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िनवेदन 
 

"लिगक नीती आिण समाज" हा ी. के. क्षीरसागर याचं्या लेखाचंा संगर्ह. 
 

ी. के. क्षीरसागर यानंी १९७६ पयत िलिहलेले व िविवध िनयतकािलकातूंन कािशत झालेले 
लेख या संगर्हात समािव  करण्यात आले आहेत. या पु तकाला नामवतं िवचारवंत व मंडळाचे सन्माननीय 
सद य डॉ. िनमर्लकुमार फडकुले याचंी "रसडोळस" तावना लाभली आहे. ज्या काळात लिगक हा 
श द उ ारणे अवघड होते त्या काळात "लिगक नीती आिण समाज" यासारख्या िवषयावर ी. के. 
क्षीरसागर यानंी िलहावे हा जसा डॉ. िनमर्लकुमार फडकुले यानंा चमत्कार वाटतो त्याहीपेक्षा महारा टर् 
राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाने हे पु तक िस  कराव,े हा काही लोकानंा चमत्कार वाटण्याचा 
संभव आहे. केवळ हा लेखच न हे तर या पु तकातील सवर् लेख वाङ् मयीन व सां कृितकदृ ा मोलाचे 
अस यामुळे तसे वाटणे गैर आहे. 
 

या पु तकातील लेख २५ वषार्पूवीर् िलिहलेले आहेत आिण तरीही ते आजच्या काळातही 
िवचार वतर्क व उ  बोधक वाटतात. यावरुन ी. के. क्षीरसागर याचें िवचार िकती गत व ग भ होते हे 
त्यावरुन प  होते. 
 
मंुबई रा. रं. बोराडे 
२५ जून, २००२. अध्यक्ष,
 महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ. 

  



 

अनुकर्मिणका 

 
तावना 

 
मराठी सािहत्याच्या के्षतर्ातले एक रसडोळस वृ ीचे समीक्षक हणून ी. के. क्षीरसागराचं ं थान 

महत्त्वपूणर् आहे. ते केवळ सािहत्याची समीक्षा करीत नाहीत. त्याच्या अनुषंगानं जीवनाचीही मीमासंा 
करतात. त्याचं ंसमीक्षालेखन वाचताना वाचकाच्या मनात िवचाराचंी अनेक वतुर्ळं िनमार्ण होतात आिण तो 
अंतमुर्ख होतो. सािहत्याची ग भ आिण पिरप  जाण असले या एका स दयर्िन  रिसकाचं बोट धरून 
आपण सािहत्यकृतीची अंगोपागंं न्याहाळीत आहोत असं वाचकाला जाणवतं. समीक्षक क्षीरसागर हे मूलतः 
रिसक आिण िवचारवंत आहेत. पौर त्य आिण पा ात्य टीकाशा ाचा त्याचंा सखोल यासंग असला तरी 
त्याचं्या टीकालेखनात शा दृ ीपेक्षाही रसदृ ीचाच त्यय येतो. सािहत्याकडं शोधक रिसकतेनं कसं 
पाहाव ंआिण त्या सािहत्याच्या गा याला कसा पशर् करावा याचा व तुपाठ त्याचं्या टीकालेखनातून िमळतो 
असं हट यास ती अितशयोक्ती होणार नाही. मूळ सािहत्यकृतीपेक्षाही त्याचंी आ वादात्मक का यात्म 
टीका अिधक आकषर्क वाटते. टीकालेखन हणजे पु तकावरचं पु तक हा गैरसमज इथं गळून पडतो. 
वाङ् मयीन आिण वैचािरक टीका ही एक वतंतर् िनिर्मती असते. ितच्या मुळाशी ितभेचे नवोन्मेष असावे 
लागतात. अन्यथा तंतर्शरण टीका नीरस वाटते. सािहत्यकृतीच्या िविवधागंाचं ंआित्मक दृ ीने दशर्न घेऊन 
नवा दृि कोन देण्याची क्षमता असले या सजर्नशील समीक्षकातं क्षीरसागराचंा समावशे केला जातो. आज 
त्याचं्या िनधनाला पचंवीस वषार्ंचा अवधी उलटून गेला तरी त्याचं्या रसपूणर्, ममर्गर्ाही आिण िवचाराला गती 
देणाऱ्या समीके्षची िव मृती होत नाही. ‘A critic is a failed poet’ असं मानण्याची था आहे. पण ी. के. 
क्षींच्या बाबतीत ही था अ पाशंानंही लागू पडणार नाही. का यात्मकता आिण िवचारशक्ती याचं्या 
संमीलनातून त्याचं ंबहुताशं लेखन िस  झालेलं आहे. या अिभजात टीकाकाराचं तुत पु तक वाचकानंा 
काही अंशी वैचािरक ध े  देणारं ठरेल असं मला वाटतं. एका वाचकानं तर पु तकाच ंकेवळ शीषर्क वाचून 
आ यार्नं उ  गार काढले, ‘लिगक नीती आिण समाज’ यासारख्या िवषयावर ी. के. क्षींनी िलहाव!ं याचाच 
मला चमत्कार वाटतो. 
 

पण त्या वाचकाची ही भावना अनाठायी होती. ी. के. क्षी. हे केवळ लिलत सािहत्याचीच 
िचिकत्सा करणारे िवचारवतं नाहीत. त्याचं ं िवचारिव  यापक आहे. सामािजक आिण सां कृितक 
जीवनाच्या अनेक अंगासंंबंधी त्यानंी िंचतन केलं होतं. धमर्, िशक्षण, सं कृती, परंपरा हे िवषय त्याचं्या 
लेखनात आिण भाषणात अनेकवेळा येऊन गेले आहेत. महािव ालय आिण िव ापीठ यात अध्यापन 
करणाऱ्या ाध्यापकाचं्या िंचतन िवषयानंा िकत्येक वळेा एक कारची मयार्दा पडलेली जाणवते. 
अध्यापनाशी संबिंधत असले या िवषयापंलीकडे अनेक अ यासक पाहात नाहीत. क्षीरसागराचंी जातकुळी 
याहून िनराळी आहे. समाजजीवनात या अनेक रंगरेषाचं ं त्यानी सू मदृ ीनं अवलोकन केलं होतं. एका 
अथार्नं समाज हाच त्याचं्या िवचाराचा िवषय होता. त्यामुळंच अनेक लिलत लेखकापेंक्षा त्यानंा 
लोकिहतवादी, लो. िटळक, अिहतािग्न राजवाडे, डॉ. केतकर हे लेखक अिधक आवडायचे. ‘सुवणर्तुला’ 
यासारख्या पु तकातून त्यानंी ज्या यक्तींचा शोध घेतला आहे त्या साऱ्या यक्ती सामािजक आिण रा टर्ीय 
जीवनाशी अिधकाशंानं िनगिडत होत्या. हणूनच सािहत्याची समीक्षा करणारा एक रस  लेखक इतकीच 
क्षीरसागराचंी ओळख करून घेण ंचुकीचं ठरेल. 
 

‘लिगक नीती आिण समाज’ या पु तकात या लेखाचंी शीषर्कं वाचली तरी लेखकाच्या िंचतनाची 
िदशा कळू शकते. ‘पािवत्र्य आिण ीपुरुष संबधं’, ‘यंतर्युगातील लिगक नीती’, ‘या बहुपत्नीकत्वाचे मूळ 
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आहे तरी कशात?’ ‘ ेयसी, पत्नी आिण फूतीर्’, ‘कॅमेरे नृत्य व भारतीय ी’, ‘ ी-संभोगाची मानिसक 
बाजू–अथार्त ेम आिण काम’ इत्यादी लेखातूंन क्षीरसागरानंी आपले िवचार मुक्तपणानं पण तकर् शु  
रीतीनं माडंले आहेत. कधी ते पारंपािरक िवचाराला िवरोध करतात. तर कधी परंपरेची पाठराखणही 
करतात. समाजाच्या लिगक जीवनाचा, अिभरुचीचा आिण दृि कोनाचा साधक—बाधक परामशर् घेणारे हे 
लेख वाचकाला या िवषयीच ं गाभंीयर् पटवनू देतात. आप या िंलगिवषयक (Sexual) संक पनाचंा 
पुनिर्वचार केला पािहजे याची जाणीव या लेखामुंळं िनि त होऊ शकेल. समाजाची कामिवषयक िवचार 
आिण आचारप ती त्याच्या समगर् जीवनावर भाव टाकू शकते. याची क पना फारच थो ा लोकानंा 
असते. या पु तकातले लेख हे लेखकानं वळेोवळेी िनयतकािलकातूंन आिण वृ पतर्ीय सदरातून िलिहलेले 
आहेत. ज्यावेळी ते कािशत झाले त्यावेळी अनेक वाचकानंी आप या अनुकूल व ितकूल ितिकर्या 
न दव या होत्या असं मला मरतं. अशा िवषयावंर वैचािरक लेखन मराठीत तरी अगदीच अ प माणात 
झालेलं आहे. जे झालं त्यातही साकेंितकता िंकवा चिलत नैितक समजुती गृहीत धरुन लेखन केलेल 
आढळतं. ‘समाज वा थ्य’कार र. ध . कव याचं्या लेखनात मातर् नवा दृि कोन आिण शा ामाण्य या 
गो ी आढळत असतात. काम आिण नीती या िवषयाकडं पाहाण्याची शा दृ ी ा. र. ध . कव यानंीच 
मुख्यतः िदली असं हणता येईल. पण या िविश  िवषयाचंा िवचार करताना क्षीरसागरानंी समाजाची 
मानिसकता, सामािजक व धािर्मक पिरि थती, सावर्जिनक आरोग्य, सं कृती आिण अिभरुची, ी-
पुरुषाचं्या मनोवृ ीतील अंतर असे अनेक घटक गृहीत धरुन िवचार यक्त केले आहेत. त्यामुळं िवचारात 
कुठंही एकदेशीयता आली आहे असं वाटत नाही. क्षीरसागराचं्या िवचाराब ल कदािचत मतभेद होऊ 
शकतील. त्यानंी काढलेले िन कषर् सवार्ंना सारखेच मान्य होणार नाहीत. पण त्येक लेखातली मध्यवतीर् 
िवचारधारा त्यानंी अनेकागंी दृ ीकोनातून कट केली आहे. त्यामुळंच त्येक लेख िवचारानंा चालना देतो. 
एखा ा िठकाणी तो िववा ही वाटतो. त्याच ंउ र त्याच लेखातून क्षीरसागर देत आहेत याचीही जाणीव 
होते. ‘ ी-संभोगाची मानिसक बाजू, अथार्त ेम आिण काम’ या दीघर् लेखाचंा समारोप करताना त्यानंी 
हटलं आहे.  

 
‘जुन्या धािर्मकानंी आिण न या वातंत्र्यवा ानंी दोघानंीही काम यव थेकिरता शोधून काढलेले मागर् 

यश वी होणारे नस याने त्यामुळे समाज वा थ्याहून अ वा थ्याचाच संभव अिधक आहे. ................... 
ेमामुळे कामाची शातंीही होते व उ तीही होते. िंकबहुना काम ही अशी वासना आहे की, जी उ त 
के याखेरीज खरी तृ त होऊच शकत नाही. ‘कामाची’ तृ ती कामाच्याच भिूमकेवर करण्याचा यत्न हणजे 
फुटका राजंण भरण्याचा अथवा तेलाने आग िवझिवण्याचा यत्न होय. उलट कामाचे ेमात रुपातंर 
झा यास कामाची शातंी होईल एवढेच न हे तर यक्तीच्या उवर्िरत जीवनकर्माची उ ती होईल.’ 
 

हा लेख क्षीरसागरानंी १९४२ मध्ये िलिहलेला आहे. तुत संगर्हात १९७६ पयतचे लेख िनवडलेले 
आहेत, याचा अथर् काम, ेम, िंलगिवषयक नीती –अनीती, अशा िवषयाचंा लेखक दीघर्काळ िवचार करीत 
होते. काम आिण ेम यापैकी कोणतीही भावना त्यानंी गौण मानलेली नाही. पण ेमामुळंच कामभावनेला 
सुंदरता आिण सुखदता व शातंी ा त होते हा महत्त्वाचा िस ातं ते इथं माडंतात. ेमशून्य काम यक्तीला 
मानिसक शातंी देऊ शकत नाही. या िवचारातलं सत्य क्षीरसागरानंी िववरुन सागंीतले आहे. केवळ 
शरीराची गरज इतकंच कामाला मू य नाही. तो एक पुरुषाथर् आहे. जीवनाची आिण मनाची उ ती त्यामुळं 
होऊ शकते. पण त्याला ेमाच ंअिध ान नसेल तर वैर झालेली कामभावना यक्तीच्या आिण समाजाच्या 
वा थ्याला बाधक ठरते. लेखकानं केलेलं हे िव ेषण मानसशा दृ ा िनि तच समथर्नीय आहे. 
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शरीरसुखसु ा मनाच्या तृ तीिशवाय खऱ्या अथार्नं सुखकारक होऊ शकत नाही. तुत लेखात ी. र. ध . 
कव याचं्या िवचाराचं ंक्षीरसागरानंी केलेलं खंडन संयुिक्तकच आहे. 
 

‘ ेयसी, पत्नी आिण फूतीर्’ या लेखातली क्षीरसागराचंी मतसरणी काहींना िववा  आिण अि य 
वाटेल. ेयसी आिण पत्नी याचं्या भिूमका वगे या असतात असं ितपादन करून फूतीर्साठी पत्नीपेक्षा 
ेयसीच अिधक ेरक असते असं ते हणतात. ‘अनेक कतृर्त्ववान पुरुषाच्या िववाहबा  ेमाचा िवचार 
करताना आपणाला या नाचे उ र ाव ेलागेल. ीसुखाचे िंकवा अन्य कोणत्याही सुखाचे उि  जर 
माची िंकवा िंचताचंी िव मृती हे असेल तर पत्नीपेक्षा िववाहबा  ेयसीच ते कायर् अिधक 
पिरणामकारकरीतीने करू शकेल असे मानसशा ाचे िनःसंिदग्ध उ र येईल’ हे मत सवर्मान्य होईल िंकवा 
काय याब ल शकंा घेता येईल. बाजीराव आिण म तानी याचं्या संबधंािवषयी क्षीरसागरानंी अशाच आशयाच ं
िव ेषण केलं आहे. बाजीरावाच्या पराकर्माच ं फूिर्त थान म तानीचा सहवास आिण ेम हेच असाव ंअसा 
िन कषर् लेखक काढतात. लेखाच्या शवेटी ते हणतात, ‘माझ्या या िववचेनाचा उ ेश जुन्या वा न या 
िववाहबा  ेयसीचे समथर्न करण्याचा नसून केवळ मानसशा ीय प ीकरण करण्याचा आहे.’ 
 

ी. के. क्षीं. चे हे िनभीर्ड लेख वाचून कुणीतरी न िवचारण्याचा संभव आहे. ‘क्षीरसागर हे 
पुराणमतवादी की नवमतवादी?’ काही िठकाणी त्यानंी बहुपत्नीत्वाचा पुर कार केला आहे. अंगव  
बाळगण्याची जुनी थाही समथर्नीय मानली आहे. पण मुक्त ी-पुरुष संबधंावर ते टीका करतात. 
िचतर्पटातील चुबंनदृ येही त्यानंा समथर्नीय वाटत नाहीत. ेयसी आिण पत्नी या ं ात ते ेयसीच्या 
बाजूनं साक्ष न दवतात. ही िवसंगती पाहून ते पुरोगामी की ितगामी हा न एखादा वाचक िवचारू शकतो. 
हे लेख वृ पतर्ातूंन आले ते हाही या कारची चचार् झाली होती. या पु तकातले समगर् लेख एकतर्ीतपणे 
वाच यावर मला जाणवले ते हे की, पुरोगामी आिण ितगामी ही साकेंितक लेबलं क्षीरसागरावंर 
िचकटवण्यात काहीच वार य नाही. कारण अशा िवषयाकडं पाहण्याची त्याचंी दृ ी संतुिलत आहे. 
बाजीराव–म तानी करण त्याचं्या दृ ीनं नैितकही नाही आिण अनैितकही नाही. एका पराकर्मी पुरुषाच्या 
का यात्म सुखदुःखानंा साथ देणारी कलावती ेयसी हीच दृ ी त्याचं्या संबधंाचे िव ेषण करताना त्यानंी 
ठेवली आहे. िकत्येक े  यक्तींच ं वैयिक्तक आचरण काटेकोर नैितक चौकटीत बसत नाही याची 
कारणमीमासंा थूल यावहािरक दृ ीनं न करता उदारवृ ीनं मानसशा ीय पातळीवरुन क्षीरसागर 
करतात ितथं पुरोगािमत्वाचा अथवा ितगािमत्वाचा न नसतोच. 
 

दारूबदंी’ मागोमाग ‘वे याबदंी’ या लेखातील लेखकाची दृ ी वा तिवक पिरि थतीचा वधे घेणारी 
आहे. ती मागासलेली नाही िंकवा ीवगार्वर अथवा समाजावर अन्याय करणारीही नाही. ‘वे यावगर् हणजे 
एक घाणेरडे पण अपिरहायर् असे समाजागं आहे, असे थम मान्य करुनच आजच्या ि थतीत तरी 
सुधारकानंी पाऊल टाकावयास हव.े’ असा िवचार लेखक माडंतात. अलेक्झाडंर क्युि नचं मत त्यानंी 
उ  धृत केलं आहे. Prostitution will last as long as marriage lasts उथळ नीतीवा ाचं्या मताहून हे 
अिधक वा तववादी मत हणून क्षीरसागरानंी उ ेिखले आहे. वे या यवसायाच ं ते समथर्न करीत नाहीत. 
पण ाचीन काळापासून सामािजक वा थतेसाठी वे यावगर् अपिरहायर्पणानं अि तत्वात आहे हे प  करून 
सामािजक गरजेचा मु ा माडंतात. केवळ दु यर्सनावर काय ानं बदंी घातली तरी ती यसनं न  होत 
नाहीत. दारूबदंीच्याबाबतीत हा अनुभव अनेक देशानंी घेतला आहे. माणसाचं जीवन उ रो र अिधक 
यािंतर्क, सं कारहीन आिण बकाल होत चाललेलं आहे. सं कार देणाऱ्या शक्ती आिण साधनं क्षीण होत 
चालली आहेत. माणसाच्या िवकारवशतेला, वैरतेला िनयंितर्त करणारी मू य यव था उ  ध्व त होत 
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आहे. अशा पिरि थतीत दारूबदंी आिण वे याबदंीचे कायदे िन भ ठर यािशवाय राहणार नाहीत. आमच्या 
समाजसुधारकानंा कमर्ठ नैितकतेपेक्षा स दयतेची आिण कागदी िनयोजनापेक्षा क पकतेची  आज अिधक 
गरज आहे.’ ी. के. क्षीं. च्या जीवनदृ ीवर या िवधानातून काश पडतो. 
 

