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तसंच त्ांच्ा वाटेविचे सोबती पुष्ा िावे, सुनमत्ा िावे, गेल 
ऑम्ेट, सतीश काळसेकि, नवलास सोिावणे, एि. डी. 

पाटील, अनिल अवचट आणण परिवत्तिाची  मशाल धगधगत 
ठेवणाऱया इति अिेक ज्ात अज्ात व्यक्तींच्ा स्मृतीला... 

परिवत्तिाची ही मशाल अशीच धगधगत ठेवू  
या वचिासह अप्तण!

विद्यातयाईंच्या प्रसन्न  स्मृतीलया... 
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विद्या बयाळ अध्यासन प्रकल्प
 - झलक -

'मिळून साऱ्ाजणी'चा ३१ वा वर्धापन दिन ९ ऑगस्ट २०२० रोजी साजरा झाला. त्ामनमित्ाने िाससकाच्ा संस्ापक-संपािक स्मृमिशेष मवद्ा 
बाळ ्ांच्ा स्मृिीला अभिवािन करण्ाच्ा हेिूने ्ा िाससकानं सािासजक, वाङ्म्ीन आणण सांस्मृ मिक क्ेत्ाि दिलेल्ा ्ोगिानाचा अभ्ास 

करणारा 'मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्प' सुरु केला गेला. ्ा प्रकल्पाच्ा प्रिुख गीिाली मव िं आणण सिन्व्क सुवणधा िोरे आहेि ्ा प्रकल्पाची 
उद्दिष् ेअशी होिी - 

  मवद्ा बाळ ्ांनी िाससकाच्ा िाध्िािून वाचकांबरोबर सुरु केलेला संवाि आणण त्ाचे ऐमिहाससक ्ोगिान / स्ती प्रश्ांची िांडणी 
करण्ािर्ील मिळून साऱ्ाजणीचे ्ोगिान अभ्ासणे. 

  िाससकाने ३१ वषधाि घेिलेल्ा वेगवेगळ्ा मवष्ांची आणण उपक्रिांची चचद्कत्ा करणे. 
  िाससकाचा िजधा उंचावून िमवष्ािील िाससकाची वाटचाल िििार व्ा्ला ििि करणे. 

  िाससक आणण वाचक ्ांच्ािर्ील संवािाचा अभ्ास आणण िमवष्ािील वाटचालीचा वेर् घेणे.
 'साऱ्ाजणीच्ा अक्रवाटा' ्ा शीष्षकाने हा अभ्ास प्रकल्प नुकिाच पूण्ष झाला. ्ा प्रकल्पाची  ही झलक. 'मिळून साऱ्ाजणी'िध्े गेल्ा ३१ 
वषधाि प्रससद्ध झालेल्ा सादहत्ाचा िागोवा घेणाऱ्ा मवस्मृि लेखांची त्ा त्ा लेखकांनी करून दिलेली ओळख ्ाि वाचा्ला मिळेल. संपूण्ष 

अभ्ास प्रकल्प लवकरच उपलब्ध होईल

'सयाऱ्याजणी'च्या अक्षरियाटया
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‘मिळून साऱ्ाजणी' िाससकाच्ा संस्ापक संपािक मवद्ा 
बाळ ्ांचं ३० जानेवारी २०२० रोजी िःुखि मनर्न झालं. 

त्ांच्ा मनर्नाच्ा िःुखाच्ा गडि छा्ेिून साऱ्ाजणीचा शोकाकुल 
पररवार बाहेर पडण्ाआर्ीच कोरोना िहासा्ीचा मवळखा संपूण्ष 
जगाला पडला. ्ा अिूिपूव्ष पररस्स्िीि एद्प्रल िे जुलै २०२०चे 
मिळून साऱ्ाजणीचे अंक प्रकासशि करिा आले नाही. साऱ्ाजणीचा 
एकमिसाव्ा वर्धापन दिनाचा ऑगस्ट २०२०चा अंक िात् अनेक 
मवघ्न पार करून प्रकासशि केला. त्ाच्ा प्रकाशनाच्ा ऑनलाईन 
का््षक्रिाि मवद्ािाईंची स्मृिी जागवण्ाची सज्षनशील, मवर्ा्क 
कमृ िी करण्ाचा संकल्प 'साऱ्ाजणी'नं केला. िो संकल्प म्हणजे 
मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्प. िो संकल्प वास्वाि पूण्ष होण्ासाठी 
पररिल आणण प्रिोि चौर्री फाउंडेशननं आभ््षक सहाय्य केलं 
त्ाबदिल त्ांचे शिशः आिार!

मवद्ा बाळ म्हणजे 'मिळून साऱ्ाजणी' असं पकं् सिीकरण 
सिाजिानसाि रुजलेलं आहे. म्हणून ्ा प्रकल्पांिग्षि मिळून 
साऱ्ाजणी िाससकानं गेल्ा एकिीस वषधाि सािासजक, वाङ्््ि्ीन, 
राजकी् आणण सांस्मृ मिक क्ेत्ाि का् ्ोगिान केलं ्ाचा लेखा-
जोखा घेणारा समवस्र अभ्ास करण्ाचं ठरलं. हा अभ्ास शास्तोक् 

पद्धिीनं व्ावा ्ासाठी सामवत्ीबाई फुले पुणे मवद्ापीठािल्ा स्ती 
अभ्ासकें द्ाच्ा संचालक डॉ. अनघा िांबे आणण प्राध्ापक डॉ. स्ािी 
िेहाडरा् ्ांनी िोलाचं िाग्षिश्षन केलं. त्ांच्ा बरोबरीनं सेंट िीराज 
िहामवद्ाल्ाच्ा सिाजशास्त मविागाच्ा प्रिुख डॉ. वैशाली दिवाकर 
आणण वमृत्पत् मविागाच्ा प्रिुख डॉ. उज्ज्वला बववे ्ांनीही वेळोवेळी 
िहत्त्वाचं िाग्षिश्षन केलं. साऱ्ाजणीच्ा वाङ््ि्ीन ्ोगिानासंििधाि 
एसएनडीटी िहामवद्ाल्ाच्ा िराठीच्ा मविाग प्रिुख प्रा. डॉ. रेखा 
इनाििार साने, मनवमृत् प्राचा््ष डॉ. असश्वनी र्ोंगडे िसंच  प्रा. सीिाराि 
आणण प्रा. सीिा गोसावी ्ांच्ा बरोबरच्ा अभ्ासपूण्ष चचधा ्ा 
अभ्ासाला ्ोग्य दिशा िेणाऱ्ा ठरल्ा. अभ्ास सखोल होण्ासाठी 
िाससकाच्ा सव्ष सादहत्ाचं िोन िीन पािळ्ांवर वाचन आणण 
मवश्ेषण झालं.

एकिीस वषषांिल्ा 'साऱ्ाजणी' िर्ल्ा अिाप सादहत्ाचा 
अभ्ास शास्तोक् पद्धिीनं सुरळीिपणे पार पाडण्ासाठी प्रकल्प 
सिन्व्क डॉ. सुवणधा िोरे दहनं कळीची िूमिका मनिावली. जाि-
वगगी् जाणणवांचं िीक्ण टोकिार आकलन असणाऱ्ा, स्ती वािाचा 
सखोल अभ्ास केलेल्ा ्ा िरुण िैद्त्णीकडून हा प्रकल्प करिाना 
'साऱ्ाजणी'ला बरंच काही सशकिा आलं. लॉकडाऊनच्ा पवधाि 

(ऑगस्ट १९८९ ते जुलै २०१९) 
एक प्रवास : आत्मभान, समाजभान आणि मािूसभान जागवण्ाचा!

'ती' 'ते' आणि 'तो' यांचा स्वतःशी आणि परस्परांशी नव्ानं संवाद होण्ासाठी... माससक नवे् चळवळ!

'सयाऱ्याजणी'च्या अक्षरियाटया
रीताली वव. मं.
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अनेक अडचणी- सिस्ांवर िाि करि ऑनलाईन पद्धिीनं मिळून 
साऱ्ाजणी िाससकािील सिग्र सादहत्ाची सूची करण्ाचं िोठं 
काि मिनं केलं. त्ाि मिचा जोडीिार ॲड. आकाश साबळे ्ानं मिला 
सहाय्य केलं हे आवजू्षन सांगा्ला हवं. एकिीस वषषांिील सादहत्ाची 
सािासजक, राजकी्, वमृत्ांि, सिरं, क्ा, कमविा, संवाि, व्ंगचचत्ं 
इ. वग्षवारी करून अभ्ासकांच्ा मवष्ानुसार त्ांच्ाकडे पोहोचिं 
करणं हे लॉकडाऊनच्ा काळाि फारच सजकीरीचं होिं. पण सुवणधानं 
िे चोखपणे पार पाडलं. मिच्ा ओळखीनं संध्ा गवळी, दिपाली 
चव्ाण, श्ीकांि ढेरंगे, आकाश साबळे, नीसलिा गावडे असे िरुण 
अभ्ासू संशोर्क साऱ्ाजणीच्ा पररवाराि सािील झाले ्ाचा खूप 
आनंि आहे. इ्ून पुढंही िे साऱ्ाजणीशी जोडलेले राहिील असा 
मवश्वास वाटिो, ्ांच्ाबरोबरीनं साऱ्ाजणी पररवारािल्ा मित्िैद्त्णी 
सररिा आवाड, सुनीिा िागवि, वंिना पलसाने, वसुर्ा जोशी, वैशाली 
जोशी, अिरना् ससगं, िीपाली जंगि, शीिल साठे ्ांनीही अमिश् 
पररश्िपूव्षक काि करून समवस्र द्टपणं काढून चचद्कत्कपणे 
मवश्लेषण करून दिलं. िारिी पांडे, मनसलिा बोरवणकर, प्रिोदिनी 
वडके-कवळे ्ा मिन्ी प्रभ्ि ्श लेखखकांनी साऱ्ाजणीिल्ा 
क्ांचा सखोल अभ्ास करून चचकीत्क आढावा घेिला. त्ा 
अभ्ासाचा संिि्ष घेि प्रा. डॉ. रेखा इनाििार साने ्ांनी लेख सलहून 
दिला.

जागमिकीकरणाची सुरुवाि असणाऱ्ा मवसाव्ा शिकािलं 
िहत्त्वाचं शेवटचं िशक आणण एकमवसाव्ा शिकािल्ा आरंिीच्ा 
िोन िशकांच्ा सािासजक, राजकी्, सांस्मृ मिक आणण आभ््षक 
उल्ापाल्ीचा हा कालावर्ी आहे. ्ा काळािला िैलाचा िगड 
ठरावा अशा मिळून साऱ्ाजणी िाससकाचा चचद्कत्क अभ्ास 
होण्ाचं सिाजशास्ती् िहत्त्व का् आहे हे प्रा. वैशाली दिवाकर 
्ांच्ा द्टपणाि जरूर वाचा.

्ा अभ्ासािून खूप िोठ्ा प्रिाणावर प्रा्मिक पािळीवरचा 
िहाका् मविा ि्ार झाला आहे हे सांगिाना अभििान वाटिो. सव्ष 
अभ्ासकांना हॅटस् ऑफ! सक्ि िाणूसपणाकडे घेऊन जाणाऱ्ा 
साऱ्ाजणीच्ा अक्रवाटा द्किी िरू-िरू पसरल्ा आहेि ्ाची 
मवस््चद्कि करणारी जाणीव अभ्ासकांबरोबर 'साऱ्ाजणी'ला 
पण झाली. ्ा अक्रवाटा कर्ी मनमबड जंगलं नद्ा, आदिवासी पाडे 

पार करि िहाराष्ट्र ाबाहेर 'खबरलहरर्ा' पाशी पोचिाि. िर कर्ी 
अि्-राणी बंगच्ा 'मनिधाण'िध्े मवसाविाि. कर्ी राजर्ानी 
दिल्ीि र्डकून मि्ल्ा 'सहेली' आणण लेखखका संघ बरोबर 
बािचचि करिाि िर कर्ी पार सािासिुद्ापसलकडे अिेररकेिल्ा 
िैत्ीण आणण लंडनच्ा िहाराष्ट्र  िंडळाि जाऊन दहिगुज करिाि. 
्ा अक्रवाटांचं जाळं िहाराष्ट्र िर सव्ष सजले् व्ापून साऱ्ाजणीचे 
मवचारििू असणाऱ्ा गावोगावींच्ा प्रमिनीर्ींच्ा सोबिीनं िालुके, 
गाव-पाडे आपलेसे करिांि. खाच खळग्यांची ििा न बाळगिा 
िाणसा-िाणसांप्यंि पोचून संवाि सार्ण्ाचा प्र्त्न करिाि, कर्ी 
कर्ी ्ा अक्रवाटा मवचारप्रणाली, मवचारसरणी, 'इझि' इ.च्ा 
िुलिुलैय्याि गर-गर द्फरिाहेि की का् असं वाटेप्यंि मवमवर् 
क्ेत्ािल्ा, ग्रािीण शहरी, गरीब-श्ीिंि, िध्िवगगी्, ज्ेष्ठ िरुण, 
स्ती-पुरूष, LGBTIQ सिुहािल्ा िंडळींच्ा अनुिवक्नांच्ा 
्ा अक्रवाटा िुलिुलैय्याच्ा बाहेर पडिाि आणण सुरळीिपणे 
िाणूसपणाच्ा प्रवासाला िोकळ्ा होिाना दिसिाि. क्ा 
कमविांच्ा रम्य प्रिेशाि ्ा अक्रवाटा रेंगाळिाना दिसिाि. मिळून 
साऱ्ाजणी िाससकाच्ा एकिीस वषषांच्ा प्रवासािल्ा ्ा सव्षिरू 
पसरलेल्ा अक्रवाटा मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्पािुळे उजळून 
मनघाल्ा. आत्मिान, सिाजिान आणण िाणूसिान जागवणारा 
साऱ्ाजणीचा हा प्रवास रोिांचकारी आहे. ्ा प्रवासाि िेटलेली 
अनंि िाणसं, मवमवर् प्रकारचे ्ांबे, वळणं-वाकणं आणण बरंच काही 
वाचिाना आपणा सवषांना सिमृद्ध करणारा अनुिव मिळेल असा 
मवश्वास वाटिो. हा अनुिव मिळणं मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्पाला 
पररिल आणण प्रिोि चौर्री फौडेशननी अ््षसहाय्य केल्ािुळे 
शक्य झालं. त्ाबदिल पुन्ा एकवार त्ांचे िनापासून आिार. ्ा 
प्रकल्पासाठी आपला बहुिोल वेळ िेऊन पररश्िपूव्षक समवस्र 
अभ्ास आपल्ा द्टपणािून, लेखनािून सािर केलेल्ा सव्ष िज्ञ, 
संशोर्क, अभ्ासक िसंच साऱ्ाजणीच्ा का्धाल्ािले सहकारी 
व दहिचचिंकाचेही शिशः आिार ्ा सवषांच्ाच ऋणाि राहा्ला 
साऱ्ाजणीला आवडेल. साऱ्ाजणीच्ा ्ा अक्रवाटा र्ुंडाळा्ला 
वेळाि वेळ काढून अवश् ्ा.

 (मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्प प्रिुख)
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वि.सया.ची िैत्ी आणण बरंच कयाही...
सुिणणा िोरे

िाझी पी.एचडी पूण्ष झाली, कािाच्ा 
शोर्ाि होिे सोबि कोरोनाचे सावट 

असल्ाने काि मिळणे िसे अवघड वाटि 
असिाना, पुणे मवद्ापीठािील सामवत्ीबाई 
फुले स्ती अभ्ास कें द् ्ांच्ा संपकधािून 
‘मिळून साऱ्ाजणी’िध्े काि करण्ाची संर्ी 
उपलब्ध झाली. सुरुवािीला िनाि गोंर्ळ 
होिा. पुरोगािी विु्षळािील त्ािध्े आंबेडकरी 
चळवळीशी फार जुळवणूक नसलेले, 
िध्िवगगी्, उच्च जािी् स्तीवािी चौकटीि 
द्फरणारे अशी िाससकाची आणण िाससक 
चालमवणाऱ्ा लोकांमवष्ी िादहिी होिी. 
त्ािुळे आंबेडकरी दृद्ष्कोनािून िाझी स्िःची 
असलेली िूमिका ्ामवष्ी िाझी गळचेपी 
होईल का, असे िनाि होिेच. सििेच्ा 
लढाईिर्ील सव्ष वाटेकरी ्ांच्ासोबि 
संवािी पूल सांिाळि चळवळ राबवा्ला 
हवी, अशी िाझी िूमिका असल्ाने, पाहू्ा 
काि करून असाही अनुिव पिरी घेण्ाच्ा 
उदेिशाने ‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा ‘मवद्ा बाळ 
अध्ासन प्रकल्पा’ची सिन्व्क म्हणून 
जबाबिारी घेि गीिालीिाई ्ांच्ा सोबि 
प्रत्क् काि ऑगस्ट २०२० पासून सुरू केले. 

गीिालीिाई ्ांना सुरुवािीला स्ती-
अभ्ास कें द्ाच्ा एका का््षक्रिा िरम्यान 
िेटले होिे. त्ावेळी त्ा िरुण मवद्ा्गी ्ांचे 
लेखन शोर्ि आहेि, हे कळाले. ‘िू पी.एचडी 
करिे आहेस, िर िुझ्ा मवष्ाला र्रून 
लेख सलहून िे. आपण मि.सा.िध्े छापू्ा’, 
असे म्हणाल्ा. ्ोडे कौिुक आणण ्ोडे 
आश्च््ष वाटले ्ाकररिा की, एवढी िोठी बाई 
आपल्ासारख्ा नवसशख्ा व्क्ीला िेखील 
संर्ी िेऊ पाहिे.  त्ािुळे िी त्ांना िाझा 
बौद्ध स्तस्त्ांवरील लेख २०१५ िध्े दिला 
आणण िो छापून िेखील आला. ्ािुळे मिळून 

ची उजळणी करिाना मि.सा.च्ा व्ाप्ीची 
खोली िोजिा आली. ्ािुळे अभ्ासकांनी 
मि.सा.च्ा ्ोगिानाचे मवश्ेषण अभर्काभर्क 
वस्ुमनष्ठ पद्धिीने केले.

‘मिळून साऱ्ाजणी’ अंकाची ३१ वषषांची 
सूची करि असिाना मिसाच्ा का्धाची 
खरी ओळख होि गेली. ‘मिळून साऱ्ाजणी’ 
िाससक फक् मवचारांचे आिानप्रिान करणारे 
िाससक नाही, िर िैनंदिन जगणे आणण 
त्ािध्े प्रत्क् जगि असणाऱ्ा स्तस्त्ांशी 
बोलून त्ांचे बोल िाससकािून शब्बद्ध करि 
त्ांच्ा खऱ्ा प्रश्ांना वाचा फोडणारे आहे. 
ग्रािीण स्तस्त्ांिध्े जाऊन त्ांच्ासोबि गप्ा 
िारि स्तीत्ाच्ा चौकटीिील शोषणाला 
दृश्िा िेि त्ा शोषणाच्ा मवरोर्ािील 
जागमृिी त्ांच्ािध्े मनिधाण करून िेणे, 
त्ांचे िौमिक प्रश्, िानससक प्रश् ्ांना नव्ा 
वाटा िाखवि नव्ा आशावािी जगण्ाकडे 
स्तस्त्ांना पाहा्ला लावणे, मिळून साऱ्ाजणी, 
सखी िंडळ द्कंवा नारी सििा िंच सोबिी 
सा्ीिारांना घेऊन िहाराष्ट्र ािील अनेक 
िागाि पोचणे त्ांच्ाशी संवाि करणे. मि.सा.
ने सलखखि सार्ना सोबि सिाजािील ग्रािीण, 
शहरी आणण मवशेषिः िध्िवगगी् स्तीशी 
आपले बोलणे चालू ठेवि, स्तीवािी मवचार 
त्ांच्ा रोजच्ा जगण्ािर्ून साध्ा सोप्ा 
िाषेिून सिजावून सांगण्ाचा प्र्त्न मि.सा.
च्ा िाध्िािून मवद्ािाईंनी सुरू केला त्ाला 
अभर्क खिपाणी घालि पुढे नेण्ाचे काि 
गीिालीिाई करि आहेि. एका अ्धाने स्ती, 
पुरुष आणण िे ्ांची चळवळ, मवचार, चचिंन 
आणण िनन ्ािून उिे राहणारे सजवंि असे 
िाससक.

मिळून साऱ्ाजणी िाससकािध्े अभर्क 
संमिश् वाचक, लेखक, संपािकी् िंडळ, 

साऱ्ाजणी सोबि आणण गीिालीिाई ्ांच्ा 
सोबिच्ा िैत्ीला मि्ूनच खरी सुरुवाि 
झाली असे म्हणू शकिो.  मवद्ा बाळ अध्ासन 
प्रकल्प िेखील आिचा online िोड िर्ून 
सुरू झाला. त्ावेळी करोना संकटािुळे प्रत्क् 
िेटिा ्ेि नसे. िग का् गीिाली िाई आणण 
िी फोनवरून प्रकल्पाला र्रून संवाि करू 
लागलो आणण हळूहळू त्ांनी अगिी वाक्य, 
शब् कसे आले पादहजेि हे िी िेि गेलेल्ा 
ररपोट्षिर्ून सशकमवले. त्ािुळे िाझे लेखन 
अचूकिेच्ा दिशेने होि रादहले. गीिालीिाई 
्ांनी खऱ्ा अ्धाने लेखन, चचधा, अगिी 
सािान्य स्तीच्ा लेखनाकडे कसे पाहावे ्ाची 
िोंडओळखच करून दिली असेही म्हणिा 
्ेईल. 

मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्पाच्ा 
मनमित्ाने गीिालीिाई ्ांच्ा सोबि चचधा 
होि गेल्ा, चचवेिून लक्ाि ्ेऊ लागले की, 
पूवगीच्ा मि.सा.च्ा िूमिकेला अभर्क र्क्ा 
न लागू िेिा, आजप्यंि मिसाच्ा पररघाि न 
आलेल्ा जािी् सिूहांना सािावून घेण्ाची 
िूमिका हळूवार चालू होिीच, २००९ पासून 
गीिाली िाई संपािक झाल्ा, िेव्ापासून 
सव्षसिावेशकिेचा र्ागा अभर्क मवस्ारलेला 
दिसून आला. प्रकल्पाच्ा मनमित्ाने मिसाचे 
सािासजक, सांस्मृ मिक आणण वाङ््ि्ीन 
्ोगिान अभर्क जवळून वाचिा आले, 
चाळिा आले. सशवा् अभ्ासक आणण 
प्राध्ापक वग्ष ्ांच्ा सोबि अभर्क बोलिा 
आले, गीिालीिाई ्ांनी संपूण्ष िोकळीक 
दिली असल्ाने अभ्ासक मनवडीिध्े अभर्क 
मिश् लोकेशनिर्ील अभ्ासकांचा सिावेश 
मिसा ्ोगिान मवश्ेषणाि झाला. काही 
अभ्ासकांना मिसा नव्ाने कळाले िर काही 
जुने असणारे मिसाचे अभ्ासक ्ांना मि.सा.
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विद्यातयाईंच्या प्रसन्न स्मृतीलया प्रेियाचया सलयाि!
गीतयाली वि. िं.

ऑद्फसिर्ील कि्षचारी वग्ष असण्ाची 
गरज आहे. उच्च िे िध्ि जािसिूहाचा 
प्रवेश सुरुवािीपासून आहेच ्ािध्े 
अभर्क पररघावरील लोकांचा प्रवेश मिळून 
‘साऱ्ाजणी’ला अभर्क व्ापक करू शकिो. 
परंिु ्ािुळे पूवगीचा वाचक िुटण्ाची 
शक्यिा उिी राहि असावी का? ्ािुळे 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ अजून िरी सांिाळि, 
चाचपडि पररघावरील लोक, प्रश् िसेच 
जािमवरोर्ी चळवळीशी जोडू पाहि आहे. 

्ािुळे अजूनही जािमवरोर्ी चळवळीिील 
वाचकवग्ष फारसा लािलेला दिसून ्ेि नाही. 
्ाची कारणे पाहिा जािमवरोर्ी चळवळीिील 
मवष्ांना अभर्क खोलाि जाऊन सिोर 
आणले नसल्ाने अनुबंर् ि्ार झाला नसावा 
असे वाटिे. उिा. खैरलांजी प्रकरण पाहिा, 
स्तस्त्ांच्ा दहसंेचा प्रश् हािाळिाना िसलि 
स्तीच्ा जािी् दहसंेची िीव्रिा मि.सा. खोलाि 
जाऊन िाखवू शकले नाही.

केवळ संपािकाने जािमवरोर्ी 

चळवळीशी िैत्िाव ठेवणे पुरेसे नाही असेही 
वाटिे. मि्ल्ा सिूहाशी मिसाच्ा िाध्िािून 
संवाि उिा करण्ाची आवश्किा आहे.  
कोणत्ाही चळवळीचे िुखपत् नसलेले िरीही 
िध्िवगगी् पुरोगािी, जािी् असा सशक्ा 
हे िाससक अजूनही का द्टकवून आहे, ्ाचा 
मवचार अभर्क करिा आला िर मि.सा.च्ा 
वाटचालीला नवे वळण ्ेऊ शकेल. 
 (मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्प सिन्व्क)

३० जानेवारी २०२२ ला मवद्ा बाळ ्ांच्ा मनर्नाला  
िोन वष्ष पूण्ष होणार मवद्ािाईंच्ा का्धाचा आणण 

व्क्क्ित्त्वाचा स्मृिीगंर् बकुल फुलांच्ा गंर्ाप्रिाणे दिवस 
जािाि िसा जास् जास् गदहरा होि जािो. एकीकडे हा 
स्मृिीगंर् दिलासा िेणारा असिो. िर िसुरीकडे मवरह वेिनेनं 
अस्स् करणारा असिो. स्मृमिशेष मवद्ािाईंच्ा का््षकिमृ्षत्ाची 
व्ापकिा आणण खोली मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्पांिग्षि 
अभ्ास करिाना सव्ष अभ्ासकांना स्स्मिि करणारी वाटली. 
्ा सव्ष अभ्ासकांची व्स्िा आणण करोना िहािारीच्ा डोंगरा 
एवढ्ा अडचणी ्ािुळे अभ्ासकांकडून लेख मिळवणं म्हणजे 
संपािकी् िगािा, सजदि, चचकाटी आणण कौशल् ्ाची पररक्ाच 

होिी. ्ा सव्ष गोष्ी पणाला लावून लेख मिळवण्ाि काही 
सन्ाननी् अपवाि वगळिा िला ्श आलं हे सांगिाना हा्सं 
वाटिं आहे.मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्पांिग्षि मिळून साऱ्ाजणी 
िाससकाच्ा ऑगस्ट १९८९ िे जुलै २०१९ ्ा कालावर्ीिील 
अंकािलं सादहत् िीन पािळ्ांवर वाचून त्ांचं चचद्कत्कपणे 
मवश्ेषण केलं आहे. त्ाचा ५००-६०० पानी िस्ावेज ि्ार झाला. 
त्ाचा शंिर पानी अहवाल 'साऱ्ाजणीच्ा अक्रवाटा'ला आभ््षक 
सहाय्य करणाऱ्ा पररिल आणण प्रिोि चौर्री फाऊंडेशनला 
सािर करा्चा आहे. त्ाची एक झलक ्ा अंकाि आहे. ही 
झलक संबंभर्ि व्क्तींच्ा छा्ाचचत्ांसह सव्षसिावेशक करणं 
म्हणजे जागेअिावी िारेवरची कसरिच होिी. सारांशांचे सारांश 
करिाना अनवर्ानानं काही चुकलं असेल िर अभ्ासकांनी िाफ 
करावं ही मवनंिी. 

हा अभ्ास ही एक  िििार सुरुवाि आहे. िो अभ्ास वाचून 
अनेक िरूण, ज्ेष्ठ ्ांना नवं कल्पनांचं सक्मिज गवसेल अशी 
आशा वाटिे.

्ा प्रकल्पाि सहिागी झालेल्ा सव्ष अभ्ासक, नारी 
सििा िंच, अक्रस्पश्ष ग्रं्ाल्, सखी साऱ्ाजणी, सा् सा् 
मववाह अभ्ास िंडळ आणण पुुरुष उवाच िर्ील सव्ष का््षकिवे, 
का्धाल्ीन सहकारी, दहिचचिंक आणण अ््षसहाय्य करणाऱ्ा 
पररिल आणण प्रिोि चौर्री फाऊंडेशन ्ा सवषांचे िन:पूव्षक 
आिार!

मवद्ािाईंच्ा स्मृिीला आिरांजली वाहण्ाची ही रीि कशी 
वाटली? जरूर कळवा वाट पाहिे आहे.

 (मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्प प्रिुख)
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िराठीिील अनेक नािवंि िाससकं 
आणण प्रकाशन संस्ा बंि पडि 

असिाना १९८९च्ा ऑगस्ट िदहन्याि िराठी 
िाससकांच्ा क्ेत्ाि ‘मिळून साऱ्ाजणी’ हे 
नवीन होिकरू िाससक िाखल झाले. हे फक् 
िाससक नव्िे, िर िो एक र्ाडसी प्र्ोग 
होिा, एक चैिन्यिा्ी प्रेरणा, एक लक्णी् 
घटना, एक आवाज, आणण सगळ्ाि िहत्त्वाचे 
म्हणजे बऱ्ाच अंशी स्तस्त्ांच्ा िनाि 
रुजलेली चळवळ होिी. कारण हे िाससक 
स्तस्त्ांशी संबंभर्ि होिे. कुटंुब आणण सिाजाि 
स्तस्त्ांवर होणाऱ्ा अन्या्ाला वाचा फोडणारे 
होिे. ्ा स्तस्त्ांच्ा जीवनक्ा वेगळ्ा होत्ा, 
त्ा काही सांगा्चा प्र्त्न करि होत्ा; पण 
त्ांचे ऐकणारे कोणी नव्िे, िसेच शोद्षि 
वगधािील जवळपास अदृश्च म्हणाव्ा 
अशा स्तस्त्ांना त्ांचे अनुिव िांडा्चे 
होिे. अगिी काटेकोर गुणमवशेषांच्ा दृष्ीने 
स्तीवािी ्ा शीष्षकाखाली िोडणारे हे िाससक 
कर्ीच नव्िे; पण स्तस्त्ांसाठी सिानिा 
आणण मनःपक्पािी व्वस्ेची िागणी करि 
सािासजक न्या्ाच्ा िुद्दांसाठी झटणारे 
होिे.

मवद्ा बाळ नावाच्ा एका ध्े्वेड्ा 
स्तीच्ा ध्ासािून हे िाससक आकाराला 
आले. संपािक म्हणून मवद्ािाई िाससकािील 
स्ंिांिर्ून सलदहल्ा आणण िांडल्ा गेलेल्ा 
गोष्ींसाठी ठािपणे उभ्ा रादहल्ा. गेल्ा 
िीन िशकाि ्ा िाससकाने शेकडो वाचक, 
लेखक, आणण का््षकत्षांचं जाळं मनिधाण 

विद्या बयाळ अध्यासन प्रकल्पयाचया आर्थिक चेहरया
पररिल चौधरी केलं्, िरुण वगधाबरोबर नािं जोडलं्, 

अनेक संवेिनशील पुरुषांना आपल्ा 
कािाि सहिागी करून घेिलं् आणण 
िहाराष्ट्र ािील सव्ष सजल्हािील छोट्ा छोट्ा 
िालुक्यांिध्े आपल्ा सशलेिारांची फळी 
मनिधाण केली्. सािासिुद्ापार आपला 
असा एक खास वाचकवग्ष मनिधाण करून, 
द्टकवून ठेवला आहे. मवभिन्न संवेिना 
आणण बौणद्धक जडणघडण असलेल्ा सव्ष 
स्रािील लोकांिध्े आपल्ाबदिल साित्ाने 
उत्ुकिा आणण रुची का्ि ठेवण्ािल्ा 
्ा िाससकाच्ा ्शाचेच हे द्ोिक आहे. 
गेल्ा काही वषधाि ्ा िाससकाने मवमवर्ांगी 
मवष्ांवरील लेख, िजवेिार आश्, िांडणी व 
द्डझाईन अशा सव्ष गोष्ींसाठी दिली जाणारी 
जवळपास ३० पाररिोद्षके पटकावली आहेि 
्ाि काही आश्च््ष नाही.

२०२०िध्े ‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा 
इमिहासाि िोन िहत्त्वपूण्ष घटना घडल्ा. 
प्रिीघ्ष काळ आजाराशी लढा िेऊन मवद्ा 
बाळ ्ांनी आपली इहलोकीची ्ात्ा 
संपमवली. ्ाच वषगी कोमवड िहािारीने संपूण्ष 
िानवजािीला मवळखा घािला. ्ा िोन्ी 
घटनांनी िाससकावर खोलवर आघाि केला. 
मवद्ािाईंच्ा िमृत्ुच्ा शोकािून सव्षजण 
सावरण्ाचा प्र्त्न करि होिे, िोप्यंिच हा 
िहािारीचा फेरा आला आणण त्ा रेट्ाि 
चार िदहन्यांसाठी िाससकाची छपाई बंि 
ठेवावी लागली. ‘साऱ्ाजणी’च्ा इमिहासाि 
प्र्िच असे काही घडले. अलीकडील गेल्ा 
िशकाि िाससकाचे व्वस्ापन बऱ्ापैकी 
मवकें दद्ि झाले असले, िरी आिा online 
पद्धिीने वेगळ्ा प्रकारे आश् िांडणी 
करावी लागली.आणण िाससकाच्ा द्डसजटल 
्ुगाचा प्रारंि झाला. द्डसजटल िाध्िांची 
वाढिी लोकद्प्र्िा, वाचकांचा घटिा वाचन 
कालावर्ी, छपाई िंत्ाच्ा वाढत्ा द्कििी 
अशा सव्ष कारणांिुळे ्ा िानांद्कि िाससकाचे 

अस्स्त् अजूनच र्ोक्याि आले. 
्ाच काळाि ‘मिळून साऱ्ाजणी’िील 

आश्ाचे आणण िहाराष्ट्र ािील सिाजावर ्ा 
िाससकाच्ा झालेल्ा प्रिावाचे पद्धिशीर 
संशोर्नात्मक मवश्ेषण झालेले नाही, असे 
जाणवले आणण जर असे िूल्िापन व्ा्चे 
असेल िर त्ासाठी आत्ापेक्ा िसुरी ्ोग्य 
वेळ असू शकि नाही, हा मवचार पुढे आला. 
मवद्ा बाळ ्ांच्ा िमृत्ूनंिर िाससकासाठी 
एका पवधाचा अस् झाला आणण त्ाचवेळी 
अभर्काभर्क द्डसजटल का््षप्रणालीकडे 
नेणारा सांर्ेबिलही सुरू झाला. 

मवद्ािाईंच्ा स्मृिीस अभिवािन 
करण्ाचा आणण िहाराष्ट्र ािील प्रगल्भ, 
बुणद्धिान वाचकांच्ा, िुख्त्े स्तस्त्ांच्ा 
आ्ुष्ािील त्ांच्ा ्ोगिानाचे स्रण 
करण्ाचा ्ापेक्ा िसुरा चांगला िाग्ष का् 
असू शकेल? ्ासाठी संशोर्क,पत्कार, 
वाचक आणण ‘मिळून साऱ्ाजणी’चा सुहृि 
पररवार असं सवषांनी मिळून पुढाकार घेणं 
िोलाचं नाही का? आत्ापेक्ा िसुरी सु्ोग्य 
वेळ का् असू शकिे?

म्हणूनच, मवद्ािाईंच्ा प्र्ि स्मृमिदिनी 
आम्ही हा ‘अध््न प्रकल्प’ हािी घेण्ाचे 
ठरवले. आणण त्ांचा िसुरा स्मृमिदिन जवळ 
आलेला असिाना प्रकल्प पूण्ष करून हे काि 
िुिच्ा सवधाकडे सुपूि्ष करि आहोि. ही सव्ष 
िादहिी आिा लवकरच द्डसजटल पोट्षलच्ा 
िाध्िािून सवषांसाठी मन:शुल्क उपलब्ध 
असेल. आम्हाला आशा आहे की, ्ा अध््न 
प्रकल्पािुळे झालेल्ा कािाचे खूप चांगल्ा 
प्रकारे जिन होईल आणण िावी द्पढ्ािील 
संशोर्क, वाचक आणण मवद्ार्थषांना त्ाचा 
उप्ोग होईल.

