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      कमल देसाई महाराष्ट्र  – कर्ााटक सीमेवर बेळगाव धारवाड या गावाांमधे्य कमल देसाई याांचे बालपण आणण शालेय णशक्षण 

झाले. त्ाांर्ी कथा, र्ाटक, कणवता, अरु्वाद,समीक्षा असे णवणवध साणहत्प्रकार सहजपणे हाताळले आहेत. त्ाांच्या साणहत्ातच र्वे्ह 

तर तत्वज्ञार्, स ांदयाशास्त्र, दृश्यकला, सामाणजकशासे्त्र, णचत्रपट या णवषयामधे्य त्ाांचा रस होता. णवसाव्या शतकातील भारतीय स्त्री 

लेखर्ाची परांपरा साांगताांर्ा कमल देसाईचे लेखर् ठळकपणे उठूर् णदसते गूढ जाणणवाांचा त्ाांच्या  कथा प्रारांभी म्हणजे 1960 

र्वकथाांच्या सुरुवातीला काहीशा वेगळ्या व स्त्री जाणणवाांचे पदर उलगडणार् या ठरल्या. भाषाशैली काहीशी कठीण  सुरुवातीला 

दुबोध होती. मार्वी र्ातेसांबांधातील ‘एक काळी बाजू’  माांडण्याचा प्रयत्न त्ाांर्ी केला माणसाच्या आयुष्यातील एकाकीपणा, भग्नता 

त्ाांर्ी माांडली त्ाांचा णवरोध कुठल्या पुरुषाांवर र्व्हता तर समाजव्यवस्था व पुरुषा ांं मधे्य त्ाांर्ी  मार्णसकता याला सदैव त्ाांर्ी 

खलर्ायकाच्या रुपात पाणहले ‘रात्रांणदर् आम्हा युद्धाचा प्रसांग’, याच पुरुषी मर्ोवृत्तीवर त्ाांर्ी बोट ठेवले. ‘काळा सूया’, ‘ह  ं ट घालणारी 

बाई’ या कादांबर्याांमधूर् त्ाांर्ी खर् या अथाारे् स्त्रीवादी लेखर्ाचा व मार्वी जीवर्ातील आांदोलर्ाचा पाया घातला. ‘ग री देशपाांडे’ व 

‘साणर्या’ याांर्ी त्ाांचा वारसा चालू ठेवला. परां तु कमल देसाईांची स्त्रीणवषयक प्रश्ाांची उकल ही मार्सशास्त्रीय दृणष्ट्कोर्ातूर् होती. 

त्ाांर्ी तात्कालीर् साणहत्ाला स्पशा र् करणारे काहीसे वेगळे णवषय आपल्या साणहत्ात माांडले. त्ा जेव्हा णलहू लागल्या तेव्हा देव,धमा 

आणण एकूण णवश्व तसेच लैंणगकता या णवषयावर पुरुषी णवचाराांची वचास्ववादी छाया होती. स्त्री स्वातांत्र्याला मार् देणारी त्ाांची लेखणी 

पुरुषी तत्त्ाांचा णवरोध करणारी र्सूर् ‘स्त्रीसाठी एक मर् आहे’ या णवचाराचा पुरस्कार करणारी होती. स्त्रीला उपयोगाची वसू्त म्हणूर् 

र् बघता मार्वी मर्ाच्या पातळीवर णतचा णवचार केला जावा ही अपेक्षा त्ाांच्या लेखर्ातूर् णदसते.  

      इांग्रजी साणहत् णशकणवणार्या णशणक्षका असल्यामुळे त्ा इांग्रजी साणहत्ातील उदारवादी णवचार मराठी साणहत्ातूर् माांडणारा 

होत्ा, त्ामुळेच स्त्री पुरुष सांबांध व स्त्रीयाांचे प्रश् यावर कमल देसाई याांर्ी अणतशय उघडपणे आपले णवचार माांडले. अत्ल्प व मोजके 

लेखर् करणार्या त्ा असल्या तरी त्ाांर्ा स्वतांत्र बाण्याची लेखणी म्हणूर् ओळखले गेले अस्तस्तत्ववादी, अणतवास्तवतावादी, स्त्रीवादी 

अशा र्ार्ाणवध दृणष्ट्कोर्ातूर् अमूता जाणीवेच्या मार्वी सांबांधावर भाष्य करणार्या या लेस्तखका अणलप्तपणे आपली साणहस्तत्क क्षमता 

णसद्ध करण्यात यशस्वी ठरल्या. 1960 र्ांतर मार्वी जीवर्ात झालेले अरे्क बदल त्ाांच्या कथेतूर् कादांबरीतूर् आले महार्गरीत 

साराांश: जगण्याची णवणवध रूप माांडणारी कादांबरी म्हणजे ‘ह ट घालणारी बाई’ स्त्रीचे प्रणतकात्मक स्वरूपात णचत्रण करणार्या 

कमल देसाई र्ी स्त्रीला प्राप्त पयाावरणाला छेद देता र्ा णतची तथाकणथत स्त्रीत्वातूर् मुक्तावस्था णचणत्रत करूर् खर्या अथी 

स्त्रीवादी भारतीय स्त्रीवादीवृत्तीला साकार केले आहे. या कादांबर्या स्त्रीरे् णलणहलेल्या असल्या तरी स्त्री जातीय र्ाहीत. त्ा 

स्त्रीवादी जाणीवेतूर् आकारलेल्या ‘स्त्री’ ची स्वतांत्रपणे शोध घेणार्या व समाजमाणसातील प्रस्थाणपत स्त्री प्रणतमा पुसूर् णतथे 

णतची माणूस म्हणूर् प्रणतष्ठापणा करू पाहणार्या आहेत. कमल देसाई र्ी स्वतांत्र व्यस्तिमत्त्ाच्या र्ाणयका णचतारूर् र्वस्त्री 

प्रणतमा साकारली. 

     कमल देसाईांच्या या र्ाणयका मुळातूर्च पारांपाररक ढाचातल्या र्ाहीत. त्ा स्वायत्त आहेत सहज जीवर्ाच्या प्रणतणर्धी 

आहेत. णवणशष्ट् पररस्तस्थतीमुळे त्ा वेगळे अवकाश णर्मााण करण्यासाठी धडपडतात असे मुळीच र्ाही. सवाात महत्त्ाचे म्हणजे, 

त्ा जसे स्वत:ला हवे तसेच जगतात. त्ाांची कुठेही कातर जाणीव देत र्ाहीत. स्वाणभमार् व स्वत्व ही त्ाांची खरी ओळख आहे. 

आपल्या आत्म्याला प्रमाण ठरवूर् जगता ांं र्ा सहवासात येणार्या असली, र्कली माणसाांची बरोबर र्ोांद या र्ाणयका देतात. 

पारांपाररक पठडीतले जीवर् जगत असूर्ही त्ा अांतराचे स्वतांत्रपणे जोपासत आहेत, हे दशार् स्त्रीत्वाचा शोध घेता ांं र्ा 

महत्त्ाचा भारतीय सांदभा प्रसू्तत करतात. त्ामुळे कमल देसाई अस्सल स्त्रीवादी सांदभा उपलब्ध करूर् देणार्या महत्त्ाच्या 

स्त्रीवादी लेस्तखका ठरतात. 

 

मुख्य शब्द: वास्तववादी, अस्तस्तत्ववादी, स्त्रीवादी, मर्ोणवश्लेषण, वचास्ववादी. 
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जाणणवेतूर् र्ात्ाांची पोकळी व ररकामेपण त्ाांच्या कथेतूर् णदसूर् येते. कमल देसाई या मार्वी जीवर्ातील घुसमट कोांडी आपल्या 

र्ाणयकेद्वारे व्यि करण्याचा प्रयत्न करायच्या. त्ाांची कथा व कादांबरी ही स्त्रीवादी र्सूर्  स्त्रीमर्ाचा पुरस्कार करणारी होती. 

मर्ोणवशे्लषणाचा आधार घेणारी त्ाांची कथा असली तरी, मर्ाची अणतरेकी णपांजण, अप्रकट मर्ातील भावव्यापार यातूर् येणारी 

दुबोधता व सज्ञाप्रवाही णवचाराांचा मागोवा घेणारी त्ाांची कथा तात्कालीर् साणहत्ात वेगळी उठूर् णदसली. 

      साणहस्तत्काांची बालपणाची पाश्वाभूमी त्ाांच्या साणहत्ावर साणहत्ावर कळत र्कळत सांस्कार करत असते. त्ाप्रमाणे कमल 

देसाई या धारवाडच्या णर्सगा सांपन्न पररसरातूर् ‘मुांबई’ या महार्गरीत आल्या व त्ातच बकाल भाग ओळखल्या जाणार्या 

पररघावरील उपर्गराांमधे्य त्ा णशणक्षका म्हणूर् राणहल्या व त्ातील भकासपणाचा अरु्भव त्ाांर्ी घेतला. त्ाांच्या घरात इांग्रजी 

साणहत्ाचा अभ्यास व वाचर् भरपूर होते. परां तु त्ाांर्ी स्वतः  मात्र मराठी साणहत्ाचा पदवु्यत्तर अभ्यास केला. मराठी भाषा साणहत् 

णशकण्यास सुरुवात केली. भारतातील जीवर् शैली, आपली कथा, आपले णवज्ञार्, आपले स ांदयाशास्त्र शोधावे अशी तीव्र आस त्ाांर्ा 

होती. त्ाांचे लेखर् आव्हार्ात्मक होते. स्वतः च्या आत स्वतः ला दडणवणार्या कमल देसाई भ्ाांणतकेच्या या अतुलर्ीय शिी ांर्ी आपल्या 

मर्ातील भयाच्या बागुलबुवाला कायम सोबती करतात  आपल्याच आत बुडण्याची कला कमल देसाईांर्ा अजब ररतीरे् साधली आहे.  

       कमल देसाई लेस्तखका म्हणूर् मान्यता पावल्या असल्या तरी सवासामान्याांच्या आकलर् दृष्ट्ीला झेपावणारे साणहत् त्ाांचे 

र्व्हते. म्हणूर्च म्हणावी तेवढी प्रणसद्धी त्ाांच्या साणहत्ाला णमळाली र्ाही. कमल देसाई याांर्ा जेव्हा णवचारले गेले की तुमचे लेखर् 

स्त्रीकें णित आहे परां तु चाांगल्या अथाारे् स्त्रीवादीही आहे असे म्हटले तर तुम्हालाच ते मान्य होईल का? या प्र ांं श्ाला उत्तर देतार्ा त्ा 

म्हणतात ‘हो, हो l  का र्ाही? मान्य होणार, आवडेल मला, मात्र हेही खरे की मी णलहीत असतार्ा मात्र असे काही करते आहे हे मला 

माहीत र्व्हते. एवढेच की मी एक स्त्री असल्यामुळे स्तस्त्रयाांच्या भावर्ा मला उपजतच कळत होत्ा, त्ाच प्रामाणणकपणे माांडण्याचा 

प्रयत्न केला. अशाप्रकारे मराठी  वाड्.मयामधे्य अल्प साणहत् णलणहणार्या कमल देसाई याांचे स्थार् वेगळ्या धाटणीची लेस्तखका म्हणूर् 

आपल्या सगळ्याांर्ा माहीत आहे. 

     काळा सूया र्वा आशय देणारी अणतशय णवलक्षण अशी महत्त्पूणा कादांबरी म्हणता येईल मीरा र्ामक स्त्री व्यस्तिरेखेचे व 

अरु्षांगारे् प्रस्थाणपत साांसृ्कणतक सामाणजक परांपराचे त्ातील अधाकच्च्च्या धारणाांचे णचत्र णवशेष सामर्थ्ाारे् काढलेले काळा सूया मधे्य 

पाहायला णमळते मीराचे एक व्यवस्था णवरोधी व्यस्तिणचत्र कमल देसाई रे्मकेपणारे् णचणत्रत करतात. एकूणच सामाणजक रूढी प्रथा 

परांपरा एकदम णवसांगत असे णतचे वणार् हे वैज्ञाणर्क दृणष्ट्कोर् माांडणारेच वाटते असे असले तरी परांपरावादी असणारे णतचे वडील 

णतच्या वतार्ाचा णवरोध करताांर्ा णदसतात केवळ णवरोधच करीत र्ाही. तर णतचे र्ाव घेणेही ते पसांत करीत र्ाही. या कादांबरीची 

र्ाणयका णचतारता ांं र्ा लेस्तखकेचे आगळे समाजभार् प्रकट झाले आहे. 

      प्रस्थाणपत व्यवस्था णतला ‘स्त्रीत्व’ देऊ करीत होती. म्हणजेच शालीर्, र्म्र, सणहषू्ण, सतत दुसर्यासाठी जगण्याचे व्रत 

अांगीकरणे इत्ादीचा स्वीकार करायला लावणे, या प्रयत्नाांर्ाच ती उधळूर् लावत वाढू  लागते. रूढ पारांपाररक, रे्मस्तपणे जगत 

दुबळ्या झालेल्या माणसा ांं पेक्षा या दुबळ्या माणसाांच्या जगात प्रस्थाणपत, धाणमाक, साांसृ्कणतक, स ांदया सांकल्पर्ाांमुळे व्यणथत जगणे 

वाट्यास आलेल्या ांं णवषयी णतला अणधक कणव वाटते. तसेच या दुबळ्या असणार्या प्रस्थाणपत समाजाला र् जुमार्ता स्वतांत्र जगणार्या 