मानवी जीवनात स दयार्चे, सुखाचे आिण कृताथर्तेचे क्षण उत्प  करणाऱ्या काम या भावनेची िविवध 
पात यावंरुन या पु तकात केलेली चचार् केवळ वाचनीय नाही, ती िंचतनीय आहे. एका स दयर्िन  रस  
िवचारवंतानं लिगक िवषयाचंी केलेली ही तत्त्वचचार् िजतकी गंभीर िततकीच आनंददायक आहे. कोणत्याही 
अथार्नं हे लेखन सवगंपणाच्या जवळ जात नाही. ी-पुरुषाचं्या कामजीवनाशी िनगिडत असले या अनेक 
नाचंी िचिकत्सा सामािजक व मानसशा ीय दृ ीनं लेखकानं केली आहे. त्याच्या संवबे  रिसकतेच ं स  

दशर्न अनेक थळी घडतं. आिण आपलं मन सुखावतं. खर तर हे वैचािरक लेख आहेत. लिलत लेख 
न हेत. पण या िवचारगंभीर लेखनातूनही लेखकाच्या तरल अिभरुचीच ं सुसं कृतपणाच ंआिण त्याच्या 
स दयर् ेमाच ंजे िचतर् उमटलं आहे ते पाहून क्षीरसागराचं्या भाव कृतीचे अनेक रंग जाणवतात. क्षीरसागर हे 
असे समीक्षक आहेत की िवचाराचंी समीक्षा करताना त्याचं्या वृ ीतलं का य उचंबळून येतं. भावनाचं्या, 
िवचाराचं्या आिण जीवनाच्या स दयार्ची हळूवार मनानं जपणूक करणाऱ्या िंचतनशील लेखकाच ं हे लेखन 
आनंद देऊन गेलं. बहुसंख्य लोकाचं्या िहशबेी काम ही भावना केवळ शरीरजन्य िवकाररुप आहे. पण या 
भावनेचे िभ  िभ  पदर व त्यातून उ  भवणारी सुखदुःखं िकती चमत्कृितपूणर् आहेत. या िवकाराचे 
यिक्तगत आिण सामािजक पिरणाम कसे िचतर्िविचतर् असू शकतात याचं लेखकानं केलेलं िव ेषण 
ममर्गर्ाही आहे. चागंला लेखक जे हा कोणत्याही िवषयावर िलिहतो ते हा काही अंशी तो वतःसंबधंीही 
िलिहतो. याचा अथर् त्याचा भाव, त्याचा दृि कोन त्यातून अपिरहायर्पणानं यक्त होतो. यातला त्येक लेख 
या िवधानाची साक्ष देईल. 
 

ही तावना थोडी लाबंत चालली. तावना हणजे लेखकाची पाठराखण न हे िंकवा परीक्षणही 
न हे. यातले लेख िकत्येक वषार्ंपूवीर् दैिनक, सा तािहक वृ पतर्ात कािशत झाले. काही लेख वािर्षक 
िदवाळी अंकातून आलेले आहेत. पण अनेक वष उलटून गेली तरी या िवषयाच्या आिण या लेखनाच्या 
ताजेपणाला बाधा आलेली नाही. दुदवानं वतः लेखकही रािहलेला नाही. पण त्यानं यक्त केले या 
िनकोप िवचाराचं ंदशर्न आजच्या िपढीला झालं पािहजे. या उ ेशानं सािहत्य सं कृती मंडळानं ीमती 
शकंुतला क्षीरसागर यानंा लेख संकिलत करण्यािवषयी सुचवलं. हे सवर् लेख सां कृितकदृ ा महत्त्वाचे 
आहेतच. पण ते वाङ् मयीन गुणानंीही वैिश पूणर् ठरतात. समाजजीवनात उ  भवणाऱ्या अनेकिवध 
वाऱ्या-वादळाचंी आप या वैचािरक दृ ीनं दखल घेणाऱ्या एका जागरुक िवचारवंताच ंहे लेखन वाचकाचं्या 
पदरात काहीतरी िनि तच मोलाचं टाकू शकेल. अथार्त मतभेदाची थळं असू शकतील. ी. के. 
क्षीरसागराचं्या एका अवतरणाचा उ ेख करून ही तावना संपवतो. आप या पिह याच लेखाचा समारोप 
करताना, त्यानंी हटलं आहे, 
 

‘सुख आिण नीती यात मूलतः िवरोध नाही. कारण त्याचंी एकमेकासं आव यकता आहे. सुख आिण 
नीती या दोह चाही उ तीसाधन हणून उपयोग करून घेणे शक्य आहे. ती एक कला आहे. िंकबहुना 
जीवनाची कला ती हीच पण ती जुन्या िंकवा न या तकर् टी पथंास मातर् साध्य होणारी नाही. िनसगार्चे िनयम 
न हेत तर, िनसगार्चे का य पाहणाऱ्यासच ती कला साधेल.’  
 

‘िववके’ िनमर्लकुमार फडकुले
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१०, िव ासागर, 
उ म सदर बाजार,
सोलापूर- ४१३ ०३३.
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ऋणिनदश 
 

माझे पती आिण िस  टीकाकार ीकृ ण केशव क्षीरसागर याचंी दोन पु तके महारा टर् राज्य 
सािहत्य आिण सं कृती मंडळाने यापूवीर् कािशत केली. आता कािशत होत असलेले ‘लिगक नीती आिण 
समाज’ हे पु तक मी मंडळाकडे १९९६ साली पाठवले होते. ी. िव ाधर गोखले हे त्यावेळी मंडळाचे 
अध्यक्ष होते. मंडळाचे एक मान्यवर सभासद ा. डॉ. िनमर्लकुमार फडकुले याचं्या िशफारसीवरून मंडळाने 
ते पु तक काशनाथर् वीकारले. आता ा. डॉ. फडकुले याचंी तावना या पु तकाला लाभली आहे. कै. 
िव ाधर गोखले आिण ा. डॉ. िनमर्लकुमार फडकुले याचंी मी ऋणी आहे. 
 

सन १९४२ ते १९७७ या प तीस वषार्च्या काळात ी. के. क्षी. याचं्या िंचतनात "लिगक नीती आिण 
समाज" या िवषयाचे जे वेगवगेळे पैलू आले ते या कट संवादामंधून त्यानंी वाचकासंमोर आणले आहेत. 
संगिवशषेी िलिहले या या लहानमो ा पचंवीस लेखाचें संकलन वाचताना एक स दयर्वादी टीकाकार या 
नाजूक सामािजक नाकडे पाहण्याची वच्छ दृ ी कशी  देतो हे समजते. तरुण िपढीने या पु तकातील 
िवचार समजून घेतले तर यसनाधीनता आिण ि याकंडे पाहण्याची िवकृत वृ ी याचं्यात वागताहर् बदल 
घडेल असा मला िव ास वाटतो. 
 

या पु तकातील एका लेखाच्या समावशेाब ल माझ्या मनात संदेह िनमार्ण झाला होता. महारा टर् 
राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मा. ा. द. मा. िमरासदार याचं्याशी त्याबाबतीत 
बोलले. त्यानंी माझे हणणे ऐकून घेऊन तात्काळ िनणर्य िदला याब ल त्याचें मनःपूवर्क आभार. 
 

पु तकाची मुिदर्ते तपासताना माझे बन्धू ी. िवलास शकंर रानडे याचें फार मोलाचे साहा य झाले. 
त्याचंी मी आभारी आहे. 
 

सािहत्य सं कृती मंडळाचे िव मान अध्यक्ष मा. ा. रा. रं. बोराडे, भारी सिचव ी. उ. बा. 
सूयर्वशंी आिण को हापूर येथील शासकीय मुदर्णालयाचे संबिंधत सेवक याचेंही मनःपूवर्क आभार 
 
२९/४१८ लोकमान्यनगर - शकंुतला क्षीरसागर
पुणे–४११०३० 
जानेवारी २००२ 
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१ 
ी-सभंोगाची मानिसक बाजू 
अथार्त ेम आिण काम 

 
जीवनाच्या हरएक अंगाचा शा शु  दृ ीने िवचार करणे हे आधुिनक युगाचे वैिश  होय. ‘काम’ 

हाही चतुिर्वध पुरुषाथार्ंपैकी एक अस याने त्याजकडेही आधुिनक युगाची दृ ी वळणे अपिरहायर्च होते. 
सदर अनुपेक्षणीय आिण ािणमातर्ास साधारण अशा पुरुषाथार्च्या साधनात कोणत्याही कारणाने यत्यय 
उत्प  झा यास यक्तीच्या आिण समाजाच्या वा थ्यात िबघाड झा याखेरीज रहात नाही; या गो ीची 
जाणीव आधुिनक दृ ीसही झा याखेरीज रािहली नाही. आिण हणूनच काम साधनेच्या आड येणारे जे जे 
घटक दूर करणे शक्य आहे ते ते त्यानंी दूर करण्याचे ठरिवले. िकत्येक रूढ समजुती–औिचत्यिवषयक, 
धमर्िवषयक व नीितिवषयक–टाकून िद यास अतृ तीमुळे उत्प  होणारे अ वा थ्य बरेच कमी करता येईल 
असे आधुिनक शा  ितपादीत आहेत. नीती–अनीतीच्या क पना संभोगाच्या के्षतर्ातच किदर्त झाले या 
िदसतात. त्याचें तेथून उ ाटन करून, दोन यक्तींची खुषी अस यास कोणताही संभोग समाजाने मान्य 
ठरवावा; हणजे खंडीत कामवासनेमुळे उ  भवणाऱ्या अनेक िवकृती दुरु त होतील आिण मनु यमातर् न या 
जोमाने धमार्थर्मोक्षादी इतर पुरुषाथार्ंकडे वळेल असे िकत्येक आधुिनकाचें मत आहे. 
 

‘काम’ हा केवळ उपेक्षणीय वा िनदान गोपनीय िवषय समजणाऱ्या ‘सोव या संभािवता’ंकिरता 
थम हे सािंगतले की, हा ‘सोवळे’पणा जुना नसून ‘नवा’ आहे. इंगर्जी िशिक्षतापूंवीर्च्या िप ा हा िवषय 
उपेक्षणीयही समजत नसत, की गोपनीयही समजत नसत. वयात आले या मुलामुलींच्या लग्नाची घाई, 
बहुपत्नीकत्वाचा मो ा माणावर घात आिण वे यागमनास देण्यात आलेला िति तपणा या ाचीन 
िरवाजावंरून कामवासनेचे ाब य आप या वाडविडलानंी—अथार्त पुरुषापुरतेच (?) ओळखले होते असे 
िदसून येईल. 
 

आधुिनक लोक कामिवषयक अ वा थ्य नाहीसे करण्यास हेच इलाज वीकारणार आहेत असे 
अथार्तच नाही. तथािप वैवािहक आिण ीपुरुषिवषयक नीतीच्या रूढ क पना सोड यास जुन्या 
काम वातंत्र्याहूनही अिधक वातंत्र्य आपणास लाभेल असे आधुिनकाचें हणणे आहे. बालिववाह, 
बहुपत्नीकत्व आिण वे यागमन यासं गौणत्व देण्यात इंगर्जी िशिक्षतानंी उ तर मनोवृ ी दाखिवली हे 
िजतके खरे िततकेच या तीन रूढींत ाचीनानंी काम ाब य मान्य करून अिधक वा तविन ा दाखिवली 
हेही खरे. नवनीित णीत संभोग वातंत्र्य वीकार यास सदर जीणर् रूढी आहेत तशा चालू न करताही 
मानिसक वा थ्य लाभेल असे आधुिनकाचें हणणे आहे. 
 

आधुिनक संभोग वातंत्र्य आिण जुनी संभोग यव था या दोह सही साधारण अशी क पना हणजे, 
संभोग सुलभ केला हणजे मानिसक िंकवा शारीिरक िवकृतींची भीती उरली नाही ही होय. एकदा 
संभोगाच्या मागार्तील अडचणी काढून टाक या की, इतर उ तर पुरुषाथार्ंच्या वाटेत कामासारख्या बल 
आिण मायावी मनोिवकाराची अडचण उरली नाही. अथार्त सुलभ संभोग हणजे काय आिण संभोग सुलभ 
झा याने चतुिर्वध पुरुषाथार्ंतील अडचणी खऱ्याच दूर होतात की काय हा न फार महत्त्वाचा ठरेल. 
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नवनीती ही रूढनीितिवरु  हणून दशर्नीच बहुतासं भयंकर वाटते हे साहिजकच आहे. पण जुन्या 
नीतीत तरी ‘काम यव था’ इतकीशी िनवध झाली होती की काय हे थम पािहले पािहजे. जुन्या 
काम यव थेवर आधुिनकाचंा येणारा पिहला आके्षप हणजे त्या यव थेत फक्त पुरुषाचं्या काम—
वातंत्र्याची यव था झाली होती हा होय. पण क्षणभर फक्त पुरुषाचं्या दृ ीने पहावयाचे झाले तरी 
बालिववाह, बहुपत्नीकत्व आिण वे यागमन या तीन यव था, िनदान उ रोक्त दोन तरी पुरुष पक्षपाती तर 
आहेतच पण एर ही दोषरिहत आहेत असेही हणता येणार नाही. एकपत्नीकाचे घर हे अनेकपत्नीकाच्या 
घराइतके वा थ्यसंप  अशू शकत नाही हे जुन्या मंडळींनीही कबलू केले असते. आिण हणूनच 
बहुपत्नीकत्व धिनकापुंरतेच मयार्िदत रािहले. आिण धना ासं ‘घर’ असे नसतेच हे आधुिनक ‘क्लब 
लाइफ’ पत्करणाऱ्या भाडंवलवा याइंतकेच ाचीन बाहेरख्याली सावकारानंी आिण सरदारानंीही आप या 
जीवनाने िस  करून िदले असते. तीच गो  वे यागमनाची. जुने चारही वणर् वे यागमन करणारास 
वणर्च्युत समजत नसले तरी, वे येस वणर्शून्य आिण पिततच समजत अस याने वे यागमन करणारास 
पयार्याने पितत समागमच पत्करावा लागे. अथार्त या सामािजक पिरि थतीची मानिसक ितिकर्या 
झा याखेरीज राहणेच शक्य न हते. या दोन काम यव थे माणे गौण नसलेली जी धमर् णीत िववाहाची 
यव था ती त्या काळी, अथार्तच बालिववाहाची यव था अस याने, अनुनयशून्य आिण ेमशून्य िववाहाने 
कामजीवनात येणारी नीरसता तीतही वा ास येई. साराशं कामतृ ती ही जर मानिसक आरोग्याकिरता 
जरूर असेल तर ाचीनानंी पुरुषवगार्स िदले या पक्षपाती मुभेनेही त्या आरोग्याची िनि ती केलेली होती 
असे हणता येत नाही. फार तर एवढेच हणता येईल की, आधुिनकातं जेवढे मानिसक दौबर् याचे माण 
िदसून येते तेवढे ाचीनातं मानिसक सं कारशून्यतेचे माण िदसत असेल. तथािप न्यरॉिटक काय की 
टॉिलड काय दोघेही नैसिर्गक मानवी िवकासाचे नमुने न हत. हणून जुन्या संभोग वातंत्र्यातही मानिसक 
िवकासाची वा आरोग्याची यव था होती असे हणता येत नाही. 
 

न या संभोग वातंत्र्यात िववाहसं थेच्या िंकवा वे यावगार्सारख्या िविश  वगार्च्याही मयार्दा िश क 
रहात नाहीत. मुळीच िववाह न झालेली, दुसऱ्याशी िववाह झालेली, कुलीन, अकुलीन कोणत्याही ीशी 
झालेला संबधं जोपयत ितच्या अनुमतीने झालेला आहे तोवर तो नैितक समजावा, अशी या नवनीतीची 
याख्या आहे. यात अशाच वातंत्र्याचा ह  ि यासंही िदला जातो हे वगेळे सागंावयास नकोच. हणजे 
ि यानंीही िववािहत, अिववािहत, कुलीन, अकुलीन कोणाशीही संबधं ठेवणे हे नीितबा  समजले जात 
नाही. या नवनीतीने संभोग्य सहचरसहचरीचे के्षतर् िन कंटक झा याने वासनेला लागले या काचण्या 
काप या जाऊन मानिसक वा थ्याचा व उ हासाचा लाभ होईल असे काहींचे मत आहे. 
 

या नवीन वातंत्र्यात जुन्या नीतीची िकती पायम ी होते, हे पाहण्याचे कारणच नाही. कारण न या 
नीतीची शक्यता गृहीत धरूनच या न या आचार–धमार्चा िवचार केला पािहजे. िशवाय संभोगिवषयक जुना 
आचार–धमर्ही पूणर् नैितक होता असे नाही. ीपुरुषानंा दोघानंाही ‘काम’ सारखाच असून (ि यातं तो 
पुरुषाहूंनही बळ असून!) जुन्या नीतीने पुरुषाचं्याच कामतृ तीची सोय केली होती हा एक अन्याय 
( हणजेच ही एक अनीती), तर वतःची ी अस यास ितच्या अनुमतीखेरीज ितजशी केले या समागमास 
जुना आचार–धमर् यिभचार समजत नसे, ही जुन्या नीतीतील दुसरी अनीती होय. अशा कारे काही 
बाबतीत नवी नीती ही जुन्या नीतीहून े  आहे हे उघड असले तरी ती जे संभोग वातंत्र्य आपण िमळवनू 
िदले असे हणते, त्या वातंत्र्याचा व त न्य इतर मानिसक लाभाचंा थोडा अिधक खोल िवचार होणे जरूर 
आहे. 
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िववाह आिण वैवािहक नीती याचें अडथळे दूर होताच संभोग वातंत्र्य िमळेल हणजे काय? आिण 
त्या वातंत्र्यामुळे मानिसक शक्ती मुक्त होतील हणजे काय, हे पािहले पािहजे. पण वतंतर्, सुखद आिण 
आरोग्य द संभोग कोणता हे ठरिवण्यास संभोग हणजे काय हे पािहले पािहजे. िकत्येक आधुिनकाचंीही 
अशी समजूत िदसते की, संभोग हणजे एक शारीिरक आवगे होय व त्या आवेगाला वाट करून देताच 
आपण इतर कतर् यासं मोकळे होतो; उलट त्या आवेगास वाट करून न िद यास तो आप या इतर कायार्ंत 
आडवा येऊन चारी पुरुषाथार्ंचा चुथडा करतो. ही आवगे–क पना िस  करण्यास ते इतर शारीिरक 
आवगेाचंी अथवा urges ची उदाहरणे देतात. खोकला आ यावर खोकणे, मलमूतर्ादींच्या िवसजर्नाचा 
आवगे जाणवताच त्याचें िवसजर्न करून शरीरास व थता ा त करून देणे, यासारखीच लिगक 
आवगेाचीही ते उपप ी बसिवतात. ही आवगे–क पना मान्य के यास कामवासनेची तृ ती ही आरोग्यदायक 
व त्या वासनेची अतृ ती ही आरोग्यिवघातक, हे कर्मानेच मान्य करावे लागते. 
 

सदरहू सादृ य–क पना ही शा ीय के्षतर्ातील अनेक सादृ य–क पनां माणेच काही मयार्देपयन्त 
सत्य आहे. परंतु त्या मयार्देपलीकडे कामवासना हणजे केवळ उत्सगच्छा नसते असे िदसून येईल. या 
दोहोतील सा यभेदाच्या तपिशलात अिधक न िशरता थूल मानाने असे हणता येईल की, कामेच्छेत 
जेथपासून आिण जेव ा माणात अन्य यक्तीची अपेक्षा वशे करते तेथून व तेव ा माणात कामेच्छेचे 
केवळ आवगेतृ तीचे वरुप बदलून ते संिम  व सू म बनते. या संिम  वरूपाच्या दृ ीने पाहता 
कामवासना दुसऱ्या यक्तीच्या आकषर्णात उगम पावते व त्या वासनेची तृ ती दुसऱ्या यक्तीच्या 
त्याकषार्णावर, अनुकूलतेवर व उत्सुकतेवर अवलंबनू राहते, हणजे या िविश  वासनातृ तीस 
पर पराकषर्णाची व सहकायार्ची अत्यंत आव यकता असते. ीपुरुष समागमातील हे सहकायर् इतर 
यावहािरक सहकायार् माणे न यातो ाच्या क पनेने, आगाऊ केले या कराराच्या जािणवनेे िंकवा धािर्मक 
कतर् यक पनेने देखील शक्य होत नाही. या दृ ीने पाहता िपतरानंा िंपड िमळाव े हणून समागम करणारे 
जुने ीपुरुष हे िनसगार्पासून िजतके दूर होते िततकेच माझ्या शा ीय संशोधनात व सामािजक कतर् यातं 
या लिगक यादीमुळे यत्यय येतो हणून समागम उरकू पाहणारे आधुिनक ‘शा ीय’ ऋषीही दूर होत! 
समागमातील सहकायर् समान कामत्वामुळे व पर पराकषर्णामुळे उत्प  होते; तसेच ते कर्ीडा वृ ीमुळेच 
काय ते वाढिवता येते. समागमात स दयर्दृ ी व कर्ीडा वृ ी यासं महत्त्वाचे थान आहे. या दोन वृ ीतून 
उत्प  होणारे आकषर्ण केवळ िविश  समागम- संग सुखद व यश वी करून लु त होत नाही. अशा 
आकषर्णास मनःकोषात फार महत्त्वाचे थान अस याने ते दीघर्काल िटकते, व आकषर्णिवषय झाले या 
यक्तीच्याच समागमाची अपेक्षा करते. त्या यक्तीची मतैर्ी इतर के्षतर्ातंही इिच्छते; त्या यक्तीच्या सुखाची 
तरतूद करू लागते व त्या यक्तीच्या सुखात सुख मानू लागते. 
 

अशा कारे ि य व आपलीशी वाटू लागलेली यक्ती आपणास अंतरू नये, अशी बल इच्छा उत्प  
होते. त्या यक्तीने मनाची व शरीराची जी अंगे आपणापुढे यक्त केली ती इतरापुंढे यक्त होऊ नयेत, इतर 
कोणीही त्या गु तदानाचा अिधकारी नाही असेही हे िविश  गूढ व बल आकषर्णच वाटावयास लावते. 
ज्यात दोन यक्तींची संमती असली हणजे बस असे आधुिनक हणतात, आिण ज्यात कुलधमार्खेरीज इतर 
भावनासं महत्त्व नाही असे ाचीन हणत, तो हा ी-पुरुषसंबधं असा खोल आिण तकर् िवरोधी असतो. दोन 
माणसाखेंरीज ितसऱ्याचा संबधं त्यात इतर कोणी आणला नसून ती दोन माणसेच आणतात! ि य यक्ती 
दुरावण्याच्या भीतीच्या रूपाने ितसऱ्या माणसाची छाया ि येच्या आिण ि यकराच्या मानसमूतीर्मागेच उभी 
असते. पर परानुक्त ी-पुरुषावर बाहेरून कोणी बधंने लादीत नसून ते वतःच ती लादून घेतात. ी-
पुरूषिवषयक नीतीचा उगम धािर्मक िंकवा आिर्थक बंधनात नसून पर पराचं्या ेमबंधनात आहे. ीसमागम 
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हा क्षणाचा खेळ असला तरी त्यातून उ  भवणारी बंधने आिण अपेक्षा दीघर्तर असतात; व त्यामुळेच जुनी 
नीती झुगारूनही ीपुरुषसंबधं, िकत्येक आधुिनक समजतात िततका सुटसुटीत आिण सोयी कर होऊ 
शकत नाही. 
 

सवर्च आधुिनक, सवर्च नवनीितवादी लोक, ी-पुरुषसंबधं हणजे क्षिणक क्षुधासंबधं असे समजत 
नाहीत. त्यातील िकत्येक ेमभावनेचा दूरगामी भाव मान्यही करतात आिण तरीही संभोग ही फक्त 
दोघाचंी बाब आहे, त्यात ितसऱ्याचा संबंध नाही व अथार्त नीतीचा संबधं नाही असे ितपािदतात हे आ यर् 
होय. अथार्   जुन्या लिगक नीतीचे अिजबात उ ाटन झाले तरी तुत लेखकास खेद होणार नाही. कारण 
ती नीती यक्तीच्या िवकासाची पवार् न करता काही तत्कालीन सामािजक सोयीच्या दृ ीने सािंगतली 
गेलेली िदसते. तथािप संभोग ही दोघाचंीच बाब हणून ितला नीितमुक्त करणारे लोक अनेक चुकीची 
आधुिनक मते माण मानतात, ही खेदाची गो  होय. खरे पािह यास ितचा ारंभ समाजसंबधंातून न हे, तर 
दोघाचं्या संबधंातून, िंकबहुना एक ा यक्तीच्या भावनातूंन होतो, हे आधुिनक बहुधा नाकारतात आिण 
हणूनच लिगक नीतीतील अनेक क पनासं ते समाजिनिर्मत समजून झुगारून देण्याची आशा बाळगतात. 
एकिन ेची क पना ीस म ा समजण्याच्या क पनेतून िनघाली आहे, ही आधुिनकाचंी हाकाटी अशाच 
चुकीच्या समजाचे उदाहरण होय. पुरुषच फक्त ि याकंडून एकिन ेची अपेक्षा करीत असेल तर ही 
मालकीह ाची क पना कदािचत सयुिक्तक ठरली असती; परंतु अंगावरील दािगन्यावंरही नावापुरताच 
ह  सागंणारी िंहदुपत्नी देखील नवऱ्याकडून एकिन ेची अपेक्षा करते. लिगक नीतीचा उगम मालकीच्या 
भावनेत िंकवा वारसाह ाच्या भानगडीत नसून पर पराकिर्षत यक्तींच्या एकमेकासंबधंीच्या अपेक्षातं आहे. 
पर पराकषर्णात जी अिभमानाची व धन्यतेची भावना उ  भतू होते ितजमध्येच ी-पुरुषासंबधंाच्या 
पािवत्र्याची क पना जन्म पावते. ज्यानंा एकिन ेची भावना जुनाट उपाधी हणून झुगारावयाची असेल 
त्यासं पर पराकषर्णही मूखर्पणा हणून त्याज्य ठरवाव े लागेल. कारण आकषर्ण हणजेच पर परास 
िबनमोल समजून कवटाळणे व जतन करणे. जतन करणे हणजे िविश  ी देह िंकवा पुरुष देह केवळ 
घरी बाळगणे न हे तर ितची वतःिवषयी अनन्य भावना िटकिवणे. हणून जेथे जेथे उत्कट आकषर्ण असेल 
तेथे तेथे नीतीची बंधने यक्तीच उत्प  करील; धािर्मक रूढींची िंकवा आिर्थक काय ाचंी वाट पहात 
बसणार नाही. ी-पुरुषाचंी या कारची मनोभिूमका लक्षात घेत यास संभोगमुख नीितिनरपेक्ष आिण 
सुटसुटीत करण्याचा आधुिनकाचंा यत्न संभोगसुखाशीच िवरोधी अस याचे िदसून येईल. कारण 
संभोगसुख हे आकषर्णाच्या उत्कटत्वावर अवलंबनू असते हे नीितिनरपेक्ष शा ानंाही मान्य कराव ेलागते. 
 

लिगक नीती हे एक आिर्थक व धािर्मक रूढींनी लादलेली बाब आहे असा गर्ह झा यास अनेक 
सामािजक घटनाचंी भलतीच उपप ी बसिवण्याची चूक िव ानही कशी करतात याचे उदाहरण 
पाित त्यासंबंधीचे व वे या यवसायासंबंधीचे आधुिनकाचें िलखाण पािह यास िदसून येईल. आधुिनक 
काळात लिगक िवषयावर िलिहणाऱ्या कोणत्याही महारा टर्ीय लेखकाहून ो. र. ध . कव हे अिधक 
बुि मान, िव ान, तकर् िन , व िनः पहृ आहेत, हे कोणासही कबलू होईल. त्याचं्या समाजिहतबु ीब ल 
तर कोणीच शकंा घेणार नाही. सामािजक नाचंा उपािधरिहत शु बु ीने िवचार करण्याचे बाबतीत तर 
महारा टर्ात त्याचंी बरोबरी डॉ. केतकरासंारखा एखादाच करू शकेल. तथािप अशा पिह या तीच्या 
शा ाच्या िलिहण्यातही ‘नीती ही चीज केवळ समाजिनिर्मत होय’ या क पनेमुळे अनेक िठकाणी सदोष 
उपप ी सािंगत या गे याचे आढळेल. ‘ ीच्या अगर पुरुषाच्या यिभचारात समाजाचे मुळीच नुकसान नाही 
आिण पतीचे वा पत्नीचे नुकसानही केवळ का पिनक होय’ हे त्याचें मत िस च आहे. समाजाचे नुकसान 
नाही ही गो  एक वळे मान्य करता येईल (आिण समाजाची अशा बाबतीतील नजर बहुधा नीतीच्या 
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आवडीपेक्षा अनीतीच्या आवडीमुळेच ती  बनलेली आढळेल!) पण पतीच्या यिभचाराने पत्नीचे, िंकवा 
पत्नीच्या यिभचाराने पतीचे वा तिवक नुकसान नाही हे हणणे लिगक आकषर्णाच्या वरूपाशीच िवसंगत 
आहे. तुत लेखक तर यापुढे जाऊन असे हणेल की, पतीच्या यिभचारात पत्नीचे तर आहेच पण पतीचे 
वतःचेही नुकसान आहे. कारण अन्य यक्तीिवषयी वाटणाऱ्या आकषर्णात अनन्य वािमत्वाइतकीच 
अनन्यापर्णाचीही जाणीव असते. अन्यतर् वाटणाऱ्या क्षिणक आकषर्णाने पिह या दीघर्तर व भावी 
आकषर्णाच्या स दयार्ची हानी होत आहे. हे ज्याचे त्यासच जाणव याखेरीज रहात नाही. 
 

अथार्तच ही सुंदर व स दयर्िनिर्मत नीती हणजे रुक्ष समाजिनिर्मत नीती न हे हेही िततकेच खरे. 
पर पराचं्या आकषर्णाने बाधूंन काढलेली नीितबंधने हणजे कुित्सत आिण िरकामटेक ा समाजाच्या 
भीतीमुळे राखलेली ‘अ ’ू न हे. 
 

ो. कव याचंी वे या- यवसासंबधंीची मतेही अशीच सदोष वाटतात. वतःच्या पापी वासनेकिरता 
वे यानंा जन्मतःच वगे या काढावयाच्या व पापेच्छेची तृ ती करून बाहेर पडताच त्यानंा पितत समजावयाचे 
ही जुन्या नीतीतील ढ गी िवसंगती कोणीही कबलूच करील. वे यागमन करणारा मनु य त्या कृत्यापुरता 
वे येहूनही पितत होत असतो असेच समजणे ा त आहे. तथािप वतःच्या पतनशीलतेमुळे घाबरट बनलेला 
पुरुषसमाज आिण पतीच्या वा बधूंच्या खलनशीलतेमुळे भीतीगर् त झालेला ीसमाज आत्मरक्षणाखातर 
वे यावगार्स बिहकृत न समजेल तर ितकडूनही पचंाईतच होईल! पण समाजाच्या क पनेपलीकडे या 
यवसायात वाईट असे काहीच नाही; िशक्षक, वकील, डॉक्टर, लग्न करून पोटाचा न सोडिवणारी गतीर्  
बायको ‘या सवार्ं माणेच वे याही ामािणकपणेच पोटाचा धंदा करते’ असे ो. कव मानतात ते आ हास 
पटत नाही. इतर ‘ िति त’ लोक मानतात त्या अथार्ने नसेल, पण वे या आप या यवसायामुळे पितत 
होतच नाहीत हे ो. कव याचें मत लिगक नीतीच्या सुटसुटीत पण अनैसिर्गक क पनातूंनच उगम पावले 
आहे शकंा नाही. 
 

वे या यवसाय नीतीचे उ ंघन होत नाही असे हणताना ो. कव याचं्या िवचारसरणीच्या लोकाचें 
हणणे असे असते की, वे या आिण ितचे िगऱ्हाईक हे आप या समागमामुळे समाजाचे काहीच नुकसान 
करीत नाहीत. आिण ज्यात दुसऱ्याचे नफा-नुकसान नाही अशा कृत्यात नीतीचा न उ  भवत नाही; 
कारण नीती ही सामािजक होय. यक्तीने आपला िकतीही अधःपात केला तरी त्यात अनैितक काही नाही! 
नीती, अनीती केवळ समाजाशीच संब  आहे, या आधुिनक क पनेमुळे केवढे अपिस ान्त पचवाव ेलागतात 
हे यावरून िदसेल! आकषर्णमूलक संभोग हा जर अिधक सुख द असेल तर तो वे यानंाही हवासा वाटेल हे 
ो. कव यासं तरी खासच मान्य होईल. (कारण ते, जुन्या धािर्मका माणे, वे या हणजे जन्मतःच पितत 
असे समजणार नाहीत!) तसेच पोटाकिरता संभोग पत्करावा लागणे हे नैसिर्गक मनोिवकाराशी सुसंगत 
नाही हेही त्यास मान्य होण्यास हरकत नाही. अशा ि थतीत पोटाकिरता संभोग िवकर्य करण्यात अनैितक 
काहीच नाही असे त्यासं वाटण्याचे कारण, नीतीचा िनकष यिक्तिवकासात न पाहता ते सामािजक 
उपयुक्ततेत पाहतात हे होय. बहुतेक वे या आपला यवसाय उत्साहाने चालिवताना िदसतात यावरून 
त्यानंा संभोग संबधंातील उ -नीच भावाची जाणीवच नसते असे ो. कव यासंारखे सू म दृ ीचे िव ान तरी 
खास हणणार नाहीत. बहुतेक ि या वडील माणसानंी आणून िदले या नवऱ्याबरोबर गुण्यागोिंवदाने 
राहतात यावरून रूढ िववाह हाच ेमिववाह असे हणणाऱ्या खाडेंकराचें इतका वैचािरक गबाळपणा 
कोणीही आधुिनक िव ान दाखिवणार नाही अशी आ हास आशा आहे! िसनेमात काम करणारी एक वे या 
शूिंटगपूवीर् संपूणर् वशेभषूा करून वतःच्या रूपावर मोिहत होऊन आरशात पहात असता ितच्या सुिव  व 
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रिसक डायरेक्टरने ितला न केला, ‘आज तुझे रूप पाहून तुझ्या मनात कोणता िवचार आला?’ वे येने 
उ र केले ‘साहेब! खरं सागंू? माझे अगदी पिहले शटे जे “” ते आज मला पाहायला हवे होते, असं आता 
माझ्या मनात येऊन गेलं!’  
 

सदर कथा का पिनक नाही की इंग्लंड-अमेिरकेतीलही नाही. अिशिक्षत गोवकेरणीसंबंधी एका 
िसनेमा डायरेक्टरने तुत लेखकास सािंगतलेली ही हकीकत आहे. सदर वे या इतर सामान्य 
वे यां माणेच जीवन यतीत करीत होती; हणजे पैशाकिरता ितने अनेकासं शरीरापर्ण केलेले होते. 
तथािप, ितलाही उ  आकषर्ण आिण हीन संभोगिवकर्य यातील तफावत अंतमर्नात अवगत होती. कदािचत 
ज्या पिह या सहचराची मृती ितला आज अनेक वषार्ंनंतर व अनेक पुरुषानंंतर झाली होती त्यास ितने 
पैशाच्या आशमुेळे आपण होऊनही सोडले असेल! तथािप खऱ्या आकषर्णाचे सुख पैशा-आडक्याच्या 
सुखाहून खोल असते, हेच या असं कृत वे येच्या सहजो  गारावरून िदसून येते. ज्या संभोगसंबधंाची मुळे 
मनःकोषात इतकी खोल रुजलेली असतात त्याचा उ -नीच भाव ठरिवताना ‘दुसऱ्याचे नुकसान झाले 
नाही हणजे झाले’ ही िनकृ  व िनषेध धान (िनगेिट ह) कसोटी लावणे हणजे नीितक पनाचें रह यच 
गमावणे होय. 
 

साराशं, संभोगसंबधं नीितिनरपेक्ष, िनिर्वघ्न आिण अिनबध करणे हा समाजात संभोगसुख 
वाढिवण्याचा मागर् न हे. कोणाही दोन ीपुरुषातील संबधं खुषीचा आहे तोवर समाजाने स मत ठरिवला 
की संभोगमूलक अ वा थ्य पार नाहीसे होईल ही क पना चुकीची आहे. वािंच्छत संभोग ल ध न झा यास 
वाटणारा असंतोष, वािंच्छत यक्ती दुसऱ्यावर ेम करू लाग यास (व दुसऱ्यास ि य झा यासही) 
वाटणारा असंतोष, वािंछत संभोग ल ध झा यावरही इतर सां कृितक वैध यार्मुळे होणारे मानिसक तर्ास व 
तोटे या सवर् अडचणींचा िवचार संभोग सुलभ व सुटसुटीत करू पाहणारानंी करावयास हवा. कामवासनेतून 
उ  भवणारी ही सुखदुःखे इतकी पिरिचत आहेत की त्याचंी पिरगणना व प ीकरण करीत बसण्याचे 
कारणच नाही. तथािप संभोग सुलभ करताच मनोिवकृतीचा िनरास होऊन मानिसक आरोग्याचा त्विरत 
लाभ होईल या आधुिनक मामुळेच ही साधी गो  समजून देण्याची पाळी आली आहे. ज्या समाजात रूढ 
अथार्ने वैवािहक नीती अिजबात अि तत्वात नाही त्या समाजातही वािंछत यक्ती ा त न झा यास कामी 
मनावर घडणारे अिन  पिरणाम घडतच राहणार. ि य यक्तीची ा ती होऊन पुनः ितचा िवयोग (मृत्यमुूळे 
अगर दयसंकर्मणामुळे) झा यास होणारा अिन  मानिसक पिरणामही अटळच राहणार. 
 

खंिडत कामातील या आप ीिशवाय यश वी कामातही आप ी आहेतच. उ  सं कृतींच्या व 
आकाकं्षाचं्या यक्तीचा काम कुसं कारयुक्त यक्तीचे बाबतीत उिदत झा यास शारीिरक तृ तीबरोबर 
मानिसक असंतोष व जुगु सा पदरी येतील. सु वरुप, सुसं कृत व सुशील यक्तीच्या साहचयार्ची व 
संभोगाची ा ती झाले या यक्तीसही कुसं कृत पण सु वरूप (कदािचत कुसं कृत व कुरूपही) 
यक्तीब ल क्षिणक काम उत्प  होणे अशक्य नाही. अशा कामतृ तीत, पिह या सहचराचे काहीच नुकसान 
नाही या नवनीिततत्त्वा माणे पाहता, नैितक अडचण कोणतीच उरत नाही. पण उ  मानिसक आकाकं्षा व 
हीन मानिसक ओढ यामुळे उत्प  होणारा मानिसक झगडा (कॉ  ि लक्ट) नवनीती पाळून देखील 
पत्करावा लागेलच. कुलीन ीच्या सहवासास सरावले या पुरुषाने काम वातंत्र्याखातर वे या गमन केले 
तर कामवासना अतृ त ठेवण्याने होणारा मानिसक तर्ास टळेल; पण वे येचे असं कृत मन, गर्ा यशृगंार, 
हगाडी भाषा, िवकृत आवाज, धू पानािदकाच्या योगे उत्प  होणारा मुख-दुगध वगैरेची तुलना कुलीन 
ीच्या सहवासातील सोज्वळ वातावरणाशी मनात या मनात होत राहील; आिण शारीिरक शान्तीबरोबरच 
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एक मानिसक अशान्ती उत्प  झा याखेरीज रहाणार नाही. ो. र. ध . कव यानंी िकल कर मािसकात 
सािंगतलेले जीवनिवषयक तत्त्व ान कामजीवनासही लागू करावयाचे हट यास, अशा िठकाणी 
काम वातंत्र्याचे िमळालेले अिधकार परत करून संयमाचे जुनेपुराणे सुखच कवटाळाव ेलागणार नाही 
काय? ज्या योगे आप या मताब ल आपलेच मत वाईट होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये हे ो. कव 
यानंी आपले जीवनिवषयक तत्त्व ान हणून सािंगतले आहे. कव याचें हे तत्त्व ान उपयुक्ततावादी आिण 
उथळ नवनीतीहून िकती खोल व उ  आहे. याची त्याचंी त्यानंा तरी क पना आहे की नाही याची शकंा 
आहे. कव हणतात तशा कारचे उ तर व अिवनाशी मनः वा थ हेच सवर् धमार्ंचे व ध्येयवादाचें साध्य 
आहे. पण अशा मनः वा थ्याचा संबधं काम वातंत्र्याहून संयमाशी अिधक आहे हे ो. कव यासं िदसू नये 
याचे सखेदा यर् वाट यावाचून राहत नाही. 
 

काम वातंत्र्यामुळे ा त होणाऱ्या मानिसक लाभासंबधंी िकत्येक सिच्छल आधुिनकातं शोचनीय म 
आढळून येतात. ते सवर्च ो. कव याजंसारख्या क  ा वा तववा ाचेंही ठायी वास करीत असतील असे 
हणवत नाही. तरी इतर संभोग वातंत्र्यवा ानंी संभोगसुखाच्या मानिसक बाजूकडे पुरेसे लक्ष िदले आहे 
असे वाटत नाही. उलट, क्षिणक आकषर्णापासून तो उत्कट ेमापयत सवर्च शु  शारीिरक िवकार आहेत व 
शारीिरक तृ तीपलीकडे या िवकाराचं्या मागण्या असण्याचे कारण नाही. असे हणणे हणजे आधुिनकपणा 
होय अशी िकत्येक वतःस पुरोगामी हणिवणाऱ्या लेखकाचंी समजूत आहे. ेमाचे आिण रूढ नीतीचे तोम 
न माजिव यास समाजात संभोग सुखाचा सुकाळ होऊन मानिसक िवकृतींचा लय होईल असे हे लेखक 
ितपािदत सुटले आहेत. नवनीती ही वा तिवक नैितक वा तववादाकिरता स  असावयास हवी, पण तीच 
अनेक नूतन म (इ यझून ) िनमार्ण करून रोमिॅन्टिसझमला आिण धािर्मक भाबडेपणालाही मागे टाकीत 
आहे. 
 

काही सत् वृ  व बुि वादी आधुिनकातं िदसून येणारा एक करुणा पद म या बाबतीत वाढत्या 
‘अवा तववादाचे’ उदाहरण हणून िंचतनीय आहे. पािहले या िकत्येक उदाहरणावंरून बनिवलेला असा 
एक का पिनक नमुना मी येथे देतो. 
 

‘क्ष’ हे एक इतर सामान्य ि थतीतील पदवीधराचं्याच प तीने, साधारण सुिशिक्षत व मध्यम 
रूपाच्या ीशी िववाह झालेले गृह थ आहेत. ते बौि क यवसाय करणारे व िव ा यासंगी आहेत. शा ीय 
संशोधन व शा ीय लेखन यातही त्यानंी बरेच काम केले आहे व अिधक काम करण्याची त्यासं उमेद आहे. 
त्याचें व त्याचं्या बायकोचे वाकडे नाही (यालाच वाटले तर िकत्येक सुिशिक्षत हणतात त्या माणे सुखी 
िववाह हट यासही माझी हरकत नाही! पण व तुि थती या हिककतीवरून लक्षात येईलच!) तथािप 
त्याचं्या आकाकं्षात व भावनात भागीदार होण्याचेही ितला साधलेले नाही. सदर गृह थ अत्यंत सरळ 
आहेत. महत्त्वाकाकं्षा धरण्याइतपत गुण त्याचें अंगी असूनही सरळ माणसाच्या वा ास येणारे अपयश 
त्याचं्या वा ास अनेकदा येते. उ  ध्येयात येणारे अपयश व हीन माणसाशंी येणारा यावहािरक संबंध 
यातून क्षणभर िवसर हणून िववाहबा  संबधंाचा इलाज यश वी होईल अशी आशा ते अनेकदा यक्त 
करतात. त्याचं्या ि थतीतील इतर स  गृह थां माणे त्याचंाही अनेक ि याशंी पिरचय आहे व संबधं येतो. 
तरी त्या सबंधाचा ते अशा कारचा उपयोग करून घेताना मातर् कधीच िदसत नाहीत. त डाने मातर् ते 
पर ीसंबधं िंकवा वे यागमनच काय ते आपणास मनः वा थ्य देऊ शकेल असे हणताना िदसतात. त्याचं्या 
मनःि थतीचे सू म अवलोकन करणाऱ्या सु  िमतर्ास ज्या यसनात दुसऱ्या यक्तीच्या सहकायार्ची 
आव यकता नाही अशा एखा ा यसनात हे गृह थ पडतील अशी दृढ शकंा येते. 
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सदरहू गृह थाच्या मनाचे सू म पथृ रण के यास असे िदसून येईल की, संभोग हणजे ते दुःख 

आिण अन्याय याचं्या िव मृतीचे एक साधन असे समजतात. असे हणतात की वामी िववेकानंद याचें 
वडील एखा ा दारूबाजास दारूला पैसे देणे हा देखील एक दयाधमर्च समजत; कारण जोवर आपण त्याचे 
दारूचे यसन घालिवण्याकिरता उपाय योजला नाही िंकवा ते घालिवण्यात यश िमळिवले नाही तोवर दुःख 
िनवृ ी एवढेच आपले काम, असे ते हणत. मीही वरील िव ान गृह थाब लच्या सहानुभतूीखातर इतर 
गो ींकडे क्षणभर डोळेझाक करून त्यास वैरसंभोगाच्या दारूचा आ वाद घेण्यास परवानगी िदली असती; 
पण संभोग ही गो  सदर गृह थ िंकवा त्याचें अनेक आधुिनक युग-बाधंव समजतात िततकी यािंतर्क नाही. 
संभोगसुखाचा उपयोग (िडिसपेशन) केवळ िव मृितखातर अंिगकारलेले िवषयसेवन हणून करता येणार 
नाही. एका ा यक्तीच्या संभोगाची इच्छा करणे हणजे त्या वळेेपुरते तरी त्या यक्तीला ि य समजणे 
होय. दारू, चहा यासारखा उ ेजक पदाथर् अगर खुचीर्, सायकल यासारखी वापरण्याची व तू ि य होणे 
आिण एखादी मानवी यक्ती ि य होणे यात अंतर आहे. ी िंकवा पुरुष ि य होणे हणजे कामनीय 
शरीराबरोबरच त्या शरीरातील मनालाही वीकारणे होय. कामाच्या ओढीमुळे मनु याने हीन मनाशी संबंध 
जोड यास एक तर तो संबंध अिधकािधक दृढ होऊन मनु य वतःच त्या हीन अव थेते त पोहोचेल. नाही 
तर संभोगातील सहचराच्या वा सहचरीच्या मनािवषयी ितर कार असूनही शरीरेच्छा तृ त के यास 
तृ तीनंतर त्या संभोगाब ल व वतःब लही ितर कार मनात आ यावाचून राहणार नाही. ो. कव यानंी 
िकल कर मािसकात सािंगतले या जीवनतत्त्व ाना माणे पाहताही, ज्या संभोगामुळे वतःिवषयी 
ितर कार उत्प  होणार नाही असा संबंध हणजे ेमयुक्त संबधंच काय तो होऊ शकेल. जे हा िकत्येक 
नवनीितवादी लेखक संभोग वैिचत्र्याच्या योजना माडंतात ते हा ते नकळत सुसं कृत मनाला असं कृत 
अथवा (coarse) करण्याच्या योजना सागंत असतात. िकत्येक सुसं कृत माणसेही अशा योजना सागंतात 
याचे कारण, ते जे सागंत आहेत त्याचे पिरणाम पाहण्यास त्याचेजवळ अनुभवाचे, आत्मिनरीक्षणाचे िंकवा 
क पनाशक्तीचे साधन नसते हेच असावे. साराशं, जीवनातील इतर अडचणीतून क्षणभर सुटका हणून 
संभोगाकडे वळण्याने संभोगाला एक भयावह वरूप येईल व त्याचे पयर्वसान मानिसक अधःपातात 
झा यावाचून रहाणार नाही. संभोगिवषयक अडचणीतून (वैवािहक िनराशा, वैषियक अतृ ती इ.) सुटका 
हणून वैरसंभोगाकडे वळले तरीही खरोखरी ि य नसलेला सहवास केवळ शारीिरक आवगेामुळे 
कवटाळावा लाग याने होणारी मानिसक कुचबंणा व तोच सहवास सवयीने वीकायर् वाटू लाग यास 
होणारा मानिसक अघःपात पत्करावा लागेल. 
 

जुन्या धािर्मकानंी आिण न या वातंत्र्यवा ानंी दोघानंीही काम यव थेकिरता शोधून काढलेले मागर् 
यश वी होणारे नस याने त्यामुळे समाज वा थ्याहून अ वा थ्याचाच संभव अिधक आहे. वशंवृ ीच्या, 
िंपड दानाच्या तरतुदीसाठी िववाहद  ीशी गमन करणे काय, की क्षिणक काम भागिवण्याकिरता ह या 
त्या ीशी संभोग करणे काय दोन्हीही अंितम मनः वा थ्यास सारखीच िनरुपयोगी होत. काम–वासनेच्या 
पर परिवरोधी (से फ कॉनि लिक्टंग) आिण दुराराध्य मागण्या आटोक्यात आणण्याचा व तृ त करण्याचा 
मागर् एकच व तो हणजे ेमयुक्त संभोग. ेमामुळे कामाची शातंीही होते व उ तीही होते. िंकबहुना काम ही 
अशी वासना आहे की, जी उ त के याखेरीज खरी तृ तच होऊ शकत नाही. ‘कामाची’ तृ ती कामाच्याच 
भिूमकेवर करण्याचा यत्न हणजे फुटका राजंण भरण्याचा, अथवा तेलाने आग िवझिवण्याचा यत्न होय, 
उलट कामाचे ेमात रूपातंर झा यास कामाची शातंी होईल एवढेच न हे तर यक्तीच्या उवर्िरत 
जीवनकर्माची उ ती होईल.  
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कामवासनेची यािंतर्क यव था लावनू देण्याचे ाचीन ऋषींचे वा आधुिनक शा ाचें यत्न हणजे 
एका ाणभतू वृ ीस सुसं कृत न करताच बाकीच्या वृ ी उ तर बनिवण्याची धडपड होय. ज्यास 
ेमाची कला साध्य झालेली नाही त्याचे अिखल जीवनच अनेक दृ ींनी िनरस, अनैसिर्गक व खंिडत 
होणार. उलट ज्यास ेमाची कला साध्य आहे त्याचा काम खंिडत झाला तरीही बाकीचे जीवन खंिडत न 
होता सफिलतच होते. 
 

धािर्मकतेमुळे असो की अधािर्मकतेमुळे असो, मनु य जे हा जे हा संभोग हा एक यािंतर्क उत्सगर्िवधी 
बनवनू सुख िमळिवण्याचा यत्न करतो ते हा ते हा तो अपेशी होतो, इतकेच न हे तर अधोगत होतो. 
कामवासनेसंबंधीच्या यािंतर्क दृि कोनामुळे जुने धािर्मक खऱ्या नीतीपयत पोहोचू शकत नाहीत आिण नवे 
अधािर्मक खऱ्या सुखापयत पोहोचू शकत नाहीत.  
 

सुख आिण नीती यातं मूलतः िवरोध नाही, कारण त्याचंी एकमेकासं आव यकता आहे. सुख आिण 
नीती या दोह चाही उ ितसाधन हणून उपयोग करून घेणे शक्य आहे. ती एक कला आहे. िंकबहुना 
जीवनाची कला ती हीच. पण ती जुन्या िंकवा न या तकर् टी पथंास मातर् साध्य होणारी नाही; िनसगार्चे िनयम 
न हेत तर िनसगार्चे का य पाहणाऱ्यासच ती कला साधेल! 
 

यशवतं, 
नो हबर १९४२, प.ृ ४४ ते ५२ॱ 
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२ 
अनैितकता, गर्ा यता आिण सरकार 

 
आधुिनक शासनसं था सावर्जिनक नीितम ेच्या रक्षणातही लक्ष घालते. वाङ् मय, रंगभमूी, 

िचतर्पट वगैरेतील दृ यासंबधंीचे कायदे, हे अशा ‘सरकारी’ नीितरक्षणाचेच ोतक होत. नग्नतेसंबंधीचे व 
वे या यवसायासंबधंीचे कायदे, हेही याच कारचे कायदे होत. तथािप नीितरक्षण व नीितिशक्षण ही काय, 
शासनसं थेची मुख काय होत, असे सामान्यतः कुणी हणू धजणार नाही. ही काय धम पदेशक, िशक्षक व 
लेखक याचंीच अिधक आहेत, हे उघड आहे. तथािप वाङ् मय, रंगभमूी व सावर्जिनक आचार याचं्या के्षतर्ात 
काय ाने पाऊल टाकूच नये असे हणणाऱ्यापैकी मी नाही. "व  नेसण्याची रूढी पाळणे अगर नग्न िफरणे 
हा ज्याचा त्याचा वैयिक्तक न आहे". "अ ीलता वाङ् मयात अगर िचतर्पटात नसून, वाचकाच्या आिण 
ेक्षकाच्या मनात असते", वगैरे आत्यंितक यिक्त वातंत्र्यवादी मतेही मला मान्य नाहीत. मला जर कोणती 
गो  आज िवशषे जाणवत असेल, तर ती हणजे अनैितकता आिण गर्ा यता या दोन िवकृतीत, केला 
जाणारा ग धळ ही होय. 
 

आधुिनक शासनसं थेचे कतर् यके्षतर् ‘नीितरक्षणा’पयत पोहचते की, ‘गर्ा यता-िनवारणा’पयत 
पोहोचते, हा माझ्या मते अत्यंत महत्त्वाचा न आहे. कारण या बाबतीत आजचे सरकार व आजचे पुढारी 
याचं्याही िवचारात मला ग धळ िदसून येत आहे. 
 

आजचे सरकार आप या रयतेला, सं कृत महाका यातील अथार्ने खरीखुरी ‘ जा’ समजते की 
काय, अशी मला कधी कधी शकंा येते. मंुबई सरकारचा एकपत्नीत्वाचा कायदा; दारूबदंीचा कायदा 
वगैरेकडे पाहता, ही शकंा अिधकच दृढ होते. िचतर्पट-परीक्षणाचे सरकारी कामही िकत्येकदा याच 
भिूमकेवरूनं चालत असावेसे वाटते. पण अगदी अलीकडे िस  झाले या वातवरून तर हा न अिधकच 
मनात येतो. ती वातार् हणजे िद ी येथे भरले या ‘नैितक आरोग्य पिरषदे’ संबंधीची होय. या पिरषदेत 
वतंतर् भारताचे अध्यक्ष ीयुत राजदर् साद व आरोग्यमंतर्ी नामदार ी. अमृतकौर यानंी भाग घेत याचे 
िस  झाले आहे. डॉक्टर राजदर् साद व नामदार अमृतकौर याचं्या भाषणात वे या यवसाय, कामुक 
िचतर्पट वगैरच्या पिरणामासंबधंी िववेचन होते. हे दोघेही पुढारी आप या उ  थानाला साजेशा तळमळीने 
व जबाबदारीनेच बोलले. आजच्या समाजात वाढू लागले या नैितक िवकृतीसंबंधी त्यानंा वाटणाऱ्या िंचतेत 
सवर्च जबाबदार समाजिनरीक्षक सहभागी होतील, यात शकंा नाही. डॉ. राजदर् साद यानंी आधुिनक 
समाजात ि या व पुरुष वाजवीपेक्षा अिधक एकतर् येतात, त्यातही नीितम ेला धोका आहे असे सूिचत केले, 
हे वाचून तर िकत्येक ‘पुरोगामी’ मंडळींना कसेसेच झाले. तथािप डॉ. राजदर् साद याचं्या या मतातही 
सत्याचाच भाग अिधक आहे, असे मी तरी हणेन. पण या सवर् सावर्जिनक िवकृतीसंबधंी, ‘सरकार’ या 
नात्याने आमचे परमपूज्य रा टर्ाध्यक्ष आिण नामदार आरोग्यमंतर्ी काय करू शकतील हा न महत्त्वाचा 
आहे. 
 

आधुिनक समाजात काही िवकृती अिधक वाढत आहेत, ही गो  खरी. पण आजचा समाज लिगक 
वैराचाराच्या बाबतीत जुन्या समाजाहून अिधक िबघडलेला आहे की काय हा देखील एक नच आहे. 
राजरोसपणे अंगव  (रखेली) वाळगणे ही जुन्या समाजात आढळणारी एक िवख्यात िवकृती होती आज ही 
िवकृती फारच अ प माणात िदसून येते. अ पवय क पत्नीवर समागमाची सक्ती करणे, हा सामािजक 
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रोगही िति त समाजातून लु त ाय झाला आहे. कािलदासािद उ रकालीन सं कृत कवींच्या मानाने 
आधुिनक कवीही कमी कामुक आहेत, असेच हणावे लागेल. देवालये, राजदरबार व धािर्मक उत्सव 
यामंधील नतर्कींचे थही आधुिनक नैितक दृि कोनामुळे पु कळच कमी आहे. मंुबई ातंासारखे पुढारलेले 
ातं आप या जेला सक्तीने म पानही सोडायला लावीत आहेत; इतकेच न हे तर सक्तीने एकपत्नीत्वही 
पाळायला लावीत आहेत! अशा ि थतीत वाढत्या अनीतीची भीती का वाटावी हा न िवचार करण्यासारखा 
आहे. 
 

आजच्या ी-पुरुष संबधंात आिण ना वाङ् मयादी कलातं. कामुकतेची वाढ झालेली नसूनही ती 
झा यासारखी वाटते, याचे खरे कारण आजच्या िवलासात सामािजक जबाबदारी आिण नागरवृ ी याचंा 
लोप झालेला आहे. पूवीर्चेच सुखोपभोग आिण पूवीर्चेच कलािवलास आज अिधक डो यावर येण्याला 
कारण त्यातील जबाबदारीचा आिण स येतेचा लोप हेच होय. सोवळेपणाच्या तोमाखातर सुखोपभोगावर 
बिह कार घालणे आिण सुखोपभोगाला यिक्त वातंत्र्याचे नावाखाली ताळतंतर् न ठेवणे ही दोन 
पर परिवरु  पण आत्यंितक टोके होत. या दोन अितरेकाचं्या मधलाही एक मागर् आहे. व तो हणजे 
सामािजक जबाबदारी न िवसरता सुखपभोग भोगणे. या मध या मागार्वर समाजाला ठेवणे हेच सां कृितक 
नेत्याचें काम आहे. फाजील सोवळे लोक आिण फाजील वातंत्र्यवादी लोक हे दोघेही या अथार्ने समाजाचे 
सां कृितक नेते होण्यास नालायक असतात. 
 

आरोग्याकिरता अगर अन्य भौितक कारणाकरता नग्नतेची मोहीम काढणारे िजतके अ यवहारी 
आिण अितरेकी, िततकेच काय ाने झग्याचंी अगर पदराचंी लाबंी-रंुदी ठरिवणारे लोकही अ यवहारीच 
होत. "वे यागमनात मनु य कोणाचे नुकसान करीत नस याने त्याला अनीतीचा दोष लागत नाही; 
(वे येला तर परोपकाराचे पुण्यच लागते!) असे ितपादणारे लोक आिण काय ाने वे यावगर् न  करता 
येईल, असे समजणारे लोक हे दोघेही सारखेच अितरेकी होत. 
 

वे यावगर् ज्या काळात अि तत्वात न हता असा काळच इितहासात दाखिवता येणार नाही असे 
हटले तरी चालेल. आजच्या युगातही वे या यवसाय वाढला आहे ही मुख्य सामािजक िवकृती नसून 
वे या यवसाय पूवीर्हून अिधक बकाली व बेजबाबदार झाला आहे ही नवीन सामािजक िवकृती हे. पूवीर् 
वे यातंील िनदान काही वगर् तरी ठरािवक देवालयात नृत्य करणारा व त्याकिरता वतने भोगणारा होता. 
राजदरबारातही नृत्याच्या िनिम ाने नतर्कींना ह ाचे थान असे. अथार्त त्येक नतर्की दरबारात अगर 
देवालयात नृत्य करणारीच असे असे नाही; तसेच हे समाजमान्य वतन भोगणाऱ्या कलाविंतणी देखील 
एव ाच सामािजक कामिगरीवर जगत असेही नाही. त्या वारयोिषताचेंच जीवन कंठीत, तथािप राजाच्या 
आिण देवाच्या दरबारात वषार्तून एकदा हजेरी लावायची हटले, तरी या ि यानंा एक िविश  दजार् राखावा 
लागे. व ज्याना दरबारात वशे नसे, त्याही त्याचं्या वगार्त या या दरबारी कलाविंतणींहून आपण कमी 
नाही हे दाखिवण्याकिरता अ ुदारपणे राहण्याचा यत्न करीत. 
 

‘अ ुदारपणा’ हा श द वे याचं्या संदभार्त मी वापरलेला पाहून िकत्येक ‘आधुिनका’ंना थोडे 
चमत्कािरक वाटेल. आधुिनकापैंकी काही, आप या ‘तकर् टी’ वृ ीला अनुसरून शील आिण अ  ू यात 
फरकच करायला तयार नसतील! आिण तसा फरक कोणी केलाच तर शील शु  नसतानाही अ  ू
संभाळण्याचा यत्न करणे हा शु  ढ गीपणा आहे असेही ते हणतील! ढ गीपणाचा ितटकारा हे आधुिनकाचें 
जसे एक वैिश  आहे, तसेच ते त्याचें वैगुण्यही आहे. लहान मुले आिण समाज यानंा ता यावर 
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ठेवण्याकरता िकत्येक बाबतीत ‘फसवणूक’ करावीच लागते. ज्याला आपण सं कृती हणून हणतो, 
ितजमध्ये फसवणुकीचा अगर दुहेरी वागणुकीचा भाग पु कळच असतो. फार काय, शरीराच्छादन हाही 
नग्नतेच्या मानाने एक ढ गीपणाचाच कार मानावा लागेल. पण या आवरणाचाही सामािजक उपयोग 
आहे. ामािणकपणाच्या तकर् टी ेमाखातर ही आवरणे झुगारून ायची हट यास, समाज सुधारण्याऐवजी 
‘नंगा’ होण्याचाच संभव अिधक आहे. 
 

देवालये आिण दरबार यामंधून नतर्कींचे उ ाटन करणारानंी देवालये शु  केली पण नतर्कींस 
अिधक बिह कृत आिण बेजबाबदार बनिव या, त्यातच आजची बाजारी आिण बकाली शहरे ! की ज्यातंील 
न्याय िमळवनू देणारा वगर् (वकील), ज्यातंील आरोग्य िमळवनू देणारा वगर् (डॉक्टर), ज्यातंील ान 
िमळवनू देणारा वगर् ( ोफेसर, लेखक, संपादक) हाही अिधकािधक ‘पण्यागंनासदृश’ होत चालला आहे 
अशी ओरडू ऐकू येते! ज्या आधुिनक बकाली शहरात समाज-नेतेही सामािजक दृ ा बेजबाबदार आिण 
बाजारी होत आहेत, त्या समाजात कलाविंतणी आिण ‘बाजारबस या’ यातं फरक न रािह यास आ यर् 
नाही. 
 

जुन्या सं कृतीत वे यानंा सामािजक दजार् देण्याचा ढ गीपणा उफर्  दुट पीपणा होता असा आरोप 
करता आला, तरी त्या चालीत एक ामािणकपणाही होता हे कबूल केले पािहजे. देवालयातच काय पण 
देवकायार्त (पूजाअचत) थान असणाऱ्या वारयोिषतानंाही, ‘तु ही कुलीन हणा’ असा आगर्ह त्याचें 
उ ारक धरीत नसत, की त्या वतःही धरीत नसत, व त्यामुळे, त्या थो ा फार अ ुदारपणे राहण्याची 
धडपड करीत अस या तरी कुलीन ि यानंा त्याचं्यात िमसळण्याची लालूच अगर संधी नसे. 
 

उलट आज, मातर् ज्या यवसायातं कुलीन ि याहूंन अकुलीन ि याचंीच संख्या अिधक असणे 
वाभािवक आहे, अशा यवसायातील ि यानंा हणजे धंदेवाईक नतर्की, नटी वगैरना, सरार्स कुलीन 
लेखण्याची िंकबहुना वृ पतर्ातंील तुितलेख, फोटोगर्ाफ वगैरेच्या ारे कुलीन ि याचं्याहीपुढे आदशर् 
हणून धरण्याची अहमहिमका िदसून येते! कुलीन ि यानंी या भयावाह यवसायात अिधकािधक िशरावे 
अशी िशफारसही करण्यात येते! नतर्कींना देवालयात नाचू देणे अिधक भयावह, की गृिहणीच्या पकं्तीला 
बसिवणे भयावह, हा िवचार जुन्या नीतीला िवरोध करणाऱ्या आधुिनकानंीच करावयाचा आहे. 
 

िद ी येथील ‘नैितक आरोग्य’ पिरषदेत रा टर्ाध्यक्ष राजदर् साद यानंी वचिरतर्ातील एक आठवण 
िनवदेन केली. एकेकाळी त्याचं्या मनात काही वे याचंा पूवितहास त्याचं्याच त डून िमळवनू तो िस  
करण्याचे होते. असा इितहास िस  के यास समाजाला या वगार्संबधंी यथाथर् ान होईल व त्या वगार्च्या 
उ ारासंबंधी तळमळही लागेल, असे हणण्याचा राजदर्बाबूचंा रोख होता, खोटा संभािवतपणा अगर 
संकोच आड येऊन न देता, वे याचंी पूवर्चिरतेर् समाजापुढे ठेव यास त्याचं्या संबंधीच्या उथळ तुच्छतेच्या 
भावना सोडा या लागतील, हे तर खरेच. भतूदयेमुळे जे काम हाती घेण्याचे राजदर्बाबूचं्या मनात आले, पण 
जे अखेर त्याचं्या उ कुलीनत्वामुळेच त्यानंा हाती घेता आले नाही ते धाडसी साहस पा ात्य सािहित्यकानंी 
करून ठेवले आहे. ख्यात रिशयन लेखक अलेक्झँडर क्यिू न याने अिखल युरोपच्या राजधान्यातंील 
वे यागृहे धंुडाळून िमळवलेले अनुभव व िन कषर् वाचकापुंढे ठेवले आहेत. महात्मा गाधंींना अगर 
राजदर्बाबूनंा या दुदवी वगार्ब ल जेवढी हळहळ वाटते िततकीच या रिशयन लेखकालाही वाटते, व ती 
त्याने आप या करुण आिण का यमय अशा ‘यामा’ या कादंबरीच्या ारे जगजाहीरही केली आहे. पण त्या 
बरोबरच एक दारुण शोधही त्याने िनभर्यपणे जाहीर केला आहे. "As long as marriage lasts, 
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prostitution will last" (जोपयत िववाह सं था आहे, तोपयत वे यावगर् राहणारच) हा अि य िनणर्य त्याला 
जाहीर करावा लागला! आिण हा त्याचा िनणर्य खरा असेल तर वे यावगार्चा िवचार, केवळ भतूदयेच्या 
अगर सोवळेपणाच्या एकाक्ष च यातून न करता िवचाररूपी सां कृितक तडजोडीची दुसरी बाजू हणूनच 
करावा लागेल व अशा दृ ीने िवचार करताना, वे यावगर् न  कसा करायचा, हा नच चुकीचा हणून 
सोडून ावा लागेल; व वे यावगर् कमी बकाली व कमी बाजारी कसा करायचा, त्या पितत आिण अि य 
वगार्लाही समाज थापत्त्यात थैयर्वधर्क थान कसे ायचे, हाच शा शु  न सोडिवण्याकिरता घ्यावा 
लागेल. 
 

जी गो  वे यावगार्ची तीच नाटकिचतर्पटादी कलाचंी. आज कलेच्या के्षतर्ातही गर्ा यता 
बोकाळण्याचे कारण, कला दरबारात व देवालयात उभी नसून बाजारात उभी आहे हेच आहे. कलेच्या 
के्षतर्ातही अनैितकतेपेक्षा गर्ा यतेचाच धोका अिधक आहे, असे मी हणतो. तसे पािह यास आपले िचतर्पट, 
आपली नाटके व आपले नाच पा यात्याचं्या िचतर्पटापेंक्षा, नाटकापेंक्षा व नाचापेंक्षा िकतीतरी सोवळे 
असतात आप या िचतर्पटातं चुबंनाला अ ापही म ाव आहे. आप या आजवरच्या राजमान्य नृत्यात एका 
नतर्कीचा अंगावर जेवढी अघळपघळ व े असत, तेवढी एखा ा युरोपीयन ‘डािन्संग पाटीर्’ तील सवर् 
निर्तकाचंी व े एकतर् गोळा केली तरी भरणार नाहीत! (अलीकडे मातर् ाचीन मूिर्तकलेतील व 
िचतर्कलेतील पोषाखासारखा पोषाख करण्याचे िनिम  करून सुिशिक्षत नतर्की अंग अिधकािधक उघडे ठेव ू
लाग या आहेत!) नृत्यािभनयातही िवरहाच्या आिण ल ेच्या अिभनयालाच आप याकडे अिधक थान असे 
व याला कारण आप या कलेला धािर्मक उत्सवात आिण राजदरबारात थान असे हेच आहे. 
 

याच्या उलट बकाली शहरातील हपीसातून व िगरण्यातून, आठवडाभर काम करून सुटले या 
लेखणीवा या आिण ओझेवा या मजुरानंा, एकाच अंधाऱ्या नाटकगृहात क डून लुटण्याकरता तयार 
केले या आजच्या िचतर्ना ातील सुरापासूनच गर्ा यतेला सुरवात होते! त्यातच दररोज नवे कथानक, नवे 
सूर, नव े ताल ऐकिवण्याचा अ वाभािवक व पोरकट अ ाहास! यामुळे उथळपणा, उ ानपणा याचें 
अतोनात फावते! नटनटी अगर नतर्की, िति त रिसकाचं्या समोर साक्षात उ या असण्याने त्याचं्यावर 
ेक्षकाचं्या अिभरुचीचा, शसेंचा आिण स यतेचा जो सं कार होतो, तो आजच्या िनजीर्व आिण छापील 
छायाना ावर कसा होणार! आजच्या कलावैभवाचे मापनयंतर् हणजे आठ आठ आणे फेकून गोळा 
झालेला ग ा! आजच्या कलेचे अमरत्व हणजे ओळीने बाव  आठवडे िटकणे, व तेर्प ा या आठव ात 
मरून जाणे! अनेक िप ानंा व अनेक शतकानंा उ ेशून केले या दयािव कारात नकळत जी उदा ता 
येते, ती एका हंगामाकरता जन्मले या, आिण जािहरातींनी जगिवले या कलेत कशी येणार? 
 

गरीब आिण अिशिक्षत ेक्षकामुंळे आजची कला हीन होत आहे असे मला मुळीच हणायचे नाही. 
अ  ेक्षकही जर एखा ा कलाकृतीचा सु ाच्या साि ध्यात, राजदरबाराच्या अगर देवालयाच्या 
वातावरणात, अगर एखा ा ाचीन महोत्सवाच्या वातावरणात एकतर् रसा वाद घेतील, तर अ  देखील 
आजच्या बकाली िथएटराहूंन अिधक उ  वातावरण खास िनमार्ण करतील. सामान्य लोकापुंढे आ याने 
कला हीन झालेली नाही, तर ग ा गोळा करण्याच्या वृ ीने कला हीन झाली आहे. ती हीन झाली आहे 
असे जे हा मी हणतो. ते हा अिधक शृगारं चुर झाली आहे असाही माझा अथर् नाही, ितजमधील शृगंाररस 
असो, वीररस असो की करुणरस असो — सवर्च उथळ. सवगं आिण बाजारी झाले आहे! 
 



 

अनुकर्मिणका 

समाजातील कलाविंतणीना व कलानंा बाजारी वरूप येण्याचे जे कारण, तेच ीपुरुष िमि त 
सामािजक समारंभानंा हीन रूप येण्याचेही कारण आहे. ीपुरुष एकतर् येण्यात नैितक हानी नाही, की ते 
आवजूर्न िवभक्त ठेवण्यात नीितरक्षणाची हमी नाही. ज्या समाजात सक्त गोषाची चाल आहे, त्यात 
ीपुरुषाचें अनैितक आकषर्ण व संबंध कमी आहेत असे िदसत नाही. आधुिनक समाजातील ीपुरुषाचं्या 

िम णात अनीतीचा धोका आहे हे राजदर्बाबूचें हणणे खोटे नाही. पण याला कारण आजचा िम समाज 
केवळ ीमंतीच्या आधारावर पा ात्याचें अथर्शून्य अनुकरण करणारा आहे, हे आहे. ि या व पुरुष कोणत्या 
िनिम ाने एकतर् येतात, यावर त्याचं्या संमेलनाचे नैितक पिरणाम काय हे अवलंबनू असणार. 
 

वैषियक सुखाच्या व कला वादाच्या के्षतर्ातील गर्ा यत कमी करणे गाधंीवादी राजकत्यार्ंस इतराहून 
अिधक शक्य आहे. कारण जीवनातील पाशवीवृ ींना उ त करून सौ यतर आिण चारुतर बनिवणे हे त्या 
समाजसेवामय आिण ेममय सं दायाला अिधक जवळचे आहे. परंतु काय ानंी आचारशु ता आणण्याचा 
मागर् हा खरा गाधंीमागर् न हे. ‘सेन्सॉर बोडर्’ नेमून ना नृत्यािदकातील कामुकता काढून टाकणे हा मागर् 
केवळ गौणच न हे तर िवफलही आहे. िशवाय सेन्सॉर मंडळ हे केवळ थूल ग र्ता थूल वैषियकताच 
काढून दाखव ूशकेल. एखा ा िचतर्पटात नग्न शरीरदशर्न, अगर त्यक्ष चुबंन असेल तर ते िनिष  ठरिवणे 
सोपे आहे. पण या खेरीज इतर अनेक दृ ये व अनेक तालसूरही हीन वृ ींना पोषक आहेत. त्यानंा सेन्सॉर 
बोडर् बदं करू शकणार नाही; तर उ  अिभरुचीचा ोतृसमाजच बदं करू शकेल. जे िथ र आिण गर्ा य 
िसनेमा—संगीत आपण सहकुटंुब ऐकतो. जे संगीत ‘आपकी फमार्ईश’ हणून रेिडओवर िनत्यिनयमाने 
लावले जाते, त्यातील बऱ्याच संगीताला आपले सेनापती जनरल किरअ पा यानंी ल करी समारंभाच्यावळेी 
बडँवर वाजिवण्यास बदंी केली आहे. संगीताचा आिण मनोिवकाराचंा िनकट संबंध आहे ही गो   
‘हडेलह पी’ वृ ीच्या गण या गेले या आमच्या ल कराला िजतकी ठाऊक आहे, िततकी सािहत्य संगीतात 
दंग असले या रिसकानंाही ठाऊन नाही असा याचा अथर् होतो! आमच्या िववाह समारंभात, आमच्या 
शकै्षिणक सं थात, आमच्या राजदरबारात ‘ग ाभरू’ िसनेमा कंपन्यानंी गोळा केलेले कोणतेही उ ान सूर 
चालू शकतात! आमच्या रोिडओ खात्यावरील िव ान अिधकारीही नफेबाज आिण िनबुर्  अशा िसनेमा 
िनमार्त्याचं्या ओंजळीने संगीत—पान करण्यास व करिवण्यास तयार आहेत! 
 

या के्षतर्ाचे शु ीकरण कायदा अगर सेन्सॉर मंडळ करू शकणार नाही. कायदा आिण सेन्सॉर उघड 
उघड वैषियकता अगर अिनती असेल तेवढीच दाखव ूशकेल. पण कुरूपता आिण गर्ा यता खपवनू घेणे ही 
गो  वैषियकता खपवनू घेण्याहूनही अिधक असं कृतपणाची आिण अनायर्पणाची आहे. हा असं कृतपणा 
नाहीसा करण्याकरता वारागंने माणेच आज बाजारात उ या असले या कलेला, कुलीनाचं्या समाजात, 
राजदरबारात आिण देवालयात आणून उभी केली पािहजे. 
 

आजच्या जगातील शासनसं थावंर दयशून्य भाडंवलवा याचंी आिण तकर् टी कर्ािंतवा याचंी रुक्ष 
छाया पडलेली आहे. व या दृ ीने जुन्या सरंजामसाही शासनसं थाहूंनही आजची शासनसं था अिधक 
िनजीर्व, िनदर्य आिण िनरस आहे. ज्याच्या कारकीदीर्त संगीताची जाहीर ेतयातर्ा िनघाली, त्या संगिदल 
औरंगजेबाच्याही दरबारात, संगीताला ह ाचे आिण िनत्याचे थान होते. तत्कालीन युरोिपयन वाशानंी 
िलहून ठेवले आहे की, िदवाणाचें सरकारी कामकाज चालू असता, अगर पररा टर्ीय ितनीधीशी बातचीत 
चालू असता, औरंगजेबाच्या दरबारात अखंड संगीत वत असे! आजच्या लोकशाही दरबारात मातर् 
संगीताशी संबंध, सेन्सॉरबोडर् नेमण्यापलीकडे फारच थोडा असतो ! 
 



 

अनुकर्मिणका 

कायदे करणे अगर सेन्सॉरबोडर् नेमणे एवढेच कलेच्या के्षतर्ातील सरकारचे कतर् य अशी आधुिनक 
लोकशाही युगातील क पना आहे. परंतु कुलीन समाज व कुलीन उिभरूची (Aristocracy आिण 
Aristocratic taste) िनमार्ण करणे हेही आप या कतर् यके्षतर्ात येते, असे जुन्या सरंजामशाही शासनसं था 
समजत असत. 
 

आधुिनक शासनसं था िनवडणुकी िंजकणे आिण बजेट तयार करणे यात इतक्या मग्न असतात, 
की त्यानंा रुक्ष हणून ख्यात असले या औरंगजेबाइतपतही संगीताचा आदर करण्याचे जमत नाही. 
 

समाजात एक उ  अिभरुचीचा मागर् िनमार्ण करणे हे सां कृितक कायर् जुन्या शासनसं था करीत 
असत. हे कायर् केवळ कायदे करण्याने, िव ापीठे थापन करण्याने, अगर कलावंतानंा मामुली गँर्ट देण्याने 
होण्यासारखे नाही. सोवळेपणाच्या आगर्हाने तर होणारे नाहीच नाही. शासनसं थाचें आजचे रुक्ष आिण 
िनजीर्व वरूप बदल याखेरीज त्यानंा समाजाच्या नैितक उ तीत हात घालता येणार नाही. 
 

मातृभमूी 
िदवाळी १९५०, प.ृ १३३-१३७ 

 
  



 

अनुकर्मिणका 

 

३ 
मत्सर आिण काम वातंत्र्य 

 
ो. र. ध . कव याचं्या सत्कारासंबंधी िलिहताना मागील सुखसंवादात मी त्याचं्या तत्त्व ानावर 

काही आके्षप घेतले होते व त्याचंा खुलासा सत्कार समारंभाच्या िनिम ाने होणे जरुर आहे, असे हटले 
होते. माझा मुख्य आके्षप त्याचं्या काम वातंत्र्याच्या भिूमकेवर होता व तो घेताना, मी संभोगाच्या मानिसक 
बाजूचा थोडा िवचार केला होता. ो. कव यानंी मला एक वैयिक्तक पतर् िलहून या मु ाचंा खुलासा केला 
होताच. पण त्यानंतर ता. ११ शुकर्वारच्या लोकस ेत त्यानंी लेखही िलिहला आहे. तसेच अलीकडेच 
समाज वा थ मािसकाच्या संपादकीय िलखाणात त्यानंी ‘मत्सरा’ संबधंी जे दोन लेख िलिहले होते तेही 
मजकडे धाडले आहेत त्याचं्या या तत्परतेब ल व ाजंलपणाब ल मी त्याचंा आभारी आहे. 
 

वैरसंभोगाच्या िस ातंावर मी घेतले या आके्षपाला त्यानंी उ र िदलेच आहे; पण िशवाय 
वे यावगार्संबंधी मी जी काही िवधाने त्याचं्या मते केली आहेत. त्यावर त्यानंी आप या पतर्ात व लेखात 
उलट आके्षप घेतले आहेत. ो. कव याचं्या ितपादनाचा मुख्य भर त्याचं्या मत्सरासंबधंी िस ान्तावर आहे. 
त्याचं्या मते मत्सर हा एक अत्यंत घातुक िवकार आहे. पण ‘मत्सर सोडणे’ या श दाचंा अथर् सापेक्ष आहे! 
अिंहसा वादात ज्या माणे ‘िंहसा सोडणे’ हे भेकडपणामुळे घडत आहे, की ेमयुक्त शौयार्मुळे घडत आहे, हे 
पाहणे जरुर असते, त्या माणेच मत्सर सोडण्यासंबंधीही आहे. कामकर्ोधादी िवकारानंा सहा ‘िरपु’ मानणारे 
साधुसंतही मत्सर हा शतर्ू मानतात, आिण कवही तो शतर्ूच मानतात! पण मत्सर सोडायचा तो कामुकतेच्या 
आहारी न जाण्याकरता की कामुकतेत अडथळा नको हणून? या नाच्या उ रावर मत्सर चागंला की 
वाईट हे ठरणार आहे. कव याचें हणणे असे की, मनु याला अंध बनिवणारा हा िवकार सोड यास अनेक 
मन ताप टळतील आिण संभोगवैिचत्र्याचे सुख िनवधपणे सवर् ी-पुरुषासं घेता येतील. 
 

कामकर्ोधावर िवजय िमळवनू िनमर्त्सर होणाराचंी गो  वगेळी, पण कामिवकारावर िवजय न 
िमळवता मत्सरावर िवजय िमळवणे िकतपत शक्य आहे? ‘मत्सर’ हा वाभािवक िवकार आहे हे ो. कव 
यानंाही मान्य आहे. ता. १५ जानेवारी १९५२ च्या ‘समाज वा थ्या’त त्यानंी "बुि वा ाच्याही मनात हा 
केवळ िवकार उत्प  होत नाही असे नाही,"... "ते हा केवळ बुि वादाने हा िवकार मनातून काढून टाकणे 
कठीण असते यातं शकंा नाही आिण सामान्य माणसाला ते अशक्य होते यात नवल नाही" हे कबलू केले 
आहे. अशा ि थतीतही ते काम वातंत्र्याचा पुर कार करतात, हे तकर् दृ ा कदािचत िवसंगत नसेल, पण 
यावहािरक पिरणामाच्या दृ ीने ते िकतपत इ  आहे? त्याचं्या या चारामुळे िवचारी लोक मत्सराच्या 
पलीकडे पोहचण्याची मुि कल आहे. पण अिवचारी लोक मातर् बधंनाच्या पलीकडे पोहोचतील. 
 

पण यावर ो. कव हणतील की िबघडले काय? अिवचारी लोक तरी िबचारे आप या जीवनात 
सुखाचा — हणजेच संभोगाचा! सुकाळ करतील! आता हे हणणे िकतपत वा तव आिण यवहायर् आहे, ते 
पािहले पािहजे. क यार्ंच्यासारखा बुि मान मानसशा  आिण समाजशा  जे हा असे हणतो, ते हा 
‘संभोग ही क्षिणक िकर्या आहे’; ‘त्या िकर्येच्या मागे िटकणाऱ्या शारीिरक पिरणामाचंी खबरदारी घेतली 
हणजे झाले’ या सारखीच ायः त्याचंी भिूमका असते, आिण कदािचत मानिसक पिरणामही मागे रािहलेच, 
तर ते गोड आठवणींच्याच वरूपाचे राहणार, असेही त्याचें हणणे असते. 
 



 

अनुकर्मिणका 

कव याचं्या शा ीय ानासंबधंी आदर असूनही संभोगाच्या मानसशा ासंबधंी ते येथे मोठीच भलू 
करीत आहेत, असे हटले पािहजे. समागमेच्छेत अथवा समागमिकर्येत गुरफटणारे हरएक दजार्चे व 
अिधकाराचें ीपुरुष क यार्ंच्या इतक्याच अिल त आिण िनमर्ळ बुि ने त्या उन्मादकारी यवहाराकडे पाहू 
शकतील असे मला तरी वाटत नाही! उन्माद आिण म हे तर कामिवकाराचे अ ल साथीदार! जी यक्ती 
शरीरदृ ा जवळ झाली, ती मनानेही जवळ वाटणे; जी शरीराने चागंली वाटली ती मनानेही चागंली 
वाटणे; क्षणमातर् का होईना ितच्या आहारी जाणे; एकदा आहारी गे यानंतर गतानुभवाच्या ओढीने पुन्हा 
आहारी जावेसे वाटणे, हे तर ीपुरुषसंबधंाचे सवर् ुत खेळ आहेत. आिण अशा कारे आप या पतीला 
(िंकवा पत्नीला) अन्य यक्तीची ओढ वाटू लागली, की आप या ेमाला आिण ेममूलक अिधकाराला 
सुरंुग लागेल, हीच भीती मत्सराच्या मुळाशी असते. ेम नसताही मत्सर असू शकतो, हे ो. कव याचें 
हणणे बरोबर आहे. पण खऱ्या ेमातही मत्सर असू शकतो एवढे तरी त्यानंी कबूल केलेलेच आहे. 

(समाज वा थ्य—जानेवारी १९५२) आिण आततायी मत्सराचा बदंोब त करून काम वातंत्र्याची सोय 
करण्याच्याही आधी, खऱ्या ेमाच्या रा त शकंाचंा आिण भीतीचा त्यानंी िवचार करायला हवा. पण त्यानंा 
समागम वातंत्र्यापासून ेमाला धोकाच वाटत नाही! आिण याचे कारण ते वा तववादी नसून केवळ 
बुि वादी आहेत, हेच असावे! दुसरे काय? 
 

त्येक िववाहात ‘सख्य भावना’ असतेच असे नाही, या गो ीची ो. कव मला जाणीव देत आहेत. 
पण त्येक संभोगातून क्षिणक सख्य िनमार्ण होण्याचा संभव असतो, याची तो जाणीव ठेवतातसे िदसत 
नाही. तसेच, आकषर्ण िशळे झा यावर ते क्षिणक सख्यही संपले; आिण अनेक िठकाणी असे क्षिणक रह य 
(Intimacy) उत्प  झाले, तर त्यातूंन काहीच घोटाळे िनमार्ण (Complications) होणार नाहीत. असे कव 
मानतात तेही बुि वा ाचं्या सुटसुटीत तत्त्व ानाचे फळ होय! ीपुरुषसंबधं हा खोल आिण गंभीर संबंध 
आहे. त्याची वासलात इतक्या सहज लावता येईल ही क पनाच कृितर्म, पु तकी आिण तकर् टी आहे. 
त्यासंबधंावरील अितकर्मणाने मत्सर वाटतो, हाही त्या संबधंाच्या खोलवर गेले या मुळाचंाच पुरावा आहे. 
ीपुरुषानंा एकमेकािंवषयी मालकीची भावना वाटते की काय, हा न वगेळा. मालकीची भावना नसून ती 

मानाची (Privilege) भावना असते, असे मी हणेन, एखादी यक्ती फक्त आप याजवळच पूणर् िनःसंकोच 
आिण मोकळी होऊ शकते, या क पनेत मनु याला थोडा गवर् वाटला, तर त्यातं अनैसिर्गक िंकवा िवकृत 
असे काय आहे. (जडवा ाचंा आवडता ाचीन तत्त्ववे ा एिपक्युरस हा तरी मानवी मतैर्ी हेच मत्यर्लोकाचें 
े  सुख असे मानीत असे) मग या मतैर्ीतील िवशषे थानाचा अिभमान वाटला.... तो एक  (Privilege) 
वाटला........ तर त्यातं वावगे ते काय? आिण मी हणतो, ‘‘मालकी’ची भावना वाटली. तरी त्यात 
िबघडले कुठे? िनदान, ‘मत्सर हा मालकीच्या भावनेतून होतो’ व एवढे हट याने त्या िवकाराचे अि तत्व 
संपत नाही खास! आिण संभोग वातंत्र्य हा मत्सरावर रामबाण इलाज तर खासच ठरत नाही! 
 

अगदी ाथिमक अव थेत असले या जमातींचा अ यास करणारे संशोधक ी. जे. जी. े झर 
याचं्या मते एि कमो लोक आिण (दिक्षण िंहदु तानातील) टोड लोक, हे दोन समाज सवर् जगात अिधक 
शान्ततावादी आहेत. या गो ीचा उ ेख करून ो. कव िलिहतात, "परंतु हेच दोन गट जगात अनैितक 
हणून िस  आहेत. कारण नीती या श दाचा अथर् कामिवषयक एकिन ता असा झाला आहे. या दोन्ही 
लोकातं कामिवषयक िनबध नाहीत आिण त्यामुळे मत्सरही नाही." (समाज वा थ्य जानेवारी १९५२). या 
दोन जग िस  "शान्तताि य" जमातीत कामिवषयक मत्सर नसेल, परंतु मत्सराबरोबरच त्याचं्या 
महत्त्वाकाकें्षच्या आिण शौयार्चाही लोप झाला आहे की काय, हे कव आिण े झर याचं्याकडून जाणून 
घेण्याची वाचकानंा उत्कंठा लागेल यात शकंा नाही!  



 

अनुकर्मिणका 

 
संभोगात शरीराइतकाच-िंकबहुना अिधकच मनाचाही संबधं अस याने, हीन वृ ीच्या यक्तीशी 

संबधं आ यास होणारे मानिसक पिरणामही ध्यानी घेतले पािहजेत; केवळ संसगर्जन्य शारीिरक रोगावर 
इलाज काढून भागणार नाही, असे ही हटले होते. असे हणताना, केवळ वे याच काय त्या हीन वृ ीच्या 
असतात. असा माझा अथर् न हता आिण सवर्च वे या हीन वृ ीच्या असतात असा तर अथर् न हताच. वैर 
समागमाला िवरोध करणारे तेवढे सवर् िखर् ती िववाह नीती (िजला कव ‘क्लीबनीती’ हणतात व मी 
सन्याशाचंी नीती हणतो!) मानणारेच असणार, ही ो. कव याचंी क पना बरोबर नाही. आमच्या ‘सुधारक’ 
मंडळीत िखर् तीनीतीने मोठे बडं आहे, ही गो ी खरी आिण त्यामुळेच क यार्ंच्या सारख्या वतंतर् बु ीच्या 
समाज वा थ्यवा ाला आिण डॉ. केतकरासंारख्या अ सल समाजशा ाला, िखर् ती नीतीिवरु  श  
उगाराव ेलागले, हेही खरे. पण मला िखर् ती नीितवा ाचं्या वगार्त ढकलण्यात कव याचंी चूक होत आहे. 
एकपत्नीत्वाच्या काय ासारख्या िखर् ती सुधारणानंा मी माझ्या िलखाणात प  िवरोध के याचे त्यासं 
आढळेल. 
 

पण वे यावगर् जन्मजात हीन असो की नसो, आजच्या आप या समाजात वे याचं्या हीन वृ ीचाच 
समाजाला संपकर्  होण्याचा संभव अिधक, हे ो. कव यानंीही कबलू केले आहे. पूवीर्च्या आप या समाजात 
व ाचीन गर्ीक समाजात वे यानंा कायदेशीर (Legitimate) व मानाचे थान होते, व या यव थेचा, 
समाजाच्या (आिण वे याचं्याही) सुि थतीस उपयोग होता, या गो ीचाही िनदश मी माझ्या सं कृितिवषयक 
लेखात अनेक जागी केला आहे. (उदाहणाथर् ‘वसंत’ ‘तरुण िवशषेाकं’) पण आजच्या यापारी आिण 
बाजारी समाजात, कलेबरोबरच, कलाविन्तणींनाही बाजारात वा त य कराव ेलागत आहे. ही व तुि थती 
दुलर्क्षनू वे यावगार्संबधंी आिण वे यागमनासंबधंी िलिहण्याची चूक कव न कळत करीत आहेत, असे मला 
वाटते. ‘जोपयत िववाहसं था िटकेल, तोपयत वे यावगर् िटकणारच.’ हे अलेक्झाडंर क्यिू नचे मत मला 
मान्य आहे. तसेच, िववाहसं था शाबूत राहण्याकिरताही वे यावगर् आव यक होय, ही त्यातून िनघणारी 
(Corrollary) देखील मला मान्य आहे. आणखीही एक दोन बाबतीत ो. कव यानंी गैरसमजुतीने नसती 
मते माझ्या अंगी िचकटिवली आहेत. ‘पती व पत्नी यानंा एकमेकाचं्या सख्यभावात अनन्य थान िमळालेले 
असते’ असे मी हटलेले नाही. मला जे हणावयाचे होते, ते एवढेच की जे लोक ेममूलक मत्सर नैसिर्गक 
अगर अशा ीय मानतात, त्यानंा या अनन्यभावाचे (तो भाव जेथे वसत असेल तेथेही) वरूप व महत्त्व 
कळत नाही. (अथार्त अनन्य थान िमळालेले नसूनही पतीला अगर पत्नीला मत्सर वाटू शकेल) पण 
िनदान अशा अनन्य थानाला तरी एकिन ेची मागणी करण्याचा ह  पोहोचतो; पण तेवढाही संभोग 
वातंत्र्यवादी लोक मान्य करीत नाहीत. 

 
" ेम अस यािशवाय संभोग होऊ नये" असे माझे मत अस याची ो. कव याचंी समजूत झाली 

आहे. मी तसे हणत नाही, हटलेले नाही. कारण क्षिणक आकषर्णानेही संभोग शक्य होईल. मी तर उलट 
हणतो. जेथे जेथे समागम घडेल, तेथे एक कारचे तात्पुरते ेमच जडते; व त्या तात्पुरत्या आपुलकीचे 
अथवा Intimacy चे मानिसक व सामािजक पिरणाम अटळ असतात, आिण हणूनच, ‘मत्सर’रूपी 
का पिनक आिण असमथर्नीय अडचण बाजूला के यास वैरसंभोगात दुसरी अडचण उरत नाही, हे कव 
याचें व काही पा ात्य वैरतावा ाचें हणणे अवा तव आहे. 
 

हा धमार्चा, नीतीचा अगर पापपुण्याचाच केवळ न आहे असे मी मानीत नाही. पापपुण्याचा न 
बाजूला सोडला, तरीही मानवी मनाची आिण मानवी आकाकं्षाचंी ठेवण लक्षात घेत यास, कव व इतर काही 



 

अनुकर्मिणका 

बुि वादी मानतात िततके संभोग वातंत्र्य िनवध नाही. मानवी मनाच्या आकाकं्षा पर पर िवरोधीही 
असतील; परंतु त्या िवसंगत ठरिव याने लगेच नाहीशा होतील, ही बुि वा ाचंी आशा अितरेकी आहे. या 
मानिसक आन्तरिवरोधाचा िनरास सवर् ािणमातर्ाला सामान्य, अशा आकाकं्षानंा वातंत्र्य देऊन होणार 
नाही; तर केवळ मानवालाच लाभले या अशा ‘िवशषे’ आकाकं्षानंा ाधान्य देऊनच होईल. 
 

रिववारची लोकस ा 
२० जानेवारी १९५२, प.ृ ४ 
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४ 
दारूबदंी मागोमाग वे याबदंी 

 
नागिरकाचं्या खाजगी वतर्नात, एखा ा अवाढ य देशाचा कारभार हाकणाऱ्या सरकारने िकती 

लक्ष घालावे हा न आप या देशात तरी फार िजिकरीचा होऊ लागला आहे. मंुबई राज्यात तर एक-दोन 
फार नाजूक बाबतीत सरकारने िन यपूवर्क ह तके्षप केला आहे. त्याचे यश व फायदे तोटे अ ाप वादातच 
आहेत. तेव ातच कौिन्सल ऑफ टे   च्या एक ी सभासद ीमती सािवतर्ी िनगम यानंी आणखी चार 
वषार्ंत वे या यवसाय नाहीसा करण्याची योजना आखली आहे! 
 

वा तिवक दारूबदंी हा िटळकाचं्या काळी रा टर्ीय पक्षाचा एक महत्त्वाचा आिण लोकि य कायर्कर्म 
होता. गाधंीजींच्या सामािजक कायर्कर्मात कायाशु ी व िच शु ी यानंा फारच मोठे महत्त्व अस याने 
त्याचं्या अनुयायानंाही दारूबदंीचा कायर्कर्म ि यच होणार हे उघड आहे. तथािप, सरकारी काय ाने या 
राज्यात दारूबदंी के यावर ती मोठी यश वी अगर लोकि य झाली असे मातर् िदसत नाही. 
 

ि भायार्- ितबंधक काय ाची बाब तर याहूनही नाजूक आहे. मंुबई सरकारने हा कायदा केला व 
लोकानीच िनवडून िदले या ितिनधींनी तो पत्करला, ते हा आपण कशाला हात वर करीत आहोत, याची 
तरी त्यानंा क पना होती की नाही कोण जाणे! म पान आिण बहुपत्नीकत्व याचं्या पोटी अन्याय आिण 
अनीती याचंा िशरकाव समाजात होत नाही असे नाही, पण त्यातील घातुक भागालाच तेवढा आळा 
घालण्यासारखे कायदे करणे अशक्य न हते. अन्याय नाहीसा करणे एवढेच ‘सरकार’ या सं थेचे काम 
होय. लोकानंा िजतिदर्य मुनी बनिवण्याचा उ ोग ‘सरकारने’ हाती घेण्यात हशील नाही. हे तत्त्व आजच्या 
सरकारला मान्य नाहीसे िदसते. उलट जे अन्याय दूर करा हणून लोक ओरडत आहेत, ते दूर करणे 
सरकारला जमत नाही. आिण ज्या खाजगी जिमनीच्या बाबतीत बाप मुलावर अगर बायको नवऱ्यावरही 
यश वीपणे बंदी घालू शकत नाही ती िनवारण करण्याचा खुळेपणाचा उ ोग हे सरकार पुनः पुनः हाती घेत 
आहे! 
 

दारूच्या नशते केले या गुन्हाला ‘गुन्हेगार नशते होता’ हे समथर्न चालू न देता दु पट िशक्षा ठेवणे, 
भर व तीत दारूची दुकाने ठेवण्यास बदंी करणे; दारुवर भारी कर ठेवनू म पानाच्या मागार्त आिर्थक 
अडथळा िनमार्ण करणे वगैरे गो ी तूतर् ब स होत्या. िंकबहुना फक्त दारू िवकर्ी हा गुन्हा ठरवनू ‘म पान’ 
या िवषयाकडे दुलर्क्ष करणेही युक्त ठरले असते. पण या सरकारची दृ ी ‘सरकार’ सारखी नसून 
धम पदेशकासारखी आहे! 
 

िववाहिवषयक काय ातही तीच भिूमका नडत आहे. नवऱ्याने दुसरी बायको केली या कारणाच्या 
जोरावर पिह या बायकोला फारकत, पोटगी, अगर घट फोट िमळण्याची कायदेशीर सोय करणे तूतर् ब स 
होते. फार काय पा ात्य िखर् ती रा टर्ातील एक-पत्नीत्वाच्या काय ातदेखील या वरूपाची सुधारणा होणे 
जरुर आहे, असे हणता येईल, पण नागिरकानंा कायदेशीर व शातंतामय जीवनाचा लाभ घडवनू 
देण्यापेक्षा नैितक वळण लावण्याची भिूमका मंुबई सरकारने आप याकडे घेत याने, एक अ यवहायर् व 
अनाव यक कायदा मंुबई राज्यातील लोकाचं्या ग यात अडकिवला गेला! फार तर, दुसऱ्या, ितसऱ्या, व 
त्याहून पुढच्या लग्नावर चकर्वाढीने कर बसवनू त्या उत्प ातून ि याचं्या सं थाना मदत करावयाची होती. 



 

अनुकर्मिणका 

पण लोकानंा इंिदर्यदमन करायला लावण्याची आमच्या सरकारला इतकी त्वरा झाली आहे की मधली 
पायरी त्यानंा िदसत नाही. 
 

याच कमर्ठ नीतीच्या उत्साहात आता वे याबदंीची योजना हाती घेत यास, वे या यवसाय बंद 
के याचाही देखावा करता येईल. पण त्यक्षात मातर् नीतीऐवजी अनीतीचीच वाढ होईल. 
 

या देशात म पानाहूनही वे यागमनाची रूढी अिधक मोठी आहे व फार खोलवर रुजलेली आहे. 
ती इतकी की, उपि या, अंगव , ही जुन्या राजेरजवा ात व ीमंतात एक मामुली िवलासाची बाब 
गणली जात होती. कुलीन ि यानंा िशक्षण आिण वातंत्र्य बेताचेच अस याने, व मयार्दशीलपणा हा 
कुल ीचा पिहला सदगुण मानला जात अस याने, आिण ज्या यवसायात अघळपघळ वतर्नाची जरुर 
असले त्यात –उदाहरणाथर् गायन, नतर्न, पिरचयार् यात वारागंना िंकवा तत्सदृश दजार्च्या ि याच पूवीर् 
िशरत. हणजे त्या काळात वे यावगर् हा केवळ अनैितक संबधंावर जगत नसे, तर त्याबरोबरच समाजाच्या 
िकत्येक कला व यवसाय तो वगर् जगवीत असे. 
 

आज काळ बदलला आहे; पण हणून वे या यवसाय बंद करण्यासारखी समाजरचना झाली आहे 
असे मातर् नाही. आधुिनक यापारी युगात राहाण्याच्या जागेची मु कील व बकाली व तीची वाढ याचें संकट 
मोठा या शहरातून िकती वाढत आहे, हे िस च आहे. अशा ि थतीत वे या यवसायाचे िनमूर्लन करण्याची 
भाषा इतर गो ींच्या आधी करणे हणजे शु  थ ा होय! अ , व  आिण जागा याचं्या दुिर्भ यामुळे उलट 
ि यानंा अनीतीच्या यवसायात ओढण्याला आज अिधक अनुकूल वातावरण िनमार्ण होऊन बसले आहे. 
देशाच्या फाळणीमुळे ि याचं्या अपहाराचा आिण पुरुषाचं्या देशत्यागाचा न राक्षसी वरूप धारण करून 
बसला आहे. वृ  मातािपतराचं्या समक्ष तरुण मुलींना गुंडानंी ओढ याच्या वातार् पूवर्-पािक तानातून 
अ ापही येत आहेत. पळिवले या अगर बेप ा झाले या ि याचें देशाच्या दोन्ही तुक ातंील आकडे 
हजारानंी सािंगतले जात आहेत. अशा ि थतीत कौिन्सल ऑफ टे   मध्ये बसणाऱ्या िति त ि यानंी 
आईबापानंा मुकले या, नवऱ्यापासून िछनून नेले या ि याचंा, देशाला लाज आणणारा न हाती घेण्याचे 
सोडून मनु य- वभावानुसार जगाच्या आरंभापासून चालत आले या वाईट चाली धुवनू काढण्याची मनीषा 
धरावी हे चालू रंगसफेतीच्या जमान्याला शोभेसेच आहे! 
 

तथािप "Prostitution will last as long as marriage lasts", हे अलेक्झाडंर क्यिू न सारख्या 
िवख्यात समाज संशोधकाचे मत, उथळ नीितवा ाचं्या मताहून अिधक वा तववादी आहे. वे यावगर् हणजे 
एक घाणेरडे पण अपिरहायर् असे समाजागं आहे, असे थम मान्य करूनच आजच्या ि थतीत तरी 
सुधारकानंी पाऊल टाकावयास हव.े आिण मग या के्षतर्ातही करण्यासारख्या गो ी नाहीत असे नाही. 
एखा ा ीला त्या यवसायाकडे वळिवणे, ितच्या इच्छेिवरु  त्या यवसायात राहण्यास भाग पाडणे, 
ितच्या अनैितक यवसायावर अन्य माणसानंी पैसा करणे हे मला वाटते, आजच्या काय ानेही गुन्हे आहेत. 
त्याचंीच अंमलबजावणी अिधक कडकपणे केली तरी आज या के्षतर्ात मोठीच मजल मार यासारखे होईल. 
पण आजच्या शहराचंी रचना आिण आजच्या समाजाची आिर्थक ि थती लक्षात घेत यास या बाबतीत आहे 
त्या काय ाचंी अंमलबजावणी करणेही सोपे आहे असे नाही. 
 

आज देशातील एकाही मो ा शहरात कुलीन, कुटंुबवत्सल आिण रोजगार धंदा करणाऱ्या 
माणसाला वषर्-वषर् िंहड याखेरीज राहायला दोन खो या िमळण्यासही मारामार पडते. अशा ि थतीत 



 

अनुकर्मिणका 

िनराधार एकटी-दुकटी तरणीताठी ी काम-धं ाकिरता शहरात येऊन दाखल झा यास ितची ि थती 
काय होत असेल, ितला वाट कोण दाखवीत असेल, व आधार देण्यास पुढे कोण सरसावत असेल याची 
क पना ीमती सािवतर्ी िनगम सारख्या नामदार ि यानंा आहे की नाही अशी शकंा वाटू लागते! 
िनढार्वले या वे यानंा त्या यवसायातून सक्तीने काढून त्याचं्या लग्नकायार्ची िज मेदारी घेण्यापेक्षा 
आजच्या बकाली समाजातील िनदर्यतेला आिण बेजबाबदारपणाला कंटाळून, वे यागृहातील गुंडाचें बोट 
धरून कुमागर् चालू लागणाऱ्या भावी वे यानंा परतिवण्याची ित ा आज या समाजसुधारक ि यानंी केली 
तरी पुरे आहे. पण अनुभव असा येईल की, यासपीठावरून याख्यान देणाऱ्या दहा िवदुषींपैकी नऊजणींना 
अडाणी, िपडले या अगर नाडले या अबलेशी दोन सहानुभतूीचे श द बोलण्याचेही धािर  होत नाही. मग 
त्यक्ष काही करण्याची गो  दूरच रािहली! अशा ि याचंी वा तपु त करणारी ी ही आजच्या सुिशिक्षत 
ि याचं्या उपहासाचा िवषय झा याची उदाहरणे दाखिवता येतील. 
 

पण नुसत्या जागेच्या दुिर्भ यामुळे उ  भवलेली अनाचार परंपराच तपासायची हटली तरी त्यात 
अनेक दुिर्नवार सामािजक दोष उघडकीला येतील. वे या यवसाय जुना आहे, वे या उ रण्याची भाषा नवी 
आहे, पण जुन्या काळात हा यवसाय आजच्या इतका गिलच्छ आिण भयावह न हता. कारण जुन्या काळात 
आजच्या सारखी बकाली व ती न हती. आज मो ा शहरातील वे या या वे याही असतात आिण गुलामही 
असतात. त्याचंी गुलामिगरी ायः वतंतर् जागेच्या अभावी वजर्लेप झालेली असते. शरीरिवकर्य करून पैसा 
िमळिवणे तर वाईटच; पण तो शरीरिवकर्यही एखा ा मवाली मालकाला अगर मालिकणीला पैसा नेऊन 
देण्याच्या कराराने होत अस यास आधी कोणते पाप धुवनू काढायचे हा समाजसुधारकापुंढे नच पडेल. 
आिण वे यावृ ी अिधक वाईट की वे यानंा िवकत अगर खंडाने घेऊन गुलाम बनिवणे अिधक वाईट, या 
नाचे उ र कोणीही एकच देईल. आिण जर वतःच्या शरीरोपभोगावर पैसा िमळवण्याहून, दुसऱ्याला 

गुलाम करणे अिधक मोठे पाप असेल, तर ते पाप, आजची बाजारी आिण बकाली राहणी सुधार याखेरीज 
केस धुवनू काढता येणार? म पान आिण शरीरिवकर्य या दोन सामािजक रोगानंा पूणर् मुभा देणे, िंकवा 
एकदम बदंी घालणे, या दोन टोकाच्या मध्ये काही पयार्य खासच आहेत. या दोन्ही पापाचंा संबंध 
ीमंताचं्या चैनबाजीशी िजतका आहे, त्याहूनही अिधक गरीबाचं्या िवप ाव थेशी आहे. िव ा आिण कला 
याचंा ज्यानंा संपकर्  नाही अशा लोकानंा िवप ाव थेतील िख ता घालिवण्यास आजच्या युगात म ाखेरीज 
दुसरे साधन कोणते? ज्यानंा वा थ्य नाही, सं कृतता नाही; गृहसौख्य नाही व गृहही नाही, ते 
ीमंता माणे चैनीखातर न हे, तर दुद या माणे िव मृतीच्या शोधाथर् वे यागृहाकडे वळण्याचा संभव 
असतो. हा न केवळ नीती अनीतीचा नसून, सह पाद, सह ाक्ष समाजाच्या सह दुःखाचंा आहे. उ  
सुखाचंा मागर् खुला करणे, हा एकच हीन सुखाचंा मागर् रोखण्याला उपाय आहे. 
 

जोपयत समाजातील वा थ्य, सुि थती आिण सुसं कृतपणा याचंी वाढ होत नाही, तोपयत 
नुसत्या दु यर्सनावर बदंी घालणे हणजे िनघृर्ण (unscrupulous), जािहरातबाजी होय. शहरातील घाण 
नाहीशी करण्याकरता गटारे बुजवनू टाकण्याचा उपाय करण्यातलाच हा कार होय! घरोघरची घाण 
गटारातून वाहताना िदसते, पण याचा अथर् ती गटारातच तयार होते असा न हे. 
 

स दयता व क पनाशक्ती याचं्या अभावी नुसत्या नैितकतेची पचंवािर्षक योजना आखणे िन फळ 
होय. रुक्ष नीतीच्या पोटीही िनदर्यता आिण जािहरातबाजी याचंा जन्म होऊ शकतो. आमच्या 
समाजसुधारकानंा कमर्ठ नैितकतेपेक्षा स दयतेची आिण कागदी िनयोजनापेक्षा क पकतेची आज अिधक 
गरज आहे. 
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५ 
िनिर्वकार स दयर् िवरु  सिवकार स दयर् 

 
The great disaster of our civilization is the morbid hatred of sex. What for example, 

could show a more poisoned hatred of sex than Freudian Psycho-analysis. which carries with 
it a morbid fear of beauty, ‘alive’ beauty……? 
 

D. H. Lawrence 
 

आजच्या सं कृतीतील महान आप ी जर कोणती असेल तर ती हणजे िवकृत कामिव ेष ही होय. 
उदाहरणाथर्, ॉइड णीत मनोिव ेषणात जेवढा िवषारी कामिव ेष आहे, तेवढा दुसऱ्या कशात असू 
शकेल? त्या मत णालीत स दयार्संबधंी-‘सचेतन’ स दयार्संबधंी–रोगट भीती लपलेली आढळते. 
 

माझ्या िवषयाचा मथळा पाहून मी स दयार्संबधंी मढकरी चचार् करणार आहे, असे वाटून 
तुमच्यापैकी काही वाचक पाने उलटून पुढे जातील अशी शकंा आ यानेच, मी डी. एच्. लॉरेन्सची काही 
वाक्ये आरंभी उ  घृत केली आहेत! मला आज तुमच्यापाशी कलेतील स दयार्संबंधी बातचीत करायची 
नसून, मानवी ाण्यातंील पर पराकषर्णासंबधंी चचार् करायची आहे, अ   ती देखील डी. एच्. लॉरेन्  
याचं्या काही मताचं्या िनिम ाने करायची आहे. अथार्त लेखक वतः ी नस याने, या लेखात पुरुषाचं्या 
आकषर्णापेक्षा ि याचं्या आकषर्णासंबंधीच अिधक चचार् येईल हे उघड आहे. 
 

ि यातं नुसता रेखीवपणा असून भागणार नाही; कारण ‘सुरेख’ ी हणजे तरी काय? "चागंले 
नाकडोळे आिण जसे हवेत तसे केस", पण खरी सुंदर, मोहक, ी हणजे केवळ नाकडोळे आिण केस 
न हेत. सुंदर ी हणजे िविश  आकषर्णाचा आिण िविश  उत्साहाचा त्यक्ष अनुभव होय. लॉरेन्सच्या 
भाषेत हणजे स दयर् हणजे नुसता ‘देखणे’पणाचा-नुसत्या ‘िदसण्या’चा न नाही;-एका दयातील आग 
दुसऱ्या दयात लागण्याचा न आहे! (It is a question of communicated fire. It is a question of 
‘sex-appeal’ in our poor dilapilated modern phraseology.) 
 

पण िनसगर्स दयर् आिण कलात्मक स दयर् याचंा वगेळा िवचार करायला हवा, हे देखील पा ात्य 
स दयर्शा ाने बऱ्याच उिशरा ओळखले, नदीही सुंदर, दरीही सुंदर आिण या दोह ची िचतेर्ही सुंदर! 
इतकेच न हे तर आधी एखादी मनोमूतीर् क पून कारािगराने उभा केलेला ताजमहालही पण ‘सुंदर’च! 
एडमंड बकर्  या तत्व  मुत्स ाने थमच स दयर् आिण भ यता यात भेद केला. त्याच्या नंतरच्या स दयर् 
तत्त्ववते्त्यानंी िनसगर्स दयर् आिण कलािनिर्मत स दयर्, यात भेद केला. पण लॉरेन्  सारख्या 
कामतत्त्विंचतकाला, ‘देखणे’पणा आिण ‘कामाकषर्ण’ यातही भेद करणे अगत्याचे वाटत आहे. िकत्येक 
तत्त्ववे े िनिर्वकार, िनहतुक रूपदशर्न हणजे स दयर्-दशर्न असे मानतात. उदाहरणाथर् शोपेनहौर याच्या 
कलामीमासेंत या िस ातंालाच ाधान्य आहे. पण लॉरेन्सचे मत असे आहेसे िदसते की, मानवी स दयार्त 
िवकार- ेरकता हेही रूपाचे, स दयार्चे-िनदान मोहकतेचे एक धान अंग मानले पािहजे. तो प च हणतो 
की, जे हा कामरूप अग्नीची सतेज आिण िनमर्ळ ज्योत एखा ा ीच्या चचवर चमकून, माझ्या अंतरंगातील 
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अग्नीला पशर् करते, ते हाच मुळची नुसती देखणी असलेली ी खरीखुरी सुंदर, खरीखुरी मोहक बनते. 
अ   मग ती नुसती तसबीर राहात नाही, तर सचेतन हाडामासाची सुंदर बनते. 
 

लॉरेन्सला येथे फक्त आकृित-स दयर् आिण िव मस दयर् यातंील भेद दाखवायचा आहे, असे नाही, 
मला वाटत! कारण तो भेद अनेकानंी केलेला आहे. स दयर्वधर्नातले काम-िवकाराचे थान इथे त्याला 
अिभ ेत आहे. हणजे शोपेनहौरच्या अगदी िवरु  टोकाला तो जात आहे! "लेडी चटॅलीर्चा ि यकर" ही 
काहींना अ ील वाटलेली कादंबरी िलिहणारा लॉरेन्स, काममीमासेंच्या बाबतीत गूढवादी होता, हे पु कळ 
लोकानंा माहीत नसते. तो हणतो, ‘काम’ हणजे काय, हे आपण सागंू शकत नाही; पण काम हा एक 
कारचा अग्नी असला पािहजे खास. कारण त्यापासून आपणाला ऊब िमळा यासारखे वाटते, एक 
कारची दी ती िमळा यासारखे वाटते, (For it always communicates a sence of warmth of glow). 
या िनमर्ळ ज्योतीला, या अंत थ दी तीला आजच्या िभकार, मोडक्या तोडक्या भाषेत ‘सेक्स अपील’ 
हणतात, याचीही लॉरेनसला खंत वाटते. पु तकी स दयर्मीमासंका माणे त्याला अचेतन आकृतीची चचार् 
करायची नसून सचेतन आकषर्णाची चचार् करायची आहे, पण त्या आकषर्णाचे नुसते िचतर् काढणाऱ्या 
िचतर्काराची आिण लॉरेन्सची भिूमका एक आहे असेही नाही. सकाम स दयार्च्या दी तीतून त्याला तेज 
आिण उत्साह िमळवायचा आहे. त्याला एक ाला वैयिक्तक उन्माद लुटायचा आहे, असेही न हे तर 
ॉइडला शकंराचायर् बनिवणारी आजची मूखर् सं कृती याच मनोहर कामदीपाला आग समजून त्याचा ेष 

करते, ते बंद करायचे आहे.  
 

आधुिनक पा ात्य समाजाला ‘सेक्  अपील’ (लिगक आवाहन) समजू शकत नाही असे न हे; पण 
त्या आवाहनाची त्या समाजाला भीती वाटते! जुन्याकाळी सुखव तु लोक, राजेरजवाडे उघडपणे आिण 
िबनिवरोध कामुक ि याचं्या आहारी जाऊन राज्याला मुकत. आधुिनक मनु य त्या मानाने खबरदार आहे. 
पण तो ि याचं्या बाबतीत सावध आिण यवहारी आहे; ही गो  लॉरेन्सला िततकी बरी वाटत नाही! कारण 
लॉरेन्स लिगक आकषर्णाला धोका िंकवा घाण मानीत नसून, पिवतर् ‘जीवनज्योत’ मानतो! 
 

हे तत्त्व ान आहे तरी काय? लॉरेन्सला जो आनंद हवा आहे आिण जो आधुिनक सं कृतीतून न  
झाला आहे, अशी त्याची तकर्ार आहे तो वैराचाराचा, अिनबध िवषयोपभोगाचा आनंद आहे काय? कारण 
वैराचाराचाही एक सं दाय आहेच. ीपुरुष-संबंधावर कोणत्याच कारचा िनबध असण्याचे कारण नाही, 
हे मत आप याकडे कै. डॉ. र. ध . ितपादीत असत; इंग्लंडमधील जग िस  महषीर् रसेल् याचंी लिगक 
नीतीब लची मते याच कारची आहेत, असे हणता येईल. पण लॉरेन्स याची वर उ  धृत केलेली मते 
आिण रसेल-कव सं दायी मते एक न हेत. कव आिण रसेल यानंा कामुक आकषर्णाचे ‘स दयर्’ वाढवायचे 
नाही; तर कामिवषयक ‘ वातंत्र्य’ वाढवायचे आहे. आधुिनक कामिवषयक दृि कोनाने ‘स दयार्’ची हानी 
होते, ही त्याचंी तकर्ार न हती; तर वातंत्र्याची हानी होते. ही त्याची तकर्ार होती. साराशं हे दोघे तकर् वादी 
होते, तर लॉरेन्स स दयर्वादी आहे. यातील एक सं दाय, ‘सेक्स’ (लिगक वृि ) ही एक ‘भकू’ आहे, 
असा िनकाल लावनू त्या क्षुधेच्या तृ त्यथर् उपाहारगृह चालवायला देखील मंजुरी देतो! तर दुसरा, हणजे 
लॉरेन्स-सं दाय काम वृ ीला क्षुधा िंकवा appetite मानणे हे मूखर्पणाचे समजतो व उघडपणे "काम 
हणजे स दयार्नुभव होय" आिण "स दयर् हणजे काय हे सागंता येत नाही, कारण ते एक वसंवे  असे 
रह य आहे" असे पुकारतो. लॉरेन्स हणतो, "Sex and beauty are one thing" आिण "Beauty is a 
mystery" आिण अखेर, िव ान व स दयर् याचे जन्मजात वैर आहे. असे जाहीर करून तर या िवषयात 
लॉरेन्   कडेलोटच करतो. या वैराचें कारण, िव ानाचे एक पाऊलही कायर्कारणभावाचा आधार 
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घेत यािशवाय पुढे पडत नाही; तर उलट िद याच्या ज्योतीसारखे अचपल असलेले ‘स दयर्’ 
कायर्कारणभावाच्या दोरखंडाने बाधंता येत नाही! " युटी इ  ए िम टरी". 
 

सोवळे लोक या दोन्ही सं दायानंा वैराचारी हणतील- हणतात, हे मला माहीत आहे. पण 
दोघाचंी मू ये वगेळी आहेत. रसेल यानंा वातंत्र्याच्या हवते जगायचे आहे; तर लॉरेन्स याला स दयार्च्या 
दी तीत जगायचे होते. कामाकषर्णातच ीपुरुषाचें खरे स दयर् आहे. हे काममूलक स दयर् नुसत्या रेखीव 
ठोक याच्या स दयार्पेक्षा अिधक िजवतं आहे. या कामस दयार्च्या आ वादात जी दी ती (glow) िंकवा 
‘दीपन’ आहे, हे नुसत्या िनजीर्व स दयार्त नाही, हे लॉरेन्  चे पालूपद आहे.  
 

लॉरेन्सच्या या कामसूतर्ाच्या मागे आणखी काही तत्त्व ान आहे. आधुिनक मानव उथळ 
क पनामय, तकर् मय पातळीवर जगतो; तो अन्तः ेरणेच्या जीवनाला पारखा झाला आहे, असा पुकारा 
लॉरेन्स याने जागजागी केला आहे. ही ओरड मातर् त्याची एक ाची नसून िवख्यात च तत्त्व  बगर्सॉ, 
भारतीय साक्षात्कारी सत्पुरुष कृ णमूतीर्, हे व इतर अनेक, त्याच्या पाठीशी आहेत. कृितर्म तािर्कक, 
का पिनक जीवनातं आधुिनक मानव इतका रुतला आहे, की तत्त्ववेत्त्यानंा हव ेअसलेले ाकृितक जीवन 
कोणते याची त्याला क पनाही नीटशी होत नाही. पण आजच्या कृितर्म आिण वरवरच्या जीवनापेक्षा, एक 
वाभािवक व सखोल असे अन्तः वृ ीचे जीवन आहे, असे जर आपण या थोर तत्त्ववते्त्याचं्या 
आ तवाक्यावरून गृहीत धरले, तर लॉरेन्स याला कोणते जीवन हव ेहोते हे आप या ध्यानात येईल. पण 
‘लॉरेन्स सं दाय’ तो याच्या पुढेच आहे! लॉरेन्सची अशी धारणा होती की, आजचे कायर्कारणपूजक व 
िव ानपूजक जग, काम आिण स दयर् याचं्या िजवावर उठले आहे! अन यामुळे, ते अंतः वृ ीच्या 
(Intuition) च्या ाकृितक जीवनाला आिण आनंदाला पारखे झाले आहे! ज्या िदवसापासून युरोपमध्ये 
काम वृ ी हणजे, ‘स दयर् न हे तर घाण’ असे मानायला आरंभ झाला, त्या  िदवसापासून आपण आंतिरक 
दृ ा मृत झालो. ("Intuitionly we are dead to one another, we have all gone cold "....." We 
have become ‘ideal beings, creatures that exist in idea to one another, rather than flesh and 
blood kind.") 
 

लॉरेन्सच्या या मताचा जसा सां कृितक जीवनाशी संबधं आहे, तसाच िचतर्कलेच्या मीमासेंशीही 
संबधं आहे. त्याने आप या िचतर्संगर्हाच्या तावनेतच यातील काही िस ातं माडंले आहेत. परंतु मला या 
लेखात िचतर्कलेची चचार् करायची नसून जीवनकलेची हणजेच सं कृतीची चचार् करायची आहे. आधुिनक 
संकृतीत िवकारस दयार्ने येणारी ऊब आिण दी ती नाही; ती सं कृती िनजीर्व आिण गारठलेली आहे, असे 
जे हा लॉरेन्स हणतो, ते हा त्याचे दुःख, त्याचे दुखणे नेमके कोणते आहे? 
 

आपण सवर्जण ीपुरुषिम  समाजात वावरतो. याचाच अथर् आकषर्णाच्या िविवध कक्षातं वावरतो, 
असे असूनही आपले िव ानशा , धमर्शा  आिण नीितशा  या आकषर्णाचा िवचार आिण िवकास 
करण्याऐवजी, त्याची जणू कशीतरी वाट लावण्याकरताच आचारधमर् सागंत असतात! रसेलसारखे 
यिक्त- वातंत्र्यपूजक लोक आचारिनयम सागंण्याऐवजी आचार वातंत्र्य पुकारून मोकळे होतात. पण 
त्यानाही काम हा ‘पुरुषाथर्’ वाटत नसून ज्याला वाट करून िदली पािहजे, ज्याचा ‘िनचरा’ केला पािहजे, 
असा एक ल ढा, िंकवा ाव वाटतो, असे िदसून येईल! या रुक्ष मंडळीच्या दृ ीने काम वृ ीचा उपयोग 
खरा एकच आिण तो हणजे जोत्पादन! आप या ाचीन धमर्शा ानंीही बऱ्याच िठकाणी या रानटी 
(Primitive) भिूमकेवरूनच िलिहलेले आढळेल. जणू काही कोणीही मनु य व ीकडून िंकवा पर ीकडून 
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आकिर्षला जातो तो अपत्यलाभाच्या इच्छेने! उलट रसेल िंकवा ॉइडसारखे तकर् वादी, िव ानवादी 
शा  जे हा काम व ीसंबधंी आचारधमर् सागंू लागतात, ते हा भकू भागिवण्याची िंकवा िवकृती 
िनवारण्याची भाषाच अिधक बोलतात. काम वृ ीतून स दयर्वधर्न होईल, झाले पािहजे, ही या दोघाचंीही 
दृ ी नाही. कारण यातील कुणीच स दयर्वादी वा रह यवादी नाही. ‘सेक्स’संबधंीची स दयर्दृ ी लॉरेन्सला 
ा त झाली होती. आधुिनक जगाची कामिवषयक दृ ी रुक्ष आहे, अशी त्याची हाकाटी आहे, तो खेद करतो 

:- 
 

"If only our civilization had taught us how to let sex-appeal flow properly and subtly 
..... we might, all of us, have lived all our-lives on love............ " 
 

(अरेरे! आमच्या (पा ात्य) सं कृतीने जर आ हाला, कामाकषर्ण योग्य तऱ्हेने आिण सू मपणे 
समाजात कसे पसरू ायचे, ते िशकवले असते..... तर आ ही मानव ाणी आमचा जन्मच्याजन्म ेममय 
करू शकलो असतो!") 
 

ेममय जीवन हणजे बालकवीचा वदेान्ती गोपाळकाला मातर् न हे! बालकवी हणतो : 
 

िद यरसी िवरणे जीव । 
जीिवत हे याचे नाव । 

 
लॉरेन्सच्या भाषेत, ‘ ेममय’ हणजे काममय; आिण काममय हणजे उत्साहमय. कारण त्याच 

लाबं वाक्यात तो पुढे हणतो- 
 

"Which means we should be kindled and full of zest in all kinds of ways and for all 
kinds of things……….." 
 

काममय जीवन जगणे हणजे सदैव ज्विलत आिण उत्साही असणे! "अशा धगधगीत 
जीवनाऐवजी"लॉरेन्स पुढे हणतो "आप या आधुिनक जीवनात राखराखंुडीच िकती भरून िकती भरून 
रािहली आहे!" 
 

मानवी जीवन पुन्हा धगधगीत आिण चैतन्यमय कसे होईल? ी-पुरुषाचं्या सामािजक संबंधाकडे 
‘शा ीय’ दृ ीने पहावयाचे बदं करून स दयर्मय आिण का यमय दृ ीने पािहले, तरच जीवन पुन्हा 
ज्विलत, दीि तमान होईल. पण आज आपले काय चालले आहे? आकषर्णाची ही धग आिण रग 
िवझवण्याचे कायर् चालले आहे! या िवझवण्याच्या कायर्कर्मातला सवार्त मोठा भाग हणजे ीला 
पुरुषसदृ य बनवणे. िशक्षणाने वातंत्र्याने, यवसायाने ि या आज इतक्या पुरुषसदृ य बनत आहेत की, 
त्याचा उपयोग आकषर्णापेक्षा नोकरीधं ालाच अिधक होऊ लागला आहे. धमर्शा कारानंी ीला 
जोत्पादनाचे ‘उपकरण’ मानण्याचा रुक्षपणा केला; तर आजचे िव ानशा ी ितला ‘दर् योत्पादनाचे 
उपकरण’ मानण्याचा सवाई रुक्षपणा करीत आहेत. पुरुषाला दीपन आिण उत्साह, फूतीर् आिण शक्ती 
देण्याचा जो ितचा िवशषे अिधकार, त्याची आजच्या रुक्ष िव ानवा ानंा खबरच नाही! पुरुष ीच्या ेमावर 
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जगत असतो; ी पुरुषाच्या ेमावर जगत असेत, हेच दोघाचं्या जीवनाचे रह य आिण साथर्क आहे, याची 
शा ानंा दखल नाही. 
 

या े  आिण जीवन यापी आकषर्णाला सं कृतीत, समाजबंधनात केवढे थान आहे, याची 
क पना, बुि वा ानंा नाही. कारण त्यानंा वातंत्र्याची महती कळत असली, तरी बधंनाची आिण बंधनातून 
उभारले या रचनासौ वाची महती कळत नाही. त्यानंा बौि क काशाची महती कळते; पण बु ीवर 
स दयार्ने टाकले या सुंदर पटलाची मौज कळत नाही. बौि कता आिण वातंत्र्य याच्या माणेच मोहकता 
आिण पारतंत्र्य यानंाही जीवनात मानाचे थान आहे, याची क पना नाही. अिल त आिण सावध राहण्यात 
जेवढे बळ आहे, त्याहूनही आसक्त आिण बेभान होण्यात अिधक बळ आहे–अिधक फूतीर् आहे, याची रुक्ष 
िव ानवा ानंा क पना नाही! लॉरेन्सला हा मोहाचा आनंद आिण ही बेहोषीची ‘एनजीर्’ हवी होती. तो 
केवळ एकेका जोड याच्या सासंािरक सहजीवनाब लच बोलत न हता; अिखल मानवी समाजाच्या पर पर 
कायार्ब ल, पर पर ेरकतेब ल बोलत होता. त्याला ी-पुरुषात कोणते नाते हव ेहोते? अ   आजच्या 
सुधारले या ी-पुरुषात कोणते नाते आहे? 
 

लॉरेन्सला पर पर आकषर्णाचे आिण पर पर ेरणेचे नाते हवे होते. केवळ दोन ी-पुरुषानंी लग्न 
करून मोकळे झाले, हणजे नैसिर्गक आकषर्णाचा न सुटला, असे समजून काही लोक डोळे िमटून 
घेतात. तर उलट काही लोक डोळे उघडे ठेवतात; पण जे हा त्यानंा इतर ी-पुरुषात न हे सवर्च ी-
पुरुषात आकषर्ण आहे, असे िदसून येते, ते हा ते आग लागलेली पाहून फायरि गेडकरता धावणाऱ्या माणे 
धावपळ करतात! त्यानंा वाटते ी-पुरुष आकषर्णाची िठणगी हणजे िवझवनू टाकण्याची एक गो  होय. 
बौ  िंकवा िखर् ती संन्यासी चाहतात त्या माणे, ती पूणर् िवझवणे शक्य नसेल, तर ‘इन्सेिन्डयरी बॉ ब’ जसा 
अलगद उचलून नेतात तशी ती उचलून िववाहाच्या अिग्नशामक खोलीत नेऊन ठेवणे तरी शक्य आहे! 
व ीखेरीज इतर सवर् ि या मायबिहणी समजण्याचा फतवा काढला की, हा न सुटला, असेही काही 
अितरेकी लोक मानतात! 
 

लिगक आकषर्ण ही िवझवनू टाकण्याची आग नसून सवर् समाजभर खेळवण्याची ‘रोशनी’ आहे, 
असे लॉरेन्स समजतो. अ   हणूनच तो आधुिनक सं कृतीच्या रुक्षपणासंबधंी तकर्ार करून हणतो "If only 
our civilization had taught us how to let sex-appeal flow properly and subtly……" आधुिनक 
सं कृतीने जे िशकवले नाही, ते त्याच्या सवर् गंर्थाचंी पारायण केलेले लोकच सागंू शकतील; मी सागंू 
शकणार नाही. अिनबध समागम हे, ‘सेक् -अपील’ समाजभर खेळवण्याचे साधन खासच न हे; समागमाचे 
लॉरेन्स याने आप या कादंबऱ्यात जागोजागी केलेल उघड वणर्न हेही ‘सेक्स अपील’ (कामाकषर्ण) 
कौश याने ("properly and subtly") खेळवण्याचे साधन खास न हे. लॉरेन्सच्या अनावृ  
समागमिचतर्णाने, काम वृ ी ही मारून टाकण्याची व तु न हे हे आधुिनक जगाला जाहीर केले एवढेच 
काय ते. पण ती कौश याने समाजभर खेळवणे हणजे काय, हे मातर् लॉरेन्सने सािंगत याचे माझ्या 
पहाण्यात नाही. 
 

पण लॉरेन्स हणजे कोणी मृितकार आचायर् न हता; की न या परंपरा पाडू शकणारा 
अकबरासारखा स ाट न हता. कामरूप शक्ती (energy) खेळवण्याचे कायर् सां कृितक परंपराच करू 
शकतील. सामािजक समारंभ, सणवार, समाजात ी-पुरुषानंी एकमेकाशंी वागण्याच्या रूढी, सुसं कृत 
घरात आ ताचं्या आिण ने ाचं्या ि याशंी वागण्याचे िश ाचार हणजेच लॉरेन्सला हवा असलेला 
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काम वृ ीचा योग्य आिण नाजूक िवलास न हे का? ी-पुरुषाचं्या पर पराकषर्णाचा सामािजक आिव कार 
जर औिचत्याने आिण नाजुकपणाने हायचा असेल तर त्याचा मागर् कोणता? संपूणर् काम वातंत्र्य? की 
संपूणर् कामनाश? काम वातंत्र्याने लॉरेन्सचे उि  साध्य होईल असा थम दशर्नी भास होतो. लॉरेन्सलाही 
कदािचत तसा म असेल. असे त्याच्या कादंबऱ्यावरून वाटणे शक्य आहे. पण त्याच्या कादंबऱ्या फक्त 
काम वृ ीचे महत्त्व आिण स दयर् सागंतात. ती वृ ी, ‘औिचत्याने आिण नाजुकपणाने समाजात 
खेळवणारी’ सं कृती कशी असावी. ते सागंत नाहीत. त्याचे फुट लेख मातर् असे प  सागंतात की 
आधुिनक िव ान धान सं कृतीला हा नाजूक खेळ साधलेला नाही. कारण स दयर् आिण िव ान याचे 
वाकडे आहे. 
 

लॉरेन्सच्या मनातला लिगकतेचा अथर् कोणता ते शोधून काढणे मोठे मजेचे होईल. तो हणतो, 
अगदी रूपहीन ीही सुंदर िदसू शकेल. ितच्या मुखावर कामुकतेची धग Sex glow नाजुकपणे धगधगू ा, 
की ती सुंदर िदसू लागेल! आता इथे उघड आहे की, लॉरेन्सच्या ‘सेक्सचा’ अथर् कामिवकार हा नसून 
एक कारचा लिगक उत्साह हा आहे, तो उलटपक्षी असे ितपादतो की जर Sex glow (काम भा) तेवढी 
उणी असेल तर "No one can be as acutely ugly as a pretty women" (तर देखण्या ीचे रूप 
िजतके कुरुप भासेल िततके कुणाचेच भासणार नाही!). स दयार्चा आिण ‘रूपाचा’ (form चा) संबधं नाही 
असा काहीसा िवलक्षण (पण रूपहीन माणसानंा िदलासा देणारा!) िस ातं लॉरेन्स ितपादीत आहे! 
 

पण लॉरेन्सचा हा गूढवाद क्षणभर दृ ीआड करून हरएकाला सुंदर बनवणारा हा Sex glow 
(काम काश) हणजे आहे तरी काय, तो असतो तरी कुठच्या ितजोरीत, याचा थोडा िवचार केला पािहजे. 
अ   त्याच्याकरता िव ान आिण शा  बाजूला ठेवनू आपण अनुभव आिण क पनाशक्ती ही दोन 
साधीसुधी हत्यारे हाती घेतली पािहजेत. त्याकरता आजच्या उपयुक्ततावादी समाजातून आपण जुन्या 
भाब ा समाजात क्षणभर क पनेने िशरले पािहजे. 
 

चाळीस प ास वषार्पूवीर्चे चारपाच हजार व तीचे गाव डो यापुढे आणा. ‘आणा’ कशाला?..... 
माझ्या डो यापुढे चाळीस वषार्पूवीर्चा एक संगच येत आहे. त्यावेळच्या खाजगी बस सिर्वसची लