऱ्या पुरूषापेक्षा

कमीपणाची वागणुक का

हमळते ? असा स्पष्ट सवाल

हवचारतो.स्त्रीवरील

अन्यायाची कैहफयतच

ताराबाईंनी मांडली आिे.

ववभावरी वशरूरकर या टोपणनावाने

ज्यांना हलिावे कळ्यांचे हनःश्वास (१९३३)

लागले त्या मालतीबाई बेडेकर.त्यांनी

सवतप्रथम तरुण हिकणाऱ्या मुलीचें अंतरंग, 

त्यांच्या मनातील कोवळ्या पे्रमभावना आहण

त्यांचे पे्रमभंग,त्यांची लग्न िोऊ न देणारे

स्वाथी आई बाप, हववाहित सुहिहक्षत स्त्रीचे

व्यहभचारी पती, पररत्यिस्त्रीचे भावहवश्व

असे स्त्रस्त्रयांचे अनेकांगांनी हचत्रण केले.



मराठीतील हवद्वान लेस्त्रखका

िॉ.इरावती कवे – समाजशास्त्रज्ञ, 

प्राध्यावपका

मराठी लोकांची संसृ्कती (१९५१)हा

गं्रथ वलवहला.

युगांत हा महाभारतातील

व्यस्टिरेखांचा वेगळ्या दृविकोनातून

शोध घेणारा गं्रथ वलवहला.पररपूती, 

गंगाजल हे लवलतगद्य संग्रह वलवहले.

दुगाहबाई भागवत-ववचारवंत, 

भाषाअभ्यासक, बौद्ध

जातककथा

अभ्यासक,लोककथा

अभ्यासक. व्यासपवह

(१९६२) हा महाभारतातील

व्यस्टिरेखांचा शोध घेणारा

गं्रथ वलवहला. लवलतगद्य

लेखन केले.

कुसुमावती देिपांडे,मराठी

कादंबरीचे पहिले

ितक(१९५३) िे

समीक्षात्मक पुस्तक आहण

मोळी, दीपदान, दीपकळी

यासारखी लहलतगद्य हलहून

कुसुमावतीबाईंनी आपला

ठसा उमटवला



१९७५ मिाराष्टर ातील स्त्रीवादी चळवळीला नवे रूप

• १९७५ िे जागहतक महिला वषत म्हणून जािीर झाले आहण त्याहनहमत्ताने मिाराष्टर ातील कािी
स्त्रस्त्रयांनी स्त्रीमुिी संघटना िी संस्था स्थापन केली. मीना देवल, छाया दातार, िारदा साठे, 
ज्योती म्हापसेकर असा त्या स्त्रस्त्रया िोत्या.याच स्त्रस्त्रयांनी मुलगी झाली िो िे पथनाय
मिाराष्टर ात सवतदूर सादर करून सवतसामान्यांच्या मनात मुलीबद्दल असलेली नकारात्मक
मानहसकता बदलण्याची चळवळ सुरू केली.संघटनेची ढाल एकीची तलवार आमच्या िाती
आता िाय िो, आम्ही कोणाला डरणार नाय िो या गाण्यातून स्त्रीमुिी संघटनेने जणू
मिाराष्टर ातील सवत स्तरांतील स्त्रस्त्रयांना एकत्र येण्यास आहण अन्यायाहवरूि लढण्यास बळ
हदले

• याच काळात स्त्रीमुिीची पे्ररक ललकारी, बायजा या स्त्री संघटनांच्या मुखपत्रांनीिी
स्त्रस्त्रयांमधे्य जागृती हनमातण केली.

• पुढील काळात पुण्यात हमळून साऱ्याजणी िे स्त्रस्त्रयांचे लेखन प्रहसि करणारे आहण त्यांच्या
प्रश्नांवर चचात करणारे माहसक हवद्या बाळ यांनी सुरू केले जे आजिी प्रहसि िोत असते. 



िारदा साठे, 

स्त्रीमुिी संघटनेच्या संस्थापक

ज्योती म्हापसेकर,

मुलगी झाली िो पथनाय

छाया दातार,स्त्रीवादी हवचारवंत

हवद्या बाळ,

स्त्रीवादी हवचारवंतआहण

हमळून साऱ्याजणी माहसकाच्या

संपादक

मीना देवल, स्त्रीवादी कायतकत्यात



१९८० नंतरच्या मराठीतील स्त्रीवादी लेस्त्रखका

गौरी देशपांिे- मराठीतील स्त्रस्त्रयांच्या

अहभव्यिीला मुि करणारे

कादंबरी, कथा लेखन.एकेक पान

गळावया, दुस्तर िा घाट, उत्खनन, 

तेरूओ,गोफ अिा कादंबऱ्या आहण

आिे िे असं आिे िा

कथासंग्रि.हवंचुणीचे धडे िे

लहलतगद्य.इंग्रजी बालकथांचे हवपुल

भाषांतर

सावनया या टोपणनावाने

हलहिणाऱ्या सुनंदा

बलरामन.भुहमका, वलय िे

कथासंग्रि. 