धडाडीच्या स्वयांप्रज्ञ पावले उचलणार्या माणसा ांं णवषयी णतला आकषाण वाटते. कमल देसाई याांर्ी स्त्री जीवर्ाला आकार देणार्या 

धाणमाक साांसृ्कणतक रूढी वास्तणवक णतचे शोषण करतात. हे वास्तव रे्मकेपणारे् णचणत्रत केले आहे. स्त्री जीवर्ात खोलवर रुजलेल्या 

श्रद्धाांचे दशार् घडवूर् त्ातील लपलेल्या शोषण व्यवस्थावर प्रकाश पाडला आहे. पारांपाररक साांसृ्कणतक सांकल्पर्ा, स्त्रीपुरुषाांच्या -

वतार्ाचा काया-कारणभाव असतात हे स्पष्ट् करणारे तपशील कमल देसाई याांर्ी माांडले आहेत. 

       जगण्याची णवणवध रूप माांडणारी कादांबरी म्हणजे ‘ह ट घालणारी बाई’ स्त्रीचे प्रणतकात्मक स्वरूपात णचत्रण करणार्या कमल 

देसाई ांं र्ी स्त्रीला प्राप्त पयाावरणाला छेद देता ांं र्ा णतची तथाकणथत स्त्रीत्वातूर् मुक्तावस्था णचणत्रत करूर् खर्या अथी स्त्रीवादी 

भारतीय स्त्रीवादीवृत्तीला साकार केले आहे. या कादांबर्या स्त्रीरे् णलणहलेल्या असल्या तरी स्त्री जातीय र्ाहीत. त्ा स्त्रीवादी जाणीवेतूर् 

आकारलेल्या ‘स्त्री’ ची स्वतांत्रपणे शोध घेणार्या व समाजमाणसातील प्रस्थाणपत स्त्री प्रणतमा पुसूर् णतथे णतची माणूस म्हणूर् प्रणतष्ठापणा 

करू पाहणार्या आहेत. कमल देसाई ांं र्ी स्वतांत्र व्यस्तिमत्त्ाच्या र्ाणयका णचतारूर् र्वस्त्री प्रणतमा साकारली. 

      कमल देसाईांच्या या र्ाणयका मुळातूर्च पारांपाररक ढाचातल्या र्ाहीत. त्ा स्वायत्त आहेत सहज जीवर्ाच्या प्रणतणर्धी आहेत. 

णवणशष्ट् पररस्तस्थतीमुळे त्ा वेगळे अवकाश णर्मााण करण्यासाठी धडपडतात असे मुळीच र्ाही. सवाात महत्त्ाचे म्हणजे, त्ा जसे 

स्वत:ला हवे तसेच जगतात. त्ाांची कुठेही कातर जाणीव देत र्ाहीत. स्वाणभमार् व स्वत्व ही त्ाांची खरी ओळख आहे. आपल्या 

आत्म्याला प्रमाण ठरवूर् जगता ांं र्ा सहवासात येणार्या असली, र्कली माणसाांची बरोबर र्ोांद या र्ाणयका देतात. पारांपाररक 

पठडीतले जीवर् जगत असूर्ही त्ा अांतराचे स्वतांत्रपणे जोपासत आहेत, हे दशार् स्त्रीत्वाचा शोध घेतार्ा महत्त्ाचा भारतीय सांदभा 

प्रसू्तत करतात. त्ामुळे कमल देसाई अस्सल स्त्रीवादी सांदभा उपलब्ध करूर् देणार्या महत्त्ाच्या स्त्रीवादी लेस्तखका ठरतात. 
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कमल देसाई याांचे प्रकाहशत साहित्य 

 काळा सूया आणण ह ट घालणारी बाई  

 रांगएक कथासांग्रह  

 रात्रांणदर् आम्हा युद्धाचा प्रसांग  

 

कमल देसाई याांचे इतर साहित्य 

 बर्ाडा बोझाांणकटच्या 'थ्री लेक्चसा ऑर् एस्थेणटक' या ग्रांथाचा मराठी अरु्वाद 

 णकरण र्गरकर याांच्या 'द ककल्ड' (मराठी अरु्वाद -प्रणतस्पधी )या कादांबरीला त्ाांर्ी णलणहलेली प्रस्तावर्ा  

 प्रणसद्ध णचत्रकार पॉल गोग च्या 'ओल्ड गोल्ड ऑर् देअर बॉडी' या पुस्तकाच्या प्रभाकर कोलते याांर्ी केलेल्या अरु्वादाला 

णलणहलेली प्रस्तावर्ा 
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