िी अशा काही िाग्यवान व्क्तींिध्े आहे 
की, ज्ांनी मवद्ािाईंचा त्ांच्ा र्डपडीच्ा 
काळापासूनचा प्रवास बक्घिला्. संपािक, 
पत्कार, का््षकिधा, संग्रहणकार, व्वस्ापक, 
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मवत्ी् सिन्व्क अशा अनेक िूमिका 
लील्ा पेलिाना त्ांना बक्घिलं्. आणण 
त्ापेक्ा जास् त्ांचं अत्ंि ऋजू व्क्क्ित्त्व 
एकीकडे आपल्ा वैचाररक िुमिकेवर ठाि 
असणाऱ्ा मवद्ािाईंनी वागण्ा बोलण्ािला 
सं्ि शांिपणा कर्ी ढळू दिला नाही. हे 
त्ांचे व्क्क्ित् िला अमिश् मवलोिनी् 

वाटा्चे, त्ाचे एक प्रकारचे अप्रूप वाटा्चे. 
Carol Hanishची ‘जे जे खाजगी, िे िे 
राजकी्’ ही उक्ी सा््षपणे जागवण्ाचे 
आणण जगण्ाचे किमृ्षत् त्ांच्ाि होिे.

मवद्ािाईंशी िाझा पररच् झाला आणण 
‘मवद्ा बाळ अध्ासन’ हा अभ्ास प्रकल्प 
साकार करण्ाि हाििार लावण्ाची संर्ी 

िला मिळाली, हे िाझे खूप िोठे िाग्य आहे 
असे िी िानिे. 

   पररिल चौधरी 
 संचालक ,पररिल आणण प्रिोि चौर्री  फाऊंडेशन 
 संचालक, प्राज फाऊंडेशन

 chaudhari.parimal@gmail.com

सुहृदांशी 
पत्भेट

 ‘साऱयाजिी’च्ा 
जन्ाची 

चचत्तरकथा 
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विद्या बयाळ अध्यासन प्रकल्प : सियाजशयास्ती् िहत्त्व
िैशयाली ददियाकर

‘मिळून साऱ्ाजणी’ ्ा िाससकाने 
३१ वष्ष पूण्ष केली ही अत्ंि 

अभििानाची आणण आनंिाची बाििी 
आहेच. पण त्ा बरोबरच सिाजाकडे 
आणण सिाजािील प्रद्क्र्ांकडे 
चचद्कत्क नजरेिून बघण्ाची परंपरा 
जी ्ा िाससकाने १९८९ साली सुरू केली 
आणण त्ाच दृद्ष्कोनािून गेल्ा ३१ 
वषषांचा आढावा घेण्ाचा प्र्त्न ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’ने केला, हे अभर्क स्ुत् आहे 
असे िला वाटिे. 

आज िहाराष्ट्र ाच्ा वाङ््््ि्ीन 
इमिहासािध्े ्ा िाससकाने एक 
मवसशष् असे स्ान मनिधाण केले आहे. 
ज्ा काळाि स्ती पुरुष सिानिा ्ाकडे 
काहीिरी नवीन आणण अद्प्र् म्हणून 
बक्घिले जाि होिे, आपल्ाच जवळच्ा 
पुरुष नािेवाइकांकडे चचद्कत्क आणण 
कर्ी टीकात्मक बघणे हे खूप वेिनािा्ी 
आणण नकोसे वाटि होिे, िेव्ा त्ाच 
काळाि ्ा िाससकाने िराठी िध्ि 
वगधािध्े स्तीपुरुष सिानिा हा मवचार 
रुजवा्ला सुरुवाि केली. ही नक्ीच 
कठीण बाब होिी. ‘बा्कांनी बा्कांशी 
सार्लेला संवाि’ द्कंवा ‘स्ती पुरुषांनी 
स्िःशी नव्ाने सार्लेला संवाि’ खूपसा 
रुचण्ाचा हा काळ नव्िा. स्तीवािी 
स्तस्त्ा ्ा घर िोडणाऱ्ा असिाि, 
अशी र्ारणा असलेल्ा वािावरणाि 
हे िाससक सुरू करणे आणण अनेक 

सािासजक, सांस्मृ मिक, राजकी् 
स्स्त्ंिरािध्े िाससक सिि ३१ वषवे 
द्टकवून ठेवणे हे जोखिीचेच काि होिे. 
सिाजशास्ताच्ा दृष्ीने मवचार करिा, 
सािासजक पररवि्षनाच्ा प्रद्क्र्ेिध्े 
कर्ी स्पष् बोलि, िर कर्ी हलक्या 
कोपरखळ्ा िारि नवीन िुदेि लोकांप्यंि 
पोचवि राहणे खूप िहत्त्वाचे असिे. 
लोकांच्ा र्ारणांना कें द्स्ानी ठेवि 
आणण िरीही त्ाचे सि््षन न करिा 
नवीन मवचार त्ांच्ाप्यंि पोचवण्ाचा 
आणण ििपररवि्षन घडवून आणण्ाचा 
‘मिळून साऱ्ाजणी’चा हा प्रवास 
उल्ेखनी् आहे. आणण असे असले 
िरीही िाससकाच्ा वाटचालीिध्े काही 
उणणवा राहिाहेि का, सिाजािील 
कोणिा एखािा गट वगळला जािो् 
का, सद्कालीन सिाजाचे प्रमिमनभर्त् 
करणाऱ्ा आजच्ा िरुणाईला आकद्ष्षि 
करणारी सिरे सुरू करिा ्ेिाहेि का 
्ाचा सिि ऊहापोह केला पादहजे, हे 
िाससकाच्ा टीिला सिि िेडसावि 
राहिे ही खूप सकारात्मक बाब आहे. 

आज िागे वळून बघिाना ह्ा 
िाससकाने का् दिले आणण का् किी 
पडले ्ाचा अभ्ास करणे गरजेचे 
वाटिे् आणण मिळून साऱ्ाजणीच्ा 
टीिला ्ा प्रकारचा अभ्ास करावासा 
वाटिो् हेच ्ा िाससकाचे वेगळेपण 
आहे, असे िला वाटिे. मनिगीडपणे 
िाससकािल्ा त्ुटी का् आहेि िे बघणे, 
त्ा ्ोग्य असिील िर त्ा िान्य करून 
स्िःकडेच चचद्कत्ात्मक नजरेने बघणे 
आणण त्ाि त्ानुसार बिल करणे, सिि 
काळाबरोबर राहणे  हे ्ा िाससकाचे 
खास वैसशष्ट्य रादहलेले आहे. 

एखािा सिाज सिजून घेिाना 
द्कंवा त्ािील सािासजक प्रद्क्र्ा 

सिजून घेिाना त्ा त्ा सिाजाचा 
सांस्मृ मिक ठेवा  खूपच िहत्त्वाचा ठरिो. 
मिळून साऱ्ाजणी िाससक आपल्ा 
्ाच सिमृद्ध सांस्मृ मिक ठेव्ाचा िाग 
म्हणून बघण्ाची, त्ाची चचद्कत्ा 
करण्ाची आणण वेळप्रसंगी त्ािध्े 
बिल करण्ाची आजच्ा टप्प्ावर 
खूपच गरज आहे. एखाद्ा िाससकाचा 
अभ्ास हा बहुिांशी वेळेस त्ाच्ा 
वाङ््ि्ीन आश्ाशी जोडला जािो द्कंवा 
त्ाच्ािर्ील िाषेचे सौंि््षशास्ताच्ा 
दृद्ष्कोनािून मववेचन होिे. हे नक्ीच 
िहत्ाचे आहे; परंिु एखाद्ा सादहत्त्क 
िांडाराचे सािासजक अंगाने द्कंवा 
सािाजशास्ती् दृद्ष्कोनािून अध््न 
होणे मििकेच िहत्त्वाचे असिे. कोणिाही 
सांस्मृ मिक घटक-िग िो चचत्पट असो 
द्कंवा पेंद्टगं असो द्कंवा क्ा कािंबऱ्ा 
द्कंवा पासक्के/िाससके असोि- िे 
एका पोकळ अवकाशाि जन्ाला ्ेि 
नसून त्ा त्ा सिाजािील सािासजक, 
आभ््षक, राजकी् घडािोडींचा िाग 
म्हणून अस्स्त्ाि ्ेि असिाि. आणण 
म्हणूनच त्ाचे िूल्िापन करि असिाना 
सािासजक संििधािध्े केल्ास िे अभर्क 
अ््षपूण्ष होऊ शकिे. 

‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा ्ा संशोर्न 
प्रकल्पािर्े सािासजक पररवि्षनाच्ा 
वेगवेगळ्ा टप्प्ांवर ्ा िाससकाचे 
्ोगिान का् आहे? हे िाससक स्ती-
पुरुष सिानिेच्ा पलीकडे जाऊन 
एकूण सािासजक मवषििेवर िाष् करिे 
का? कालानुरूप ्ा िाससकािध्े बिल 
झालेले दिसिाि का? ्ािील क्ा 
कािंबऱ्ा, सिरे, कमविा सिाजािील 
मवषििेवर, राजकी् िुद्दांवर ठोस 
िूमिका घेिाि का? क्ा कािंबऱ्ाच्ा 
िाफ्ष ि एक आिासात्मक जग मनिधाण 
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‘सयाऱ्याजणी’च्या जन्याची चचत्तरक्या...

करून स्ती-पुरुष सिानिेवर आर्ाररि 
सिाजाचे एक मि्क ि्ार करिाि? ्ा 
सव्ष प्रश्ांची उत्रे शोर्ण्ाचा प्र्त्न ्ा 
प्रकल्पािध्े केला आहे.  

आज स्तीवािी सैद्धात्तिक 
मववेचनािध्े आपण खूपच पुढे आलो 
आहोि. सुरुवािीच्ा काळाि स्ती-पुरुष 
िेि हा नैसक्ग्षक नसून सािासजक-
सांस्मृ मिक आहे. िो जाणीवपूव्षक 
घडमवला आहे, िे सिाजािील एक 
घटीि आहे हेच लोकांप्यंि पोचवणे 
गरजेचे होिे. िध्िवगधािध्े सुसशसक्ि 
कुटंुबािध्े िेखील सलगंिेि पाळला 
जािो. अनेक मवमवर् िैनंदिन व्वहारािध्े 
स्ती पुरुष मवषििा रुजवली जािे 
आणण िी दृढ िेखील केली जािे, हे 
्ा िाससकाने सािान्य िध्िवगगी् 
स्तस्त्ांना बघा्ला सशकवले. आज 
स्तीवािी आकलन सलगंिेिाच्ा खूप 
पुढे जाऊन ्ा घटीिािर्ील राजकारण 
िपासून बघि आहे. स्ती आणण पुरुष 
्ा िोन टोकाच्ा अस्स्िांच्ा िध्े 

्ा िाससकाने केल्ाने, सिाज सिजून 
घेिाना ्ा िाससकाचे ्ोगिान अिूल् 
आहे. ससद्धाति आणण अनुिव ्ा िोन 
पािळ्ांिध्े सिन्व् सार्ण्ाच्ा 
िाससकाच्ा प्र्त्नांिुळे त्ाचे 
सिाजशास्ती् िूल् वाढि जािे, असे 
नक्ीच वाटिे. 

‘स्ती पुरुषांना स्िःशी नव्ाने 
सार्लेला संवाि’ ्ापासून ‘िी’ 
‘िे’ आणण ‘िो’ ्ांचा स्िःशी आणण 
परस्परांशी नव्ानं संवाि होण्ासाठी... 
िाससक नवे् चळवळ’- हा प्रवास केवळ 
िाससकाचा प्रवास नसून िो आपला ्ा 
सिाजामवष्ीच्ा सम्यक आकलनाचा 
िेखीप प्रवास आहे हे लक्ाि घेिेले 
पादहजे. 
 िैशयाली ददियाकर
 समाजशास्त्र नविाग प्रमुख सेंट नमिाज 
 महानवद्ालय ,पुणे. 

अनेक अस्स्िा घडिाि आणण त्ा सव्षच 
आपल्ाला सिजून घ्ा्ची गरज आहे 
असे स्तीवाि िानिो. स्ती-पुरुष एक दै्ि 
म्हणून न बघिा लैंक्गक अस्स्िांचा पूण्ष 
spectrum द्कंवा संपूण्ष पट उलगडून 
बघण्ाची गरज आहे, ही स्तीवािाची 
िांडणी ‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा मवमवर् 
सिरांिर्ून, क्ा-कमविांिर्ून पुढे ्ेिे. 
्ा िाससकाचे स्तीवािी चळवळीबरोबर 
असलेले नािे हे िेखील खूप िहत्त्वाचे 
आहे. चळवळीिर्ील व्क्ी, त्ांचे 
काि आणण पुढे आलेले िुदेि ्ाचे 
संसक्प् आणण सम्यक मववेचन हे िेखील 
सिाजशास्ताच्ा दृष्ीने अत्ंि गरजेचे 
आहे. िसेच आज सिाज कोणत्ा 
स्स्त्ंिरािून जाि आहे, त्ाचे राजकी् 
सािासजक, सांस्मृ मिक पडसाि का् 
आहेि, ज्ञानशाखेच्ा पािळीवर 
होणारे सलगंिावसंवेिनशील अभ्ास, 
सिाजशास्ती् दृद्ष्कोनािून होणारे 
अभ्ास, सव्षसािान्य वाचकांप्यंि सोप्ा 
िाषेि पोचवण्ाचे अत्ंि िहत्त्वाचे काि 

साऱ्ाजणी प्रकासशि करण्ासाठी मनराि् पस्लिक चॅररटेबल टट्रस्टची स्ापना  
२४ फेब्ुवारी १९८७ िध्े झाली.

्ा टट्रस्टचे संस्ापक मवश्वस् मवमवर् क्ेत्ािले िान्यवर होिे.

सत्यरंजन सयाठे 
का्िेिज्ञ

िीरया बयापट 
आिंरराष्ट्र ी् पािळीवर काि 

करणाऱ्ा वास्ु मवशारि

ज्या िोडक 
मनवमृत् सशक्णाभर्कारी 

आणण द्कशोर मित्च्ा प्रिुख 

शोभया भयागित 
बाल िवनच्ा संचालक 

आणण लेखखका  

विद्या बयाळ 
का््षकारी संस्ापक 

मवश्वस्
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मवद्ा बाळ अध्ासन प्रकल्पाअंिग्षि 
'मिळून साऱ्ाजणी'च्ा िेशिराि 
मवखुरलेल्ा सव्ष प्रमिमनर्ींची िादहिी जिा 
करणे, त्ांच्ाशी बोलून ्ांच्ा कािाचा 
आढावा घेणे, 'मिळून साऱ्ाजणी'ला पूरक 
काि त्ा त्ांच्ा गावाि कशा पद्धिीने 
करि आहेि हे परि एकिा नव्ाने िादहि 
करून घेणे, िो डाटा गोळा करून त्ाचे 
नीट डाॅक्युिेंटेशन करणे, हे गीिालीिाईंनी 
िाझ्ावर मवश्वासाने सोपवलेले काि. 
कािाला सुरुवाि करिानाच ्ा कािाचा 
आवाका लक्ाि आला होिा. टाईि स्पॅन त्ा 
िानाने फार किी होिा. पण लाॅकडाऊनचा 
फा्िा झाला. वेळ मिळाला, मि.सा. 
प्रमिमनर्ींनाही आपली मवमवर् स्रांवरील 
अनेक वषषांपासून करि असलेली कािे 
नीट डाॅक्युिेंटेशन करून िांडिा आली. 
ई-सार्ने, ई-सुमवर्ा, ई-िाध्िेही िििीला 
र्ावून आली. गीिाली िाईंच्ा बरोबरीनेच 
िीपा िेशिुखसारखी मि.सा. प्रमिमनर्ींिर्ली 
एक िैत्ीण िििीला होिी, कडक द्टप्णी 
करून ्ा का््षक्रिाच्ा िजधावर ्ा िोघी 
बारीक लक् ठेवून होत्ा. ्ा उपक्रिािील 
काही मवशेष िुलाखिीही िीपाने मिच्ा 
सहजसुंिर शैलीि घेिल्ाि.

मि.सा.च्ा िहाराष्ट्र ाि ५४ प्रमिमनर्ी, 
िहाराष्ट्र ाबाहेर ५ प्रमिमनर्ी, मविेशाि ४ 
प्रमिमनर्ी, अशी ही प्रमिमनर्ींची ्ािी आपण 

नेहिीच बघिो. प्रत्ेक अंकाचे शेवटचे 
पान आणण मि.सा. कुटंुबाच्ा मवस्ाररि 
कुटंुबाचा िुख् घटक असलेल्ा ्ा ६०-६५ 
प्रमिमनर्ींची ई-िेट घेणे, त्ांच्ा कािाचा 
आवाका जाणून घेणे, त्ांना ई-िुलाखिीद्ारे 
सगळ्ांना िेटवणे, हे सव्ष ई सुमवर्ांनी 
आणखी सोपे केले. चांगुलपणाची 
चळवळ, ज्ञानेश्वर िुळे, प्रणोिी सशिोळे 
आणण त्ांच्ा टीिचे सहका््ष 'मिळून 
साऱ्ाजणी'ला मिळाले आणण बघिाबघिा 
४० प्रमिमनर्ींच्ा िुलाखिी गीिालीिाईच्ा 
िाग्षिश्षनाखाली अत्ंि िहत्त्वाचे ई रेकाॅड्ष 
होऊन मि.सा. ्ूट्ुब चॅनेल आणण मि.सा. 
फेसबुक पेजवर झळकल्ा.

्ा िैद्त्णींिध्े संपूण्ष िहाराष्ािील 
अनेक नािवंि प्राध्ापक, पत्कार, डॉक्टर 
(िेद्डकल प्रॅस्क्टशनर), वकील, सादहत्त्क 
लेखक िे अगिी िळागाळाि जाऊन काि 
करणाऱ्ा सािासजक का््षकत्धा आणण 
प्रा्मिक सशक्कसुद्धा सिामवष् आहेि. 
्ा िासलकेिील २० ई-िुलाखिी अजूनही 
घ्ा्च्ा आहेि.. त्ासुद्धा लवकरच पूण्ष 
होऊन मि.सा. ्ूट्ुब आणण मि.सा. फेसबुक 
पेजवर आपल्ाला बघा्ला मिळिील.

्ा सव्ष मि.सा. प्रमिमनर्ींिर्ल्ा 
िैद्त्णी ्ा त्ांच्ा िागािील मवमवर् क्ेत्ाि 
नानामवर् कािांिध्े स्िःला ससद्ध केलेल्ा 
होत्ा. ्ा िैद्त्णींिर्ील कुणी िरुण 
मवद्ार्थषांिध्े, िहामवद्ाल्ीन, मवद्ापीठ 
स्रावर, त्ा प्रिेशािील िुलींसाठी िरीव 
कािक्गरी केली आहे, िागास िागाि 
आवश्क िे पूरक संशोर्न केले आहे, 
कुणी आपल्ा सादहत्त्क िाध्िािून 
लेखन, कमविा, नाटक सािर करीि 
आपल्ा िगु्षि िागाि सिाजप्रबोर्न, 
जनजागमृिीचा वसा घेिला आहे; िर कुणी 

आरोग्यक्ेत्ाि बालके आणण िदहलासाठी 
झटिे आहे, कुणी आपल्ा िागािील 
शाले् स्रावरील, प्रा्मिक स्रावरील 
िुलांच्ा उन्निीसाठी झोकून दिले आहे, 
कुणी वाचन संस्ाराचा वसा घेऊन 
काि करीि आहेि, िर काही जणी बचि 
गट, लघुउद्ोजक घडवि आहेि, जे त्ा 
िागािील अ््षव्वस्ेचा िजबूि आर्ार 
आहेि. अगिी अंबेजोगाई िे चंद्पूर आणण 
कोकणसारखे मनस्षगसिमृद्ध; पण िोठ्ा 
शहरापासून िरू प्रा्मिक सुमवर्ांच्ासुद्धा 
वानवा असलेल्ा िहाराष्ट्र ाच्ा अंिग्षि 
िागाप्यंि िदहलांिध्े राजकी्, 
सािासजक, आभ््षक, िानससक, आरोग्य 
मवष्क जागरूकिा आणणारी कािे 
करणाऱ्ा

प्रमिमनर्ी ्ा खऱ्ा अ्धाने 'मिळून 
साऱ्ाजणी'च्ा मवचारििू म्हणून अनेक 
वषषांपासून काि करि आहेि. 

िहाराष्ट्र ािील लहानलहान खेडी िालुके, 
शहरे इ्वर ्ाच िैद्त्णींच्ा िाध्िािून 
मवद्ािाई आणण गीिालीिाईसुद्धा पोहोचू 
शकल्ाि. ्ा साऱ्ा िैद्त्णी 'मिळून 
साऱ्ाजणी'चा मवचार पोहोचविांना, त्ांनी 
िहाराष्ट्र ािील कुपोषणाच्ा प्रश्ावर, बाल 
मववाहाच्ा सिस्ेवर, बालकांचे लैंक्गक 
शोषणाच्ा मवरोर्ाि, िुलींचे शाळा गळिीचे 
प्रिाण, वसिीगमृहािील मवद्ा्गीनींच्ा 
सिस्ा, ऊसिोड कािगारांच्ा प्रश्ावर, 
प्रा्मिक सशक्ण सुमवर्ांसाठी सािासजक 
स्रावर, पालक शाळा घेऊन कुटंुबस्रांवर, 
िर शहरांिर्ून अक्राळमवक्राळ स्रूपाि 
वाढणाऱ्ा कचरा प्रश्ावर, घटस्ोटाच्ा 
सिस्ेवर, ज्ेष्ठांच्ा सलव् इन संबंर्ाि, 
जागमृिी घडवि मवमवर् स्रांवर अभ्ास 
आणण संशोर्न केले आहे एकंिरच संपूण्ष 

'सयाऱ्याजणी'चे िहयारयाष्ट्र भर आणण िहयारयाष्ट्र याबयाहेरही  
विखुरलेले विचयारदतू

शिया सुबोध
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िहाराष्ट्र ािील िदहलांच्ा िानससक, आरोग्य, 
आभ््षक सािासजक, पैलूंवर संशोर्न केले 
आहे. त्ावर पुरेसी जागरूकिा मनिधाण 
करण्ासाठी ्ा िैद्त्णींनी हे संशोर्न 
अनेक राष्ट्र ी् आंिरराष्ट्र ी् पररषिांिर्ून 
िांडले आहे. आपल्ा िागािील िदहलांना 
अनेक अिावग्रस् पररस्स्िीिून, 
अगिी िषु्ाळ, नाद्पकीिुळे, सािासजक 
आभ््षक राजकी् सिस्ांिर्ून िाग्ष 
काढण्ासाठी ्ा िैद्त्णींनी ििि केली 
आहे. आपल्ा प्रिेशांिील मनिशहरी ग्रािीण 
िानससकिेिूनही स्तस्त्ांना प्रगिीचे िाग्ष 
त्ांनी िाखवून दिले.

सुप्रससधि अ््षशास्तज्ञ अि्षत् सेन 
म्हणिाि, जगािल्ा सगळ्ा मवषििेच्ा 

िळाशी सलगं-मवषििा आहे. िीच िरू 
करा्ला मनघालेल्ा मवद्ािाईंच्ा 
प्रवासाि, सहिागी झालेल्ा ्ा िैद्त्णी-
मवचारििू आज िहाराष्ट्र ािील प्रत्ेक 
गावाि, िालुक्याि आणण शहराि, 
शांिपणे- सिंजसपणे, वेळप्रसंगी 
कणखरपणे, प्रखरपणे काि करीि आहेि. 
आपल्ाबरोबर अनेकांना सािावून घेि 
सजगिेने काि करीि आहेि. ्ा िैद्त्णी 
आपल्ा िागािील स्तस्त्ांसाठी एका अ्धाने 
िाईलस्टोन ठरल्ा आहेि.

 shamasubodh@yahoo.com

मिळून साऱ्ाजणी िाससकाच्ा 
संस्ापक संपािक मवद्ा बाळ ्ांनी 
िराठी सजग वाचकवगधाि आणण 
का््षकत्षांच्ा जगाि ्ा िाससकाला 
एक िक्ि स्ान मनिधाण करून दिल. 
मवद्ािाईंच्ा ह्ािीिच आणण आिा 
अ्धािच त्ांच्ा मनर्नानंिर गीिाली 
िी र्ुरा पुढे चालवि आहेि. मवद्ािाईंची 
िुलगी, ्ाचबरोबर िहाराष्ट्र ाबाहेर, 
दिल्ीि, राहून साऱ्ाजणीच्ा संपकधाि 
रादहलेल्ा एका वाचकाच्ा आणण 
दहिचचिंकाच्ा िूमिकेिून, िाससकाच्ा 
िूिकाळाकडे िाझ्ा अनुिवािून 
पाहणारं हे द्टपण आहे. िमवष्ामवष्ी 

ियाणूस आणण ियाससक : िहयारयाष्ट्र याबयाहेरून बघतयानया 
विनीतया बयाळ सुद्धा ्ोडा मवचार ्ाि ्ेिो. 

िाणसांना िेटणे आणण िाणसे 
जोडणे हे मवद्ािाईंनी आ्ुष्िर केले. 
मिळून साऱ्ाजणीचा संकल्प सोडला 
त्ापूवगीपासूनच हा त्ांचा स्िाव होिा 
त्ाचा नव्ा प्रकल्पाला खूपच उप्ोग 
झाला. स्ती िाससकाची जबाबिारी 
वाढली त्ावेळेपासून पुण्ा िुंबई 
पलीकडे िहाराष्ट्र ाि अनेक दठकाणी 
प्रवास करणे, त्ा मनमित्ाने नवी 
िाणसं िेटणे आणण िी जोडणे हे त्ांनी, 
जोवर िब्ेिीला झेपलं, िोप्यंि चालू 
ठेवलं होिं. ्ा गुणमवशेषांिुळे केवळ 
िाणसांशीच नवे् िर अनेक संघटनांशी 
सुद्धा मवद्ािाईंची जवळीक रादहली. 
मिळून साऱ्ाजणी िध्े सलदहलेल्ा 
संवािािून द्कंवा त्ाहीपलीकडे अशा 
संस्ांच्ा करून दिलेल्ा पररच्ािून 
िहाराष्ट्र ाबाहेर काि करणाऱ्ांची ओळख 
मिळून साऱ्ाजणींच्ा वाचकांना 
होि रादहली आणण ्ोडाफार 'वसुर्ैव 
कुटंुबकि्' चा अनुिव ्ेि रादहला. १९८९ 

साली मिळून साऱ्ाजणी सुरु झालं 
िेव्ापासून िी िे वाचि आले आहे आणण 
१९८९ िे २०१६ एव्ढा त्ािला काळ िी 
पुण्ाबाहेर, िुख्त्े दिल्ीि, घालवला. 
लांब रादहल्ािुळे िला पररचचि 
न रादहलेल्ा शहरी आणण ग्रािीण 
िहाराष्ट्र ाची आणण िहाराष्ट्र ाबाहेरच्ा 
उपक्रिांची िला ्ा वाचनािून झलक 
मिळि रादहली.  

िारिािील स्ती चळवळीचा 
८०च्ा िशकापासून द्किान २०-२५ 
वषवे िाग असलेल्ा स्ा्त् संस्ांच्ा 
पररषिांना आवजू्षन मवद्ािाई हजर 
राहाि. त्ाच प्रिाणे गेली द्कत्ेक वषवे 
इंद्ड्न असोससएशन ऑफ वूिेन्स 
स्टडीजच्ा विीने िर िोन वषषांनी 
पररषिा होि आल्ा आहेि, त्ािही 
मवद्ािाई अनेकिा सहिागी झाल्ा 
होत्ा. स्ती चळवळीच्ा गाभ्ाच्ा 
मवष्ांपलीकडेही त्ा पोचल्ा होत्ा 
आणण असे मवष् साऱ्ाजणीच्ा वाचक 
वगधाप्यंि पोचवण्ाची पत्कारी र्डपड 

 हे मवचारििू म्हणजे 
साऱ्ाजणीचं मवस्ाररि कुटंुबच 
आहे. हे सव्षजण मवना िानर्न 
काि करिाि. ‘साऱ्ाजणी’चा 

मवस्ार अभर्काभर्क 
गावपाड्ावर पोहोचण्ाची गरज 

आहे. त्ासाठी िालुका-पाडा 
पािळ्ांवर प्रमिमनर्ी हवे आहेि. 
इचु्कांनी ९८२२७४६६६३ ्ा 

नंबरवर संपक्ष  करावा.
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सिि चालू असा्ची. 
काही ना काही कारणांिुळे स्तीवािी 

स्ा्त् संस्ांच्ा पररषिा घडेनाशा 
झाल्ा. पण फेमिमनस््टसइंद्ड्ा नावाच्ा 
इ-ग्रुप िर्ल्ा स्तीवािी सख्ांनी 
२०१२ साली हैद्ाबािला २-३ दिवसांची 
बैठक घेिली त्ाही वेळी त्ा उत्ाहाने 
हजर रादहल्ा होत्ा. त्ा पररषिेला 
आम्ही बरोबरीनी हजर रादहलो होिो. 
िाझी आठवण बरोबर असेल िर त्ा 
संिेलनाचा अहवालही त्ांनी सलदहला 
होिा. असंच एकिा चचत्कूट िर्ून 
सुरु झालेल्ा आणण सक्ि िदहला 
पत्कारांनी चालवलेल्ा खबर लहरी्ा 
्ा िुखपत्ाची ओळख साऱ्ाजणींना 
प्रत्क् िेटीनंिर करून दिली होिी. 
िारिािील पदहली स्तीवािी प्रकाशन 
संस्ा 'काली फॉर वूिेन' ्ाच्ा 
संस्ापकांची आणण त्ांच्ा कािाची 
ओळख पण साऱ्ाजणीच्ा वाचकांच्ा 
लक्ाि असेल. 

दिल्ीिल्ा सहेली ्ा स्ा्त् 
स्तीवािी संस्ेशीही त्ांचे अनेक वष्ष 
संबंर् होिे. कमृ िी नावाची का््षशाळा 
दिल्ीि ८०च्ा िशकाि झाली होिी. 
त्ाि कल्पना िेहिा दहचा  पुढाकार 
होिा. कल्पना सहेली ्ा संस्ेच्ा 
संस्ापक सिस्ांपैकी एक होिी. 
त्ावेळी संस्ेशी जुळलेले संबंर् पुढे 
९०च्ा िशकाि पुनः िाजे झाले त्ाचं 
एक कारण म्हणजे िी सहेली िध्े काि 
करा्ला सुरवाि केली. पण दिल्ीिल्ा 
इिर संस्ांशी आणण व्क्तींशीही 
मवद्ािाई वै्क्क्क पािळीवर संबंर् 
ठेवि असि. त्ाि ररिू िेनन, पािेला 
द्फसलपोस, गौरी चौर्री, किला िसीन 
्ा आणण अशा स्ती चळवळीिल्ा 
िैद्त्णी/ सहकारी होत्ा. सहेलीचा 
पंचवीसावा वाढदिवस ९ ऑगस्ट २००६ 
्ा दिवशी िोठ्ा प्रिाणावर साजरा 
झाला. िारििरािून अनेक सख्ा 

त्ासाठी खास दिल्ीला आल्ा होत्ा 
त्ाि मवद्ािाईंनी ही हजेरी लावली 
होिी आणण उत्ाहाने का््षक्रिाि िाग 
घेिला होिा. सहेलीिर्ल्ा सख्ांना 
साऱ्ाजणी िाससक असजबाि खंड पडू 
न िेिा चालवि ठेवणं, चांगला िजधा 
राखणं, सुरेख िुखपमृष्ठ छापणं ्ाचं 
फारच कौिुक होिं /आहे. त्ाचं एक 
कारण म्हणजे सहेली संस्ेला आपलं 
न्यूजलेटर वषधािून िीन वेळा मन्िानं 
दहिंी आणण इंग्रजीिून काढणं हे खूपच 
अवघड वाटिं आणण त्ािुळे िर काही 
वषषांनी त्ाि खंड पडिो! मवद्ािाईंच्ा 
दिल्ी िेटीि अशा मवष्ांवरही चचधा 
घडि. पण ्ा चचधािूनच एक नवा 
उपक्रि साऱ्ाजणींनी करू पादहला. 
वषधािून काही ठरामवक अंक िराठी, 
दहिंी आणण इंग्रजी िाषेिून काढावे 
असा िो उपक्रि. २०१४ सालचा िाच्ष 
मवशेषांक ्ा प्रकारानी काढला गेला 
- त्ाि िीन िाषाि क्ा, कमविा, 
लेख छापले होिे. दिल्ीि ्ा अंकाचं 
प्रकाशन झालं आणण ्ा का््षक्रिाला 
वमनिा सिाजबरोबरच सहेली संस्ेने 
एक प्रा्ोजक म्हणून हाििार लावला. 
पुण्ाहून त्ासाठी गीिाली, उत्पल, 
पूनि, िानसी आणण मवद्ािाई हजर 
होत्ा. सार्ना िभर्च ्ाही पुण्ाहून 
दिल्ीला खास आल्ा होत्ा. ििुदैवानी 
हा िहाराष्ट्र ाबाहेर पोचा्चा िहत्ाकांक्ी 
प्र्ोग अल्पा्ुषी ठरला. साऱ्ाजणीला 
मनराळ्ा पािळीवर पोचवा्चा हा प्र्त्न 
होिा, त्ाि संपािक िंडळाची झेप 
घेण्ाची इच्ा दिसली होिी. त्ावेळी 
अ्शस्ी झालेला हा प्र्ोग आिा 
मिसा-ऑनलाईन ्ा प्रकाराि स्स्रावू 
लागला आहे. मवद्ािाईंच्ा मनर्नापूवगीच 
्ा िाज्ा ििाच्ा, नव्ा जगाबरोबर 
राहण्ाचा प्र्त्न करणाऱ्ा उपक्रिाची 
सुरवाि झाली होिी. कोमवड िहािारीिुळे 
आपल्ाला सगळ्ांनाच प्रिीघ्ष 

लॉकडाऊनला सािोरं जावं लागलं आहे 
त्ा पाश्व्षिूिीवर ्ा उपक्रिाचे िहत्त्व 
अर्ोरेखखि करण्ाची फारच गरज आहे. 

वर उल्ेख केलेला एक िुदिा 
म्हणजे साऱ्ाजणी िाससकाने अंकाि 
स्ती-पुरुष सिानिेवर िर िेणाऱ्ा 
िजकुरापलीकडे सिलैंक्गकिेला आर्ार, 
जागमिक शांििेच्ा बाजूने उिे राहणे, 
जािी्िेला मवरोर्, र्िषांर्िेला मवरोर्, 
अंर्श्दे्धला मवरोर् अशा अनेक फळ्ांवर 
सक्ििेने लेखणी चालवली. ्ापलीकडे 
प्रफुल मबडवई आणण अचचन वना्क ्ा 
दिल्ीिील िोस् िंडळींच्ा प्रिावािुळे 
साऱ्ाजणीने अणुबॉम्ब मवरोर्ािही प्रखर 
िूमिका घेिली. िाससकाची िूमिका 
अणुबॉम्बच्ा मवरोर्ापुरिी ि्धादिि, 
म्हणजे िुख्त्े ्ुद्ध आणण संहाराच्ा 
मवरोर्ापुरिी ि्धादिि असावी, की 
अणुशक्ीची मनमि्षिी आणण वापर 
्ासंििधाि द्करणोत्गगी अणूंिुळे 
होणाऱ्ा र्ोक्यांचा मवचार करणारी 
असावी ्ासारखे िुदेिही साऱ्ाजणीि 
प्रससद्ध होणाऱ्ा लेखांच्ा संििधाि 
िहत्ाचे होिे. पण स्तीवािाची चौकट 
असो, त्ाबाहेरची चौकट असो, प्रत्ेक 
क्ेत्ािील अभ्ासक िाणसांबरोबर चचधा 
करून साऱ्ाजणीची िूमिका ठरावी 
असा का्िच प्र्त्न रादहलेला दिसिो.