स्थलांतर,अवकाि,आहमयोगो

अिा कादंबऱ्या.आत्मभान

आलेल्या स्वतंत्र िोऊ पािणाऱ्या

स्त्रस्त्रयांची आंतरीक स्त्रस्थती िब्बि

करणारे लेखन

वप्रया तेंिुलकर- जाहिरात, माहलका, नाटक, 

हचत्रपट अिा हवहवध के्षत्रांचा अनुभव घेतलेली. 

व्यापक सिानुभाव असणारी लेस्त्रखका.ज्याचा

त्याचा प्रश्न,जावे त्यांच्या वंिा, पंचतारांहकत िे

कथासंग्रि.



समकालीन स्त्रीवादी लेस्त्रखका

• मेघना पेठे.आधुहनक काळातील स्त्रीच्या आकांक्षा, 
संघषत,हतची लैंहगकता, सवत स्तरांतील स्त्रस्त्रयांच्या
प्रश्नांकडे सिानुभूतीने पािण्याचा दृहष्टकोन यांच्या
कथांतून जाणवतो. िंस अकेला, आंधळ्याच्या गायी िे
कथासंग्रि आहण नाहतचरामी िी कादंबरी

• कववता महाजन-सामाहजक कायतकत्यात आहण
कवहयत्री, लेस्त्रखका. ि िी पहिली कादंबरी. आजिी
स्त्रीला ि उच्चारायला भय वाटते िे स्पष्ट मांडणारी. 
हभन्न िी दुसरी कादंबरी. एडसग्रस्त स्त्रस्त्रया, वेश्या , 
सामाहजक कायतकत्यात स्त्रस्त्रयांचे हभन्न अनुभवहवश्व
उलगडून दाखवणारी कादंबरी.



दहलत, आहदवासी स्त्रस्त्रयांची आत्मकथने

• मध्यमवगीय स्त्रस्त्रयांपेक्षा वेगळ्या समस्ांना तोडं द्यावे लागल्याने दहलत स्त्रस्त्रयांच्या आत्मकथनातील
अनुभवहवश्व , त्यांचे संघषत , त्यांचे हवद्रोि आहण त्यांची भाषािैली अगदी वेगळी आिे.

• बेबी कांबळे यांनी हलहिलेले हजणं आमचं िे आत्मकथन त्यांच्या स्त्री म्हणून केलेल्या संघषातचे वणतन जेवढे
करते त्यापेक्षािी अहधक एक दहलत म्हणून त्यांच्या वायाला आलेली उपेक्षा, दाररद्र्य, कष्ट यांचे हचत्रण
करते.िीरा बनसोड यांनी हफयातद या काव्यसंग्रिातून हिकलेल्या दहलत स्त्रीच्या वायाला अजूनिी येणारी
उपेक्षा व्यि केली.

• िांताबाई कांबळे यांचे माज्या जल्माची हचत्तरकथा यांनीिी आपल्या आत्मकथनात दहलतत्वािी आहण
पुरूषप्रधान समाजव्यवस्थेिी हदलेला लढा मांडला आिे.

• हसंधुताई सपकाळ यांनी मी वनवासी िे आत्मकथन हलहून एका पररत्यिस्त्रीने केलेले समाजकायत
लोकांसमोर ठेवले.तर जनाबाई हगऱ्िे यांनी भटक्या हवमुिस्त्रीची पररस्त्रस्थती मरणकळा या आत्मकथनात
मांडली.

• कुमुद पावडे यांनी अंतःस्फोट या आपल्या आत्मकथनात सवणत, मध्यमवगीय स्त्रस्त्रयांना आपल्यासारख्या
दहलत स्त्रस्त्रयांच्या प्रश्नाचे भानिी कसे नसते याबद्दल खंत व्यि केली आिे.

• मुिा सवतगौड यांचे हमटलेली कवाडे,उहमतला पवार यांचे आयदान ,नाजुबाई गाहवत या आहदवासी स्त्रीचे
आदोर या आत्मकथनांतून व्यि झालेल्या स्त्रीवादी जाहणवा कृष्णवणीय स्त्रस्त्रयांच्या स्त्रीवादी जाहणवांप्रमाणेच
तीव्र, जिाल आिेत.हवद्रोिाची, संघटीत िोऊन लढा देण्याची जाहणव आहण उपेके्षची वेदना या आत्मकथनांत
व्यि िोते.



बेबी कांबळे-हजणं आमचं

हसंधुताई सपकाळ- मी वनवासी

कुमुद पावडे- अंतःस्फोट

िीरा बनसोडे-हफयातद

जनाबाई हगऱ्िे- मरणकळा



धन्यवाद!

हमळून साऱ्याजणी!


