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वाांगा, तुम्शीच वाांगा... शे डॉ.प्रभोद ऩलाय माांच ेवाषात प्रकाळन, औयांगाफाद माांनी २०१३ 

वारी प्रकाशळत केरेरे स्त्रीभ्रणू शत्मेलयीर दीघघ काव्म आशे. डॉ. प्रभोद ऩलाय माांनी आऩल्मा 

दीघघ काव्मातून वभाजातीर स्त्री वायख्मा भशत्त्लाच्मा घटकाच े जीलन जन्भारा 

मेण्माअगोदयच नाकायर ेजाते. मा प्रश्नावफांधीची भाांडणी केरी आशे. शे दीघघ काव्म म्शणजे 

एक जन्भ घेऊ इच्छीणाये स्त्री अबघक आऩल्मा आई –लडडराांना  तुम्शी भरा जन्भारा 

मेण्माअगोदय भारू नका अळी आतघवाद घारत.े 
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मा काव्मालय वलवलध वभीषकाांनी लेगलेगळ्मा आमाभातून वभीषा केरी आशे. ऩयांत ुप्रस्त्तुत 

वभीषणात्भक वांकरनाभध्मे प्रशवध्द वाहशत्त्मक प.भुां. शळांदे, कली ऩी.वलठ्ठर, प्राचामघ डॉ. 

याजेळ मादल, मळलांतयाल चव्शाण मलुा प्रततष्ठानच ेळां. ग. काऱे, प्रा. श्रीकृष्ण ऩरयशाय माांच्मा 

तनलडक वभीषेचा वभालेळ केरा आशे. 

फ.मुां. शऴांदे : 

„अवनू नवल्माऩेषा नवनू अवणां‟ मा अांगबतू अधधष्ठानातरां आत्भीम आध्मात्भ 

जोखून जन्भाच्मा जगयाशटीचा बशूभगत अवा शा वांलाद आशे; जग ऩाशू इच्छीणाऱ्मा 

जीलानां जगाळी केरेरा शा भकु्त वांलाद आशे. जगाच्मा बयोळालय जीलारा जगता मेत 

नाशी शा इततशाव जगजाशीय आशे; जगण्माच्मा आणण जन्भाच्मा जीलालय उठणां शा 

बगूोर इतका बमबीत कयणाया आशे की बभूीनच फांड करून उठालां. शी कोणती 

गबघश्रीभांती की स्त्रीनां गबघगऱीत व्शालां; “मा इथे कुठे कुठे, आवलाांना खांड नाशी, मा 

इथे कुठे कुठे, वलस्त्तलात फांड नाशी”, शी इथल्मा लेदनेची कशाणी आशे. त्मा 

कशाणीच्मा आणण त्मा करुणेच्मा काठानां लाशणाया शा वांलाद खोरातून लय उपाऱून 

आरेरा आशे. 

स्त्रीभ्रणूशत्मा शी भानशवकता आशे; भनाची नाशी, भनचूी ! म्शणूनच „ वाांगा, तुम्शीच 

वाांगा ....‟ शा गबघ श्लावातरा कोलऱा प्रश्न पाय जयठ आणण त्जलांत आशे. प्रभोद 

ऩलाय माांनी वभाजारा तवेच वभस्त्मेरा उद्देळनू केरेल्मा मा वांलादाचा वायाांळ, 
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„ओळो‟ च्मा बाऴते अवा आशे की, “Women is capable of producing life, man is  

not.” 

डॉ.पी.वळठ्ठऱ : 

„वाांगा, तुम्शीच वाांगा...‟ शा कवलतारुऩी स्त्री भ्रणूशत्मेचा दीघघ वांलाद लाचरा. 

वभाजातीर एका दाशक वलऴमालय आऩण केरेरे काव्मभम बाष्म खूऩच भशत्त्लाच े

आशे. वलळऴेतः एखाद्मा वलऴमालय दीघघ कवलता शरहशणे शी गोष्ट अत्मांत अलघड 

अवते. वलऴमवरू वटूु न देता वरगऩणे अनबुल भाांडणे शी जफाफदायी ची फाफ अवत े

तथावऩ आऩण शा वलऴम अत्मांत वाध्मा आणण वरुब बाऴते भाांडरा आशे. कृत्ररभ 

प्रतीभाांच्मा भोशात न ऩडता मा वाभात्जक वलऴमालयच े आऩर े बाष्म लाचकारा 

अस्त्लस्त्थ कयणाये अवेच आशे. वलऴळेत: मा ऩलूॉच्मा दोन्शी काव्मवांग्रशाऩेषा शी 

कवलता अधधक वकव आशे. 

ऴ. गां. काले :  

रोकवांख्मेतीर स्त्री – ऩरुुऴ माांच्मा प्रभाणात वांतुरन याखणे शे वभाज स्त्लास्त्थाच्मा 

दृष्टीन े अत्मांत भशत्त्लाच े आशे. शे वांतुरन त्रफघडवलणाये जे अनेक घटक आशेत, 

त्माऩकैी स्त्री भ्रणूशत्मा शा रषणीम घटक आशे. ददैुलाने मावाठी आधतुनक 

तांरसानातीर अद्ममालत वधुायणाांचा भोठ्मा प्रभाणालय गैयलाऩय केरा जात आशे. 

अळा त्स्त्थतीत डॉ. प्रभोद ऩलाय माांनी स्त्री जन्भाच ेभशत्त्ल दीघघ कवलतेच्मा रुऩात 

आतघतेने भाांडरे आशे त्माचा वभाजालय वकायात्भक ऩरयणाभ शोईर अवे लाटते. 
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डॉ. राजेऴ यादळ :  

वाांगा, तुम्शी वाांगा .... शी डॉ. प्रभोद ऩलाय माांची हदघघ कवलता अनबुलरी. शी कवलता 

अततळम वुांदय आशे. तुम्शी पक्त वुांदय ळब्द फोररा आशात. तुभची कवलता शी 

नवुतीच कवलता नाशी. ळब्दाांची नवुतीच वुांदय यचना नाशी, ततच्मात गशन अथघ 

बयरेरा आशे आणण ती लास्त्तलतेकड,े वत्माकड ेअांगुरीतनदेळ कयते.आऩरी कवलता 

म्शणजे भनोयांजन नवनू आत्भबान आशे. आजच्मा काऱात वाथघ ल वभऩघक अथघऩणूघ 

अवे आऩर ेळब्द आशेत. आज ते ळब्द प्रतीकात्भक न लाटता ऩणूघतः लस्त्तूत्स्त्थती 

तनदळघक अवे आशेत. 

जीलनात धचांता आशेत ऩण धचांतातूय शोण्माची आलश्मकता नाशी. कायण धचांतातूय 

शोणां शे धचांतालय नव्शे तय त्मा वलऴमीच्मा आऩल्मा दृष्टीकोनालय अलरांफनू आशे. 

म्शणून „ धचांतातूय व्मत्क्तभत्त्ल ‟ शी देखीर आऩरीच तनलड आवत.े अवां नाशी की 

„अधचांतातूय‟ व्मत्क्तभत्त्लाफाफत धचांता नवतात. धचांता तय अवतातच कायण ते तय 

जीलनाचां अऩरयशामघ अांग आशे. ऩण त्मा रेलनू न फवता आऩण त्माांच्मा ऩरीकड ेऩाशू 

ळकता.  वाांगा, तुम्शीच वाांगा .. मा दीघघ कवलतेच्मा अशबव्मक्तीतून तुम्शी ऩाहशरां, 

तुभची दृष्टी उगलत्मा वमूाघकड े रागरी. म्शणून तुभचा आत्भा काऱोखात फडूु 

ळकणाय नाशी. ळयीय फडुरेच, तुभची कवलता वांलेदनमकु्त पे्रभातून जन्भरेरी 

कवलता आशे. पे्रभातून अन प्राथघनेतूनशी. कायण जेथे प्रेभ आशे, तेथे प्राथघना आशे. 

म्शणूनच ज्माच्मालय आऩरां प्रेभ अवतां त्माच्मात आऩल्मारा ऩयभात्म्माची झरक 
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शभऱते. ऩयभात्म्मारा ऩाशण्माची दृष्टी प्रेभ देते. प्रेभ शे „ त्माच्मा‟ दळघनाच े व्दाय 

आशे. प्रेभ वभग्रतेलय जडतां. तेव्शा „ तो‟ वभग्रतेत हदवतो. प्रेभ वमूाघवायख आशे. 

व्मतत गोठरेल्मा फपाघवायखी आशे. पे्रभवमुघ   फपघ  – वऩडाांना वलयघऱून टाकतो अन 

भागे जो उयतो तो अवीभ वभदु्र आशे. प्रेभळोध शा ऩयभात्म्माचा ळोध आशे. त्मात 

„स्त्ल‟ वांऩतो, वलघ जन्भारा मेतां. तनत्श्चतच भतृ्मतू अन जन्भातशी व्मथा आशे. 

म्शणूनच प्रेभ दाट व्मथा आशे. भतृ्मचूी देखीर अन प्रवतुीची देखीर. प्रभोद, तुभच्मा 

„कवलतेत‟ उभटरेल्मा वांकेताांनी भी अस्त्लस्त्थ झारो आशे की तुम्शी प्रेभाच्मा व्मथेचा 

आनांद अनबुल ूरागरा आशात.                                                             

डॉ.प्रभोद ऩलाय माांची दीघघ कवलता शी गबाघतीर एक स्त्री बणृ जगात मेण्मा अगोदय जगारा 

वाद घारत ेल स्त्री ळोऴणाच्मा भऱुावी जात.े ळलेटी जगात मेण्मा आगोदय आऩल्मा   भाता 

– वऩत्माकडून भरा भायणाय नवार तयच भी जन्भ घेते माची शभी घेत.े मा दीघघ काव्मातून 

कलीने एक भरुबतू ळोध घेण्माचा प्रमत्न केरा आशे. शा भरुबतू ळोध दवुया कोणताशी 

नवनू स्त्री ळोऴणाचा आशे. मा स्त्री ळोऴणाच े वलवलधाांगी ऩदय कलीन ेआऩल्मा काव्मातून 

उरघडरे आशे. 

स्त्री ळोऴणारा वभाजातीर प्रचशरत ऩरुुऴवत्ताक व्मलस्त्था कायणीबतू आशे ल मा 

ऩरुुऴवत्ताक व्मलस्त्थेरा याज्मवांस्त्थेच,े धभघवांस्त्थेचे, वांस्त्कृतीच ेल अथघवते्तच ेवभथघन आशे. 

स्त्री जन्भ नाकायण्मारा ल स्त्री ळोऴणारा आऩरी वांस्त्कृती, धभघ, कवे कायणीबतू ठयरे 

आशे. शे कलीने आऩल्मा दीघघकाव्मातून उदाशयणावश स्त्ऩष्ट केरे आशे. कली केलऱ स्त्री 
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जन्भ नाकायणाऱ्मा ल ळोऴण कयणाऱ्मा कायणाचा ळोध घेत नाशी. तय स्त्री जन्भाच ेभशत्त्ल 

शी स्त्ऩष्ट कयतात. स्त्री शी भानली आत्स्त्तत्ल हटकलनू ठेलण्मावाठी भशत्त्लऩणूघ आशे. कलीन े

स्त्री ळोऴण थाांफलण्माच े उऩाम वाांगून ऩरुुऴप्रधान व्मलस्त्थेरा फऱी ऩडरेल्मा भहशराांना 

न्माम देण्माचा प्रमत्न केरा आशे. 

वभकारीन काऱ शा वलसानाची प्रगती वाधणाया अवरा तयी लसैातनक दृष्टीकोन स्त्लीकायत 

नाशी. माभऱेु स्त्री लयीर रृदमद्रालक शल्रे शोताांना हदवनू मेतात. अवे शल्रे शोत अवरे तयी 

कलीने तनत्श्चत लेगऱा वलचाय केरा आशे ल स्त्री जन्भाच ेस्त्लागत केरे आशे. 

समारोप :  

डॉ. प्रभोद ऩलाय माांच्मा वाांगा, तुम्शीच वाांगा .... मा दीघघ काव्मलय प्रभखु वभीषकाांच्मा 

वभीषेचा वलचाय केरा तय स्त्ऩष्ट शोत ेकी प.भुां. शळांदे माांनी आध्मत्त्भक अनऴुांगाने वभीषा 

केरी तय  ऩी. वलठ्ठर माांनी दीघघ काव्माच्मा यचने वांदबाघत चचाघ केरी आशे. ळ. ग. काऱे 

माांनी रोकवांख्माळास्त्राचा आधाय घेत वाांगा तुम्शीच वाांगा मा दीघघकाव्माच ेवलश्रेऴण केरे 

तय डॉ. याजेळ मादल माांनी मा काव्माच े तत्त्लसानात्भक ऩरै ू स्त्ऩष्ट केरे. एकूण वलघच 

वभीषेचा वलचाय केरा तय डॉ. प्रभोद ऩलाय माांच ेवाांगा, तुम्शीच वाांगा .... शे दीघघ काव्म 

वलवलधाांगी आशे. ते आध्मात्भा फयोफय तत्त्लसानाची, स्त्री – ऩरुुऴ वभानतेची, ऩरुुऴप्रधान 

वांस्त्कृतीच ेवलश्रेऴण कयत.े                                                  
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