िूिकाळाला संपूण्षपणे पडद्ाआड 
न ढकलिा, त्ािल्ा बऱ्ा पठड्ांचा 
पाठपुरावा करि आणण नवे िाग्ष 
चोखाळि चालि राहण्ाची जबाबिारी 
संपािक िंडळ आणण इिर सहा्कांवर 
आहेच. बिलत्ा काळाि प्रत्क् आणण 
नेट िाफ्ष ि संवाि सार्ि अभर्क उिेिीनी 
वाटचाल चालू राहावी अशीच अपेक्ा.

 vineetabal@yahoo.com
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सत्रीच्ा िशकाि अिेररकेला 
आल्ावर अिेररकेबदिल वाटणारं 

कौिुक, कुिूहल आणण अचंबा हे 
सगळं ओसरल्ावर इ्ली वास्विा 
जाणवा्ला लागली. हळूहळू इ्ल्ा 
positive गोष्ींबरोबर negative 
गोष्ीही दिसा्ला लागल्ा. सवधाि 
िहत्ाचं म्हणजे इ्ल्ा fast paced  
आ्ुष्ािल्ा  वेळेची उणीव, extend-
ed family चा अिाव, इ्ला एकटेपणा.   
बोला्ला आणण िे बोलणं ऐका्ला  
कोणालाही वेळ नसा्चा,  आणण िला 
वाटिं  ्ा संवािाची  िाणसाला खूप 
गरज आहे.

Weekendला इ्ेही िराठी 
िाणसांचा गोिावळा जिा्चा,  
लोकांच्ा गप्ा, र्िाल, socialisation 
चाला्चं. पण िरीही काहीजणी गप्च 
असा्च्ा. त्ांचे डोळे काही वेगळंच 
सांगा्चे. िेव्ा वाटा्चं आपण ह्ांना 
बोलकं कसं करू शकिो ?   हा प्रश् 
िाझ्ाही िनाि िसाच राहून जा्चा, 
उत्र काही मिळि नव्िं. 

त्ाच वेळी सुर्ािाई (मवद्ािाई बाळ) 
अिेररकेला आली होिी. िाझ्ाि आणण 
मिच्ाि,  ‘ िाणसाच्ा आ्ुष्ािली 
संवािाची गरज ’ ्ाच मवष्ावर 
खूप बोलणं झालं. अन्न, वस्त आणण 
मनवाऱ्ाइिकी िाणसाला ‘संवािाची 
गरज’ आहे.  कुठल्ाही स्तीला मिची 

अिेररकेत ‘सयाऱ्याजणी’ : िैत्त्ण हॉटलयाईन नयाही िॉिथिलयाईन
सुवनतया धुियाळे स्िःची ओळख  व्ा्ला हवी,  मिला 

मिची मनजखूण पटा्ला हवी,  आणण 
्ाकररिा मिला  संवािाची गरज आहे. 
जोवर मिच्ा हे ध्ानाि ्ेि नाही 
िोवर  मिचं आ्ुष् पूण्ष होि नाही,  हे 
सुर्ािाईंनी िला मिच्ा आणण िाझ्ा 
संवािािून अमिश् गोड, पण ठािपणे 
पटवून दिले. लग्न झाल्ापासून २० 
वष्ष िी सुरेशची बा्को, आणण राहुल 
िुक्ाची आई ह्ा ओळखीने िमृप् होिे. 
पण सुर्ािाईने िला िाझीच िाझ्ाशी 
नव्ाने ओळख करून दिली. आणण आिा 
अिेररकेिल्ा त्ा गप् बसणाऱ्ा िराठी 
िैत्ीणींकररिा आपण काहीिरी  pro-
actively  करा्लाच पादहजे असं िी 
ठरवलं.

कनेस्क्टकट िध्े राहणाऱ्ा िराठी 
स्तस्त्ांसाठी िी 'जागरण' सुरु केलं. 

फक् बा्कांनी  जिा्चं, रात् 
जागवि िस् गप्ा िारा्च्ा आणण 
स्िः व्क् व्ा्चं, स्िःला िोकळं 
करा्चं ही 'जागरण' िागची कल्पना. 
सुरवािीला प्रमिसाि जरा ्ंड होिा, पण 
लवकर साऱ्ाजणी जिा्ला लागल्ा. 
पण ज्ांनी िला बोलकं व्ा्ला हवं 
होिं त्ा गप्च होत्ा. त्ािून िला जे 
हवं होिं िे साध् होईना. त्ाच वेळेला 
िी कनेस्क्टकट िर्ल्ा ‘स्ेहा’ नावाच्ा 
िारिी् िदहलांच्ा हेल्पलाईन (Hot-
line) साठी काि करा्ला लागले होिे. 
पण िाझ्ा प्रकषधाने लक्षाि आले द्क 
मि्े कर्ीही िराठी स्तीचा फोन आला 
नाही. इिकंच कशाला पण अिेररकेिल्ा 
इिर  states िध्ेही अशा िारिी् 
िदहलांच्ा प्रश्ांवर काि करणाऱ्ा 
संस्ांिध्े िराठी स्तस्त्ांचे कॉल त्ा 
िानाने किीच ्ेिाि. ्ा संस्ांिध्े 
िराठी स्तस्त्ा जाि नाहीि कारण मि्े 

सिस्ा घेऊन जाणाऱ्ांना  फॉि्ष िरणं, 
स्िःची िादहिी िेणं  सक्ीचं असिं, मि्े 
मिची privacy  रहाि नाही. आणण िराठी 
स्तीला आपल्ा संसाराची लक्रं वेशीवर 
टांगा्ला आवडि नाही. 

पण ्ाचा अ््ष मिला प्रश् नव्िे का?  
्ाचं उत्र िला MAYTRIN  हेल्पलाईन 
काढल्ावर मिळालं.  गेल्ा २० वषधाि 
असंख् फोन ्ेणं हे त्ाचंच उत्र आहे.

MAYTRIN ही Hotline नाही,  िी 
Warmline आहे. 

आपल्ासारख्ाच िसुरीशी  संवाि 
सार्ून आत्ममवश्वास वाढा्ला ििि 
करणारा िििीचा हाि, आणण जाणणारे 
िन असणारी ही Warmline  आहे. इ्े 
सार्लेला संवाि गुप्च राहिो. इ्े नाव, 
गाव, पत्ा द्ा्ची गरज नाही.  MAY-
TRIN चं network अिेररकेिर आहे.  
Doctors, lawyers  आणण social 
workers  िििीस available  आहेि. 
िी callers ना त्ांचं नाव मवचारि नाही. 
त्ांना ्ोग्य वाटेल त्ा वेळेला - २४/७, 
२४ िास,  - त्ांनी मबनर्ास् फोन 
करा्चा आणण व्क् व्ा्चं. 

मिळून साऱ्ाजणी ्ा िाससकाि 
गेली अनेक वष्ष MAYTRIN चा नंबर 
प्रससद्ध होिो. बरेच वेळेला अिेररकेि 
आलेल्ा िुलीला ्ा अनोळखी नंबरावर 
फोने करिाना त्ाचा अ््ष आणण 
आवांका कळि नाही. जेव्ां िारिािील 
आई वडील हा नंबर मिला िेिाि िेव्ां 
MAYTRIN ची credibility वाढिे. त्ा 
िांबावलेल्ा अवस्ेि,  िराठी  आवाज 
ऐकून मिची खात्ी पटिे,  आणण िी 
बोला्ला लागिे.

९० च्ा िशकािल्ा स्तस्त्ांचे प्रश्, 
आणण आजच्ा स्तीचे प्रश् ्ाि फरक 
पडि चाललेला आहे.  िरी प्रश् हे 
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आहेिच.  काहींची उत्रं सहज मिळिाि, 
िर काही मनरुत्र करणारे प्रश् असिाि, 
पण िनिोकळ्ा संवािािून िाग्ष हा 
मनघिोच. हा २४ वषधाचा काळ म्हणजे 
बिलि जाणाऱ्ा िानससकिेचाही 
आहे, स्तीत्ाच्ा बिलि जाणाऱ्ा 
कल्पनांचाही आहे, आणण स्ती म्हणून 
झुगारून िेणाऱ्ा बंर्नांचाही आहे. 
म्हणूनच सुरुवािीच्ा काळािल्ा 
अगमिक, असहाय्य बाईच्ा सिस्ा 
वेगळ्ा,  िर्ल्ा काळािील ्ेट 
sexuality लाच आव्ान िेणारे प्रश् 
वेगळे, आणण आिाच्ा काळािले So 

what? Why me? िाझं का् चुकलं?  
च्ा चष्मािून स्िःचं सि््षन करू 
पाहिाना बिलेल्ा दृद्ष्कोनाचे प्रश् िर 
अगिीच वेगळे.   MAYTRIN ही Help-
line स्तीच्ा वेिनांची, मिच्ा हिबल 
असहाय्यिेची पण त्ाही पलीकडे जाऊन 
मिच्ाि होणाऱ्ा आत्मिानाची आणण 
आत्ममवश्वासाने आत्ममनि्षरपणे घेिलेल्ा 
स्िःच्ा जबाबिारीची साक्ीिार आहे.  

प्रश्,  सिस्ा खूप आहेि,  
वेगवेगळ्ा टप्प्ांवर वेगवेगळे आहेि.  
प्रत्ेकीने स्िःचा मनण्ष्  स्िःच घ्ा्चा 
असिो,  कमृ िीही स्िःच करा्ची असिे, 

पण  प्रत्ेकी साठी परक्या िेशाि     त्ांना  
सिजून घेऊन ऐकणारी, शांिवणारी, 
आर्ार आणण दिलासा िेणारी एक MAY-
TRIN आहे.  ्ा Helpline वर रडवेला, 
confused आवाजाि आलेला पदहला 
call,  काही काळािच आत्ममवश्वासाने 
हसिो िेव्ा िला िरून पाविं.  सुर्ािाई, 
्ा सवषांशी फोनवरून बोलिाना, ्ा 
सवषांचं िन जपण्ाचं िान िला रहावं, 
आणण िुझा ठािपणा िला आठवावा...

 sunitadhumale@yahoo.com
 

कृतज्ञता

‘मिळून साऱ्ाजणी’साठी मनराि् पस्लिक चॅररटेबल टट्रस्टची स्ापना करून, िी िाझ्ा नात्ाच्ा, ओळखीच्ा िैत्ीच्ा अशा सव्ष 
पररवारािील िंडळींशी पत्व्वहार सुरू केला. ठेवीपेक्ा िेणगीसाठी आवाहन केलं. आणण आजघडीला गेल्ा 2 वषधाि जवळपास 
पावणेिोनलाख रुप्े िी िेणगीरुपानं जिवले. ्ाि िाझ्ावर लोकांनी मवश्वास िाखवला आहे, हािी घेिलेल्ा कािाचं िहत्त्व 
ओळखलं आहे. आणण त्ासाठी स्िःचा शक्य िेवढा हाििारही लावला आहे. ्ा सगळ्ािून हे पैसे िर गोळा झालेच पण िाझा र्ीर 
वाढला. िाससक चालवण्ाची उिेि वाढली म्हणून िला ्ा सवषांबदिल प्रचंड कमृ िज्ञिा वाटिे.

्ा रकिेि िरू सोलापूर सजल्हाि प्रा्मिक सशसक्केचं काि करणारी आणण शाळेच्ा विीनं ५० रुप्ांची ििि करणारी कने्रे 
बाईंसारखी सशसक्का आहे. नवरा नािवंि डॉक्टर असला िरी स्िःच्ा किाईिून िेणगी िेण्ासाठी ्ांबून, िेणगी िेणारी िैद्त्ण 
आहे. एकटीला पैसे िेिा आले नाहीि िर िहाराष्ट्र  िंडळाि का््षक्रि करून पैसे जिवून िेणाऱ्ा िैत्ीणी आहेि असा िाणूसकीचा हृद् 
अनुिव वानगीिाखल िाखवणारा आहेच, पण आणखी एक मवशेष उल्ेख आज िला करा्चा आहे.

्ा कािािून िाझ्ां काही चांगल्ा नवीन ओळखी झाल्ा. सांगलीचे श्ी. मव. रा. सलि्े हे त्ापैकी एक. आज सत्रीच्ा 
जवळपासच्ा व्ाि असलेले, पिवीर्र नसूनही खूप वाचन असलेले हे एक बुणद्धिान आणण बुणद्धवािी गमृहस् ‘सोसा्टी फॉर 
ि राईट टू डा् मव् द्डक्ग्नटी’ ्ा संस्ेचे द्क्र्ाशील सिस् सन्ानाने िरण्ाचा हक् िानणारे आणण िो सवषांना मिळावा ्ासाठी 
प्र्त्नशील असलेले. प्रखर बुणद्धवािी आणण म्हणून काहीसे एकटे पडलेले गमृहस्. िाझ्ा कािािून पत्व्वहारािून िला लािलेले 
एक स्ेही ‘िनाजोगी’ जोडीिार मिळवण्ाची संर्ी मिळाली नाही म्हणून लग्न करा्चं राहूनच गेलं असे म्हणणारे श्ी. सलि्े ्ा 
गमृहस्ांचा स्ती स्ािंत्राच्ा चळवळीवर फार मवश्वास आहे. त्ांच्ा आ्ुष्ाि पदहल्ा अग्रक्रिांकाचे िहत्त्व सन्ानानं िरण्ाच्ा 
हक्ाच्ा प्र्त्नांना आणण िसुरा अग्रक्रि स्ती स्ािंत्राच्ा चळवळीसाठी. त्ांनी िला ‘मिळून साऱ्ाजणी’साठी सवधाि िोठी आभ््षक 
ििि केली आहे. सिि वाचन आणण मवचार करणाऱ्ा श्ी. सलि्ांची आणण िाझी ओळख झाली, त्ांनी िला िेणगी िेऊन आभ््षक 
सहका््ष केलं आहे आणण िे ्ापुढेही करणार आहेि ्ाबदिल िला मवलक्ण कमृ िज्ञिा वाटिे.

सुरुवाि केली, िेव्ा जिा शून्य होिी! ्ा शुन्याच्ा िागे आकडे उिे करून. िाससकाच्ा कािाच्ा पाठीशी उभ्ा राहणाऱ्ा ्ा 
सव्ष छोट्ा िोठ्ा िेणगीिारांबदिल िला अमिश् कमृ िज्ञिा वाटिे. कमृ िज्ञिा व्क् करण्ाची ही संर्ी हा एक आनंिाचा प्रसंग आहे.

 मवद्ा बाळ

 ‘सयाऱ्याजणी’च्या जन्याची चचत्तरक्या...
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विळून सयाऱ्याजणी म्हणजे...
मिळून साऱ्ाजणी िाससकाच्ा सुरुवािीपासून साऱ्ाजणीच्ा िाग्षिश्षक, ित्ज्ञ 

असणाऱ्ा सख्ा स्मृमिशेष पुष्ा िावे आणण प्रा. श्ािला वनारसे साऱ्ाजणी मवष्ी 
म्हणिाि... 

श्यािलया िनयारसे

पुष्या भयािे प्रया. पुष्या भयािे म्हणतयात... 
"...मि.सा. हे चळवळीचं व स्ती अभ्ासाचं िाससक नाही हे खरं, िरी स्तीमवष्क 
मवचारप्रवाहाि घडणारे बिल, िारिी् स्ती मवश्वाि होणाऱ्ा चचधा आणण वेगवेगळ्ा 
मनमित्ाने जागमिक व्ासपीठावर होणाऱ्ा चचधा मि.सा.ने वाचकांप्यंि आणण्ाचा 
प्र्त्न केला. कर्ी ्ा वेगवेगळ्ा मवचारांचं प्रमिमबबं प्रससद्ध होणाऱ्ा लसलि 
सादहत्ांिही उिटलं आहे. वाचकांना ि् वाटणार नाही अशा पद्धिीने ्ाि अिूि्ष 
स्तीवािी मवचार, र्ि्षचचद्कत्ा, शांििा मवचार, मनकोप सिाजजीवन, मनकोप स्ती-
पुरुष नािं, इमिहासािील व्क्तींकडे नव्ाने पाहणं... पण मवष्ांची ्ािी िहत्त्वाची 
नाही. व्क्ी आणण सिाज ्ा िोन्ीि पररवि्षन घडवू पाहणारा दृद्ष्कोन ्ािध्े आहे. 
िाणसामवष्ी अपार करुणाही त्ािागे आहे...!" 
(स्तीमििी : मनवडक ‘मिळून साऱ्ाजणी’ ्ा पुस्काच्ा प्रस्ावनेिून)

मिळून साऱ्ाजणी : एक अवलोकन 
िारिी् सिाजािील स्ती बाबिच्ा 

दृष्ीकोनाि एक ििुंग होिा. एकीकडे पूजनी् 
िािमृिेविा आणण िसुरीकडे परार्ीन अबला. 
१९७५ सालच्ा िदहला वषधाि ्ाबाबिीि 
पररवि्षनाचे पाउल उचला्ला गिी मिळाली. 
िदहला िशक चालू असिांनाही प्रत्क् 
पररवि्षनाची लढाई अभर्काभर्क कठीण होि 
असल्ाचे सिोर ्ेऊ लागले. अशा वेळी 
पररवि्षनाचे िूळ ज्ा आत्मिानाि असिे 
त्ाची रुजवण घालणारा स्ोि म्हणून ्ा 
िाससकाकडे बघावे असे िला वाटिे.

व्क् होणे, स्ि:शी  संवाि सार्णे, 

इिरांशी संवाि सार्णे, कमृ िी करणे. त्ािून 
नवे पा्ंडे पडि जाणे आणण स्ा्त् अस्स्िा 
जागमृि होणे हे ्ा संपूण्ष मवकासाच्ा वाटेवरचे 
टप्े आहेि.

आजच्ा िाध्िांच्ा जगाि- मवशेषि: 
आिासी िाध्िांच्ा अफाट िहासागराि, 
त्ाच्ा  मवस्ाराि हे िाससक म्हणजे एक 
ओहोळ आहे, पण िो इिका िूलगािी 
मवष्ांना भिडि रादहला आहे की त्ाचा 
आकार हे त्ाचे िोजिाप र्रिा ्ेि नाही. 
‘बोलत्ा व्ा’ इ्े सुरू होिे. त्ािून आर्ीची 
कंुदठि बांर् बंदिस्ी फुटिे- श्वास िोकळा 
होिो. सिि स्ि:शी आणण वाचकांशी संवाि 
हे िाससकाचे सूत्, िर स्ती-पुरुषांचा स्ि:शी  
आणण एकिेकांशी संवाि खुला होि राहणे 
्ा र्ोरणाचा व्वहाराि उप्ोग करिांना 
आत्मिानाचे कंगोरे नर-िािी िे स्ती-पुरुष 
्ा आ्ािावर  बघणे आणण स्ि:चे ज्ञानाचे 
सक्िीज मवस्ारि राहणे ही र्ारा िहत्त्वाची 
आहे. त्ाची अनेक अंगे िपासणा-्ा 
लेखिाला  व्क् करि आल्ा आ हेि. 

प्रत्क् बिलाच्ा वािधा िेणारे खबर लहरर्ा 
द्कंवा झुंजूिुंजू ्ासारख्ा मवमवर् सिरािून 
सा-्ाजणी चा पररवार  आहे, आणण ‘बा्की’ 
असे संकुचचि मवश्व उगाळि न बसिा सिि 
सक्मिजाचा मवस्ार होि राहील ्ाची काळजी 
िाससकाने घेिली आहे. आपले मवचार-मवश्व 
आणण आपले कमृ िीमवश्व सिि िाजे राहील, 
पररवि्षनाच्ा इिर लढ्ाशी जोडलेले राहील 
असे िान ्ा वाटचालीि मवकससि झाले आहे.  

िाससकाची सजवंि र्ुिारे िेणारी 
उपक्रिशील ऊजधा सखी साऱ्ाजणी, सा्-
सा् मववाह अभ्ास िंडळ, नारी सििा 
िंच, अक्रस्पश्ष ग्रं्ाल्, पुरुष उवाच अशा 
दिशांनी मवकससि झाली आहे.

्ा सव्ष उभ्ा-आडव्ा मििी पाहिा 
िाससक हा व्वसा् सार्ा्चा की सिि 
पररवि्षनाच्ा मवचाराचा र्ागा मवणि पुढे 
जा्चे? ्ा प्रश्ाला र्ागा मवणण्ाचे उत्र 
िाससकाने दिले आहे, त्ाची गोर्डीही बनली 
आहे. 

 svanarase75@gmail.com
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स्ती चळिळीच्या सोबतीने सयाऱ्याजणीची ियाटचयाल...
छया्या दयातयार

मि.सा.ची स्ापना झाली िी १९८९ 
साली.  १९७५ सालापासून स्तीिुक्ी 

चळवळीची िसुरी लाट सुरू झाली, असे 
म्हणिा ्ेईल. म्हणजेच मि.सा. हे स्तीिुक्ी 
चळवळीचे अपत् आहे असे दिसिे. 
मवद्ा बाळ स्ती िाससकाच्ा संपादिका 
होत्ा. आणण िेव्ाही त्ांनी स्ती िुक्ी 
चळवळीला िाि िेिील असे लेखन केले 
होिे. १९८८ साली िूळ िालक द्कललोस्र 
कंपनीने त्ांची मिन्ी मन्िकासलके 
मवकली. िेव्ा त्ा त्ािून बाहेर पडल्ा 
आणण स्ि:चे स्िंत् िाससक काढण्ाचा 
मवचार केला. मनराि् टट्रस्टची स्ापना 
व सल्ागार िंडळािध्े सत्रंजन साठे 
्ासारखे स्तीप्रश्ांच्ा सोडवणुकीसाठी 
संवेिनशील असणारी िंडळी घेऊन 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ िाससक सुरू झाले. 
त्ािुळेच ३१ वषषांच्ा कालावर्ीि ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’चे स्ती-चळवळीला ्ोगिान 
का्? म्हणजेच ्ोडक्याि शहरी आणण 
ग्रािीण द्किी स्तस्त्ांप्यंि द्कंवा लोकांप्यंि 
‘मि.सा.’ पोचलं? मि.सा.िर्ून जे सलखाण 
झाले िे द्किी पररणािकारक झाले? 
स्ती चळवळीच्ा दृद्ष्कोनाशी द्किी 
वाचक जोडले गेले? ्ा दृद्ष्कोनािुळे 
वाचकांच्ा जीवनाि काही ढवळले गेले 
का? आजूबाजूच्ा घटना, केवळ स्तस्त्ांच्ा 
जीवनािील नवे् िर इिरही आभ््षक, 
सािासजक, राजकी् घटनांमवष्ी जाणीव 
प्रगल्भ झाली का? असे प्रश् घेऊन हा 

आढावा घेण्ाचे काि िाझ्ावर सोपवले 
आहे. त्ाकरिा जवळ जवळ १२ व्क्तींना 
स्ॉलरसशप िेऊन गेल्ा ३१ वषषांिील 
वेगवेगळ्ा मवष्ांवरील िहत्त्वाचे लेखन 
िपासून ५०० पानांचा अहवाल ि्ार केला 
गेला. हे द्टपण म्हणजे त्ाची छोटीशी 
ओळख. 

मवद्ािाईंचे िाससक १९८९ पासून 
नेिस्पणे चालू होऊन आजप्यंि उिे आहे. 
दिवसेंदिवस िे अभर्क अभर्क स्तीवािी 
होि गेले. िुख् म्हणजे िे शहरी िागाि, 
िालुक्यांच्ा व सजल्हांच्ा गावी पोचू 
लागले. ग्रािीण िागािही मवद्ािाईंने ्ोडासा 
खड्ा पाडला. त्ासाठी चक् पुण्ाजवळील 
काही गावांिध्े संडास बांर्ण्ाची ्ोजना 
हािी घेऊन, िदहलांना एकत् आणण्ासाठी 
मवष् ि्ार करून, मिचे ‘िैिरणी ग 
िैिरणी’ हे सिर सिि अनेक वषवे चालू होिे 
आणण त्ािून ग्रािीण िागािील िदहलांची 
िानससकिा शोर्ण्ाचा प्र्त्न होिा. 
िसेच, आपले स्तीिुक्ीचे मवचार छोट्ा 
छोट्ा िुकड्ाने त्ांच्ाप्यंि पोचवणे हे 
ध्े् होिे. हा िोन बाजूने, िेवाणघेवाणीने 
वाढणारा संवाि होिा. मवद्ािाई त्ािध्े 
्शस्ी झाली होिी. ्ा िदहला त्ांच्ा 
प्र्ा, नािेसंबंर्ांच्ा पद्धिी, घरािील  
पुरुषसत्ेिुळे होणारा िानससक िाण, हे 
सव्ष मवद्ािाईंपुढे खुले करि होत्ा. पुढे 
जेव्ा स्ामनक स्राज् संस्ांिध्े स्तस्त्ांना 
राखीव जागा मिळाल्ा, िेव्ा स्तीिुक्ीचा 
द्कडा चावलेल्ा स्तस्त्ांना बाहेरील सत्ेला 
कशी गवसणी घाला्ची ्ाची चव 
चाखा्ला मिळाली असेल. 

्ा ३१ वषधाि का् का् मवष् ्ेऊन 
गेले, ह्ाची ्ािीच उपलब्ध आहे. सहजीवन, 
सिाजशास्ती् मवष्, राजकारण, ससनेिा, 
द्फल्ममवष्क मबबं प्रमिमबबं. पुरोगािी 
‘जिािवाि’, संस्मृ िी, िोनोपॉज, लठ्पणा, 

वीज, ऊजधा, घर कुणासाठी, वमृद्धत्, 
प्धावरण, वेश्ा व्वसा्, अपंगत्, क्ा 
मवश्व खूप िोठ्ा प्रिाणाि, त्ाचे िीन िाग 
: १९८९ िे २०००. व २००० िे २००९ आणण 
२००९ िे २०१९. किमृ्षत्वान स्तस्त्ांची 
ओळख िर साित्ाने मि.सा.िध्े ्ेि असे. 
स्तीिान आणण पुरुषिान हे आणखी िोन 
मवष् िोन अंकासाठी मनवडलेले दिसिाि. 
अ्धाि, हे मवष् २०१२ साली आले होिे. 
्ा मनमित्ाने काही प्रिाणाि  स्तीवािाची 
सैधिात्तिक ओळख करून िेण्ाचा 
प्र्त्न दिसिो. उिाहरणा््ष, पुष्ा िावे 
्ांच्ा लेखाचे शीष्षक  आहे, ‘आत्मिान, 
सिाजिान आणण मवश्विान’. ‘आर्ुमनकिा 
आणण पररवि्षनवािी चळवळी’ ्ा मवष्ावर 
्शवंि सुिंि आणण द्कशोर बेडकीहाळ 
्ांच्ा बरोबर चचधा घडवून आणलेली दिसिे. 
‘स्तीवाि आणण लैंक्गकिेची चचधा’ हाही 
असाच टॅबू असलेला मवष्, पण िी चचधा 
घडवून आणून मिचे ररपोिधाज प्रससद्ध करणे, 
हे मि.सा. प्रगल्भ झाल्ाचे लक्ण िाना्चे 
की नाही?     

मि.सा. हे सादहत्त्क, सािासजक द्कंवा 
वैचारीक िाससक नसून िे एका अ्धाने 
चळवळीचे िाससक आहे. सािान्य िदहलांच्ा 
अनुिवाला स्पश्ष करि जाणारे सलखाण 
्े्े आढळिे. पण म्हणून स्तीवािाच्ा 
संकल्पनाव्ूहांच्ा वािमववािाि पडण्ाची 
गरज मि.सा.ला वाटली नाही. स्तीवािाचे 
िोठे भिगं वापरून स्तस्त्ांवरील अन्या् 
ठळक करणे आणण ्ा अन्या्ाला उत्र 
शोर्ण्ाचे कोणिे िाग्ष स्तस्त्ा अवलंबिाि, 
्ाचा शोर् घेणे असे एकच पररिाण मि.सा. 
वापरिाना दिसिे. स्तीवािाचे राजकारण 
इिर अन्या्ग्रस् लोकांपाशी पोचिे आणण 
म्हणून आपल्ा वाचकांना ह्ा व्ापक 
आश्ाचे िान िेणे, ्ाची गरज मि.सा.
ला वाटलेली दिसिे. िसलिांचे प्रश्, िसलि 
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सादहत् ्ासंबंर्ी सलखाण मि.सा.िध्े 
उसशरा का होईना आलेले आढळिे. ‘आम्हीही 
इमिहास घडमवला’ ्ा पुस्काच्ा मनमित्ाने 
ऊमि्षला पवार व िीनाक्ी िून ्ा लेखखकांना 
बोलावले जािे. िारा िवाळकरांना 
बोलवून लोकसादहत्ाचे सािासजक 
िहत्त्व ठसमवण्ाचा प्र्त्न होिो. लक्ष्मण 
गा्कवाड िटक्या मविुक् जिािींिर्ील 
‘सीिा्णा’ची िादहिी िेिाि. आदिवासी, 
िटक्या सिुिा्ािील िदहला अशा 
पररघावरील िदहलांचे शोषण अर्ोरेखखि 
केले जािे; पण त्ा कें द्स्ानी ्ेि नाहीि.  
२५ द्डसेंबर हा िनुस्मृिी िहनाचा दिवस. 

िोच स्तीिुक्ी दिन सिजला जावा. आठ 
िाच्ष हा जागमिक दिन आहे आणण आिा िो 
सरकारी दिवस झाला आहे. अन्या्ामवरोर्ी 
लढण्ाचा दिवस नाही, असे आवाहन 
िसलि स्ती संघटनांनी केल्ावर त्ाची नोंि 
घेऊन मि.सा.ने स्तीिुक्ी पररषि आ्ोसजि 
करण्ाि पुढाकार घेिला होिा. आंबेडकरी 
जलसा व इिर लोककला, त्ाबरोबर 
अनुस्ा सशिें ्ांची गाणी असा िजवेिार 
का््षक्रि घेिला होिा. स्तीिुक्ी चळवळ ही 
इिर पररवि्षनवािी चळवळींशी जुळलेली 
आहे, ्ाचे िान िेण्ाचे प्र्त्न होि होिे. 
िोपाळच्ा सखी िंडळाच्ा का््षक्रिािध्े 

पदहल्ांिा व्ासपीठावर सरस्िी पूजनाच्ा 
का््षक्रिाऐवजी सामवत्ीबाई फुले ्ांचा 
फोटो ठेवला गेला, हाही ्ाच प्र्त्नांचा िाग. 

मि.सा. हे एखाद्ा िरजरी वस्तासारखे 
आहे, अनेक कलाकमृ िींनी मवणलेले. त्ाचे 
वण्षन ्ोडक्याि करणे कठीणच आहे. 
मि.सा.ला पुढील द्पढीनेही आपले म्हणावे 
आणण आपल्ाला हवी िशी त्ाची छबी 
ि्ार करावी, आणण मि.सा. हा चळवळीचा 
आरसा व्ावा, हीच सदिच्ा!               

 छाया दातार
 chhaya.datar1944@gmail.com

झलक

िुखपमृष्याविष्ी

गोर्डी िुकड्ा िुकड्ांची मिळून 
ि्ार होिे उरलेले, नको असलेले, 
टाकून दिलेले िुकडे, हवेहवेसे वाटणारे 
आठवणी जपणारे िुकडे. अशा सगळ्ा 
छोट्ािोट्ा िुकड्ांना आपापल्ा 
रंगमनशी पोिामनशी एकिेकांजवळ जोडून 
घेऊन गोर्डी बनवली जािे. सगळे िुकडे 
एकत् ्ेऊन मिला एक रंगरूप िेिाि. 
आणण िग गोर्डी ऊब िेणारं पांघरूण 
म्हणून हवीहवीशी वाटिे. 
'मिळून साऱ्ाजणी'च्ा पदहल्ा 
अंकासाठी म्हणूनच गोर्डीचं िुखपमृष्ठ 
मनवडलं आहे.

सुरुियात अंक
ऑगस्ट १९८९
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पदहलया िदहलया संियाद
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एकतीस िषणातले सयाऱ्याजणीचे सया्ी - सोबती... 

संपयादकी् विभयाग

स्मृवतशेष ियाजी विश्वस्त

व्यिस्यापकी् विभयाग

शब्ांच्या पसलकडे आश् पोहोचिणयारे कलयाकयार

न्न कुलकणणी. 

रया. प. नेने

श्याि देशपांडे

सदया डुम्बरे

शर्ू गुजथिर

िेहबूब शेख

सुजयातया देशिुख

सुषिया विजयापूरकर

गगररश सहस्तबुदे्

आशया सयाठे

सुहयाससनी जोशी

प्रभया हडणीकर

ज्ोती बेडेकर

रियाकांत धनोकर

ददपयाली चौधरी उत्पल ि. बया.

सुखदया द्रविड अनुजया गीतयाली

अंजली िुळे

नीसलिया सशकयारखयाने

रयाजू देशपांडे

िावातच सहकाि, बांभधलकी आणण मैत्िाव असणाऱया नमळूि साऱयाजणी मालसकाच्ा व्यवस्ापिात नबिउतिंडीची, नवकें दरित स्त्रीवार्ी व्यवस्ा 
आणण्ाचा प्रयत् होता. कामाच्ा सोयीसाठी व्यवस्ापकीय व संपार्कीय असे र्ोि नविाग असले तिी ते हवाबंर् कप्े-नविाग िकोत ति सववािी 

एकत् नमळूि नमसळूि, एकदर्लािं काम किावं असा आग्रह होता.
हे मालसक ही वस्ू िाही ति नवचाि आहे. तुम्ा आम्ाला हवा हवासा वाटणािा हा जीविाश्यक नवचािांचा झिा वाहता िाहण्ासाठी अिेकांिी मोलाचं 
योगर्ाि दर्लं.  त्ातील अपणवा िाजवाडे, सनवता र्ाते, उमा रिनवड, वर्वा कुलकणणी, सनवता फाटक,  िाहूल पािखी, सुधाकि िावसाि, अशा अिेकांशी 
संपक्त  होऊ शकला िाही. सीमा जोशी, मंर्ाककिी िािर््व्ाज आणण पुष्ा िोड ेहयात िाहीत. त्ांचे फोटो नमळू शकले िाही.  सववांची कमृ तज् आठवण!
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‘मिळून साऱ्ाजणी’ िाससकाच्ा 
िहत्त्वाच्ा िुखपमृष्ठांचा ह्ा 

लेखािध्े आढावा घेिलेला आहे. ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’चा िुखपमृष्ठाबदिलचा सिग्र 
दृद्ष्कोन, त्ािील प्रवाह, त्ा अनुषंगाने िीस 
वषषांिर्ली मनवडक, वैमवध्पूण्ष िुखपमृषं्ठ 
आणण त्ावरील ्ोडक्याि िाष् ह्ाचा 
सिावेश आहे.

‘मिळून साऱ्ाजणी’चा पदहला अंक 
४ ऑगस्ट १९८९ला प्रकासशि झाला. 
बॅकडट्र ॉपला एक सुंिर  गोर्डी लावण्ाि 
आलेली होिी. िीच गोर्डी िाससकाच्ा 
पदहल्ा अंकाच्ा िुखपमृष्ठावर मवराजिान 
झालेली आहे. 

हे पदहलंवदहलं िुखपमृष्ठ (पान २१ वर)  
िला खऱ्ा अ्धानं ‘मिळून साऱ्ाजणी’चं 
प्रामिमनभर्क िुखपमृष्ठ वाटिं. मवद्ािाईंचा 
एकूण दृद्ष्कोन त्ािध्े प्रमिमबमंबि 
झाला आहे. मवद्ािाईंना सौंि््षदृष्ी होिी. 
कलात्मकिेची आवड होिी. प्रिीकात्मकिा 
त्ांना अमिश् द्प्र् होिी. चळवळीच्ा 
अनेक उपक्रिांिध्े सकारात्मक प्रिीकांचा 
वापर त्ांनी अत्ंि सजगपणे आणण 
कल्पकिेनं नेहिीच केलेला दिसून ्ेईल. 

गोर्डी ही अनेकरंगी छोट्ा िुकड्ांनी 
बनलेली आहे. बा्कांचा छोटासा सिूह 
गोर्डी बनविो. त्ा अ्गी िे एक सािूदहक 
काि आहे आणण मवशेषिः िे स्तस्त्ांचं 
द्क्रएशन आहे. चळवळीसाठी सािूदहकिा 
द्किी िहत्ाची असिे, हे वेगळं सांगा्ची 

िुखपमृषं् : ियाससकयाचया आश्घन, बोलकया चेहरया 
विसलदं जोशी गरज नाही. त्ािल्ा घट्ट मवणीिध्े 

गुंफलेला आहे, सखीिाव. सिूहानं 
बनवलेली िी गोर्डी उबिार असिेच पण 
नुसिीच उबिार नाही; आकष्षक, कलात्मक 
आणण सुंिरसुद्धा आहे. हे स्तस्त्ांचं खास 
वैसशष्् आहे. जगाि द्किीही कलेचे िहान 
आमवष्ार आणण िहान पुरुष कलावंि 
होऊन गेले असले, िरी संस्मृ िी म्हणून 
कलेची परंपरा घराघरांिध्े जिन करणारी 
आणण नमृत्, ओव्ा आणण गाण्ापासून िे 
रांगोळी, िरिकािसारख्ा दृश्कला, आणण 
’फूड कल्चर’ ह्ा सवषांची स्ामनक वैसशष्ट्यं 
द्टकवणं, वाढवणं हे िहत्त्वाचं काि पुढे 
घेऊन जाणारी स्तीच असिे. 

 गररबी असली िरी सौंि््षदृष्ी 
जोपासणं, ही संस्मृ िी आहे आणण िे 
काि मन:संश्पणे जगिर स्तस्त्ाच करि 
आलेल्ा आहेि. गोर्डीकडं पाहिाना 
लक्ाि ्ेईल की, त्ािध्े हे सारं त्ािध्े 
सािावलेलं आहे. शिकानुशिके घराच्ा, 
सिाजाच्ा चौकटीि बंदिस् असूनही बाईनं 
कलात्मकिा द्टकवली आहे, जगवली आहे.  
मिला िुक् अवकाश मिळालं िर िी का् 
का् करू शकेल ह्ाची कल्पना करा!  

स्ती-चळवळीला पुरुषांच्ा 
अनुकरणाची  गरज नाही. स्तस्त्ांच्ा 
स्िःच्ा स्टट्र ेंथस आहेि. त्ांची िानससकिा, 
सािूदहकिा ही अभर्क सिजिार आणण घट्ट 
मवणीची आहे. त्ांचं एकत् ्ेणं सज्षनशील 
आहे. उपलब्ध असलेल्ा कोणत्ाही 
गोष्ींपासून जग सुंिर बनवा्ची िाकि ह्ा 
एकीिध्े, चळवळीिध्े आहे हे मवन्ानं 
िरीही ठािपणे सांगणारी गोर्डी ही दृश् 
कमृ िी आहे. मवद्ािाईंच्ा एकूण स्िावाशी 
हे सारं द्किीिरी सुसंगि आहे. िीस 
वषषांिध्े ‘मिळून साऱ्ाजणी’ िाससकावर, 
त्ाच्ा दिशेवर मवद्ािाईंच्ा व्क्क्ित्त्वाचा 
जो अिीट ठसा उिटलेला दिसिो, त्ाची 

सुरुवाि म्हणून ह्ा िुखपमृष्ठाकडे नक्ीच 
पाहिा ्ेईल. 

आणखी िहत्त्वाचा िुदिा म्हणजे 
सािासजकिेचा. पुरुषप्रर्ान व्वस्ेिध्े 
स्तस्त्ांच्ा बाजूने उिं राहिानािेखील 
सिाजािल्ा अंडर द्प्रखव्लेज्ड वगधाला 
मवद्ािाई जास् िहत्त्व िेिाि. ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’चा राजकी् मवचार हा 
का्ि डावीकडे झुकलेला आहे. ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’नं नेहिीच शोद्षिांच्ा, 
पीद्डिांच्ा, अन्या्ग्रस्ांच्ा बाजूनं 
मनःसंदिग्धपणे िूमिका घेिल्ा आहेि. 
त्ािुळं ह्ा पदहल्ा िुखपमृष्ठावर 
अभिजनवािी कलेला स्ान न मिळिा  
लोककलेला – अ्धाि, गोर्डीला स्ान 
मिळालेलं दिसिं. 

िुखपमृष्ठावर असणारा एक िहत्ाचा 
घटक म्हणजे टॅगलाईन- ‘स्िःशी नव्ानं 
संवाि सुरू करणारं िाससक’!  ही टॅगलाईन 
सुरुवािीला होिी. हे स्तीवािी िाससक असलं 
िरी त्ािील मवचार सवषांसाठीच होिा. 
पुरुषांना सािावून घेण्ासाठी टॅगलाईन 
बिलली- ‘स्तस्त्ांनी आणण पुरुषांनी स्िःशी 
आणण परस्परांशी संवाि सार्ावा ्ासाठी..’ 

िरम्यान जेंडर अ्धाि, सलगंिाव हा 
मवष्, िसेच एलजीबीटीक्यू सिूहाचे प्रश् 
ऐरणीवर आले. ‘साऱ्ाजणी’ने ्ाही बाबिीि 
सििेची िूमिका घेऊन आपली टॅगलाईन 
पुन्ा बिलली- ‘िी’ आणण ‘िो’ ्ापलीकडचे 
सव्ष ‘िे’ ्ांचा स्िःशी आणण परस्परांशी 
नव्ाने संवाि व्ावा ्ासाठी... 

साहसजकच वरील मवचारांच्ा दिशेने 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ची िुखपमृषं्ठ वैमवध्पूण्ष, 
सुंिर, सव्षसिावेशक आणण प्र्ोगशील होि 
गेलेली दिसिाि.

 ममसलदं जोशी
 anupam.milind@gmail.com

 /  24  / सयाऱ्याजणीच्या अक्षरियाटया



 /  25  /साऱ्ाजणीच्ा अक्षरवाटा

संियाद : आपुलयाची ियाद आपणयाशी

मवद्ािाईंनी आणण मवद्ािाईंबदिल 
सलदहलेलं वाचिाना, ऐकिाना 

सवषांना वारंवार जाणवलेली गोष् ही की, 
मवद्ािाई म्हणजे संवाि, लोकांशी जोडून 
घेणारा शब्ांचा आंिररक पूल. ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’चं संपािकी् १९८९ पासून 
‘संवाि’ ्ा शीष्षकाखाली वाचकांसिोर 
आलं. िेव्ापासून आत्ाप्यंि िीन 
िशकं ‘संवाि’ वाचकांबरोबर िवुा 
सांर्ि आहे. २००९प्यंि मवद्ािाईंनी 
मवणलेला संवािाचा हा र्ागा आिा 
गीिालीिाई पुढे नेि आहेि. चार 
भििंींआड गप् बसवलेल्ा, बसलेल्ा 
सािान्य स्तस्त्ांना बोलिं करण्ासाठी, 
त्ांच्ाशी बोलण्ासाठी ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’ सुरू झालं. आणण संवािचा 
पैसही मि.सा.च्ा बिलि जाणाऱ्ा 
टॅगलाइनिर्ून प्रिीि झाल्ाप्रिाणे 
मवस्ारि गेला. संवािािध्े नेिकं का् 
आहे? सिोरच्ाची बैठक सिजून घेऊन 
आपले म्हणणे िांडण्ाचा खुलेपणा, 
लवचचकिा आहे, िमृिपूणा आहे. संवाि 
मवचारांचा आहे, िसाच िावनांचाही आहे. 
मवद्ािाईंच्ा आणण गीिालीिाईंच्ा 
संवाििध्े िावनांचा िोठा पल्ा 
आहे. त्ािध्े वाचकांना सिजावून 
सांगणं आहे, त्ांच्ाबदिल कौिुक, 
मवश्वास, काळजी, ििि, प्रोत्ाहन आहे, 
त्ाचबरोबर रागावणंही आहे, मवषाि, 
नाराजी, मनषेर्, क्ेश, अस्स्िा आहे, 

अनघया तांबे अगिी चूक कबूल करणेही आहे. आणण 
त्ा कशाच्ाही आड न लपिा ्ा साऱ्ा 
िावना िोकळेपणे व्क् करिाि. 
सवधाि िहत्त्वाचं म्हणजे संवाििध्े 
आपल्ापेक्ा वेगळं, भिन्न असणाऱ्ांना 
बाजूला न सारिा, भिन्नत्ाची िखल 
घेऊन त्ांच्ाशी जोडणं आहे. 
संवाििर्ून ्ा िोघींनी केवळ 
आपल्ासारखा मवचार करणाऱ्ांशी 
बोला्चे टाळून सव्षसािान्यांप्यंि 
पोचण्ाचा प्र्त्न केला आहे. त्ांचं 
संपािकी् हे वाचकांशी खऱ्ा अ्धाने 
सार्लेला संवाि आहे. 

मि.सा. आणण संवािची सुरुवाि 
झाली, िो काळ िारिासाठी 
स्स्त्ंिराचा काळ होिा. १९९०चे 
िशक िंडल-िस्जिि- वर््ष बँकेचे होिे. 
्ा काळाि सिाजाच्ा घडणीिध्े, 
िैनंदिन जगण्ािध्े, लोकांच्ा मवचार 
करण्ाच्ा, वागण्ाच्ा पोिािध्े प्रचंड 
उल्ापाल् झाली. हे    मवद्ािाई संवाि 
सार्ि होत्ा. गेल्ा िीन िशकांच्ा 
संवािचे वाचन केल्ावर आपल्ाला 
संपािकांच्ा िोन ठळक आस्ा दिसून 
्ेिाि. एक म्हणजे, रूढा्धाने ज्ाला 
स्ती-पुरुष सििेचा मवचार म्हणिा 
्ेईल त्ाच्ाशी िध्िवगगी् वाचकांना 
भिडा्ला लावणे, चचिंन करा्ला 
लावणे. आणण िसुरी, आपल्ाच कोषाि 
रिणाऱ्ा स्स्मिशील िध्िवगगी्ांना 
सािासजक पररवि्षनाच्ा लढ्ाशी एका 
ढोबळ अ्धाने जोडून घेणे. 

मि.सा.साठी पररवि्षनाचा प्रा्मिक 
घटक म्हणजे घर, कुटंुब. हे खाजगी 
आणण खास स्तस्त्ांचे असे िानले 
गेलेले क्ेत् आहे. िात्, स्तस्त्ांसाठी 
िो एकाचवेळी सजव्ाळा व प्रेिाचा, 
आणण िडपणुकीचाही अवकाश 

आहे. १९७०च्ा िशकाअखेरीस 
िारिािील स्ती चळवळीने ‘जे जे 
खाजगी, िे िे राजकी्’ हा नारा िेि 
प्रेिाच्ा आवरणाखाली िडवलेल्ा 
कुटंुबािर्ील द्पिमृसत्ाक वच्षस्ावर 
हल्ा चढवला. हंुडा, सिी, पोटगी, 
कौटंुमबक दहसंा, र्ोकािा्क 
गि्षमनरोर्के, वारसाहक्ािील वंचचििा, 
मवनावेिनाच्ा घरकािाचे जोखड अशा 
द्पिमृसत्ाक व्वहारांमवरोर्ाि आंिोलने 
केली. स्तस्त्ांना कुटंुबािध्े अडकवणाऱ्ा 
इज्जि, कुलीनिा, आईपणा, गमृदहणीपि 
अशा साच्ांना नकार िेऊन घरफोड्ा 
असा सशक्ाही झेलला. संवाििर्ून 
पुन्ा पुन्ा कुटंुबािील हे सत्ेचे 
राजकारण आणण त्ािील स्तस्त्ांचे 
ििन उकलून िाखवले गेले आहे. 
मि.सा.चा वाचकवग्ष, १९९०िर्ला 
नवउिारििवािी िध्िवग्ष एका 
ि्धादिि अ्धाने स्ती-पुरुष सिानिा 
िानणारा गट होिा. बाह् जगाि, 
सशक्णाच्ा आणण साव्षजमनक क्ेत्ाि 
स्तस्त्ांना सिान संर्ी दिल्ा पादहजेि, 
असे सांगणारा; द्कंबहुना स्तस्त्ांना 
दृश्िा िेणारा हा वग्ष होिा. िात्, 
कुटंुबाच्ा आंिररक जगािध्े, िसेच र्ि्ष 
आणण संस्मृ िीिध्े स्ती-पुरुष सििेच्ा 
दृष्ीने िूलिूि बिल आणण्ािध्े हा 
वग्ष कचरि होिा. कुटंुब ही िध्िवगधाची 
व्क्क्गि, बाहेरच्ा हस्क्ेपापासून 
जपून ठेवण्ाची, प्रेिाने साजरे 
करण्ाची बाब आहे, असे िानणारा 
हा वग्ष होिा. त्ािुळेच ‘संवाि’िर्ून 
साित्ाने कुटंुब, लग्न, संसार, आईपण 
्ािध्े स्तस्त्ांच्ा वाट्ाला आलेला 
एकाकीपणा, िडजोडीची सक्ी, दहसंा, 
आभ््षक वंचचििा, पुरुषांवरचे अवलंबन 
स्पष्पणे िाखवून दिले गेले. स्तस्त्ांची 
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ओळख घरािल्ा पुरुषांवरूनच बनवली 
जािे, आणण म्हणूनच ‘पुरुषांसशवा्’च्ा 
स्तस्त्ांप्रिी, मवर्वा, पररत्क्ा, एकट्ा, 
िूल नसलेल्ा स्तस्त्ांप्रिी सिाजाि 
हीनिाव असिो. स्तस्त्ाही अशा 
पूव्षग्रहािून सुटि नाहीि. ‘संवाि’ने 
द्पिमृसत्ेच्ा नेहिीच्ा, सव्षसािान्य 
अशा व्वहारांवर बोट ठेवून नैसक्ग्षक, 
नॉि्षल वाटणारे, पण स्तीचे िाणूसपण 
दहरावून घेणारे द्पिमृसत्ेचे रूप उघड केले. 
कुटंुबािध्े सुर्ारणा आणण्ासाठी 
पुरुषांना आपल्ा संवािाच्ा कक्ेि 
आणले. घरकािाि आणण घराला 
सििािा्ी रूप िेण्ाि पुरुषांना ििि 
करा्ला, सहिागी व्ा्ला आवाहन 
केले. द्पिमृसत्ेिध्े पुरुषांची होणारी 
घुसिट लक्ाि घेिली. िात्, पुरुषांचा 
पळपुटेपणा, पुरुष बचाव आंिोलनाचा 
बेजबाबिारपणा ्ावर टीकाही केली.

१९९०च्ा िशकाि स्तीवािाची नवी 
िांडणी उिी राहि होिी. पररघावरच्ा 
स्तस्त्ांचे आवाज वगळण्ाचे एकांगी 
राजकारण करणाऱ्ा  स्तीवािी 
चळवळीच्ा िुख् प्रवाहामवरोर्ाि 
आवाज उठि होिे. िध्िवगगी् 
उच्चजािी् स्तस्त्ांचं जगणं कुटंुबािध्े 
कोंडलेलं असलं, िरी ब्ाह्मणी 
द्पिमृसत्ेिध्े कमनष्ठ जामिवगधािल्ा, 
अल्पसंख्ाक सिूहािल्ा स्तस्त्ा 
सािासजक, साव्षजमनक दहसंेला बळी 
पडिाि, हे वास्व पुढे ्ेि होिं. अ्धाि, 
आपल्ा िध्िवगगी् स्ती वाचकांच्ा 
जीवनाचा बहुिांश िाग कुटंुबाने 
व्ापल्ािुळे मि.सा. आणण संवािाने 
कुटंुबाचा खोटा उत्व, स्प्ाळूपणाच्ा 
ओझ्ाखाली िडलेलं पुरुषी वच्षस्ाचे 
वास्व बघा्ला त्ांना उद्ुक् करण्ावर 
िर दिला. पण त्ाचबरोबर एका व्ापक 
पािळीवर द्पिमृसत्ेचे सिाजव्ापी रूप 
वाचकांसिोर उलगडले. कुटंुबाबरोबरच 
सिाजाच्ा इिर क्ेत्ांिर्ूनही स्तस्त्ांवर 

मन्ंत्ण कसे आणले जािे हे स्पष् 
केले. उिा. राजकारणाचे क्ेत् स्तस्त्ांना 
वगळणारे. त्ािुळे ‘नवरा सांगेल 
त्ाला िि द्ा्चे’ असे न करिा एक 
डोळस नागररक म्हणून स्तस्त्ांनी 
राजकारणाबदिलची आपली सिज 
वाढवून राजकारणाि सद्क्र्पणे 
सहिागी व्ा्ला हवे, हे त्ांनी सांक्गिले. 
स्तस्त्ांवर िोठा पगडा असणारे क्ेत् 
र्िधाचे. िैनंदिन जीवनाि अंर्श्द्धा, 
कि्षकांड, व्रिवैकल्, नीमिमन्ि 
्ाचे स्तस्त्ांवर जोखड असिे. आणण 
प्र्ापरंपरांच्ा ओझ्ाखाली र्ि्षसत्ा 
स्तस्त्ांना चचरडू पाहिे. त्ािुळे, संवािाने 
स्तस्त्ांना मववेकी मवचाराने र्ामि्षक 
व्वहारांची चचद्कत्ा करून अंर्श्द्धा 
मनिू्षलनाची कास र्रा्ला सांक्गिले, 
सिाजाि फोफावणाऱ्ा  र्िषांर्िेला 
मवरोर् करा्ला सांक्गिले. स्ती-पुरुष 
सििेचा मवचार पुढे नेण्ासाठी आणखी 
एक िहत्त्वाचा िुदिा म्हणजे लैंक्गकिा. 
्ा काळाि मनद्षद्धिेच्ा आवरणािर्ून 
बाहेर पडणाऱ्ार ्ा िुदि्ावर संपािकांनी 
खुलेपणाने संवाि सार्ला आहे. 
बलात्ार, कािाच्ा दठकाणचा लैंक्गक 
छळ, सांस्मृ मिक/नैमिक पोसलसांचे 
हल्े, एकिफफी प्रेिािून होणारी िरुण 
िुलींवरची दहसंा अशा लैंक्गक दहसंेच्ा 
दृश् रूपांबरोबरच िैनंदिन व्वहारािील 
स्तस्त्ांवरची ्ोमनशुचचिेची अदृश् 
सक्ी त्ांनी सिजावून सांक्गिली. 
आणण त्ाचबरोबर शुद्धिा, सभ्िेच्ा 
मनकषावर कलंद्कि िानल्ा जाणाऱ्ा 
स्तस्त्ांना वाळीि न टाकिा त्ांच्ाबरोबर 
उिे राहण्ासाठीही आग्रह र्रला. 
एका अ्धाने द्पिमृसत्ेने मविागलेल्ा 
स्तस्त्ांिध्े िक्गनीिाव मनिधाण करण्ाचा 
हा मि.सा.चा, संवािचा प्र्त्न आहे. 
त्ांनी द्पिमृसत्ाक व्वस्ेिध्े मवशेष 
िजधा बहाल झालेल्ा, कुटंुबाचे जाचक 
पण संरक्ण मिळालेल्ा त्ांच्ा वाचक 

स्तस्त्ांना; सिाजाने िरू लोटलेल्ा 
स्तस्त्ांबरोबर जोडून घ्ा्ला सांक्गिले. 
सवधाि िहत्त्वाचे म्हणजे लैंक्गकिेची नवी 
पररिाषा केवळ व्क्क्वािी स्ािंत्राच्ा 
चौकटीि न करिा बहुजन वारशाचा 
वेर् घेिला. िग, िी स्ती-पुरुषांनी 
वासनेपलीकडे िोकळेपणी िैत्िावाने 
वावरण्ाचा अवकाश असलेली वारी 
असो, द्कंवा सामवत्ीबाई-जोमिबांचे 
सििापूण्ष सहजीवन.

आपले िध्िवगगी् वाचक 
सिाजपररवि्षनाच्ा मवचारांपासून 
िरू राहून स्िःपुरिा, स्िःच्ा कुटंुब, 
वगधापुरिा मवचार करिाि, सािासजक 
चळवळीि सािील होि नाहीि, ्ाची 
खंि संपािकांनी वेळोवेळी ‘संवाि’िर्ून 
बोलून िाखवली आहे. म्हणूनच 
राज्ाच्ा कानाकोपऱ्ाि, िेश-परिेशाि 
सिाज पररवि्षनाच्ा चचषांना, पररषिांना 
उपस्स्ि राहिाना त्ांनी मि्ली 
चचधा वाचकांप्यंि पोचवली. आणण 
वेगवेगळ्ा सिाज जीवनाची वाचकांना 
ओळख करून िेऊन त्ांच्ािध्े 
एक िुलनात्मक दृद्ष्कोन आणण्ाचा 
प्र्त्न केला. आजूबाजूच्ा जगिरािील 
घडािोडींची संवाििर्ून त्ांनी सिि 
चचधा केली. जागमिकीकरणािध्े 
आरोग्याच्ा खाजगीकरणाचा गररबांवर 
होणारा पररणाि असो, प्रगिीच्ा नावाने 
लोकांच्ा जीवनावर चालू असलेले 
आक्रिण असो, द्कंवा वांसशक मवषििेचा 
प्रश् असो, त्ांनी सिाजाकडे बघण्ाची 
एक सिग्र चचद्कत्क दृष्ी वाचकांिध्े 
मनिधाण केली. आपल्ा कुटंुबाच्ा 
पररघाि रिलेल्ा, आपल्ा सिूहाच्ा, 
जगाच्ा बाहेर आस्ा न बाळगणाऱ्ा 
िध्िवगधाला त्ांनी वेळोवेळी 
सािासजक आंिोलनांची िखल घ्ा्ला 
लावली. स्तस्त्ांच्ा प्रश्ांवर, सािासजक 
िुद्दांवर काि करणाऱ्ा वेगवेगळ्ा 
गटांची, संस्ांची, का््षकत्षांची ओळख 
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करून दिली. ‘संवाि’िर्ून नि्षिा 
बचाव- मवस्ाद्पिांच्ा उपोषणाची 
काळजी, मनखखल वागळेंसारख्ा लढाऊ 
का््षकत्धाला िुरंुगाि टाकल्ाचा 
राग, िोपाळ वा्ूगळिीच्ा बळींच्ा 
वेिनेची जाणीव, एन्ॉन लढ्ाला 
पादठंबा न दिल्ाचा खेि, बाबासाहेब 
आंबेडकरांच्ा पुिळ्ाच्ा मवटंबनेनंिर 
झालेल्ा िंगलीबदिल मवषाि, को्ना 
र्रणग्रस्ांच्ा आंिोलनाला ्ेणाऱ्ा 
बा्ांच्ा कष्ाची जाणीव, असे 
बरेच काही व्क् झाले. आपल्ा 
िध्िवगगी् वाचकांना ‘स्’पुरत्ा 
सीमिि चौकटीच्ाबाहेर नेण्ाचा 
सहिाव मवकससि करण्ाचा हा प्र्ास 
संवाििध्े प्रकषधाने जाणविो.

हा काळ िसलि, बहुजन, िुस्लिि, 
आदिवासी, लेस्बि्न, सेक्स वक्ष र 
स्तस्त्ांच्ा संघषधाचा, त्ांच्ा मवभिन्न 
वास्वाची िखल घेण्ाबाबि स्ती-
चळवळीला ठणकावून सांगणारा 
काळ आहे. ्ा काळाि वेळोवेळी 
संपािकांनी आपल्ा िध्िवगगी् 
वाचक स्तस्त्ांना जािीर्िधाच्ा भििंी 
ओलांडा्ला सांक्गिले, वरच्ा वगधािील 
जन् ही आपली कि्षबगारी नाही, हे 
त्ांना ्ेटपणे सांगून स्िःच्ा मवशेष 
लाििा्क पररस्स्िीची त्ांना जाणीव 
करून दिली. पररघाबाहेरील गटािील 
स्तस्त्ांच्ा संघटनाची, संघषधाची ओळख 
करून दिली. सत्शोर्क िदहला 
पररषि, िटक्या मविुक् स्तस्त्ांची 
पररषि, आंबेडकरी जलसा, लोककलांचे 
का््षक्रि अशा बहुजन अवकाशांिर्ल्ा 
िध्िवगगी् वाचकांच्ा गैरहजेरीबदिल 
त्ांनी संवाििर्ून वेळोवेळी व्क् 
केलेली िीव्र नाराजी हे ्ाचेच उिाहरण 
आहे. िध्िवगगी् ब्ाह्मणी जगाच्ा 
चौकटीबाहेर वाचक स्तस्त्ांना नेण्ाचा 
मि.सा.चा हा प्र्त्न अमिश् अवघड 
होिा. 

अशा िऱहेने संवाि म्हणजे मि.सा.
च्ा िध्िवगगी् वाचकांना, स्तस्त्ांना 
एका नव्ा दिशेने नेण्ाचा िाग्ष बनला. 
वाचकांचे मवचार, जीवन व्वहार, 
स्िःबदिलची उिज एका नव्ा 
दृष्ीने घडवण्ासाठीचा अवकाश 
बनला. ‘संवाि’ने स्तस्त्ांना स्िःबदिल 
आस्ा ठेवून, छंि जोपासून, आपले 
व्क्क्ित्त्व घडवून, िसेच मववेकपूण्ष 
मवचार बाळगून, आत्ममनि्षर होऊन, 
िोविालच्ा जगाचा सजग अभ्ास 
करून नवे जीवन घडवण्ास उदु्क् 
केले. स्तस्त्ांना आपल्ा स्ािंत्राचा 
शोर् घ्ा्ला सांक्गिले, त्ांचे स्त् 
चचरडणाऱ्ा द्पिमृसत्ाक सिाजव्वस्ेला 
प्रश् मवचारण्ाची दृष्ी दिली. आपल्ा 
कुटंुबाच्ा पलीकडे स्िःची ओळख 
करून घेण्ास प्रेररि केले. पण 
त्ाचबरोबर स्िःपलीकडे जाऊन 
सािासजक जबाबिारीचे िानही ठेवा्ला 
सांक्गिले. नवउिारििावािी चौकटीि 
वै्क्क्क स्ािंत्र आणण सािासजक 
कि्षव् ्ाचा िेळ घाला्ला सांगण्ाचे 
कळीचे काि संवाि करि रादहला आहे. 
‘संवाि’ने का् केले िर एका अ्धाने 
िध्िवगगी् वाचकांसाठी बिलत्ा 
िौमिक पररस्स्िीला ्ोग्य अशी नव्ा 
जीवनदृष्ीची, जीवनव्वहाराची चौकट 
दिली. अ्धाि, त्ांना पररवि्षनाच्ा 
क्रांमिकारक लढ्ाि ओढण्ाचा 
अट्टाहास न र्रिा, त्ांच्ािध्े त्ांच्ा 
िौमिक संपन्निेबदिल अपरार्िाव 
मनिधाण करिा. अशा ि्धािांबदिल खरे 
िर वेगळे बोलिा ्ेईल. वार््षक्याबदिल 
सकारात्मक दृद्ष्कोन, कुटंुबािील सवषांनी 
एकद्त्ि मनण्ष् घेण्ाची लोकशाही 
पद्धिी, झगिगाट आणण दिखाऊपणाने 
सणवार साजरे न करण्ाची व 
स्तस्त्ांवर कािाचा बोझा न टाकण्ाची 
सािासजक जाणीव, िकधाच्ा आर्ारावर 
सािासजक प्र्ांना प्रश् मवचारण्ाची 

िाकि, वंचचिांना व सािासजक 
संस्ांना आभ््षक ििि, प्धावरणाचे 
संवर््षन आणण अपुऱ्ा  संसार्नांचे 
सव्षसिावेशक उपलब्धिेसाठी 
व्वस्ापन, उपिोग घेिाना उदिािपणा 
उर्ळेपणा टाळून सािासजक मवषििेची 
जाणीव, सािासजक अन्या्ाची िखल 
व मनषेर्, सव्ष सािासजक गटांच्ा 
सिावेशाची सििािा्ी दृष्ी, अदहसंा, 
शांििा, ्ुद्धखोरी मवरोर् अशा अनेक 
मनरमनराळ्ा िूल्ांबाबि, व्वहारांबाबि 
सजगिा मनिधाण करून नव्ा सािासजक 
वि्षणुकीचा एक सुर्ारक निुना 
‘संवाि’ने मनिधाण केला आहे. एकाच 
वेळी उपिोगवािी, व्क्क्कें द्ी, असलप् 
जीवनशैली; िसेच जािीर्िधाचे संकुचचि, 
कि्षठ, जािी्वािी व्वहार ्ािध्े 
अडकलेल्ा आजच्ा िध्िवगधासाठी 
नवी नीमििूल्, आणण स्ती-पुरुष 
सििेमवष्ी द्किान संवेिनशीलिा 
मनिधाण करण्ाचा प्रांजळ अवकाश हेच 
मि.सा. आणण संवािचे वैसशष्ट्य म्हणिा 
्ेईल. 

(सुनीिा िागवि ्ांच्ा ‘संवाि’चा 
एकिीस वषषांचा आढावा घेणाऱ्ा मवस्मृि 
अहवालावर आर्ाररि)

 
 अनघा तांबे
 स्ती आणण सलगंिाव अभ्ास मविाग 

 प्रिुख सामवत्ीबाई फुले पुणे मवद्ापीठ
 anaghatambe@gmail.com 

 

‘सयाऱ्याजणी’ ियाससक 
ही िस्तू नयाही 
विचयार आहे!
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मिळून साऱ्ाजणी’ ह्ा िाससकाच्ा 
िीन िशकांचा आढावा घेि 

असिाना त्ािील अनेक सिरे आपले लक् 
वेर्ून घेिाि आणण हे िाससक स्तस्त्ांच्ा 
अवकाशाला कें द्स्ानी ठेवणारे असे िाससक 
आहे, हे अर्ोरेखखि होिे. त्ाच प्रिाणे 
सिाजाशी आणण मिळून साऱ्ाजणीच्ा 
वाचकांशी संवाि आणण साित्ाने नवनवीन 
मवचार िेण्ाचा प्र्त्न दिसिो. त्ांच्ा ह्ा 
प्र्त्नाला वाचकांनी खूप िरिरून प्रमिसाि 
दिला. सिर लेखाि वाचकांच्ा प्रमिद्क्र्ा 
ह्ा सिरािून का् पुढे ्ेिे त्ाचा िागोवा 
घेणार आहे. त्ािुळे वाचकांच्ा प्रमिद्क्र्ांचे 
वाचन करिाना सिर लेखाि वाचकांनी 
टीका का आणण कशावर केली आहे द्कंवा 

ियाचणयारे सलदहतयात : ियाससकयाचे अंतरंग उजळतयानया
स्याती देहयाडरया् कशासाठी कौिुक केले हे पाहणार आहोि. 

मि.सा. वाचकांप्यंि का् पोचवण्ाचा प्र्त्न 
करि आहे आणण वाचक िे कसे सिजून 
घेिाि ह्ाचा आढावा घेिला आहे. ्ोडक्याि, 
वाचकांप्यंि कोणिा मवचार कसा पोचिो 
आणण एखाद्ा काळाि वाचक िे सलखाण 
त्ािील मवचार कसा वाचिो आणण सिजून 
घेिो हे बघणं िहत्त्वाचं आहे. त्ािून त्ा वेळी 
त्ा प्रश्ावर/िुद्दावर सिाज का् मवचार 
करि होिा आणण मि.सा.िर्ील आश् 
त्ािध्े काही वेगळे आणण त्ावेळच्ा 
प्रिुख प्रवाहाला रुचणार नाही, असे काही 
सुचवि होिे का हे िपासून पाहिा ्ेईल. 
गेल्ा िीस वषधािील वाचकांच्ा प्रमिद्क्र्ा 
ह्ा मि.सा.मवष्ी आणण िाससक वाचकांकडे 
कसे बघिे ह्ाचा आरसा आहे. वाचकांच्ा 
प्रमिद्क्र्ा छापिानासुद्धा त्ा ह्ा वेगवेगळ्ा 
शीष्षकाखाली प्रकासशि केल्ा आहेि. 
उिाहरणा््ष, वाचणारे सलदहिाि, बोलकी 
पत्े इत्ािी ज्ािून िाससक वाचकांच्ा 
प्रमिद्क्र्ांकडे कसे बघिे िे लक्ाि ्ेिे. 
्ा सव्ष प्रमिद्क्र्ा ह्ा आपण एरवी इिर 
दठकाणी वाचिो त्ापेक्ा फार वेगळ्ा आहेि 

असे नाही. ह्ा प्रमिद्क्र्ा िाससकाचे कौिुक 
करणाऱ्ा, नकारात्मक, काही नवे सुचवू 
पाहणाऱ्ा आणण काही प्रमिद्क्र्ा ज्ांना 
नकारात्मक किाचचि म्हणिा ्ेणार नाही, 
पण टीका करणाऱ्ा असेही म्हणून सोडून 
िेिा ्ेि नाही, अशाही प्रमिद्क्र्ांचा सिावेश 
असलेला दिसिो. ह्ा सिराचा आढावा 
हेही सुचविो की, िाससकािून पुढे आलेले 
िुदेि हे प्रस्ाद्पि व्वस्ेला प्रश् मवचारणारे 
आणण सिाजाच्ा द्पिमृसत्ाक व्वस्ेची 
घडी मबघडवणारे असे सलखाण असिे हे 
िश्षविे. त्ािुळे वाचकांच्ा प्रमिद्क्र्ांचा 
आढावा घेिाना ह्ा सगळ्ाचा मवचार होणे 
गरजेचे आहे. ्ोडक्याि, मवचार घडवणे 
आणण त्ासाठी एक व्ासपीठ उपलब्ध 
असणे, कसे गरजेचे असिे हेही आश्ावरील 
प्रमिद्क्र्ांवरून लक्ाि ्ेिे. त्ाच प्रिाणे 
स्ती-प्रश्ामवष्ीची सिाजाची सिज अभर्क 
पररपक्व होण्ािील मि.सा.चे ्ोगिानही 
ह्ा चचवेिून कसे सिजून घेिा ्ेिे हेही ह्ा 
लेखाि िांडले आहे. 
 swatidroy@gmail.com

ियाचया्लया हिं
ददपयाली जंगि ओळख. सिरांची नावे िीन टप्प्ाि बिलि 

गेलेली दिसून ्ेिाि, िी नावं म्हणजे 
‘वाचा्ला हवं’, ‘पुस्कांमवष्ी’ आणण 
‘आपल्ा वाचनाल्ाि’. ्ा सिरािध्े 
पुस्कांिील ज्ञानाची सशिोरी मिळिे जी 
आपल्ाला जगण्ासाठी िाग्षिश्षक ठरिे. 
१९९२ िे २०१९ प्यंिच्ा संपूण्ष वषषांिध्े 
सुिारे ४८१ पुस्कांची िादहिी आपल्ाला 
मिळिे. सव्षच पुस्के सािासजक िान, 
आपली जबाबिारी, कि्षव्, स्तस्त्ांना 'स्' 
ची जाणीव करून िेणारी आहेि. लेखक, 
प्रकाशक, पमृष्ठ संख्ा आणण द्कंिि ्ांची 
िादहिी मिळि जािे. ्ा ओळखीिून व्क्ी 

अभर्क प्रगल्भ आणण मवचारशील बना्ला 
ििि होिे. जािी् प्रश्, सािासजक, आभ््षक, 
राजकी्, िानविा, स्ती व्क्क्रेखा, कुटंुब 
इ. मवष्ावरील पुस्कांची िादहिी मिळिे.  
पुस्के व्क्ीच्ा जीवनाला आकार 
िेिाि, संपूण्ष जीवनिर िे आपल्ाशी िैत्ी 
करिाि, आपल्ाला आर्ार िेिाि. मिसाने 
सव्ष प्रकारच्ा पुस्कांना एका जागी आणून 
मवमवर् प्रकारच्ा पुस्कांशी िैत्ी करून 
दिली. ्ा सिराने अनेक नवीन मवष्ांची 
िादहिी मिळवून दिली.  
 jangamoipika16@gmail.com

मिळून साऱ्ाजणी ्ा िाससकािील 
आपल्ाला वाचण्ासाठी प्रवमृत् 

करणारे व आपल्ाला वाचनाची गोडी 
लावणारे सिर म्हणजे पुस्कांची ्ोडक्याि 
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मवद्ा बाळ ्ांनी मिळून साऱ्ाजणीच्ा 
संपािकपिावरून मनवमृत् झाल्ावरही 

त्ांचा वाचकांबरोबरचा संवाि शेवटप्यंि 
चालू ठेवला. त्ा आठिहा वषषांिील लेखांचे 
बारकाईने वाचन केल्ानंिर पुढील गोष्ी 
ठळकपणे लक्ाि आल्ा.

लेखांची शीष्षकं : मवद्ािाईंची सव्ष 
शीष्षकं लेखामवष्ी उत्ुकिा मनिधाण 
करिाि. लेखाचा मवष् का् असेल ्ाचा 
्ोडासा अंिाज त्ािून आला िरी लेख 
वाचल्ासशवा् त्ाचा पूण्ष संिि्ष नेिका 
कळणार नाही, हेही लक्ाि ्ेिे. 

िाषाः अचूक शब््ोजनेिुळे त्ांचे 
लेखन सिजा्ला अमिश् सोपे असले 
िरी िे बाळबोर्ही वाटि नाही. वाचकांशी 
संवाि अशा स्रूपाचे लेखन असल्ाने 
िोंडी संिाषणाचीच शैली ्ा लेखनाि 
दिसिे. मवद्ािाईंच्ा लेखनाि इंग्रजी शब् 
अिावानेच आढळिाि. ज्ा शीष्षकांिध्े 
दहिंीचा वापर झालेला दिसिो िे त्ांनी 
जाणीवपूव्षक वापरले आहेि. काव्पंक्ी, 
संिवचने, प्रससद्ध मवर्ाने ्ांचा वापर त्ांच्ा 
लेखनाि फारसा आढळि नाही.  

मवष् : प्रत्ेक लेखाला िाज्ा घटनांचा 
संिि्ष आहे. काही मवद्ािाईंनी व्क्क्गि 
जीवनाि अनुिवलेल्ा आहेि; िर काही 
सिाजाि घडणाऱ्ा, िाध्िांिून प्रससद्ध 
होणाऱ्ा आहेि. काही लेख मवद्ािाईंनी 
जाणीवपूव्षक चांगल्ा, आनंििा्ी 
घटनांमवष्ी सलदहले आहेि; िर काही 
लेखांचा सूर त्ांनी प्र्त्नपूव्षक आशािा्ी 

विद्यातयाईंचे लेखन ्ेट, प्रयाियाणणक आणण प्रयागवतक 
उज्ज्वलया बिवे ठेवला आहे, असे जाणविे. 

अनुिवलेले क्ण : चांगल्ा उपक्रिांची- 
मवशेषिः िरुणांनी आखलेल्ा- िखल घेणारे 
अनेक लेख आहेि. छोट्ा छोट्ा गोष्ींचा 
आनंि घ्ा्चा, त्ांमवष्ी इिरांना सांगा्चे 
ही मवद्ािाईंची ऊिगी अखेरप्यंि का्ि होिी 
्ाचे हे मनिश्षक आहे.

मिळून साऱ्ाजणी : िरवषगी 
स्ापनादिनाच्ा मनमित्ाने िाससकाच्ा 
वाटचालीचा आढावा त्ांनी घेिला आहे. 
िाससकाला ््ाशक्ी ििि करण्ाचे 
वाचकांना आवाहन केले आहे. कर्ी 
िाससकाला अचानक मिळणाऱ्ा िििीचा 
आनंि आणण कमृ िज्ञिा ्ांसह उल्ेख केला 
आहे. 

मववाहसंस्ा : ्ा अनुषंगाने ्ेणाऱ्ा 
िुद्दांचा ऊहापोह ्ा लेखांि आढळिो. 
आ्ुष्ाचा जोडीिार मनवडण्ाचे स्ािंत्र 
िुलांना असावे, मववाह सिारंिांवरचा खच्ष, 
वैवादहक संबंर्ांिील सिानिा इ्पासून िे 
लग्न केलेच पादहजे का असे प्रश् मवद्ािाईंनी 
सिि वाचकांसिोर िांडले आहेि, 
त्ामवष्ीची स्िःची ििे ठािपणे िांडली 
आहेि. 

स्तस्त्ांवरील अत्ाचार : लग्नसंस्ेखेरीज 
अन्य दठकाणी स्तस्त्ांना सहन करावे लागणारे 
अत्ाचार हािेखील काही लेखांचा मवष् 
आहे. िदहलांवरील बलात्ाराचे संिि्ष मवमवर् 

लेखांि ्ेिाि. िारिाि अत्ाचाररिेला िोंड 
लपवून जगावे लागि आहे, ्ाकडे त्ांनी लक् 
वेर्ले आहे. राजस्ानािील िंवरीिेवी ्ा 
िदहलेचा लढा, मिच्ाशी झालेल्ा िेटीगाठी 
्ांचे उल्ेख अनेक लेखांि सापडिाि. 

लैंक्गकिा : काळानुरूप मवस्ारलेल्ा 
दृद्ष्कोनािून मवद्ािाई आणण ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’्ा िोघांची िूमिकाही कशी 
बिलि गेली, ‘िी, िो आणण त्ाच्ापलीकडचे 
िे’ ्ा सवषांना त्ाि सािावून घेणे का गरजेचे 
वाटले आणण त्ािुळे मि.सा.चे ब्ीिवाक्य 
कसे बिलले िे त्ांनी एका लेखाि स्पष् केले 
आहे. 

िमृत्ू : िमृत्ुसंबंर्ी काही िोजके लेख ्ा 
काळाि त्ांनी सलदहले. स्िः िमृत्ुच्ा िाराि 
असिानाही त्ांना स्ेच्ािरणामवष्ीच्ा 
स्िःच्ा मवचारांचा मवसर पडला नाही, हे 
्ा लेखानंिर सहा-आठ िदहन्यांि त्ांच्ा 
शेवटच्ा िखुण्ाि पाहा्ला मिळाले. 
त्ािुळे ्ा लेखनाचे िहत्त्व आणण त्ािागील 
प्रािाणणकपणा ्ा गोष्ी अर्ोरेखखि होिाि. 

 उज्ज्वला बववे
 (माध्यम अभ्ासक व प्राध्यापक, 
 नविागप्रमुख, संज्ापि व वमृत्तपत्नवद्ा 

 नविाग, सानवत्ीबाई फुले पुणे नवद्ापीठ)
 ujjwalabarve@gmail.com

'जे जे व्यगतिगत ते ते रयाजकी्!'  
्ा स्ती चळवळीिल्ा घोषणेचा ठळक आणण सूक्ष्म 
अ््ष क्ा,कमविा,लेख,िुलाखिी आणण संपािकी् 
्ािर्ून प्रत््कारी पधििीनं उलगडून िाखवणारं 

िाससक मिळून साऱ्ाजणी!
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िैशयाली जोशी

समाजहिताच्ा दृष्टीने आवश्यक 
असणाऱ्ा  समग्र परिवत्तनासाठी 

ववचाि आणण कृतटी ्ांचटी सांगड घालणे 
आणण ्ा दोन्टी पातळ्ांवि सुसंगत 
बदल घडवून आणणे आवश्यक असते. 
त्ासाठी व्यक्तिगत आणण सामूहिक अशा 
दोन्टी पातळ्ांना जोडणािे पिस्पिपूिक 
दवुे मित्ताचे असतात. ्ा संदर्भात 
ससद्ान्त आणण अनुर्व ्ा दोन पातळ्ांना 
सतत जोडून पािणाऱ्ा ्ा माससकाच्ा 
समाजशास्तटी् अध्य्नातटील ्ोगदानाचा 
आढावा प्रस्ुत लेखात घेतला आिे. 

‘साऱ्ाजणटी’ िे स्तटीच्ा जगण्ाच्ा 
अनुर्वाशटी जोडलेलं, अनुर्वांना 
प्राधान्य देणािं माससक आिे. त्ामुळे ्ा 
माससकाच्ा माध्यमातून गेलटी ३१ वर्त 
जे सातत्पूण्त दजजेदाि लेखन झाले, ते 
संदर््तसाहित् म्हणून अवतश् मोलाचे आिे. 
एक व्यापक संिचना म्हणून समाजव्यवस्ा 
कशटी चालते व ्ा व्यवस्ेचा र्ाग म्हणून 
जगणाऱ्ा व्यतिती आपल्ा जगण्ाचा संदर््त 
कसा लावतात िे वम.सा.तटील सलखाणातून 
फाि चांगल्ा प्रकािे स्पष् िोते. सामासजक 
सलगंर्ेदर्ावाचा मुद्ा मांडताना वम.सा.ने 
कथा, कववता, मुलाखतटी, वैचारिक-लसलत 
लेख अशा वैववध्यपूण्त साहित्ाचा आधाि 
घेतला आिे. परिसंवाद, चचभा, कािटी ववसशष् 
मुद्दांना धरून मुद्ाम मागवलेल्ा प्रवतक्रि्ा 
अशा ववववध प्रकािे वम.सा.मध्ये कुटंुब, 
नातेसंबंध, वववाि, सिजटीवन, लैंक्गकता 

ससद्ांत आणण अनुभि ्ांनया जोडणयारया पूल 
अशा अनेक मित्ताच्ा सामासजक संस्ा 
व संिचनांवि प्रकाश टाकला आिे. ्ा 
सामासजक संस्ा व्यापक संिचना म्हणून 
त्ांच्ा वैसशष्टांसि वगभात सशकवल्ा 
जातात. पण प्रत्क्ष ज्ा अंति-क्रि्ांच्ा 
माध्यमातून िटी संिचना अस्स्त्ात असते, 
त्ा सूक्ष्म पातळीचे अवलोकन वम.सा.
मधटील लेखांच्ा माध्यमातून सिज सोप्ा 
पद्तटीने किता ्ेते. वम.सा.मधटील वैचारिक 
लेख, आणण चचभा अशा माध्यमातून जे 
अनुर्वकथन पुढे ्ेते ते वगभात सशकवल्ा 
जाणाऱ्ा आणण पुस्कातून सैद्ान्न्तक 
र्ारेत मांडल्ा जाणाऱ्ा ववचािांना फाि 
मोलाचटी जोड देते. 

म्हणूनच वम.सा.च्ा समाजशास्तटी् 
्ोगदानाचटी चचभा किताना आणखटी 
एक मित्ताचा मुद्ा डोळ्ापुढे ्ेतो, तो 
म्हणजे िोजच्ा जगण्ाच्ा अनुर्वांना 
वैचारिक ससद्ान्ताचटी मित्ताचटी सामग्रटी 
म्हणून पािता ्ेते, िटी ्ा माससकाने 
बळकट केलेलटी जाणटीव. आपल्ा 
िोजच्ा जगण्ातून आपण समाज घडवत 
असतो. समाजाचे सदस्य म्हणून आपण 
असंख्य गोष्टी सिजपणे अंक्गकाितो, 
तसेच सामासजक चौकटटी सोडवण्ासाठी 
छोटे छोटे माग्त वनमभाण कित असतो 
आणण कधटी कधटी उघडपणे संघरभाचा माग्त 
स्टीकाित असतो. िे तुमचे आमचे अनुर्व 
समाजशास्तटी् आकलनासाठी खूप बिुमोल 
असतात. ‘जे जे खाजगटी व व्यक्तिगत, ते 
ते िाजकती्’ ह्ा स्तटीवादटी र्ूवमकेनुसाि 
व्यक्तिगत पातळींविील अनुर्व पुढे 
आल्ाने, चरच्तले जाण्ाने नवटी वैचारिक 
हदशा वमळते. त्ातून ससद्ान्तवनवम्ततटी 
िोते. दसुिीकडे, आपला प्रश्न केवळ मटी, 
माझं कुटंुब, माझटी परिस्स्तटी ्ातून 
जन्मलेला नािटी; तपशटील वेगळा, रूप 
वेगळे असले तिी व्यक्तिगत अनुर्वांचटी 

पाळेमुळे व्यवस्ेत रुजलेलटी असतात 
व आपले अनुर्व, आपले प्रश्न िे फति 
आपल्ापुिते नसून क्पतृसत्ा, पुरुरप्रधान 
व्यवस्ा, जातटीव्यवस्ा अशा ववरमतेच्ा 
व्यापक समाजव्यवस्ेशटी वनगडटीत आिेत. 
िटी जाणटीव वनमभाण किण्ाचे तसेच ज्ा 
संकल्पना व ससद्ान्तातून ्ा उतिंडटीचे 
र्ान ्ेते त्ांच्ाशटी आपल्ा वाचकवगभाला 
सिजपणे जोडण्ाचे काम वम.सा.ने केले 
आिे.

वम.सा.च्ा सुरुवातटीच्ा काळात 
स्तस्त्ांच्ा प्रश्नांचटी मांडणटी किताना जात 
आणण समुदा्ाच्ा अस्मितेशटी संबंधधत 
मुदे् फाि प्रकरभाने पुढे आले नािटीत. लेखक 
देखटील बिुतांशटी उच्चवणणी्, मध्यमवगणी् 
स्िातून ्ेणािे िोते. पण गेल्ा ३१ वरषांच्ा 
वम.सा.च्ा प्रवासावि नजि टाकलटी ति 
वम.सा.ने लेखक आणण लेखन ्ा दोन्टी 
पातळ्ांवि सव्तसमावेशक धोिण ठेवले 
आिे, ्ाचा आवजू्तन उल्ेख किावा लागेल. 
वम.सा.तटील अनेक अभ्ासपूण्त लेखांमधून 
पुरुरटी वच्तस् आणण स्तस्त्ांचे दयु्यमत् 
सामासजक व्यवस्ेतून कसे क्टकवून 
ठेवले जाते, पुरुरसत्ा इति वच्तस्वादटी 
व्यवस्ांबिोबि कशटी िातवमळवणटी कित 
असते, तसेच स्तस्त्ांचे एकमेकींबिोबिचे 
संबंध कसे वन्ंक्रित िोतात ते स्पष् िोते. 
र्ाितातटील सामासजक ववरमतेचे मूळ 
जातटीच्ा उतिंडटीच्ा व्यवस्ेत असल्ामुळे 
स्तटीमुतितीचटी चळवळ जातटीअंताच्ा 
चळवळीशटी जोडलेलटी आिे व स्तस्त्ांच्ा 
मुतितीसाठीचे लढे ववरमतेच्ा वविोधात 
केल्ा जाणाऱ्ा इति लढ्ांशटी जोडलेले 
आिेत, अशटी स्पष् र्ूवमका वम.सा.तटील 
लेखांमधून मांडलटी गेलटी.

‘साऱ्ाजणटी’चा वाचकवग्त बिुतांश 
शििी, मध्यम-उच्च मध्यमवग्त आिे. 
त्ामुळे पािंपरिक, सामासजक-सांसृ्वतक, 
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मध्यमवगणी् चौकट एकदम मोडून न 
टाकता िळूिळू तटी वाकवत-वळवत, सैल 
किण्ाचं ‘साऱ्ाजणटी’चं धोिण आिे. ्ा 
वगभाला समाजातटील ववरमतेच्ा वविोधात 
चालू असणाऱ्ा सामूहिक कृतटीच्ा प्रवािात 
आणण्ाचे काम थोड्ा वेगळ्ा पद्तटीने 
किावे लागेल, अशटी वम.सा.चटी धािणा आिे. 
आपल्ा स्तटी म्हणून जगण्ाचे सामासजक 
संदर््त वाचकांप्यंत पोचवताना आपल्ाला 
वमळालेल्ा वगणी्, जातटी् अधधकािांचटी 
जाणटीव त्ांच्ात वनमभाण किण्ाचािटी 
वम.सा.चा उदे्श आिे.

‘वमळून साऱ्ाजणटी’ने ३१ वरषांच्ा प्रदटीघ्त 
वाटचालटीत साहिन्त्क, सामासजक आणण 

सांसृ्वतक क्षेरिातल्ा घडामोडींशटी धागा 
जोडत अनुर्व आणण कृवतशटील ववचािांच्ा 
आदानप्रदानाचे व्यासपटीठ म्हणून काम केले 
आिे. आपले समाजवास्व आपल्ासमोि 
उलगडून दाखवत, व्यतिती म्हणून आपल्ा 
जबाबदािीचटी जाणटीव करून हदलटी आिे. 
‘स्तस्त्ांसाठीचा मुति अवकाश’, अशटी जिी 
्ा माससकाचटी मुख्य ओळख असलटी तिी 
समग्र समाजपरिवत्तन िा ‘साऱ्ाजणटी’चा 
कें द्रवबदं ूआिे. एिवटी सौम्य, समजुतटीच्ा 
र्ारेत बोलणाऱ्ा ‘साऱ्ाणटी’ने समाजात 
घडणाऱ्ा ववकृत, समाजवविोधटी घटनांच्ा 
वविोधात र्क्कम आवाज उठवला आिे. 
र्ाितटी् समाजाच्ा लोकशािटीवादटी 

पिंपिेवि घाला घालणाऱ्ा  िाजकती् 
शतिींवि पिखड र्ाष्य केले आिे. 
कोणत्ािटी एका ववचािसिणटीच्ा चौकटटीत 
न अडकता लोकशािटी, समानता आणण 
बंधुर्ाव अशा मूलर्ूत मानवटी मूल्ांशटी 
बांधधलकती जपलटी आिे. समाजशास्ताच्ा 
अभ्ासकांना समाजव्यवस्ेच्ा समग्र 
पैलूंचे आकलन िोण्ात ्ा माससकाचटी 
बिुमोल मदत झालटी आिे व िोत 
आिे. ‘वमळून साऱ्ाजणटी’ला पुढील 
वाटचालटीसाठी िाहद्तक शुर्ेच्ा !

 वैशाली जोशी
 vaishalisjoshi@gmail.com

संघषणाची गया्या िांडणयारी सदरं
संध्या गिळी

‘मिळून साऱ्ाजणी’िर्ून प्रकासशि 
झालेली सिरं ही एक प्रकारची 

जीवनािील संघषधाची गा्ा िांडिाि आणण 
त्ािून सापडलेलं नवीन व्क्क्ित्त्व आणण 
जगण्ाची अवगि झालेली कला ्ाचा 
प्रत्् मवमवर् सिरािील लेख वाचिाना 
्ेिो. सिोर आलेल्ा आव्ानांना सािोरे 
जाि, मवमवर् िडजोडी करि सािासजक 
बिलाच्ा प्रद्क्र्ेिध्े सहिागी असलेले 
सव्ष प्रवासी म्हणजे ‘साऱ्ाजणी’ हो्. 
‘मिळून साऱ्ाजणी’िर्ील का््षकारी 
सिासि, त्ाि सलदहलेले लेख, लेखखका 
ह्ािध्े िोठ्ा प्रिाणावर स्तस्त्ांचा 
सिावेश असला िरी िे बा्की, बा्कांशी 
संबंभर्ि होि नाही. शमि्षला रेगे ‘िसलि 

वूिन टॉक द्डफरेन्टली’ ्ा लेखाि 
अर्ोरेखखि करिाि, त्ाप्रिाणे मवसशष् 
सािासजक स्ानावरून होणारी ज्ञानमनमि्षिी 
अभर्क िुक्क्िा्ी असिे आणण ही 
ज्ञानमनमि्षिी जर सिाजािील पररघाबाहेर 
असलेल्ा सिूहाकडून झाली िर िी 
केवळ अनुिवांिध्े अडकून राहि नाही 
िर सिाजािध्े सत्ासंबंर्ांची जडण घडण 
कशापद्धिीने होिे, शोषणाच्ा व्वस्ा 
का् आहेि हे ्ा ज्ञानाच्ा कें द्स्ानी ्ेिे. 

्ािुळे ्ािील लेखक/लेखखका हे 
इ्ल्ा व्वस्ेला आपापल्ा स्ानानुसार 
प्रश् मवचारि, आव्ानं पेलि एक िैत्ी 
संवाि मनिधाण करिाि. संवेिनशील 
व्क्क्ित्त्वाकडे घेऊन जाणाऱ्ा प्रद्क्र्ेिध्े 
सवषांना सोबि करण्ाची साि िेिाि. 
्ािध्े सिराि प्रकासशि झालेले 
लेख आणण वाचकांनी नोंिवलेली ििे/
मवचार ही िोलाची कािक्गरी मनिाविाि. 
सिरील लेखांिध्े एकूण नऊ सिरांचा 
मवचार करण्ाि आलेला आहे. त्ािध्े 
साऱ्ाजणींचं खबर लहरर्ा, पुलावरून 
पाणी जा्..., कािना आणण प्रेरणा, 

घरकािाच्ा गोष्ी, स्मनिच्ा शोर्क्ा, 
ग्रहणांद्कि चांिणं, िाषेचे भिगं, का्िा 
आणण सादहत् आणण संवािस्पंिन इ. 
सिरांचा सिावेश आहे. प्रत्ेक सिरचा 
वेगळा मवचार करण्ाि आलेला असून 
त्ािर्ून सिोर आलेल्ा िुख् िुद्दांना 
र्रून ्ा लेखािध्े िांडणी करण्ाि 
आलेली आहे. नऊ सिारांिग्षि लेख, लघु 
क्ा, िैनंदिन जीवनाशी मनगद्डि असलेले 
मवष् लेखकांनी वाचकांसिोर ठेवलेले 
आहेि. ्ािील बहुिांश लेख मवचार 
करा्ला लावणारे आणण एक संवेिनशील, 
सािासजक बिलाच्ा प्रद्क्र्ेिध्े िहत्ाची 
दिशा मनिवेशक म्हणून काि करिाना दिसून 
्ेिाि. बहुसंख् लेख हे उच्च, िध्िजाि, 
वगधािून ्ेणाऱ्ा स्तस्त्ांनी सलदहलेले आहेि. 
्ािध्े शहरी आणण ग्रािीण असा िेिही 
आढळून ्ेिो. असे असले िरी पुरुष 
लेखकांचे काही लेख िसेच पररघावरील 
असलेल्ा सिूहांच्ा प्रश्ांचा ऊहापोह 
क्ा व लेखांिर्ून आपल्ाला दिसून ्ेिो.

 sandhyagawali@gmail.com
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आकयाश सयाबळे

‘मिळून साऱ्ाजणी’ िराठी वाचकांना हे 
नवीन मवचार घेऊन आलेले िाससक 

म्हणून पररचचि आहे. िराठी सादहत्मवश्वाि 
पाने, फुले व मनसग्ष वण्षनाच्ा व िध्िवगगी् 
वाचकांच्ा जाणणवा डोळ्ासिोर ठेवून 
्ेणाऱ्ा िाससकांच्ा काळाि वास्ववािी 
प्रश्ाला भिडणाऱ्ा, अन्या् अत्ाचारामवरोर्ाि 
आवाज उठवणाऱ्ा िाससकापैकी एक आहे. 
सनािनी, अंर्श्द्धा,मवषििावािी  मवचार, 
जीण्ष व सिाजघािक मवचार आहेि त्ा 
मवरोर्ाि िाससकाने वेळोवेळी आपल्ा 
संपािकी्, सिर, चचधा, िुलाखिी, व लेखांद्ारे 
प्रबोर्न करण्ाचे काि केले आहे. र्िषांर्िा, 
सािासजक, शैक्णणक, सांस्मृ मिक, लैंक्गक, 
वैज्ञामनक ्ा मवष्ावर ्ा िीस वषधाि 
िहाराष्ट्र ाच्ाच नवे् िर जागमिक पािळीवर 
आपला एक वेगळा ठसा िाससकाने उिटवला 
आहे. 

िला ‘मिळून साऱ्ाजणी’ िाससकाि 
१९८९ िे १९९९ च्ा कालखंडाि राजकी्, 
राजकारण ्ा मवष्ावर ज्ा चचधा झाल्ा, 
लेख प्रकासशि झाले, िुलाखि आल्ा इत्ादि 
संबंर्ाि परीक्ण म्हणा द्कंवा त्ावर िाझे िि 
िांडण्ाची डॉ. गीिाली मव.िं व डॉ. सुवणधा िोरे 
्ांनी संर्ी दिली त्ाबदिल िी त्ांचा आिारी 
आहे. िाझी आंबेडकरी चळवळीि काि 
करण्ाची सुरुवाि झाल्ापासून वैचाररक 
मवश्वाि ्ा िाससकाचे का््ष ्ोगिान िी प्रत्क् 
पाहि आलो आहे. ज्ा िाससकाच्ा मवचार 
व्वहाराला बघून चळवळीि वाटचाल करि 

'सयाऱ्याजणी'चे रयाजकी् भयान
आलो,  त्ा िाससकाच्ा एका मविागाबदिल 
कालांिराने िि व्क् करणे द्कंवा आपली 
िूमिका िांडणे हे फारच िहत्त्वाचे काि आहे 
िला वाटिे. 

१९८९ िे १९९९ च्ा कालावर्ीिध्े 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ ने राजकी्, राजकारण 
्ा मवष्ावर अत्ंि िहत्त्वपूण्ष मवष्ांवर 
िांडणी, चचधा घडवून आणली आहे. स्ामनक 
राजकारणापासून िे आंिरराष्ट्र ी् राजकारण, 
सिाजवािी, डावे िसेच िसलि राजकारण 
आपल्ा िाससकाच्ा पररप्रेक्षाि सिामवष् 
केले. िी पुढील प्रिाणे :

    प्रा. पुष्ा िावे ्ांचे ‘राजकारणाच्ा 
अंगणाि’ हे सिर. त्ांचे अध्क्ी् िाषण व 
त्ांची िुलाखि, अिेररका व इस्ाइल ्े्ील 
िदहलांचे राजकारण, दिवाळी मवशेषांकािील 
डॉ. नीलि गोऱहे ्ांचे लेख, स्तस्त्ा आणण 
राजकारण, राजकारणािील किमृ्षत्वान 
िदहलांची मवशेष ओळख, झुंजूिुंजू ्ा सिराि 
राजकारणाि सक्री् असणाऱ्ा िदहलांची 
्शोगा्ा, १९९९ च्ा दिवाळी अंकाि- 
‘राजकारण गेलं चुलीि?’ ्ा सिराखाली 
चचधा, िुलाखिी व लेख स्रूपाि, स्तस्त्ा आणण 
राजकारण ्ा मवष्ावर ‘स्तस्त्ासलटी’ हे जेष्ठ 
पत्कार ज्िेव डोळे ्ाचं सिर (२०१७ – 
२०१८ )

वरील सव्ष लेख, िुलाखिी, चचधा ह्ा 
ित्ालीन राजकी् मवचारमवश्वाि एक 
नवीन िूमिका पुढे आणिाि व प्रस्ाद्पि 
राजकारणाला छेि िेऊन एक सििावािी, 
स्तीिुक्ी, जािीअंि, व िानवकें द्ी राजकी् 
जाहीरनािा, िूमिका म्हणून पुढे ्ेिाना 
दिसिाि. ‘मिळून साऱ्ाजणी’ ्ा िाससकाला 
िीस वष्ष पूण्ष झाली आहेि. ्ा िीस वषधाि 
मिळून साऱ्ाजणी ्ा िाससकाने सिाजािील 
वेगवेगळ्ा िहत्त्वपूण्ष मवष्ाच्ा अनुषंगाने 
अमिश् िहत्त्वाचे मवष् हािाळले आहेि, 
चचधा घडवली आहे, व सािासजक पररवि्षनाच्ा 

दिशेने अमिश् िििार वाटचाल केली आहे. 
मि.सा. स्तीपुरुष सििेपासून िे लैंक्गक 
अन्या् अत्ाचारबाबि ठोस िूमिका घेऊन 
सिाजाि मवषििावािी व्वस्ेच्ा मवरोर्ाि 
अमवरिपणे का््षरि आहे. सािासजक, आभ््षक, 
राजकी्, र्ामि्षक, सांस्मृ मिक, शैक्णणक, 
वैज्ञामनक,कला, क्रीडा, िानविावाि, लोकशाही 
िूल् व संमवर्ान िूल्े इत्ादि मवष्ावर 
अमिश् चचधात्मक लेख प्रकासशि केले आहेि. 
१९८९ ला लावलेले ज्ञानरूपी रोपटे आजघडीला 
ज्ञानाचे वटवमृक् झालेले आहे. 

डॉ. मवद्ा बाळ अध्ासनाच्ा मनमित्ाने 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ िाससकाचा िागील िीस 
वषषांचा अभ्ास करण्ाचा प्रकल्पाअंिग्षि 
िला ्ा मवचारमवश्वाि, मवचारसागराि मवहार 
करा्ची संर्ी मिळाली त्ाबदिल िी पुन्ा 
एकिा गीिालीिाई, व सुवणधाचा शिशः 
आिारी आहे.  

जनजयागरण 
करणयारे िमृत्तांत

ददपयाली चव्याण

सिाज पररवि्षनाची चळवळ 
अखंडपणे करणारे, जनजागरण 

करणारे, स्तस्त्ांना हक्ाचे मवचारिंच 
िेणारे‘ मिळून साऱ्ाजणी ‘ हे िाससक 
आहे. स्तीिध्े असलेली लेखखका ्ा  
वमृत्ांि लेखनाि िेटि गेली. मवमवर् 
का््षक्रिांचा संसक्प् वमृत्ांि सलदहिाना 
लेखक आणण लेखखका ्ांची प्रमििा ज्ा 
सादहत्त्क शब्ािून व्क् झाली आहे 
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आकयाश सयाबळे

िे काही दठकाणी िसेच ठेवून वाचकांना 
का््षक्रिाशी सिरस होिा ्ेईल अशी 
जाणीवपूव्षक िांडणी केली आहे. काही 
वमृत्ांि ्ािर्ून लेखखकेनं मिच्ािले 
लेखनकौशल् िाखवले आहे.  
मिसाशी जोडलेला पररवार सुद्धा िोठाच, 
त्ाची व्ापकिा सांगणारे छोटे पण 
िोठे संिेश िेणारे का््षक्रिाचे वमृत्ांि 
आहेि. का््षक्रिाचे वमृत्ांि िेणाऱ्ा 
लेखखकांिध्े वेगळी म्हणजे बहुजन, 
िागासवगगी्, आदिवासी सिाजािील 
आडनावे किी प्रिाणाि आढळून आली. 
मिळून साऱ्ाजणी ्ा िाससकािध्े अजून 
एक वैसशष्ट्य जाणविं ्ा िाससकाच्ा 
प्रकाशनाचे का््षक्रि जाणीपूव्षक ग्रािीण 

िागाि घेिले आहेि. मिळून साऱ्ाजणीच्ा 
सखीिेळाव्ाचा उत्ि पररणाि म्हणजे 
खरोखरच ‘बाई िाणसाचा बाईकडून 
िाणसाकडे’ हा प्रवास सिाजस्ास्थासाठी 
िहत्त्वाचा आहे. सििा िग िी वगधािध्े 
असो द्कंवा स्ती-पुरुषांिध्े असो जेव्ा 
शोद्षि, िळागाळािला वग्ष त्ाची प्रगिी 
सांगिो िेव्ाच त्ा कािाची दिशा ्ोग्य 
आहे असं म्हणिा ्ेईल.  
्ोडक्याि ित्त्वज्ञानाचं व्वहाराि 
रूपांिर होिांना दिसि. मवमवर् दठकाणी 
झालेल्ा अंकांचं प्रकाशन, मिळून 
साऱ्ाजणीचे वर्धापनदिन, प्रमिमनर्ींची 
िेट, त्ाचबरोबर आंिरराष्ट्र ी् नाट् 
लेखखकांच्ा पररषिेमवष्ी सुद्धा ्ाि 

िादहिी आलेली आहे. कोकणी िराठी 
सादहत् संिेलन, सििेसाठी आ्ोसजि 
केलेले का््षक्रि, मववाहाच्ा दृष्ीनं िरुण 
वगधासोबि पालकांसाठी िरमवलेला 
िेळावा, मवद्ोही स्ती सादहत् संिेलन िसेच 
कन्नड लेखखकांच्ा सोबिचा का््षक्रि 
अशा मवमवर् का््षक्रिांचा ्ोडक्याि वमृत्ांि 
आहे. िर काही वमृत्ांि ्ािध्े प्रत्क् 
का््षक्रिामवष्ी िादहिी आहे. काही वमृत्ांि 
वाचिाना मवद्ािाई आणण गीिालीिाई 
्ांच्ा सहवासािून मिळालेली दृष्ी आणण 
ऊजधा ्ाचा आलेला प्रत्् डोकावि 
असिो. 
 deepalichavan85@gmail.com

व्यंगचचत्ं

सिाजािील अत्ंि गुंिागुंिीच्ा, जटील 
व क्क्ष् मवष्ाला अत्ंि सोप्ा व 

सुटसुटीि पद्धिीने व सव्षसािान्य लोकांना 
लगेच सिजेल अशा प्रकारची कलाकमृ िी 
म्हणजे व्ंगचचत्. िे सिोविालच्ा जीवनािील 
घडािोडीिील मवसंगिी नेिकी द्टपून त्ावर 
िाष् करिे. सिाजािील रूढी ,परंपरा, अमनष् 
प्र्ा, अपप्रवमृत्ी, नेत्ांच्ा बोलण्ािील 
आणण वागण्ािील मवसंगिी, अनेक प्रकारचे 
भ्रष्ाचार, पररस्स्िीिुळे होणारी कोंडी ्ांचे 
िामि्षक िश्षन व्ंगचचत् घडविे, व्ंगचचत्कार 
आपल्ा कंुचल्ाच्ा फटकाऱ्ाने एखाद्ा 
प्रश्ाचे स्रूप लोकांसिोर ठेवि असिो. 

मि.सा.ि काही िहत्त्वपूण्ष प्रश्ांना 
्ोग्य रीिीने वाचकांसिोर आणण्ासाठी 
व्ंगचचत्ांचा अमिश् चपलखपणे वापर 
केला आहे. बाजाराच्ा मवळख्ाि आरोग्य 
त्ाि छोटा ससव्ील ठेकेिार, टट्र ॅद्फक पोलीस, 
रात्पाळीचा पत्कार, इंसजमन्र, प्राध्ापक, 
अभिनेत्ी, र्ामि्षक गमृहस्, सरकारी कि्षचारी 
इत्ादि लोकांचा िवाखान्याि उपचारासाठी 

िाखल केल्ानंिरचा दृद्ष्कोन त्ांच्ा त्ांच्ा 
व्वसा्ाच्ा नुसार अमिश् िामि्षक पद्धिीने 
िांडला आहे. िसेच त्ाच अंकािील लग्न 
एक िंगल सोहळा ‘काि, क्रोर्, िि, ित्र 
इत्ादि’ ्ा िंगला गोडबोले ्ांच्ा लेखाि 
नवऱ्ाचं घरकाि ्ाबाबिची एक खुसखुशीि 
कैद्फ्ि व्ंगचचत्ांच्ा िाध्िािून िांडली 
आहे.  अवर्ूि परळकर ्ांनी ‘व्ंगचचत्ािील 
स्ती’ ्ा लेखाि जी व्ंगचचत्े काढली आहेि, 
िी प्रस्ाद्पि व्वस्ेि स्तस्त्ांकडे द्कंवा 
स्तीिुक्ी, स्तीपुरुष सििेकडे कशा पद्धिीने 
कुस्त्िपणे दृद्ष्कोन बाळगून आहेि, ्ाचे 
चचत्ण वाचकांना िेिाि. मिसाि मनत्मन्िाने 
व्ंगचचत् काढणाऱ्ांिध्े सुजािा जोशी–

पाटोिेकर ्ांच्ा उल्ेख करावासा वाटिो. 
अंकाि चुंबक व स्र ्ा मवष्ी प्रिावी 
उपचाराच्ा अनुषंगाने व्ंगचचत् काढले 
आहे. िर अंकाि कज्षिाफीचा फा्िा खरंच 
शेिकऱ्ांना झाला आहे का, ्ा मवष्ी बोलकं 
व्ंगचचत् आहे. कज्षिाफी, शेिकरी, राजकी् 
पोळी िाजणारे राजकारणी व कजधाने त्स् 
झालेला शेिकरी व त्ाची द्पळवणूक करणारा 
सावकार हे ्ा छोट्ाश्ा व्ंगचचत्ािून सिोर 
्ेिे व सिजिे. रेड्ावर बसलेला ्ििेव 
्ाचे व्ंगचचत् आहे. िहाराष्ट्र ािील मवजेच्ा 
िारमन्िनाच्ा सिस्ेबदिल अमिश् िामि्षक 
फटकारा आहे. 

‘सश.ि. फडणीस ्ांच्ाशी चचत्संवाि’ 
्ा सिराखाली त्ांच्ा का्धाचा आढावा 
घेि असिाना िाससकाि त्ांनी काढलेली 
मवमवर् अमिश् िामि्षक व्ंगचचत्े प्रकासशि 
केली आहेि. त्ाच िदहन्याच्ा िाससकाचे 
िुखपमृष्ठ सश. ि. फडणीस ्ांचे व्ंगचचत् आहे 
पुरुषप्रर्ान व्वस्ेच्ा मवरोर्ािील राग 
्ा चचत्ािून व्क् होि आहे. हे व्ंगचचत् 
सािासजक व्वस्ेच्ा संििधाि फारच बोलकं 
आहे. 

 akashsable08@gmail.com
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‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा गेल्ा वीस 
वषधािील दिवाळी अंकाच्ा मवशेष 

मविागाचे रसग्रहण करण्ाची जबाबिारी 
िाझ्ाकडे िेण्ाि आली होिी. ्ा मनमित्ाने िी 
्ा मवशेष मविागांचे वाचन सुरू केले. वाचि 
असिांना िो काळ डोळ्ासिोर उिा राहि 
होिा. त्ा त्ा वेळी प्रकषधाने पुढे आलेल्ा 
िुद्दांच्ा िुळाशी जाऊन, त्ा प्रश्ाची सवयंकष 
पडिाळणी करण्ाचा प्र्त्न ्ा मवशेष 
मविागांिध्े करण्ाि आलेला आहे. ्ािून 
‘मि.सा.’ची वैचाररक झेप आणण साक्ेपी दृष्ी 
लक्ाि ्ेिे. 

्ाि प्रत्ेक वेळी वेगवेगळा मवष् 
हािाळण्ाि आलेला आहे. राजकारण, 
सादहत्, लोकजीवन, नािेसंबंर्, आरोग्य, 
शेिीप्रश्, सािासजक परंपरा, प्धावरण असे 
आजच्ा काळािील ज्वलंि िुदेि ्ा मवशेष 
मविागांिध्े चचच्षले गेले आहेि. ्ा मवशेष 
मविागांच्ा शीष्षकांवर नजर टाकली, िरी 
द्किी मवमवर्ांगी मवष्ांची हािाळणी मि.सा.ने 
केलेली आहे, ्ाची प्रचचिी ्ेिे. त्ािील काही 
शीष्षकं इ्े वानगीिाखल नोंिवि आहे :

राजकारण गेलं चुलीि; स्तस्त्ा संवाि 
करू पाहिा्ि (१९९९), सहजीवन (२००१), 
पुरोगािी जिािवाि (२००१), ्ेंबे ्ेंबे, पाणी 
वाचे (२००३), िेनोपॉज (२००४), वीज नावाची 
ऊजधा (२००६), वमृद्धत्ाच्ा वाटेवर (२००९), 
िरुणाईची र्डकन (२०१०), बळीराजाचं 
चांगिलं (२०१४), लग्न : एक िंगल गोंर्ळ 
(२०१६), बाजाराच्ा मवळख्ाि आरोग्य 
(२०१७), नग्निा : जनािली िनािली आणण 

ददियाळी अंकयाच्या विशेष विभयागांचे िैसशष्ट्य
अिरनया् ससगं िुळािली (२०१८) , वेर् िरुण िनाचा (२०१९) 

असे हे काही मवशेष मविाग.
‘राजकारण गेलं चुलीि; स्तस्त्ा संवाि 

करू पाहिा्ि’ हा १९९९ सालािील मवशेष 
मविाग राजकारणािील स्तीच्ा सहिागाची 
सखोल चचधा करिो आणण वेगळी दृष्ी िांडिो. 
द्पिमृसत्ेच्ा प्रिावाची अनेक उिाहरणे 
आपल्ाला सगळ्ाच राजकी् पक्ाि 
दिसिाि. आिाचे जे िुख्प्रवाही राजकारण 
आहे, िे िर पूण्षिः द्पिमृसत्ेने पोसलेले आहे. 
उजव्ा मवचारर्ारेचे प्रमिगािी पक् स्ती-
पुरुष सििामवरोर्ी मवचार रुजवण्ाचा 
आणण सिाजाला िागे नेण्ाचा प्र्त्न करीि 
आहेि. फॅससजिच्ा वाढत्ा र्ोक्याच्ा 
पाश्व्षिूिीवर स्तस्त्ांनी राजकारणाि ्ावे आणण 
िारिी् सिाजाला दिशाहीन होण्ापासून 
वाचवावे, असा प्रिुख िुदिा ्ा मवशेष मविागाि 
अर्ोरेखखि होिो.

पाण्ाच्ा प्रश्ावर २००३ सालािील 
मवशेष मविाग आहे. त्ाचे शीष्षक आहे- 
‘्ेंबे ्ेंबे, पाणी वाचे’. हा मवशेष मविाग 
पाण्ासंििधाि अनेक पैलू पुढे आणिो. 
पाण्ाचा प्रश् दिवसेंदिवस मबकट बनणार 
्ाि शंका नाही. अशा पररस्स्िीि ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’ ्ा िाससकाने त्ा ज्वलंि प्रश्ावर 
ही उद्ोर्क चचधा घडवून आणली आहे. 
आिाच्ा काळाि प्धावरणाचा प्रश् गंिीर 
बनलेला आहे. प्धावरणािील बिल िानवी 
जीवनावर अनेक प्रकारे गंिीर पररणाि 
करीि आहेि. प्धावरणाचा ऱहास िानवी 
सिाजासिोरील सवधाि िोठे संकट आहे. ्ा 
संकटाची व्ाप्ी एवढी िोठी आहे की, संपूण्ष 
िानव जािीचे अस्स्त् र्ोक्याि आलेले आहे. 
२००८ सालािील दिवाळी अंकाचा मवशेष 
मविाग ्ा मवष्ावर आहे.

आपला िारिी् सिाज ज्ेष्ठांना िान 
िेिो. आपण त्ा परंपरेचे गोडवे गािो. परंिु िी 
परंपरा ल्ाला जािे की, का् अशी आजची 
पररस्स्िी आहे. बिलत्ा काळाि सं्ुक् 

कुटंुबव्वस्ा संपुष्ाि ्ेऊन मविक् कुटंुबे 
मनिधाण झाली. पण वैद्कशास्ताच्ा प्रगिीिुळे 
िाणसाचे आ्ुिधान वाढले. ्ा पररणािी िेशाि 
असहा् आणण एकाकी वमृद्धांची सिस्ा वाढू 
लागली. ्ा प्रश्ावर ‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा 
२००९ सालािल्ा दिवाळी अंकाचा मवशेष 
मविाग आहे. 

२०१० सालािील मवशेष मविाग िरुणांवर 
कें दद्ि आहे. िादहिी आणण िंत्ज्ञानाचा 
मवस्ोट होणाऱ्ा  ्ा काळाि ही द्पढी 
कशी जगिे? का् मवचार करिे? नािी, 
िैत्ी, िावमनकिा त्ांच्ा आ्ुष्ाि द्किपि 
िहत्त्वाची आहे? ्ा साऱ्ाचाच आढावा 
घेण्ाचा प्र्त्न ्ा मविागाि केला आहे. 
आजच्ा िरुणाईच्ा िानससकिेचा सखोल 
वेर् घेणारा हा मविाग िरुणाईचे मवमवर् पैलू 
आपल्ा सिोर सािर करिो. िरुणाईच्ा 
आकांक्ा, ि्धािा, क्ििा ्ा सव्ष िुद्दांची हा 
मविाग सवयंकष चचधा करिो. 

उपजीमवकेसाठी एखाद्ा स्तीला 
स्िःचे शरीर मवकावे लागणे, ही एखाद्ा 
सभ् सिाजाच्ा दृष्ीने अत्ंि लासजरवाणी 
गोष् असिे. ‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा २०११ 
सालािल्ा दिवाळी अंकाि ्ा ज्वलंि 
मवष्ाला हाि घालण्ाि आला आहे. ्ा 
मवशेष मविागाचे शीष्षक आहे, ‘वेश्ाव्वसा् 
: आपली िुपली नैमिक गोची’. ्ा मवशेष 
मविागाि मिच्ामवष्ी कुठलाही पूव्षग्रह न 
बाळगिा मिला जाणून घ्ा्चा प्र्त्न आहे. 
वेश्ाव्वसा्ाच्ा ऐमिहाससक उगिापासून ्ा 
व्वसा्ाच्ा सद्स्स्िीबाबिचं आकलन हा 
मविाग िेिो. 

अपंगांचे प्रश्, अडचणी, अपेक्ा 
आणण त्ांच्ाकडे िसेच त्ांच्ा प्रश्ांकडे 
बघण्ाचा एक वेगळा दृद्ष्कोन िेिो ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’च्ा २०१३ सालािील दिवाळी 
अंकािील मवशेष मविाग. ्ा मविागाचे शीष्षक 
आहे- ‘ग्रहणांद्कि चांिणे’! हा मवशेष मविाग 
नवी दृष्ी िेणारा व ्ा प्रश्ाबदिल सवयंकष 

 /  34  / सयाऱ्याजणीच्या अक्षरियाटया



 /  35  /साऱ्ाजणीच्ा अक्षरवाटा

िांडणी करणारा एक िस्ऐवज आहे. ्ा 
मविागाि मवमवर् पानांवर दिलेल्ा चौकटीि 
खूप उप्ुक् िादहिी िेण्ाि आलेली आहे. ही 
िादहिी अपंगांना िैनंदिन जीवनाि उप्ोगी 
ठरणारी आहे. 

२०१४ सालच्ा मवशेष मविागाि शेिी 
आणण शेिकऱ्ांच्ा प्रश्ांची सांगोपांग चचधा 
आहे. वेगवेगळ्ा लेखांच्ा िाध्िािून 
्ाि शेिीप्रश्ाचे पिर उलगडण्ाचे प्र्त्न 
करण्ाि आलेले आहेि. जागमिकीकरण 
म्हणजे शेिकऱ्ांसाठी पव्षणीच असे िि एका 
बाजूला; िर जागमिकीकरणानेच शेिकरी 
िेशोर्डीला लावला, असे िि िसुऱ्ा  टोकाला. 
्ा पररस्स्िीि नेिके का् खरे असेल ्ाचा 
संभ्रि िल्ािल्ांना उिजि नाही. अशा 
वेळी शेिी प्रश्ाशी संबंभर्ि नेिकेपणाने 
मवचार करण्ाचा प्र्त्न ्ा मवशेष मविागाच्ा 
िाध्िािून केलेला आहे. 

लग्न आणण कुटंुबसंस्ा ्ाबदिल सव्ष 
अंगाने मवचार करणारा २०१६ सालािील 
मवशेष मविाग एक िहत्त्वाचा िस्ऐवज म्हणून 
वाचकांसिोर ्ेिो. लग्नाबाबि सव्ष जाि-
र्िगी् पद्धिी, त्ांचे वेगळेपण आणण वैसशष्ट्य 
िो िांडिो. कुटंुबसंस्ेसिोरील आव्ाने आणण 
सिस्ा ्ांची उजळणी ्ा मविागािील 
लेखांच्ा िाध्िािून होिे. त्ासशवा् बिलत्ा 
काळाि लग्न आणण मववाहसंस्ेि होणारे बिल 
पण हा मवशेष मविाग द्टपिो. काळानुरूप सव्ष 
गोष्ी बिलि असिाि. हे पाहिा मववाह आणण 
कुटंुबसंस्ेि कोणिे बिल अपेसक्ि आहेि, 
्ाची सैद्धात्तिक िांडणी ्ा मविागािाफ्ष ि 
होिे. त्ासशवा्, लोकशाही िूल्े रुजून 
सिाजाि सििा नांिावी आणण व्क्क्स्ािंत्र 
िेखील अबाभर्ि राहावे ्ासाठी काही 
िहत्त्वाचे दृद्ष्कोन ्ा मविागािील वेगवेगळ्ा 
लेखाि व्क् होिाि.

‘बाजाराच्ा मवळख्ाि आरोग्य’ हा 
२०१७ सालािील मवशेष मविाग आजच्ा 
आरोग्यसेवेचे सवयंकष मवश्ेषण करिो. त्ािील 
अपप्रवमृिींना उघडे पाडिो. आिा सािान्य 
नागररकांनी गप् बसून चालणार नाही, 
असे आवाहन करिो. िसेच केवळ एखाद्ा 

प्रकरणाचा पाठपुरावा करून शांि बसण्ापेक्ा 
आरोग्याची जनचळवळ सगळ्ांनी मिळून उिी 
केली पादहजे, ्ाची आग्रही िांडणी करिो. 

नग्निा ही जनाि, िनाि व वास्वाि 
कशी आहे, ्ावर सकस सलखाण िराठीि 
क्वचचिच वाचा्ला मिळिे. ‘नग्निा : जनािली, 
िनािली, िुळािली’ हा मवशेष मविाग मनद्षद्ध 
िानल्ा गेलेल्ा ‘नग्निा’ मवष्ाचे सगळे 
आ्ाि उलगडून िाखविो. मवशेष म्हणजे ्ाि 
सािासजक सांस्मृ मिक संिि्ष िांडि असिांना 
नग्निेिागचे राजकारणसुद्धा स्पष् करण्ाि 
आलेले आहे. ्ा िांडणीि प्रगल्भ दृष्ी जाणविे. 
अशी चचधा इिक्या व्ापक आणण सवषांगीण 
स्रूपाि वाचकांप्यंि घेऊन जाणे आणण 
त्ांना िेखील त्ा मवचारिं्नाि सािील 
करून घेणे हे नक्ीच स्ागिाह्ष पाऊल आहे. 

आजच्ा िरुणाईचा सवषांगीण वेर् 
घेणारा ‘वेर् िरुण िनाचा’ हा मवशेष मविाग 
िरुणाईची िानससकिा िांडिो, मिच्ा सिस्ा 
आणण ि्धािा िांडिो, िसेच िरुणाईच्ा 
ठा्ी असलेल्ा अनंि क्ििा आणण शक्यिा 
्ांना िेखील अर्ोरेखखि करिो. ्ा मविागाचे 
वैसशष्ट्य म्हणजे ्ाि स्िः िरुण व्क् होिाि 
व त्ांच्ा अंगी असलेल्ा मवमवर् कौशल्ांचे 
िश्षन घडविाि. आजच्ा िरुणाईचा वेग 
आणण आवेग खऱ्ा अ्धाने ही चचधा कवेि घेिे, 
असे म्हणिा ्ेईल.

‘पुन्ा एकिा’ ्ा मविागाि पूवगी प्रकासशि 
झालेले सादहत् पुन्ा एकिा वाचकांच्ा 
िेटीला आले आहे. त्ािील लेख, क्ा 
व एकूण चचधा काळ लोटला िरी आजही 
प्रासंक्गक ठरिाि. हे लेखन आजही िनाला 
भिडिे. हा मविाग म्हणजे आपली आपल्ा 
सिाजािील प्रश्ांशी म्हणजे आपल्ाशीच 
नव्ाने घालून दिलेली गाठिेट आहे. ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’ ्ा िाससकाचा प्रगल्भ प्रवास ्ा 
मवशेष मविागािील सादहत्ावरून लक्ाि ्ेिो.

 अिरनया् ससगं, पुणे. 
 (लेखक, संपार्क, अिुवार्क, पटकथा 

लेखक व कफल्ममेकि आहेत.)  
amarlok2011@gmail.com

...्ा अंकािील सादहत्ाचे व्वचे्िक 
लक्ण म्हणजे सािासजक चळवळींशी व 
त्ा अनुषंगाने राजकी् मवचारसरणीशी 
असलेला दृढ अनुबंर् - िो प्रार्ान्याने स्ती 
िुक्ी वािाशी, त्ािल्ा मवमवर् प्रवाह - 
उपप्रवाहांशी मनगद्डि असला िरी पूव्षकालीन 
आणण सिकालीन द्किीिरी आंिोलनांशी,  
त्ांना आर्ारिूि असलेल्ा िात्त्त्वक 
प्रणालींशीही ्ाि सिामवष् असलेल्ा 
क्ा, कमविा व लसलिेिर सादहत्ाचे घट्ट 
नािे रादहले त्ािुळे वास्वाची व्ामिश्िा, 
परंपरेचे संचचि ्ासकट आर्ुमनकिेचे सत्त्व 
सिजावून घेण्ास वाचकांना सहाय्य झाले. 
व्क्ी व सिस्ष्ी ्ािील परस्पर संबंर् 
त्ािील िाणेबाणे उलगडून िाखवणे, त्ािही 
िुख्िः ‘स्ती’ ्ा घटकावर लक् कें द्ीि करणे 
आणण इिकी वषवे कडेला, कोपऱ्ाि लोटल्ा 
गेलेल्ा ‘बाई’ला रंगिूिीच्ा कें द्स्ानी 
प्रकाशझोिाि, िाठपणे व आत्ममवश्वासाने 
उिे राहण्ास,सारे अवकाश िुक्पणे 
वावरण्ास मिचे मिला स्ािंत्र आहे, हे 
ठणकावून व मिच्ा ्ा स्ानाला कोणी 
र्क्ा लावला िर दहििीने िाि िागणे, 
कैद्फ्ि िांडणे व न्या् मिळवणे हा ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’चा गािा होिा व आहे...

...’मिळून साऱ्ाजणी’नी पररश्िपूव्षक, 
चचकाटीने व साित्ाने रेखाटलेली क्ारेषा 
अजून िरी उणीपूरी बत्ीस वषवे ठसठशीि, 
ठळक आहे. ्ापेक्ा वेगळे फसलि का् 
हवे?...

 rekha.sane@gmail.com

रेखया इनयािदयार - सयाने

ममळून साऱयाजिीतील कथा :  
एक दृष्टिक्ेप 

 /  35  /सयाऱ्याजणीच्या अक्षरियाटया



 /  36  / साऱ्ाजणीच्ा अक्षरवाटा

क्ांच्या दयालनयात
नीसलिया बोरिणकर 

१९८९  िे १९९८  अशा िहा वषषांच्ा क्ा 
िी वाचल्ा. क्ेचे मवष्, व्क्क्चचत्ण, 

िांडणी, शीष्षक, एकूण पररणाि अशा 
वेगवेगळ्ा कोनािून ्ा क्ांचा अभ्ास 
केला. ्ािल्ा द्कत्ेक क्ा अमिश् सुंिर, 
वाचनी्, स्रणी् वाटल्ा, िर काही क्ेच्ा 
घाटाि सुद्धा न बसणाऱ्ा, एखाद्ा बोर्ािमृि 
पाजण्ाच्ा आमविधावाि सलदहलेल्ा, द्कंवा 
एखािा अनुिव, द्कस्ा सलदहल्ासारख्ा. िी 
प्रत्ेक क्ेची व्वस्स्ि द्टपणं काढली. त्ा 
आर्ारे क्ांमवष्ीची िाझी ही  मनरीक्णं.

शुिारंिाच्ा ऑगस्टच्ा अंकाि 
आशापूणधा िेवींची िूळ बंगाली आणण वीणा 
आलासे ्ांनी िराठीि अनुवाि केलेली 
अप्रमिि क्ा आहे. स्तीनं िुलांना कसं 
वाढवा्चं, त्ांच्ावर संस्ार करिाना 
स्ि:ची प्रगिी कशी करावी, ्ा मवष्ावर 
िाषण ऐकून उत्ेसजि अवस्ेि घरी 
परिलेल्ा स्तीला नवरा, सासू, िुलं कसे 
टोिणे िारिाि, ्ाचं चचत्ण. एकूण स्तीला 
सार्ं िनाप्रिाणे एखािं िाषण ऐकण्ाची 
िोकळीक मिळू न िेणाऱ्ा िानससकिेची 
क्ा. ्ा बंगाली लेखखका, आशापूणधा िेवी 
१९९५िध्े व्ाच्ा ८०व्ा वषगी िमृत्ू पावल्ा. 
असा दहशोब करिा ्ा क्ेचा काळ सत्र- 
ऐशंी वषषांपूवगीचा. आजही ही पररस्स्िी 
पूण्षपणे बिलली नाही, हा मवचार अमिश् 
क्ेशिा्क. 

सुरुवािीच्ा प्रत्ेक अंकाि िान्यवर 
लेखकांच्ा क्ा वाचा्ला मिळाल्ा, पुढे 
पुढे िात् आशा बगे, सामन्ा, द्प्र्ा िेंडुलकर, 

िीपा गोवारीकर, नीिा गदे्, मिसलिं बोकील, 
पंकज कुरूलकर ही सुप्रससद्ध लेखक िंडळी 
फक् मवशेषांकाि िेटली. डॉ. असजिा काळे, 
मवद्ुलेखा अकलूजकर ्ासारख्ा परिेशस् 
लेखकांनी मवपुल लेखन केलेलं दिसलं. त्ािून 
परिेशी जीवनशैलीि डोकावून बघिा आलं. 
इंटरनेटच्ा आर्ीच्ा काळाि जेव्ा फक् पत् 
संवाि होि असे, त्ा काळाि हे असं लेखन 
वाचणं हे मिकडच्ा आ्ुष्ाि डोकावा्ची 
संर्ी मिळाल्ासारखं वाटलं असणार, असं 
जाणवलं. िसंच प्रमििा इंगोले आणण इिर 
ग्रािीण लेखकांिुळे ग्रािीण वास्वाचं िान 
आलं.

अनुवादिि क्ा हा ्ा िाससकाचा 
नेहिीच एक प्रिुख िाग रादहलेला जाणवला. 
िहािेवी विधा, आशापूणधा िेवी, रखझ्ा सज्जाि 
झहीर, िा्ा प्रर्ान ्ा सारख्ा सुप्रससद्ध 
लेखकांच्ा सादहत्ाचा आस्ाि त्ािुळे 
िराठी वाचकांना घेिा आला. िंिाद्कनी 
िारद्ाज, मवदु्ि िागवि, रंजना क्गररर्रगोपाल 
इ. अनुवािक साित्ानं हे अनुवाि 

करिाना दिसले. स्ािंत्रपूव्ष काळािल्ा 
सुर्ारक मवचारसरणीच्ा ना्कापासून िे 
भिन्नर्िगी्, जािीच्ा उिरंडीच्ा, पुरुषप्रर्ान 
सिाजािल्ा स्ती चचत्णाप्यंि मवमवर्िेनं 
नटलेल्ा िारिी् सिाजाचा आरसा ्ा 
अनुवादिि क्ांिुळे बघा्ला मिळाला. 

एका वाक्याि सांगा्चं िर िीस 
वषधाि िाझ्ा आजूबाजूच्ा सिाजाि, 
मवचारसरणीि, जीवनशैलीि, आणण िुख् 
म्हणजे िाझ्ा व्क्क्ित्ाि आिूलाग्र 
बिल घडले असिानाही ्ा क्ा वाचिाना, 
सिमृद्धिेचा अनुिव मिळाला. मवद्ािाईंवरच्ा 
प्रेिानं अनेक सुप्रससद्ध लेखकांनी ्ा 
नवीन िाससकासाठी सलदहलं. िसंच लहान 
गावािल्ा नवोदिि लेखकांना मवद्ािाईंनी 
सलदहिं केलं, त्ांना व्ासपीठ दिलं. 

्ा प्रकल्पाि सहिागी होण्ाची संर्ी 
मिळणं हा िाझ्ासाठी आनंिाचा िाग होिा. 
िाझ्ा अनुिवाच्ा पुंजीि िोलाची िर पडली 
हे मनसश्चि. 

 borwankar.neelima@gmail.com

भयारती पांडे क्ा एखाद्ा खाद्पिा्धाची िादहिी 
्ोडीफार सौंि््षसार्ना आणण स्तस्त्ांना 
उपिेशपर असा एखािा लेख, फारफार िर 
वदहनींचा सल्ा ्ासारखं एखाि सिर 
हे सव्षसार्ारणपणे स्तस्त्ांच्ा िाससकाचं 
स्रूप होिं. आणण िहत्त्वाचं म्हणजे हेच 
स्रूप असणं ‘्ोग्य आणण बा्कांच्ा 
दहिाचं’ आहे असा सिजही दृढ झालेला 
होिा. ्ा काळाि ‘मिळून साऱ्ाजणी’ ्ा 
वेगळ्ा वाटेने जाऊ बघणाऱ्ा िाससकाची 
सुरुवाि झालेली आहे. आपल्ा िनािली 
क्ा – कमविा खिखि सिाजासिोर 
िांडण्ासाठी मिसा हे ्ोग्य व्ासपीठ आहे. 
्ाची खात्ी स्तस्त्ांना लवकरच पटलेली 
दिसिे. स्तस्त्ांच्ा क्ालेखनाला दिशा 
मिळावी म्हणूनच की, का् पण १९८९ च्ा 
प्रारंिापासून प्रत्ेक अंकािध्े एक मनिंद्त्ि 

१९८९िध्े मि.सा. िाससकाची सुरुवाि 
झाली िीच िुळाि ‘परस्परांशी संवाि 

सार्ावा म्हणून परस्पर संवाि करू 
इस्च्णारं एक व्ासपीठ’ हे ्ा काळािल्ा 
अनेक गमृदहिकांना र्क्ा िेणारं होिं. 
कारण िोप्यंि एखाद्ा मन्िकासलकाचं 
काि हे काही िादहिी िेणं, काही नवीन 
सशकवणं असं असिं हे एक िान्यिाप्राप् 
असं गमृहीि होिं. एखािी कौटंुमबक 

क्ांच्या दयालनयात
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क्ा िेण्ास सुरुवाि करण्ाि आली. 
िसेच ्ा िशकािध्े ‘रेऊक्ा स्पर्धा’ 
आणण िर िदहन्याला िारिी् व परिेशीदह 
िान्यवर सादहत्त्कांच्ा क्ांचे अनुवािही 
प्रससद्ध करण्ास सुरुवाि झाली. ्ा 
क्ांिध्े अनेक िारिी् िाषांचा सिावेश 
आहे. बंगाली, दहिंी, िैभ्ली, गुजरािी, 
राजस्ानी, िमिळ, कन्नड, उिू्ष, इंग्रजी 
्ा िाषांिर्लं उत्ि सादहत् मिसाच्ा 
वाचकांना वाचा्ला मिळाल आहे. वेगळ्ा 
मवष्ांबदिल बोलिाना काही क्ांचा 
उल्ेख करा्लाच हवा. १९९९िध्े डॉ. 
सिीश कुलकणगी ्ा लेखकान वेश्ा 
जीवनावर एक अप्रमिि क्ा सलदहली आहे. 

परंिु पुढच्ाच अंकािध्े िोदहनी मनिकर 
्ांनी त्ा क्ेवर सांस्मृ मिक दृद्ष्कोनािून 
जोरिार आक्ेप नोंिमवलेला दिसिो. त्ानंिर 
्ा िशकाि िरी ्ा लेखकाची क्ा दिसि 
नाही. 

िहानुिाव, जैन, खरिश्चन ्ा र्िधािर्ील 
वैसशष्ट्ये उघड िांडणाऱ्ा क्ाही एक नवे 
जग वाचकाच्ा सिोर ठेविाि. िुस्लिि 
सिाजािील बारकावे उघड करणाऱ्ा 
क्ा किी असल्ा, िरी उत्ि प्रिीच्ा 
आहेि. २००६िध्े वष्षिर चालणारी 
एक अनुवादिि क्ांची िासलका सािर 
केली गेली. बलात्ारासारख्ा ि्ंकर 
अत्ाचाराला सािोरं जावं लागलेल्ा स्तीची 

शारीररक, िानससक, बौणद्धक स्स्त्ंिर 
कें द्स्ानी ठेवून सलदहल्ा गेलेल्ा ्ा 
क्ा आहेि. ्ा क्ांिुळे एक ि्ानक 
वास्व मिसानं वाचकासिोर आणा्ला 
ििि केली. एक िहत्त्वाची जाणवलेली 
गोष् म्हणजे स्तीमवष्क कोणिंही लेखन 
क्ा–कमविा–लेख हे कर्ीच फक् 
सािासजक, फक् स्तीमवष्क, फक् र्ामि्षक 
द्कंवा फक् राजकी् असं असू शकि नाही, 
ही िहत्त्वाची गोष् ्ा िशकािल्ा क्ा 
वाचिाना जाणवली. 

 pande.bharati@gmail.com

क्ांचे विश्ेषण
प्रिोददनी िडके - किळे

2009 िे 2019 ्ा अकरा वषधािील 
शक्य िेवढ्ा जास्ीि जास् क्ांचा 
परािश्ष घेण्ाचा प्र्त्न िी केलेला आहे. 
त्ाबदिची ही काही मनरीक्णे.सगळ्ाि 
जास् क्ा नािेसंबर्ांवर आर्ाररि 
आहेि. ्ासशवा् सािासजक सिस्ा, 
र्ामि्षक द्कंवा सािासजक परंपरा, स्ती 
अत्ाचार, िनोमवश्ेषनात्मक क्ा, 
मवज्ञानक्ा, रहस्क्ा, राजकारण, 
सशक्णक्ेत्ािला भ्रष्ाचार अशा 
वेगवेगळ्ा मवष्ांवरच्ा क्ा वाचा्ला 
मिळाल्ा. (मनखळ मवनोिात्मक क्ा िात् 
्ा अकरा वषधाि कुठेच आढळली नाही.)
नात्ांबदिलच्ा क्ांिध्े नािेसंबंर्ांचे 
वेगवेगळे गुणाकार आहेि, पण केवळ 

िोन मित्ांच्ा नात्ावर आर्ारलेली 
एकही क्ा नाही. खेड्ािल्ा क्ांिध्े 
अहं आणण स्ाभििानाचे िाणेबाणे  
्ापेक्ा आभ््षक मववंचना आणण रूढी, 
अज्ञान, व्सन ्ांच्ा जबरिस् 
पगड्ािुळे उििवलेले प्रश् जास् दिसून 
आले. कुटंुबािल्ा बहुपिरी नात्ांचे 
िाणेबाणे सांिाळणाऱ्ा क्ा बहुिांशी 
स्तस्त्ांनी सलदहलेल्ा आहेि. नात्ािले 
िैत् सांगणाऱ्ा क्ा िात् फारशा 
नाहीि. मिळून साऱ्ाजणीिध्े लहान 
िुलांच्ा िानससकिेबदिलच्ा क्ा िर 
जवळ जवळ नाहीिच. स्तीची शारीररक 
िूक आणण सिसलगंी शरीरसंबंर् असे 
नाजूक मवष्िेखील िोजक्या क्ांिर्ून 
हािाळले गेले आहेि. परंपरेच्ा 
नावाखाली चाललेल्ा गैरप्रकारांवर 
िाष् करणाऱ्ा िोन चारच क्ा, पण 
त्ा पररणािकारक आहेि. एकिोन 
क्ा सोडल्ास जवळजवळ सगळ्ा 
क्ा शहरी िाषेि आहेि. आवश्क 
मि्ले फक् संवाि ग्रािीण िाषेि 
आहेि.  इंग्रजी शब्ांचा वापरही बराच 
आढळला. काही दठकाणी िो आवश्क 

असला िरी बऱ्ाच दठकाणी टाळिा 
्ेण्ासारखा होिा. खूपशा क्ा अगिी 
िहाराष्ट्र ाच्ा कानाकोपऱ्ािून आल्ा 
असल्ा िरी, त्ा क्ांिध्े मि्लं जीवन 
उिरलेलं नाही. आवश्क मि्े फक् 
त्ा त्ा दठकाणच्ा बोलीिाषेचा  वापर 
आला् पण मि्ल्ा वािावरणाचा 
गंर् मिसळलेला नाही. ्ा िशकाि 
जाणवलेला आणखी एक बिल म्हणजे 
परिेशािल्ा िराठी लेखखकांच्ा क्ा 
फारशा आढळल्ा नाहीि. रेऊ क्ा 
स्पर्वेिल्ा अनेक क्ा वाचिाना 
त्ाि वाङि्ीन गुणांकडे लक् दिले 
जाि नाही. कारण त्ा मवष्ांचा 
आणण अनुिवांचा सच्चेपणा ! अनेक 
क्ा मवष्ांच्ा दृष्ीने सरस आहेि. 
्ा स्पर्वेने साऱ्ाजणीला ज्ांच्ाकडे 
पुढच्ा लेखनासाठी आशेने पहावं असे 
अनेक लेखक दिले आहेि. क्ामवष्क 
सिरांमवष्ी बोला्चं झालं िर 'मिच्ा 
शाईच्ा कळा' हे एक चांगलं सिर... 
क्ांची मनवडही ््ा्ोग्य ! 
 ashwini.kawale@rediffmail.com
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कवितया विश्व
नीरजया

साऱ्ाजणीिील गेल्ा एकिीस 
वषषांिील कमविांकडे पादहलं िर 

लक्ाि ्ेिं की ्ा अंकाि इंिीरा संि, शांिा 
शेळके, सररिा पिकी, अनुरार्ा पोििार, प्रिा 
गणोरकर, रजनी परुळेकर, अनुरार्ा पाटील, 
वसंि आबाजी डहाके, हेिंि जोगळेकर, 
नारा्ण कवठेकर कुलकणगी, गुरुना् 
सािंि ्ांसारख्ा िान्यवर कवींपासून िे 
आज सलदहणाऱ्ा कल्पना िरु्ाळ, बालाजी 
सुिार ्ांसारख्ा कवीप्यंि साऱ्ांचेच 
शब् उिटलेले आहेि. िराठी कमविेि आज 
िान्यिा पावलेल्ा प्रत्ेक कवी आणण 
कवक््त्ींनं मिळून साऱ्ाजणीच्ा अंकाि 
हजेरी लावलेली आहेच पण त्ाच सोबि 
गावशहरािल्ा व्क् होऊ पहाणाऱ्ा 
साऱ्ाच संवेिनशील िनांना ्ा अंकाि 
स्ान मिळालं आहे.  स्तीच्ा वेिनेचा हंुकार, 
मिच्ा शोषणाचा लेखाजोखा िांडणाऱ्ा 
कमविेबरोबरच  स्ती आणण पुरुषांच्ा 
व्क्क्त्त्वाला स्िंत् अस्स्त् िेणारी, 
त्ांचा प्रवास एकिेकांच्ा सोबिीनं आणण 
एकिेकांना सिजून  घेि व्ावा असा प्र्त्न 
करणारी, स्तीच्ा ियु्यित्त्वाचा मवचार करून 
मिला पंख पसरा्ला िोकळा अवकाश 
िेणारी कमविा सलदहली गेली. 

स्तीपुरुषांि  िुक्त् आणण सिमृद्ध असा  
संवाि व्ावा ्ासाठी हे िाससक सुरु झाले. 
त्ा काळाि आणण पुढेही ्ा िाससकाच्ा 
संपादिका मवद्ा बाळ आणण गीिाली मव.िं. 
केवळ स्तीपुरुषांचे नाही िर िाणसांचे म्हणून 
जे काही प्रश् आहेि, नािेसंबंर्ािली जी 

काही गुंिागुंि आहे, जगण्ाचा संघष्ष आहे, 
राजकी् आणण सािासजक िूमिका आहे िी 
व्क् करणारी क्ा कमविा ्ांचा शोर् घेि 
रादहल्ा. १९९१ िध्े रत्नाक्गरीच्ा सादहत् 
संिेलनाि िी वाचलेली आईस पत् ही कमविा 
ऐकून मवद्ािाई िला शोर्ि िाझ्ाप्यंि 
पोचल्ा आणण मिळून साऱ्जणीशी िला 
का्िचं बांर्ून टाकलं.  गेल्ा िीस वषषांच्ा 
काळाि सलदहणारे  प्रमि््श िसेच नव्ानं 
सलहू लागलेले सगळे कवी आणण कवक््त्ी 
्ांच्ाशी  संपक्ष  सार्ून त्ांच्ाकडून 
मवद्ािाईंनी सलहून घेिलं आहे. 

मिळून साऱ्ाजणीची वैचाररक िूमिका 
सुरुवािीपासून स्पष् असल्ानं ्ा कमविांि 
केवळ स्तीच्ा िःुखाची, शोषणाची कमविा 
प्रससद्ध झाली नाही िर मिला आलेल्ा 
आत्मिानाची, आत्मशोर्ाची  िसेच 
पुरुषाला जाणवि गेलेल्ा आपल्ािल्ा 
िाणूसपणाची कमविा प्रससद्ध केली 
गेली. ्ा िाससकाचा कें द्मबिं ूकेवळ 
िुंबई पुण्ासाऱखी शहरं कर्ीच नव्िी. 
त्ािुळेच गावखेड्ािल्ा अनेक कवी 
आणण कवक््त्ींना एक हक्ाचं िंच मिळून 
साऱ्ाजणीनं दिला. त्ािुळे त्ाि प्रकासशि 
झालेल्ा कमविेि शहर आणण िहानगरािील 
्ंत्वि, िुटलेलं, परात्म जग जसं पुढं आलं 
िसंच  ग्रािीण िागािील शेिीप्रर्ान जग उिं 
रादहलं. त्ांच्ा जगण्ाच्ा संघषधाची कमविा 
प्रािुख्ानं आल्ानं अनेक कवी सलदहिे 
झाले. अज् कांडर, नीलि िाणगावे, ऐश्व््ष 
पाटेकर, कल्पना िरु्ाळ ्ांसारख्ा अनेक 
कवींनी मिळून साऱ्ाजणीचा काव्मविाग 
सिमृद्ध केला.  

कमविा िहाजन ्ांच्ा गाजलेल्ा 
िालक ्ा िासलकेिल्ा कमविा इ्ंच 
प्रससद्ध झाल्ा.

 िला िुक् करा्ची िाषा, बोलू 
नका िालक िाझ्ावरच्ा आत्ंमिक 
प्रेिासाठीसुद्धा... बाहेर असंख् साखळ्ा 
असंख् द्पजंरे असंख् चाबूक आणण सशळे 
िुकडेघेिलेले हाि टपून आहेि िालक 

िला राहूद्ाि िुिचीच गुलाि... अशी ्ा 
सिाजव्वस्ेवर  वार करणारी औपरोभर्क 
कमविा सलदहणारी कमविा िहाजन असो 
की आज नावारूपाला आलेल्ा प्रज्ञा 
ि्ा पावार, अंजली कुलकणगी, आसावरी 
काकडे ्ांसारख्ा कवक््त्ी असोि मिळून 
साऱ्ाजणीच्ा कवक््त्ी होण्ाचा सा््ष 
अभििान बाळगणाऱ्ा ्ा कव्ीत्ींनी 
स्िःला ्ा चळवळीशी का्ि जोडून घेिलं. 

अ्धाि ्ा िाससकाला प्रेि, मनसग्ष ्ांच 
वावडं कर्ीच नव्िं. त्ािुळेच जगण्ािील 
संघषधाबरोबरच, प्रेि, आनंि शोर्णारी 
कमविाही ्ा पानांवर मवराजिान झाली. 
बालकमविा, गझल, िुक्छंि, गीिं आणण 
अनेक आनामिक आवाजांचा शोर् हे िाससक 
घेि रादहलं. 

िराठी िाषेप्रिाणेच इिर िाषांिील 
सादहत्ाि का् चाललं आहे ह्ाचं िान ्ा 
संपािकांना होिं त्ािुळेच इिर िारिी् 
िाषांिील कवक््त्ींनाही मिळून साऱ्ाजणीनं 
अगिी िानानं त्ांच्ा पानावर स्ान दिलं. 
िल्ाळी कवक््त्ी सामवत्ी राजीवन, पंजाबी 
कवक््त्ी िनसजि द्टवाणा, िेलगू कवक््त्ी ए. 
ज्प्रिा, बंगाली कवक््त्ी अनुरार्ा िहापात्, 
उरर्ा कवक््त्ी प्रवाससनी िहाकंुड अशा 
अनेक कवक््त्ीच्ा कमविांचे िराठी अनुवाि 
साऱ्ाजणीिध्े प्रकासशि झाले आहेि. 
िससलिा नसरीन ्ांच्ा वासुिेव जोगळेकर 
्ांनी केलेल्ा अनुवादिि कमविांनी मिळून 
साऱ्ाजणीला एक वेगळाच आवाज दिला.  
गेल्ा एकिीस वषषांि मिळून साऱ्ाजणीनं 
आश्, रूपबंर् आणण शैलीच्ा  अंगानं 
पररपूण्ष कमविा जशी छापली िशीच नव्ांची 
्ोडी कच्ची पण वाढू शकेल अशा शक्यिा 
दिसणारी  कमविाही छापली. व्क्त् होणांऱ्ा 
प्रत्ेकाला का्ि प्रोहत्ान दिलं. एकूणच 
मिळून साऱ्ाजणीनं िराठी कमविेची सिमृद्ध  
परंपरा जपली आणण िी वाढण्ासाठी त्ाि 
अत्ंि िोलाची िर टाकली.

 nrajan20@gmail.com
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िैतरणी ग िैतरणी आणण झुंजूिुंजू
श्ीकांत ढेरंगे

‘मिळून साऱ्ाजणी’ ्ा िाससकाच्ा 
१९८९ िे २०२० प्यंिच्ा ्ा 

जवळजवळ िीस वषषांिर्ील ‘िैिरणी  ग 
िैिरणी’ आणण ‘झुंजूिुंजू’ ्ा िोन सिरांच्ा 
आश् लेखनाचे (इंग्रजीि कंटेंट रा्द्टगं) 
काि िाझ्ाकडे होिे. सुवणधा िोरे ्ा 
िाझ्ा िैद्त्णीकडून हे काि िला मिळाले. 
्ा सिरांिर्ून अनेक प्रकारचे स्तस्त्ांचे 
अनुिव, कमविा, क्ा, पररषिा, िेळावे 
द्कंवा िहाराष्ट्र ाच्ा मवमवर् िागांिध्े ्ा 
िाससकाच्ा संपािक मवद्ािाई बाळ आणण 
त्ांच्ा सहकाऱ्ांनी स्तीप्रश्ांवर केलेलं 
काि ्ा प्रकारचे लेखन केले गेले. अ्धाि, 
हे सगळं िाझ्ा दृष्ीने अवघड होिं. िे 

किी कालावर्ीि पूण्ष करून िेणं अपेसक्ि 
होिं. ्ा सगळ्ा सिरांिर्ील कने्टन्ट हा 
आपल्ा िविालच्ा ओळखीचाच होिा. 
कारण, बहुिांश ्ा सिरांिर्ील लेखन हे 
ग्रािीण पाश्व्षिूिी असलेलं असंच होिं. काही 
दठकाणी आपण नेिकं का् सलहा्चं, हे 
बरेचिा सुचि नसा्चं. कारण सलदहणाऱ्ा 
स्तीचे अनुिवच इिके िाहक असा्चे 
की, आपण सलदहिाना बरेचिा स्ब्धिा 
असा्ची. अशा स्तस्त्ांना आपले अनुिव 
िांडण्ाचा द्कंवा बोलण्ाची संर्ी ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’च्ा िाध्िािून मिळि गेली. 
ही िहत्त्वाची गोष् आहे. हे फार सोपे काि 
नव्िे. इिक्या साऱ्ा वषषांचे काि वाचून िे 
इ्े साररूपाि द्कंवा त्ािला आश् का् 
आहे, हे अर्ोरेखखि करि िांडणे िडपणाचेच 
काि होिे. परंिु हे काि करण्ाची िला संर्ी 
मिळाली. नेिकी सिराची सुरुवाि मवमवर् 
प्रकारच्ा आजारांमवष्ी, का्द्ांमवष्ी, 
सािासजक कुप्र्ांमवष्ी वाचून िे ्ोग्य 
्ोड्ा शब्ाि िांडणे, त्ािल्ा कमविा, 

क्ा द्कंवा पररषिांच्ा िाध्िािून आलेले 
अनुिव ्ोग्यरीत्ा  िांडणे हे सगळे आपल्ा 
कािाचा िाग होिे गेले. सगळ्ा प्रत्क् 
अनुिवार्ाररि घटनांचे सार सलदहणे हे 
िाझ्ासाठी नवे होिे. ्ा सव्ष एकिीस 
वषषांचा कंटेंट करून िेणे ही िाझ्ासाठी 
नवी गोष् होिी. ्ा िाससकाच्ा आर्ारे 
बऱ्ाच गोष्ी िांडल्ा गेल्ा. द्किान हा िीस 
वषषांचा सव्ष कने्टन्ट वाचिाना िीस वषधाि 
स्तीप्रश् द्कंवा सलगंिावाला घेऊन नेिक्या 
का् घडािोडी घडल्ा. त्ाि स्ती पुरुषांची, 
सरकारची, मवमवर् स््ंसेवी संघटनांची 
का् िूमिका रादहली. सािासजक, राजकी्, 
आभ््षक, शारीररक बिलांच्ा घटनांचा 
र्ांडोळा ्ािून कसा घेिला गेला. अशा 
बऱ्ाच गोष्ींचं ्ा िाससकाच्ा  िाध्िािून 
एक प्रकारचं डॉक्युिेंटेशन ि्ार केलं गेलं 
आहे. अ्धाि, त्ाला ि्धािा आहेिच. त्ा 
अनेकांगी आहेि. परंिु अनुिवजन्य अशा 
सगळ्ा गोष्ी साित्ाने िांडणं  हे िोठं काि 
आहे. िे ्ा िाससकाने सलगपणे इिकी वषवे 
केलं, ही िोठीच गोष् आहे. 
 dheranges03@gmail.com

प्रयाजतिया िहयाजन

शीतल सयाठे

१९९१, ९२ आणण ९४ साली ‘कवडसे’ 
नावाचं सिर होिं. ज्ाकाळी बाहेरच्ा 

जगाची आपल्ाप्यंि पोचणारी िादहिी 
ि्धादिि होिी, त्ा काळाि जगािल्ा 
वेगवेगळ्ा घडािोडी ह्ा कवडशांिर्ून 
सिोर ्ेि होत्ा. ह्ा फक् बािम्या वाटि 

रेषांचा आढावा घेि त्ांच्ा चचत्ांची िाषा 
्ामवष्ीची चचधा करण्ाि आलेली आहे. 
‘शब् प्रवाससनींचे’ ्ा सिरािून िदहलांच्ा 
प्रवासवण्षनांची सादहत्त्क सफर केलेली 
आहे. अशाच िन्नाट सिरांपैकी ‘उलटसुलट’ 
नावाचं  सिर आहे.  उच्च जािी्ांच्ा 
िनािील जािीचा अहंगंड, पुरुषांच्ा 
नेणणवेिील उलाढाली, सािासजक प्रश्ांकडे 
बघण्ाचे अनेक प्रवाह, िि ्ाचा र्ांडोळा 
्ाि आहे.  

असल्ा, िरी वेगवेगळ्ा िेशांिर्ल्ा 
िदहलांचे प्रश्, त्ांचे लढे आणण त्ांना 
मिळणारा पादठंबा वाचकांप्यंि पोहोचि 
होिा. ्ेट काही मवचार न सांगिा उिाहरणं 
सिोर िांडलेली असा्ची.  
 mahajan.prajakta@gmail.com

मिसरे सिर ज्ेष्ठ स्तीवािी अभ्ासक 
मवद्ुि िागवि ्ांचं अनुवादिि क्ांचं 
आहे. लॅटीनअिेररकेिील लेखखका ्ांनी 
सलदहलेल्ा क्ांचा हा संग्रह म्हणजे एक 
िहत्ाचा िस्ाऐवज आहे.  क्ा म्हणजे 
स्ती जीवनाचा त्ािल्ा गुंिागुंिीचाअफाट 
पसारा आहे.  जयिीम! 
 Shitalsathe8@gmail.comपदहले सिर‘ चचत्संवादिनी’ ्ा नावाचे 

होिे.  िदहला चचत्कारांच्ा बोलक्या 
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विशेष ओळखी
सररतया आव्याड 

नीसलिया गयािडे

१९८९च्ा ऑगस्टपासून सुरू झालेल्ा 
‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा प्रत्ेक अंकाि 

एक मवशेष ओळख असिे. १९८९ िे २०१९ 
्ा ३० वषषांि प्रकासशि झालेल्ा मवशेष 
ओळखींचा हा आढावा आहे. 

्ा ओळखी वाचून झालेली िाझी 
पदहली प्रमिद्क्र्ा चद्कि होण्ाची होिी. 
कारण, प्रत्ेक ओळख हे एक गोळीबंि 
चररत् होिं. अपारंपररक शैलीि सलदहलेलं. 
त्ा त्ा स्तीच्ा कािाचा, स्िावाचा, 
मिच्ा कौटंुमबक पररस्स्िीचा अंिाज 
्ेि होिा. ्ा ओळखीच्ा अवकाशाचे 
एक ऐमिहाससक िहत्त्व आहे. मवसाव्ा 
शिकाच्ा अखेरीपासून एकमवसाव्ा 
शिकाच्ा सुरवािीप्यंि का् सािासजक 
आणण सांस्मृ मिक पररस्स्िी होिी, सुसशसक्ि 
िुख्िः शहरी स्ती-जीवन कसे होिे, कशा 
प्रकारे मिचे किमृ्षत् घडि होिे, ्ाचा हा 
र्ाविा आलेख आहे. मिच्ा कािाची नीट 
कल्पना ्ावी म्हणून कािाच्ा क्ेत्ाचे िी 
िहा मविाग केले. उिाहरणा््ष, चळवळ, 
सािासजक काि, कला क्ेत् इत्ादि. ्ािुळे 
ओळखींचा आढावा घेणे सुकर झाले. 

इ्े िला आवजू्षन सांगा्ला हवे की, 
्ाि काही पुरुषांच्ासुद्धा ओळखी आहेि. हे 
असे पुरुष आहेि ज्ांचे मवचार आणण कमृ िी 
सििेच्ा, न्या्ाच्ा, िूल्ांवर आर्ाररि 
आहे.

आणखी एक उल्ेखनी् गोष् म्हणजे 
सगळ्ा ओळखी एका एका व्क्ीच्ा 
नाहीि िर त्ाि काही जोडपीसुद्धा आहेि.  
्ा ओळखी फक् त्ा त्ा व्क्ीच्ा न 

राहिा सहजीवनाच्ा होिाि. ्ा मवशेष 
ओळखींिध्े त्ांचा आवजू्षन सिावेश 
झाल्ािुळे नकळि सहजीवनािध्े 
सििेच्ा ित्त्वाची होि असलेली रुजवण 
लक्ाि ्ेिे. त्ािुळे, संख्ेने किाचचि किी 
असलेली अशी जोडपी ऐमिहाससकदृष्ट्या 
अनिोल आहेि. 

आणखी एका िुदि्ाकडे िला लक् 
वेर्ा्ला हवे. िे म्हणजे ्ा ओळखी 
सलदहणाऱ्ा लेखक आणण लेखखका. ज्ांच्ा 
ओळखी आहेि, त्ा बहुसंख् स्तस्त्ाच जशा 
आहेि, िसेच ओळखी सलदहणाऱ्ा सुद्धा 
बहुसंख् स्तस्त्ाच असल्ा िरी 
िा.ल.िहाबळासारखे पुरुष लेखक अगिी 
हािाच्ा बोटावर िोजिा ्ावेि असे आहेि. 
रंजना क्गरीर्र गोपाल, अनु िागवि, आशा 
साठे, उज्ज्वला िेहेंिळे अशा काही लेखखकांचा 
ओळखी करून िेण्ाि हािखंडा दिसिो. ्ा 
लेखखकांनी करून दिलेल्ा ओळखी अशा 
प्रकारच्ा लेखनाचा वस्ुपाठ ठरावा इिक्या 
रोचक आणण नेिक्या आहेि. 

्ािल्ा अनेक ओळखी वाचून ‘कहाँ ग्ें 
वो लोग’ असा प्रश् पडला. िो ज्ांची ओळख 
सलदहली त्ांच्ा संबंर्ाि जसा होिा िसाच 
ज्ांनी ओळख सलदहली त्ांच्ाही संििधाि 
होिा. 

्ा ओळखी वाचल्ावर लक्ाि ्ेिे की, 
ओळखीसाठी झालेल्ा स्तस्त्ांच्ा मनवडीिून 

संपािकांची स्तीमवश्वाकडे पाहण्ाची पररदृष्ी 
लक्ाि ्ेिे. मवशेषिः सुरुवािीच्ा िहा वषधाि 
अगिी सव्षसािान्य स्तस्त्ा– फळे मवकणाऱ्ा, 
पा्रवटाचे काि करणाऱ्ा, ग्रािीण आरोग्य 
सेमवका, िवाखान्यािल्ा आ्ा, घरेलू 
कािगार अशा स्तस्त्ा मवशेष ओळखीच्ा 
िानकरी झाल्ा आहेि. अशा िलु्षसक्ि 
स्तस्त्ांिर्ले मवशेष गुण बघण्ाची नजर 
संपािकांची होिी त्ाचा हा पररणाि.  

्ा ओळखी बक्घिल्ावर आणखी 
एक जाणविे की, ग्रािीण स्तस्त्ा त्ािानाने 
किी आहेि. िुसलिान सिाजािल्ा स्तस्त्ा 
आहेि; पण खरिश्चन र्िगी् स्तस्त्ा िात् 
दिसल्ा नाहीि. त्ाच प्रिाणे पररवि्षनाचे 
राजकारण करणाऱ्ा लढाऊ स्तस्त्ा 
असल्ा िरी प्रस्ाद्पि राजकारणाि सद्क्र् 
असलेल्ा स्तस्त्ांच्ा ओळखी नाहीि. 
ओळखी सलदहणाऱ्ा सव्ष शहरीच आहेि. 
म्हणजे ग्रािीण स्तस्त्ांबदिल सलदहणाऱ्ा 
स्तस्त्ासुद्धा शहरीच आहेि. ्ाचा अन्व् 
िी असा लाविे की, शहरी स्तस्त्ांना ग्रािीण 
स्तीजीवनाबदिल उत्ुकिा आहे. ग्रािीण 
स्तस्त्ांच्ा किमृ्षत्ाबदिल कौिुकमिचश्ि 
आिरिाव आहे. एकूण ्ा कालखंडाि 
असलेला स्ती जीवनाचा पोि ग्रािीण आणण 
शहरी ्ा िोन्ी अंगांसकट सिग्रपणे ्ािून 
जाणविो. 

 sarita.awad1@gmail.com

मनसगधाशी िाणसाचं नािं जोडि िांडणी केली 
आहे. हे सिर वाचकाला स्िःचे व्क्क्गि 
जीवन आणण त्ाचा िविाल ्ाचा मवचार 
करा्ला िाग पाडिे. कोणत्ाही घटनेचे 
मववेचन करिाना त्ाचे व्क्क्गि, सािासजक 
आणण वस्ुमनष्ठ आ्ाि पाहण्ाचे िहत् इ्े 
लक्ाि ्ेिे.  
िसेच आज (पोस्ट टरू्) सत्तोत्र च्ा काळाि 
जगि असिाना िाषेचे राजकारण बेिालूिपणे 
खेळले जाि आहे. सत्ार्ाऱ्ांच्ा िाषेचा 
संबंर् व्क्ीपासून आंिरराष्ट्र ी् पािळीप्यंि 
जोडून कसा पाहा्ला हवा हे ्ा सिरािील 

“िाषा जीवनाच्ा काठाने”, “स्ती िान 
जागमविाना” आणण “पुरुषिान”ही 

सिरे वाचकाला स्िःच्ा जीवनाि 
डोकावा्ला,स्िःला प्रश् मवचारा्ला आणण 
्ांबून त्ावर मवचार करा्ला िाग पाडिाि.  
“िाषा जीवनाच्ा काठाने” ्ा सिराि  
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 निीन प्रश्ांसयाठीची ऊजणा
स्ेहया गोळे

गौरी िेशपांडे ्ांची नवीन द्पढीला सकस 
ओळख करून िेण्ािध्े गौरी िेशपांडे 

मवशेषांकाचे िोठे ्ोगिान आहे. ७०च्ा 
िशकािील स्ती िुक्ीच्ा चळवळीच्ा नवीन 
वळणाचा संिि्ष िसेच स्तीच्ा व्क्ी म्हणून 
जगण्ािील गुंिागुंिी, िुक्ी म्हणजे का् ्ा 
िोविी साव्षजमनक विु्षळाि/ चळवळींिध्े 
चचधा होण्ाचा िो काळ होिा. ह्ा सिूहाचा 
गौरी िेशपांडे कशा पद्धिीने िाग होत्ा, 
त्ांच्ा ह्ा प्रश्ांच्ा सिजाकडे िहाराष्ट्र ािला 
'पुरोगािी' सिूह कसा बघि होिा आणण 
्ािून वैचाररक आणण संकल्पनात्मक 
पािळीवर का् पुढे ्ेि होिे ्ाचे उत्ि 
प्रमिमबबं आपल्ाला ह्ा मवशेषांकािून 

बघा्ला मिळिे.   
गौरी िेशपांडे ्ांच्ा कुटंुबी्, 

मनकटविगी् ्ांनी सलदहलेल्ा आठवणी ज्ा 
त्ांच्ा जीवन, सादहत्, सलखाणाची ओळख 
करून िेिाि हे एक. िसुरे त्ांच्ा वाचकांनी 
मवमवर् लेखाकमृ िींची केलेली सिीक्ा आणण 
अन्व्ा््ष आणण त्ांचे गौरी िेशपांडे नावाच्ा 
व्क्ीशी आणण लेखन व्वहाराशी असलेले 
नािे ्ा बदिलचे लेख. गौरी िेशपांडे ्ा 
व्क्ी आणण लेखन व्वहाराशी िििेि 
असले िरी त्ाची िखल घेणे का आवश्क 
आहे ्ाचे िान कुठेही हरवि नाही. अनेक 
वेळा व्क्ीच्ा जाण्ानंिर केवळ मिचे 
गौरवीकरण करा्चे द्कंवा मिला खाली 
खेचा्चे अशा दै्ि प्रमिद्क्र्ा ्ेिाि. ह्ा 
अंकाि गौरी िेशपांडे ्ांच्ा बदिल वाटणाऱ्ा 
सजव्ाळ्ािुळे चचद्कत्क नजरेिून त्ांचा 
जो वेर् घेिला आहे, त्ाची र्ार किी होि 
नाही. हा मवशेषांक सांस्मृ मिक-सािासजक 
संििधािला िहत्ाचा िस्ऐवज ठरिो, िो 
आहे िेशपांडे आणण श्ी. पु. िागवि ्ांच्ािील 

पत्व्वहाराचे प्रकाशन. 
केवळ गौरी िेशपांडे व्क्ी आणण मिचा 

सादहत् व्वहार सिजून घेण्ासाठीच नाही 
िर िहाराष्ट्र ािील स्तीवाि नावाच्ा मवचाराचा 
इमिहास, स्ती िुक्ी चळवळ आणण मवचार, 
व्क्ी-सिष्ी ्ांच्ा अन्योन्य संबंर्ांमवष्ी 
झालेली चचधा, व्क्ी होण्ािर्ील खाच-
खळग्यांचा आणण त्ाि सादहत्ािून, स्िःच्ा 
जगण्ािून अपूण्ष, सिोष िात् िरीही प्रगल्भ 
उत्रे शोर्ण्ाचे केलेले प्रािाणणक प्र्त्न 
आणण प्र्ोग हे सगळे ज्ांना सिजून घा्चे 
आहे, जाणून घ्ा्चे आहे त्ांच्ासाठी हा 
मवशेषांक बहुिोल आहे.  
नव-उिारििवािी िांडवली व्वस्ेिध्े 
िानवी नािेसंबंर् आणण त्ांची िूल्े आपल्ा 
िैनंदिन जीवनाि कशी द्टकवून ठेवा्ची 
्ाचा सािना करणाऱ्ा नवीन द्पढीसाठी ह्ा 
मवशेषांकाि उत्रे नसली िरी नवीन पद्धिीने 
प्रश् मवचारण्ाची ऊजधा नक्ीच मिळू शकेल.  
 - स्ेहा गोळे  
 स्ती आणण सलगंिाव अभ्ास मविाग, 
 सामवत्ीबाई फुले पुणे मवद्ापीठ

 gole.sneha@gmail.com

चचवेिून अर्ोरेखखि होिे.  
स्ती िान जागमृि करण्ासाठी पुरुषसत्ाक 
सिाजाने, र्िधाने घािलेल्ा नीिी-मन्िांच्ा 
चौकटीला छेि िेऊन व्क्ी म्हणून आपला 
मववेक जागमृि करण्ाची प्रद्क्र्ा गरजेची 
आहे.आपल्ा मवचारांचा मवस्ार करणारं 
आत्मिान िे मवश्विान ्ांचं िहत्त्व ्ा 
सिराि निूि केले आहे. जागमिकीकरणाने 
आणलेल्ा चंगळवािी संस्मृ िीिून आलेली 
आत्मकें दद्ििा आत्मिानाशी जोडण्ाची 
गल्ि आपण करिा कािा न्े.  
आर्ुमनकिा आणण स्तीवािाची सांगड कशी 
घाला्ची ्ावर सखोल चचधा ्ा सिराि 
झाली आहे. िारिािील व्वस्ेि स्ती 
म्हणून घडण्ािच मिच्ा िास्त्ाची िुळे 
आहेि; िो पुरुषसत्ेचाच िाग आहे. स्ती 
प्रश् द्कंवा जािमवरोर्ी चळवळी असोि, 

कोणत्ाही प्रश्ाकडे ऐमिहाससक अंगाने कसे 
बघा्चे ्ाचा मवकास चळवळीि झाला 
नाही  कोणत्ाही प्रश्ाचे सिग्र आकलन 
बनमवण्ासाठी चळवळीची वैचाररक बैठक 
असा्ला हवी. अिूिगीकरण करण्ाचा 
प्र्त्न चळवळीि झाला द्क िे वास्वाला 
सोडून आहे अशी टीका केली गेली त्ािुळे 
चळवळीचे िोठे नुकसान झाले आहे 
 कोणत्ाही प्रश्ाकडे सािुिाक््कपणे 
बघण्ाचा दृष्ीकोन लोप पावि गेला.  स्ती 
िुक्ीचा मवचार जाि-वग्ष स्रापलीकडे जाऊन 
िांडा्चा असेल िर स्तीिुक्ीचा पदहला 
टप्ा शोषणिुक्ीची चळवळ हा असू शकिो. 
स्तीवाि जी काही िूल्े िानिो िी कें द्स्ानी 
ठेवून राजकारणाची जुळवाजुळव करावी 
लागेल. सिोष वास्व लक्ाि घेऊन स्िःला 
िूल्ात्मक स्पष्िा आणावी लागेल.  

स्िःच्ा िूल्ांच्ा बाबिीि स्िःचे परीक्ण 
करून सिाजाने पुरुष म्हणून घडवलेल्ा 
व्क्ीचा िाणूसपणाकडे जाणारा प्रवास 
जाणीवपूव्षक करावा लागणार आहे. त्ासाठी 
स्िःच्ा िावना आणण मवचारांकडे िटस्पणे 
पाहावे लागणार आहे हा संिेश पुरुषिान 
हे सिर िेिे. बलात्ारासारख्ा घटनेच्ा 
िाध्िािून ्ेणाऱ्ा िाणसाच्ा क्रौ्धाचा शोर् 
घ्ा्ला हवा.  
ह्ा सिरांच्ा िाध्िािून आलेले मवचार चचधा, 
वाि-संवाि होण्ासाठी, मिळून साऱ्ाजणी 
हे िाससक िहाराष्ट्र ाि आणण िहाराष्ट्र ाबाहेर 
िेशा-परिेशाि कुठे कुठे आणण कोणाप्यंि 
पोचि आहे ्ाची एक झलक “संवाि स्पंिन” 
्ा सिराच्ा िाध्िािून सिोर ्ेिे.
 gavadenilima@gmail.com
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कवितया विश्व
सीिया नयाईक - गोसयािी

बारामतीच्ा प्रमतमनधी

१९८९ िे १९९९ ्ा िशकािील कमविांचा 
अभ्ास करिाना स्तीवािी दृद्ष्कोन 

स्ीकारला आहे. १९७५ ला आंिरराष्ट्र ी् िदहला 
वष्ष साजरे झाले सव्षत् स्तस्त्ांच्ा प्रश्ांच्ा 
आ्ुष्ाचा, पररस्स्िीचा बोलबाला व चचधा सुरू 
झाली. स्तस्त्ांच्ा प्रश्ांवर जागमृिी होऊ लागली. 
स्तस्त्ांची बाजू, कैवार िोठ्ा प्रिाणाि िांडला 
जाऊ लागला. ्ा सवषांचे पडसाि व प्रिाव 
मि.सा.िील कमविांिर्ून दिसिो.

मि.सा.िील कमविा सिकालीन संिि्ष 
घेऊन ्ेिे. स्तस्त्ांच्ा अस्स्त्ाचा प्रश् िांडिे. 

मिची जाचक, पारंपररक प्र्ांना खझडकारण्ाची 
वमृत्ी दिसिे. परंपरागि चालि आलेला 
अन्या्, अत्ाचार, अिानुष वागणूक ्ावर 
कवी, कवक््त्ी आवाज उठविाना दिसिाि. 
िाणूसपणाची अपेक्ा व्क् करिाना दिसिाि. 
ही ‘िानुषी’ कमविा आहे. ‘घर’ हा मिचा 
सजव्ाळ्ाचा मवष् आहे. स्तीला ियु्यित् 
िेणाऱ्ा प्र्ा, परंपरा, हंुडाबळी, कौटंुमबक दहसंा, 
स्तस्त्ांची उपेक्ा, कोंडिारा, छळ, िानससक 
िडपणे अशा अनेक प्रश्ांना व मवष्ांना ही 
कमविा प्रार्ान्य िेिे जुनाट रुढी, अमनष् प्र्ा 
्ांवर ही कमविा कोरडे ओढिे. जाहीर मनषेर् 
नोंिविे. ्ा कमविेि सिंजसपणा जाणविो. 
िी िोडण्ापेक्ा जोडण्ाची िाषा, प्र्त्न करि 
जािे. हे ्ा कमविेचे वेगळेपण आहे.

मि.सा.िील कमविांिध्े अंर्ारगमृह, 
अंर्ारगि्ष, अंर्ारगुहा, काळोखकळा ्ा प्रमििा 
गिधासाठी वापरल्ा आहेि. अदहल्ा, िीरा, 
रार्ा, श्ीकमृ ष्ण, राि, कौंिे् अशा पौराणणक 
प्रमििा पुनिषांडणी करण्ाच्ा उदेिशाने ्ेिाि. 
नवा अन्व्ा््ष त्ािून प्रिीि होिाना दिसिो हे 
मि.सा. चे वेगळेपण!

स्तस्त्ांचे जग, अनुिवमवश्व, त्ाची 

व्ापकिाच उकला्ला व स्तस्त्ांचे आत्मिान 
जागे करा्ला मि.सा.िुळे अवकाश मिळाला.

स्तस्त्ा िोठ्ा प्रिाणाि सलदहत्ा झाल्ा. 
मि.सा.ने स्तीप्रश्ांची सखोल चचद्कत्ा केली, 
स्तस्त्ा ्ा ’िाणूस’ आहेि. हा मवचार रुजवला. 
त्ासाठी जाणीवा-जागमृिीचा कंिील हािी 
घेिला. स्तीला आत्ममनि्षर व मवचारप्रवण 
बनमवले.

मि.सा.िील कवी-कवक््त्ी सव्ष 
सिाजगटांिून आलेल्ा आहेि. िहाराष्ािून  
व बमृहन्हाराष्ट्र ािील सव्षिागािून काव्लेखन 
आलेले आहे. अगिी परिेशािूनही मि.सा.ला 
िोठा प्रमिसाि मिळिो.

एकूणच मि.सा.ने ‘स्तीप्रश्’ व ‘स्ती- 
मवश्वा’वर सिाजाला संवािी बनवले. 
साकल्ाचा प्रिेश बोलका केला. 
सिाजपररवि्षन व मवचारिं्न होण्ास काही 
प्रिाणाि  का होईना गिी मिळाली ‘मिळून 
साऱ्ाजणी’ िाससकासारख्ा  अंर्ार नाहीसा 
करणाऱ्ा मिणमिणत्ा पणत्ा अभर्क संख्ेने 
उजेड िेऊ लागिील िेवढा काळोख किी 
होईल!

 seemanaik69@gmail.com

सस्ेह निस्ार,
ऑगस्ट २०१९ला 'साऱ्ाजणी'नं ३० वषयं पूण्ष केली. 

त्ामनमित्ानं आम्ही 'मिळून साऱ्ाजणी' ह्ा आपल्ा िाससरकाच्ा 
संििधाि नवनवीन कल्पना आणण उपक्रि ्ांच्ा ्ोजना आखल्ा. 

आपल्ा िोविीच्ा िुख् प्रवाहाकडे, त्ािल्ा गलबल्ाकडे 
बघिाना, आपला खरा स्र वेगळाच आहे हे लक्ाि ्ेिंच आणण 
िो जपण्ाची गरजही िासिे.  ऐकणं, बघणं, वागणं, बोलणं ्ांच्ा 
बहुिेक पािळ्ांवर इिका दिखावा, पोकळपणा, उ्ळपणा 
जाणविो की, मि्े ्ांबावसं वाटि नाही. पण असं मनरीक्ण फक् 
नोंिवून का् होणार? ्ा जाणणवेिूनच 'साऱ्ाजणी' आपली 
िूमिका, आपला ध्ास, घट्टपणे जपण्ाचा प्र्त्न करि आहे. 
त्ासाठी नवनवीन वाटा शोर्ण्ाचा प्र्त्न करिे आहे.

वाचकांनी स्ि:शी आणण परस्परांशी संवाि करावा ्ासाठी 
नवीन काही करू इस्च्िे आहे. 

मवचार, संवेिनशीलिा, सािासजक न्या्, िाणुसकी, सििा 

्ा साऱ्ांचं अस्र असणारं, मवचार करा्ला लावणारं आणण िरी 
वाचनी् असं सादहत् साित्ानं िेिा ्ेईल, अशी आिची र्डपड 
आहे. ्ा सगळ्ासाठी 'साऱ्ाजणी'मवष्ी आस्ा बाळगणाऱ्ा 
िुिच्ासारख्ा सगळ्ांची सा्सोबि अमिश् आवश्क वाटिे. 
आपल्ा परस्परांबदिलच्ा आपलेपणािून, म्हणूनच हे आवाहन 
करि आहोि की, 'साऱ्ाजणी'च्ा मवकासासाठी, आहे िे सांिाळि, 
नामवन्याची िर घालण्ासाठी, िुम्ही जिेल िेवढा आभ््षक हाििार 
लावावा. 

िुम्हा आम्हािर्ल्ा नात्ािुळेच ्ा हाििाराला 'अनुबंर् मनर्ी' 
असं नाव दिलं आहे. आिा मवद्ािाईंच्ा मनर्नानंिर आणण कोरोना 
िहािारीच्ा संकटाि िर आपल्ा िरीव आभ््षक सहका्धाची 
अभर्कच गरज आहे. ऐस्च्क प्रमिसािाची वाट पाहि आहोि.

 धन्यियाद,
 गीतयाली वि. िं.   

आपुलकीचं आियाहन
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िैविध्पूणथि सदरं
िंदनया पलसयाने

‘मिळून साऱ्ाजणी’ िाससकाने गेल्ा िीन 
िशकांच्ा आपल्ा वाटचालीि िोठा 
वैसशट्पूण्ष टप्ा गाठला आहे. स्तस्त्ांच्ा 
प्रश्ांना दृश्िा मिळवून िेणे, हा जरी ्ा 
िाससकाचा उदेिश असला िरी इ्े पुरुषांचे 
प्रश्, स्ती-पुरुषांच्ा नात्ाची गुंिागुंि, 
पुरुषांचे दृद्ष्कोन ्ांचासुद्धा सिावेश असिो. 
अनेक स्ती-पुरुष लेखक आणण वाचक 
िाससकाशी अगिी सुरुवािीपासून जोडलेले 
आहेि. मवद्ा बाळ, गीिाली मव.िं. ्ांनी हा 
सििोल कर्ी ढळू दिला नाही. त्ािुळे जेव्ा 
िला मवचारले गेले की, ‘मवद्ा बाळ अध्ासन 
प्रकल्पा’च्ा अंिग्षि काही सिरांचा 
चचद्कत्क आढावा घेणारा लेख सलदहणे 
िला शक्य आहे का, िेव्ा िी त्ाला आनंिाने 
होकार दिला. 
२००९ िे २०१९ िरम्यान जी मवमवर् सिरे 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ ्ा िाससकािध्े आली, 
त्ािील काही सिरांचे चचद्कत्क मवश्ेषण 
्ा लेखाि आहे. स्ती्ासलटी, िुलिीि 
िनाचा कानोसा, ‘अ’िूल् क्ा, मिरपागड, 
हिशक्ल, बळी राजा-राणीचं चांगिलं, 
अनवट जगाि डोकाविाना, वेड्ांची गोष्, 
इमिहासािील िडपलेली पाने, डेत्स्टनेशन 
गोष्, कमविेचे कवडसे, गिकाळाची गाज, 
िन-िन मिचं, अशा काही सिरांिर्ील काही 
लेखांचा आढावा िी ्ा लेखाि घेिला. मवमवर् 
मवष्ांवरची ही सिरे वाचिाना िाससकाचे 
वैमवध्पूण्ष स्रूप लक्ाि ्ेि गेले. अनेक 
लेखकांनी मवमवर् मवष्ांवर अमिश् 

िादहिीवर््षक सलखाण केले आहे. ज्िेव 
डोळे, ििन्ना इनाििार, बेनझीर िांबोळी, 
रसज्ा सुलिाना, श्ीकांि इंगळहळ्ीकर, 
मिसलिं वाटवे, राजीव िांबे, िुकंुि टांकसाळे, 
सागर-िुक्ा, राजश्ी मिखे अशा अनेक 
अनुिवी लेखकांनी ही सिरे सलदहली आहेि.  
्ा सिरांिध्े स्तस्त्ांच्ा आभ््षक 
व्वहाराकडे द्कंवा राजकारणाकडे 
बघण्ाच्ा दृद्ष्कोनाची चचधा केली आहे. 
िसेच स्तस्त्ांचे सिाजािील ्ोगिान, 
सांस्मृ मिक सहिाग, ्ावर िाष् आहे. 
अमिश् रोचक अशा ्ा लेखांिुळे अंक 
अमिश् वाचनी् बनिो. परंिु, काही वेळा 
जाणविे की, लेख जरी िजेिार असला िरी 
्ाि स्तीवािी दृद्ष्कोनाचा अिाव आहे. उिा. 
िुकंुि टाकसाळे ्ांचे ‘मिरपागड’ हे सिर. 
अमिश् वाचनी् अशा ्ा सिराि िोविाली 
मन्मििपणे घडणाऱ्ा मवमवर् घटनांवर (उिा. 
रस्तांची नावे, कािंबऱ्ामवष्ीचे वाि, राहुल 
गांर्ी ्ांचा िुंबई िौरा, िहाराष्ट्र ाचे सांस्मृ मिक 
र्ोरण, आनंि ्ािव ्ांच्ा िुकारािावरील 
सलखाणावरील वाि आणण त्ांची िाफी 
आणण पुणे ्े्े गाजलेले 83वे अखखल 
िारिी् िराठी सादहत् संिेलन, इत्ादि) 
अत्ंि खुसखुशीि द्टप्णी केली आहे. परंिु, 
िाससकाच्ा िूळ गाभ्ाच्ा िुद्दाला हे सिर 
हाि घालि नाही. 
‘िुलिीि िनाचा कानोसा’ ्ा सिराि िुलिीि 
सिाजाच्ा िागासलेपणाची चचधा करणारे, 
मवशेषि: स्तीप्रश्ाशी मनगडीि लेख आहेि. 
‘मिळून साऱ्ाजणी’ने िुलिीि िदहलांच्ा 
अभिव्क्ीसाठी मन्मिि सिर चालवले 
आहे. खरं िर असे स्िंत् सिर असण्ाची 
गरज पडू न्े, अशीच िानवी सिाजाची 
रचना असा्ला हवी. पण आज आपण 
जिािवािाचे अमिश् कू्रर रूप पाहि आहोि. 
अशा काळाि असे सिर मन्मिि चालू ठेवणे 
वैसशष्ट्यपूण्षच नाही, िर र्ाडसाचे िेखील 
आहे. िरी लेख वाचिाना सिरािील सव्षच 

लेखक केवळ िुलिीि र्िगी्च असणे ही 
गोष् खटकणारी वाटली. िसेच लेखकांपैकी 
क्वचचि कुणी र्ि्षचचद्कत्ा करिाना दिसिे. 
सव्षजण इलिाि र्ि्ष पैगंबरांच्ा काळाि 
उन्नि होिा, पण नंिर त्ाची अर्ोगिी झाली 
असेच िांडिाना दिसिाि. ्ावर स्तीवािी 
दृद्ष्कोनािून अजून लेखन आणण मवचार 
झाला पादहजे, असे वाटिे. 
ज्िेव डोळे ्ांचे त्ांच्ा ‘स्ती्ासलटी’ ्ा 
सिरािील शेवटचे वाक्य- ‘स्तस्त्ासलटी’ ही 
िला अशी दिसली. िी फार प्रखर वाटली 
असेल िर वाटू द्ा, कारण िला न दिसलेली 
त्ाहीपेक्ा प्रखर आहे- वाचकांना पुरुषसत्ा, 
स्ती-पुरुष मवषििा ्ांच्ाशी संबंभर्ि 
अत्ंि गंिीर प्रश्ांना भिडा्ला िाग पाडिे. 
त्ांच्ा ििे, ‘मिळून साऱ्ाजणी’सारख्ा 
िाससकांचा िूळ हेिूच पुरुषांनीही आत्मचचिंन 
करावे हा आहे. म्हणूनच बऱ्ाच पुरुषांना 
्ा िाससकािील लेखन आवडि नाही. पण 
म्हणूनच िर असे सादहत् प्रकासशि होणे 
अभर्कच िहत्त्वाचे ठरिे. 
्ा छोट्ा द्टपणाि सव्ष सिरांचं समवस्र 
मवश्ेषण सलदहणं शक्य नाही. चांगल्ा गोष्ी 
खूप आहेि, पण काही िुदेि अजून र्ारिारपणे 
्ेण्ाची गरज आहे. ‘मिळून साऱ्ाजणी’ 
िाससकाचा लोकांप्यंि वेगवेगळ्ा िागषांनी, 
जिेल त्ा िाध्िांच्ा िििीने पोहोचण्ाचा 
प्र्त्न स्ुत् आहे. ३१ वषषांच्ा आपल्ा 
वाटचालीि िाससकाने अनेक उपक्रि 
राबवले, त्ािला हा एक िहत्त्वाचा उपक्रि 
आहे. त्ािध्े सहिागी होण्ाची िला संर्ी 
दिल्ाबदिल िी गीिाली मव.िं. आणण सुवणधाचे 
िनापासून आिार िानिे.  
 वंिना पलसाने
 (्ा सिाजशास्ताच्ा अभ्ासक असून 
 मवमवर् पररवि्षनाच्ा चळवळी व  
 संघटनांशी संबंभर्ि आहेि.)
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संियाद-शब्ांचया सयाकि 
सुनीतया भयागित

पुिे प्रमतमनधी

"िाणसा-िाणसांच्ा िेंिपू्यंि, 
ह्रि्ाप्यंि जाण्ासाठी ििि करणारा 
शब्ांचा साकव" असे सािासजक 
का््षकत्धा मवद्ा बाळ ्ांनी आपल्ा" 
संवाि"चे वण्षन केले आहे. 
पदहल्ा ३१ वषषांपैकी वीस वषवे संपािक 
म्हणून मवद्ा बाळ ्ांनी िर पुढील ११वषवे 
गीिाली मव.िं.्ांनी हा संवाि सार्ला. 
स्तीपुरुष सििेला इ्े का्िच कें द्स्ानी 
ठेवण्ाि आले. स्तस्त्ांचे बहुसंख् प्रश् 
हे पुरुष कें दद्ि द्पिमृसत्ाक व्वस्ेिून 

मनिधाण झाले आहेि हे सत् नेहिीच 
ठािपणे िांडले जािे.

केवळ स्तीलाच नवे् िर पुरुषांनाही 
"पुरुषिान" आणि LGBTQ 
सिुहालासुद्धा सािावून घेिले जाि े
       सव्ष ्रािील, क्ेत्ािील स्तस्त्ांचे 
प्रश्, िानवी नािी, सिाजकारण,्ांची 
स्तीप्रश्ाशी सांगड घालिा घालिा' 
संवाि' चे  सक्िीज मवस्ारि गेले. िसलि 
कष्कऱ्ांचे श्ि, र्िषांर्ांची आक्रिकिा, 
प्धावरणाची काळजी, अंर्श्द्धा 
मनिू्षलनाची गरज, नि्षिा बचाव आंिोलन. 
प्धा्ी मवकासनीिी, अण्वस्तांना मवरोर् 
करणारी चळवळ, जन आरोग्य संसिेची 
मनमि्षिी, बळीराजाचे प्रश्, अपंगांचे प्रश्, 
झुंडीचे राजकारण, सािासजक न्या्, सव्षत् 
वाढणारी दहसंा, अशा आणण वेळोवेळी 
मनिधाण होणाऱ्ा नवीन प्रश्ांवरही सिाज 
प्रबोर्न करणारे मवचार ्ा संवािाि 
आहेि. 

     वैमवध्पूण्ष चळवळी ्ांच्ा सहाय्याने 
मवर्ा्क कािांचा पा्ा घािला जािो. 
सिाजािील सव्ष घटकांनी परस्परांशी 
संवाि सार्ि ,अदहसंक पद्धिीने सिस्ा 
सोडवि,शांििापूण्ष आनंिी जीवन जगावं 
हे स्प् ्ा "संवािािून" अभिप्रेि आहे. 
 sunitaravibhagwat@gmail.com

िरुण म्हटले की वारा प्ा्लेली 
िरुणाई - जी एकिर एखाद्ा गोष्ीि 
खझगंून जाऊन अफाट काहीिरी करेल 
द्कंवा काहीच करणार नाहीि अशा 
व्ािली ही िंडळी.खूप सहजपणे 
म्हटले जािे आजकालची िरुणाई 
सिाजिाध्िाि वाहावि चालली आहे, 

तरुण डॉट कॉि मिला आपल्ा आजूबाजूला काही 
चालले आहे ्ाचं िान नाही. वाचन 
आणण िरुणाई ्ांचं गणणि अवघड होि 
चाललं आहे. ्ा सिाजाचं पुढं कसं 
होणार? िी म्हणेन  
द्पढी िर द्पढीिले िरुण त्ांच्ा 
िरुण उसळणाऱ्ा रक्ाबरोबर नेिकं 
सािासजक िान बाळगून काही ठाि 
मनण्ष् घेि आलेले आहेि- िे स्िःच्ा 
आ्ुष्ािील असो द्कंवा सािासजक 
असोि. अगिी प्धावरण िे स्तीप्रश्ांिील 
मवमवर्ांगी आ्ाि असोि. ही िरुण 
िंडळी सज्षनशील िर आहेिच अचूकपणे 
आपलं म्हणणं पोहोचवणारीही आहेि. 
अलीकडे त्ांना सिाजिाध्िाची जोडही 
मिळि आहे.  त्ांचं म्हणणं िांडि त्ांनी 
त्ांचे प्रश् आणण सिाजाचे प्रश्ही िांडले. 

सारं संचचि इ्ेच दिसिे की open 
minded ही दद्िागगी प्रद्क्र्ा आहे-सजला 
अनेक ओहोळ मिळि रादहले आणण 
िे द्टकून आहेि. साऱ्ाजणीि िरुण 
मवमवर् प्रकारे जोडलेले दिसिाि - अगिी 
क्ा-कमविांना चचत्े काढून िेण्ापासून 
कव्रवरील चचत् िेणे िे लेख-कमविा-
सिर-िुलाखिी घेणे  
्ािील वष्ष २००९ िे २०१८ िरुण 
डॉट कॉि ्ा सिरािील लेखांचा हा 
लेखाजोखा िी िांडला आहे. िी स्िःच 
्ा व्ोगटाचं प्रमिमनभर्त् करि 
असिाना लेख वाचि गेले िसिसं  त्ाि 
िजा ्ेि गेली आणण एकूण आनंिाि 
िरच पडली. 

 poonam.penter@gmail.com

पूनि बया. िं.

‘‘आिच्या देहयािर  
आिचया अरधकयार’’ 

ही स्ती चळवळीची घोषणा  
सिि अर्ोरेखखि करणारं  

िाससक नवे् चळवळ!

 /  44  / सयाऱ्याजणीच्या अक्षरियाटया



 /  45  /साऱ्ाजणीच्ा अक्षरवाटा

िसुधया जोशी

आपण कुठवर वाचकांप्यंि पोचि 
आहोि आणण आपल्ा सव्ष 

खटाटोपाबदिल त्ांच्ा प्रमिद्क्र्ा का् आहेि, 
हे जाणून घेण्ासाठी वाचकांच्ा पत्ांचे 
मवश्ेषण करणे िहत्त्वाचे असिे. त्ासाठी वरील 
कालावर्ीि ‘मिळून साऱ्ाजणी’चे सव्ष ११३ 
अंक िी नजरेखालून घािले. त्ाि एकूण ६८७ 
एवढी वाचकांची पत्े होिी. त्ा खेरीज आठ 
मवष्ांवर वाचकांची पत्ं िुदिाि संपािकांनी 
िागवली होिी, आणण त्ांचे संकलन करून 
स्िंत् लेखही छापले होिे.

्ा सव्ष पत्ांचे व लेखांचे सार्े वण्षनात्मक 
संख्ाशास्ती् मवश्ेषण पदहल्ांिा करून 

वाचकांच्ा फैलावाची िौगोसलक व्ाप्ी आणण 
स्ती-पुरुष वगगीकरण पदहल्ांिा करण्ाि 
आले. त्ानंिर पत्ांच्ा आश्ाकडे लक् 
वळवले. टीका, प्रशंसा आणण सूचना असे 
आश्ाचे वगगीकरण करून नंिर त्ाची छाननी 
करण्ाि आली. टीकात्मक आश्ाचा अ््ष 
काळजीपूव्षक जाणून घेिला.

वाचकांनी िाससकाच्ा िजकुरापासून 
िे छपाई, िुखपमृष्ठ, जादहरािी, पमृष्ठसंख्ा 
्ा सव्ष बाबींवर परखड आणण सडेिोड ििे 
व्क् केली आहेि. त्ाखेरीज िूलगािी टीका 
प्रािुख्ाने िोन मवष्ांवरून करण्ाि आलेली 
आहे. ‘मिळून साऱ्ाजणी’च्ा संपािनािागचा 
जो उिारििवािी, मनर्िगी, डावा राजकी् 
मवचार आहे, त्ाच्ावर िूलित्त्ववािी दहिं ू
मवचारसणीिून करण्ाि आलेली टीका हा 
पदहला मवष्, िर िाससकाच्ा स्रूपािला 
‘गोंर्ळ’ हा िसुरा मवष्.

िूलित्त्ववािी दृद्ष्कोनािून झालेली टीका 
संपािकांनी छापली आहे, पण मिचा सि््ष 
प्रमिवाि केलेला नाही. िाससकाचे स्रूप 
सादहत्मवष्क आणण त्ाच वेळी का््षकत्षांना 

आवाहन, ग्रािीण नवसाक्र स्तस्त्ांप्यंि 
पोचण्ासाठी, त्ांना सलदहिे करण्ासाठी 
केलेले प्र्त्न असे असल्ािुळे िे र्ेडगुजरी 
झाले आहे. िोन वेगळ्ा वाचकवगषांची िोट 
बांर्ल्ािुळे िे कोणत्ाच वाचकांना मनखळ 
आनंि िेि नाही, हा टीकेचा िसुरा मवष् आहे. 
त्ाचे खंडन वाचकांनीच केलेले आहे.

वरील प्रिुख िुद्दांव्मिररक् असंख् 
मवष् वाचकांच्ा पत्ांिर्ून आलेले आहेि. 
्ोड्ा प्रिाणाि मवर्ा्क सूचनाही आहेि, 
पण त्ांचा स्ीकार झाल्ाचे दिसि नाही. 
प्रशंसा करणाऱ्ा पत्ांबरोबरच टीका करणारी 
सव्ष पत्े छापून संपािकांनी पत्काररिेच्ा 
उत्ि िानकांचा अवलंब केला आहे. १९९०च्ा 
िशकािध्े स्तीिुक्ीच्ा मवचारांचा पुरस्ार 
करणाऱ्ा ्ा िाससकािुळे िराठी िध्िवगगी् 
सिाजािध्े कोणिी घुसळण झाली, त्ाचे 
प्रमिमबबं वाचकांच्ा पत्व्वहारािून सिोर ्ेिे. 
 वाणणज्य व व्यवसाय प्रशासि या नवर्यांची 
 निवमृत्त कॉलेज प्राध्यापक. ‘बायजा’ या  
 दै्मालसकाचे पंधिा वर्दे सह-संपार्ि. 

 vasudha.joshi23@gmail.com

ियाचकांच्या प्रवतत्रि्या 

दीप्ी जोशी

उपरोक् प्रकल्पांिग्षि वाचकांचा 
पत्व्वहार(१९९९-२००९) ्ा अगणणि पत्ांिील 
वाचकांच्ा प्रमिद्क्र्ा वाचून वाचक आपल्ा 
िाससकािील सिरे द्किी अंििु्षख होऊन 
वाचिाि ्ाचा प्रत्् वेळोवेळी ्ेि होिा. 

्ािून काही नवे मवचार मि. सा. च्ा टीिला, 
सिर लेखकांना मिळाले असिील. सहसा ज्ा 
िाससकांिध्े, सादहत्ािध्े वाचकांच्ा ििांना 
िहत् दिलेले असिे िे सादहत् प्रगिी प्ाकडे 
सिि वाटचाल करि असणार असा िाझा होरा 
आहे. मि.सा. सारखे िाससक उ्ळ उच्मृ ंखल 

मवचारांच्ा िाऊगिगीि हरवून जाि नाही, िे 
स्िःचे वेगळेपण जपिे म्हणूनच त्ाचे वाचकही 
अमिश् संवेिनशील आहेि. आवडलेल्ा 
सादहत्ाचे कौिुक, न पटलेल्ा मवचारांना मवरोर् 
िर काही प्रसंगी 'हे असजबाि आवडले नाही' असे 
परखडपणे, प्रांजलपणे सांगणारी पत्े व ्ािून मि 
. सा . बदिलची आत्त्म्िा, प्रेि, त्ाच्ा प्रगिीच्ा 
सदिच्ा हेच दृष्ीस पडिे. आपल्ा िाससकाचे 
वेगळेपण द्टकावे ्ासाठी संपािक िंडळ, , सिर 
लेखक जे प्र्त्न करिाि िे सुद्धा सिि जाणवि 
राहिे. 
वाचकांचा पत्व्वहार वाचिाना लक्ाि आले 
की अनेक वाचक अगिी सुरवािीपासून आपले 
सिस् आहेि. अनेकजण सिि त्ांची ििे, 
अपेक्ा िाससकाला कळवि असिाि. त्ानुसार 
िाससकाने त्ाची िखल घेिली की आवजू्षन 
आिार िानिाि, कौिुक करिाि. 'व्क्क् 
मििक्या प्रकमृ िी' ्ा उक्ीचा प्रत्् िला ही 
सव्ष पत्े चाळिाना ्ेि होिा. एकाच लेखावर/ 

सिरावर उलट सुलट प्रमिद्क्र्ा असा्च्ा िेव्ा 
व्क्क्गणणक दृष्ीकोन कसा बिलि जािो हे 
लक्ाि ्ेि होिे . 
एकांगी मवचारसरणी अनुसरणाऱ्ा सादहत्ाचा 
वाचकाला उबग ्ेिो, काहीवेळा िग िो त्ाकडे 
पाठ द्फरविो. पण त्ाची ही नाराजी, अस्स्िा 
आपल्ाप्यंि पत्ांच्ा िाध्िािून पोचि होिी 
आणण त्ानुसार आपले िाससक काळानुरूप 
बिल स्स्कारि, वाचकांच्ा ििाला सवलोच्च 
िान िेऊन िसिसे बिलि गेलेले दिसिे. 
वषधानुवषवे न सिजिा न मवचार करिा करि 
असलेले सण सिारंि ्ाकडे डोळसपणाने 
पहा्ची वमृत्ी नकळि िनावर मबबंि गेली. 
आपण जे काही करिो् त्ाचा का््षकारणिाव 
आपल्ाला िादहि आहे ही िावना त्ा सण 
सिारंिाच्ा आनंिाि िर टाकू लागली आहे. हे 
सव्ष ्ा संकलनाच्ा कािाचे फसलि आहे. 
 अकोला सजल्ा प्रमिमनर्ी,
 dipti.2758@gmail.com
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'मिळून साऱ्ाजणी'िध्े िी १९९० 
पासून सुरुवािीची १० वषयं काि करि 
होिे. िाससकाच्ा सुरुवािीची काही वषयं 
्ोडी र्ाकर्ुकीचीच होिी. इिर लोकद्प्र् 
िाससकं आणण मन्िकासलकं बंि पडि 
होिी, िेव्ा पैसा, जागा असं कुठलंही 
पाठबळ नसिाना, नवीन िाससक आणण 
िेही स्तीिुक्ीचा मवचार िेणारं िाससक 
काढा्चं र्ाडसच मवद्ािाईंनी केलं होिं. 
मवद्ािाईंजवळ िाणसं जोडण्ाचं कसब 
आणण अनुिवाची सशिोरी होिी. ्ा काळाि 
मवद्ािाईंबरोबर काि म्हणजे नवनवीन 
कल्पना, नवे मवष्, नवीन ओळखी, िरपूर 
चचधा-गप्ा, मवमवर् का््षक्रिांची आखणी 
असा सगळा उत्ाहाचा िाहौल होिा. 
िाससक हळूहळू स्स्र होि होिं. १० वषषांनी 
िी िाससकाचं काि सोडेप्यंि िाससक 
स्स्रस्ावर होऊन सिाजिनाि चांगलंच 
रुजलं होिं.

िाससकाला २० वष्ष झाल्ानंिर िी, 
"आज 'साऱ्ाजणी'ि नसूनही..." हा लेख 
सलदहला होिा. आणण २०२१ िध्े मवद्ािाई 
गेल्ानंिर आिा पुन्ा िाससकांबदिल का् 
वाटि आहे ्ाचा आढावा घेण्ाचा हा प्र्त्न!

मवद्ािाई असिानाच गीिालीने 
िाससकाची जबाबिारी स्स्कारली होिी. 
मवद्ािाईंच्ा नंिर गीिालीने स्िंत्पणे 
कािाला सुरुवाि केल्ावर, मवद्ािाई 
आणण गीिाली ्ांच्ा स्िावािला फरक, 
त्ांचे सािासजक-राजकी् दृद्ष्कोन, 
कािाची पद्धि ्ाचं प्रमिमबबं िाससकाि 

पुढील ियाटचयाल...
पडणं साहसजकच आहे.

मवद्ािाईंनी कुठलंही आभ््षक पाठबळ 
नसिाना, 'साऱ्ाजणी'सारखं िाससक सलग 
३० वषयं, एकही अंक न चुकविा चालू ठेवलं. 
अनेक िाणसं जोडली. मवमवर् संस्ा चालू 
केल्ा अशा प्रकारे स्स्र झालेलं, नावाजलं 
गेलेलं, सव्षिरू पोचलेलं िाससक गीिालीकडे 
आलं.

गीिाली सिोरचं आव्ानंही सोपं नव्िं; 
पण गीिालीने िे सहज पेललं आहे आणण 
िाससक वैचाररकदृष्ट्या सिमृद्ध करण्ाची 
मिची र्डपडही जाणविे आहे,

संसिी् राजकारण हा िाझ्ा 
आवडीचा मवष् असल्ािुळे िाससकािून 
संवािाि त्ाला दिलेलं स्ान ही िाझ्ा 
दृष्ीने आणण खरं िर सिाजाच्ाही दृष्ीने 
अमिश् िहत्त्वाची गोष् आहे. िाससकािून 
जाणवणारा िध्िवगगी् ब्ाह्मणी छाप 
पुसून टाका्चा गीिालीचा प्र्त्न स्ुत् 
आहे. आवश्कही आहे.

िसंच िरुण वगधाला जाणीवपूव्षक 
सािावून घेणं, त्ांच्ावर स्िंत्पणे 
जबाबिाऱ्ा सोपवणं, त्ासाठी वेगवेगळे 
उपक्रि राबवणं, कोरोनाच्ा कठीण 
काळािही द्डसजटल िाध्िाचा वापर 
करून िाससक पोचवणं, का््षक्रि करणं 
हे कौिुकास्पि आहे. आणण त्ािुळेच 
गीिालीकडूनच्ा अपेक्ाही वाढल्ा आहेि. 
िाससकाच्ा संििधाि वाचकांचा वैचाररक 
स्र का् आहे? हे जाणून घेिलं पादहजे. 
आपण िेिो िो मवचार त्ांच्ाप्यंि पोचिो 
आहे का हे बघण्ासाठी वाचकचचधा 
उप्ुक् ठरिाि. वाचकांचा जास्ीि 
जास् सहिाग ्ा दृष्ीने िहत्त्वाचा ठरिो. 
आपल्ाला कुठला मवचार, कशा पद्धिीने 
पोचवला पादहजे. ्ासाठी त्ाचा उप्ोग 
होऊ शकिो. वाचकांनी जास्ीि जास् 
संख्ेने सहिागी व्ावं म्हणून प्रश्ावली 

अंजली िुळे द्ावी. त्ाि सोपे सोपे िसेच ्ोडा मवचार 
करा्ला लावणारे अशी प्रश्ांची सरमिसळ 
असावी. आपल्ा एका एका प्रमिमनर्ीने िोन 
िोन जणींकडून सलहून घेऊन पाठवलं िरी 
िो िोठा प्रमिसाि होईल.

िरुण िुलािुलींना अनेक मवष्ांवर 
बोलिं करण्ाची आवश्किा जाणविे.

स्तीवाि/स्तीिुक्ी म्हणजे का्? 
र्ामि्षक/ सािासजक/ सांस्मृ मिक/ 
राजकी्/ आभ््षक घटकांवर 
स्तीवािाबदिलची िरुणांची ििं जाणून 
घ्ावीि. त्ा संििधाि प्रमिमनर्ींनी 
वेगवेगळ्ा स्रािल्ा िरुणांशी प्रत्क् 
जाऊन बोलणं, त्ांच्ा प्रमिद्क्र्ा जाणून 
घेणं आणण अशा प्रमिद्क्र्ांवरून लेख ि्ार 
करणं. असं केलं िर िरुणांच्ा ििांसंबंर्ी 
काही मनष्ष्ष काढिा ्ेईल. 

मवष् िरपूर मिळिील. प्रश्ावल्ा 
ऑनलाइन टाकून ििं िागविा ्ेिील. 
िरुणांचा एकंिर कल जाणून घेिला िर 
िाससकाि त्ा प्रकारचे लेख आले िर 
िाससकाचा िरुणवग्ष वाढेल असं वाटिं.

मवद्ार्थषांशी संबंभर्ि मवष्ांवर 
(सशक्ण, आरोग्य) Opinion Poll 
घ्ा्लाही हरकि नाही. 
बाकी संस्ाच्ा बाबतीत ववचार 
करताना...

नारी सििा िंच, सखी साऱ्ाजणी, 
सा्-सा् मववाह अभ्ास िंडळ, अक्रस्पश्ष 
ग्रं्ाल् आणण पुरुष उवाच ्ा संस्ा 
'मिळून साऱ्ाजणी'शी जोडलेल्ा आहेि. ्ा 
संस्ा मवसशष् उदेिशाने सुरू झाल्ा होत्ा. 
स्तीवािी, िानविावािी, प्धावरणवािी, 
पुरोगािी, र्ि्षमनरपेक् दृद्ष्कोनािून ्ा संस्ा 
चालवाव्ा आणण त्ािून सिाजपररवि्षन 
घडावे, अशी अपेक्ा होिी. सुरुवािीला 
जोिाने सुरू झालेली

'सा्-सा्'सारखी िहत्त्वाची संस्ा 
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वनरयाि् पब्लिक चॅररटेबल टट्रस्टचे सध्याचे विश्वस्त आणण सहकयारी

जवळपास बंि पडा्च्ा िागधावर आहे. 
्ोडं लक् िेऊन िी परि सुरू करिा 
्ेण्ासारखी आहे.

'सखी साऱ्ाजणी'ि स्तीवािी मवचार 
पूण्ष अ्धाने पोचला आहे का नाही, अशी 
शंका ्ेिे. मि्े फक् मनवडक सादहत्ाची 
चचधा होिे असं वाटिं.

अक्रस्पश्षिध्े वाचकांच्ा पसंिीच्ा 
पुस्कांना प्रार्ान्य द्ावं असा एकंिर सूर 
असिो. काही अंशी िे िान्य केलं िरी 
िागणी िसा पुरवठा ्ासाठी ग्रं्ाल् 
सुरु केलेलं नाही. पुरोगािी, राजकी्, 
वैचाररक पुस्कांबदिल आवड मनिधाण 
करण्ाचे प्र्त्न करणं, िसे का््षक्रि करणं 
्ाकडे लक् दिलं जाि नाही. वैचाररक 

म्हणजे क्क्ष् असा काहीिरी सिज आहे, 
असं जाणविं. वैचाररकसुद्धा िनोरंजक, 
िादहिीप्रि आवडणारं असू शकिं, िशी दृष्ी 
मवकससि करावी लागेल. िरुण वाचक 
वाढवण्ासाठी प्र्त्न करण्ाची गरज आहे. 
आपण ज्ा उदेिशाने संस्ा सुरू केल्ा 
आहेि. िो उदेिश सफल होिो का नाही, हे 
बघणं जरुरीचं आहे. त्ासाठी ्ा संस्ांिध्े 
आपल्ा मवचाराची िाणसं घेणं द्कंवा जी 
िाणसं घेऊ त्ांना प्रसशसक्ि करणं गरजेचं 
आहे.

्ा संस्ािर्ले कि्षचारी, का््षकिवे, 
मवश्वस्, प्रमिमनर्ी, का््षकाररणी सिस् 
्ांचं प्रबोर्न करणं, त्ांना िाग्षिश्षन 
करणं, संस्ेचे उदेिश पटवून िेणं हे काि 

करावं लागेल; नाहीिर संस्ा दहिंतु्वािी 
मवचाराच्ा िाणसांच्ा िाब्ाि जाण्ाचा 
र्ोका संिविो. वषधािून द्किान िोन वेळा 
सव्ष संस्ांच्ा सिस्ांनी एकत् िेटून 
एकिेकांच्ा कािाबदिल जाणून घेणं गरजेचं 
आहे. वषधािून एकिा सव्ष संस्ांनी मिळून 
आपल्ा मवचारांना पुढे नेणारा का््षक्रि 
आ्ोसजि करणं शक्य होईल का हेही 
बघावं लागेल.

  anjalimulay3@gmail.com

गीतयाली वि. िं.
का््षकारी मवश्वस्  

आणण संपािक

पूिणा रभगंे  प्रगती सयािंत पुनि बया. िं.ियानसी घयाणेकर रससकया भट आशया देशिुख

संदीप सू्थििंशी 
िादहिी िंत्ज्ञान क्ेत्ािले 
िज्ञ आणण पुरुष उवाचचे 

संस्ापक सिस् 

सुषिया देशपांडे 
लेखक, पत्कार, दिग्दश्षक 

आणण अभिनेत्ी  

सुनील सुक्नकर 
ससने दिग्दश्षक, 
कवी-लेखक  

रिया सरोदे 
का्द्ाच्ा अभ्ासक -  
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वनव्वळ छयापील सयाठ पयानी 
ियाससक म्हणजे विळून 
सयाऱ्याजणी नयाही तर ती 

एक जगण्याची रीत आहे. 
सजथिनयालया सयाद घयालत 

परस्पर विश्वयासयाचं सयाहच्णाचं 
नयातं जोपयासणयारी ही रीत 

चौकटीच्या बंददस्तपणयालया 
आव्यान देत पररितथिनयाच्या 

विचयारांचया धयागया विणत पुढे 
पुढे जयाणयारी आहे...

ियाससकयाची सजिंत धुियारे 
देणयारी उपरििशील ऊजणा 

म्हणजे... आम्ही एकत् आिची 
एकजूट असणयारे नयारी सितया 
िंच, सखी सयाऱ्याजणी, पुरुष 

उियाच अक्षरस्पशथि ग्ं्याल् 
आणण सया् सया् विियाह  

अभ्यास िंडळ!

सयाऱ्याजणी आणण 
विद्यातयाईंनया अनेकयानेक 

पुरस्यार विळयाले. 
पुरस्यारांचया ससलससलया 

असयाच रयाहूदे ही सददच्या!
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वनकोप, वनरयाि् 
जगण्यासयाठीचया एक 
अिकयाश म्हणजे पैस, 

ियानिी िनयाचया िै्गतिक 
आणण सयाियासजक पैस 
व्ययापक व्यािया ्यासयाठी 

स्मृतीशेष विद्या बयाळ ्ांनी 
अ्क प्र्त्न केले. त्यांचं हे 
कयाि पुढे नेण्यासयाठी विद्या 
बयाळ पैस शांवतसंियादयाचया 

हया उपरिि सुरू केलया आहे. 
त्ययात आपलं स्यागत आहे.

संपकथि  : गीतयाली 
९८२२७४६६६३,
७४४७४४९६६४
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ियाध्ि रिांतीच्या जियान्ययात सयाऱ्याजणीनं 
ियाध्िांतर करून आपलं संपकणाचं 

जयाळं विस्तयारया्लया सुरुियात केली आहे. 
अद््याित िेबसयाईट, विसया ऑनलयाईन हे 
दविभयात्षक पोटथिल, चौदया हजयारांहून जयास्त 
फॉलोअसथि असणयारं फेसबुक पेज तसंच 
इंस्टयाग्याििरही सयाऱ्याजणी सरिी् आहे. 
व्ॉट्सअॅपच्या ियाध्ियातून दोन ियाचक 

कटे्, विसया सयाियासजक पयालकत्व, ियाध्ि 
संियादक, तसंच प्रवतवनधींचया गट अनेक 
प्रकयारयानं विचयारांची देिघेि करत िैत् 
जपत आहेत. आपणही ्यािध्े जरूर 

सहभयागी व्या. सगळे विळून पररितथिनयाचया 
धयागया पुढे घेऊन जयाऊ ्या.

लॉकडयाउनिुळे बंद असलेल्या सया् सया् िधे आम्ही आतया जी िैत्टट्रिोवन्ल िेबसयाइट 
आहे ती पूणथिपणे िोफत करत आहोत आणण ्याच्यािधुन आम्ही लोकांनया स्तःची 

प्रोफयाइल अपडेट करण्याचया प्णा् फ्ी िधे देणयार आहोत, त्ययाच कयाि चयालू आहे .... 
अरधक ियादहती सयाठी संपकथि  : िंदयार कुळकणणी - ९४२२०८९१२१
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िरयाठी भयात्षकांपलीकडे पोहचण्यासयाठी 

हे इंब्लिश ियादहती पत्क आणण

misaonline portal...


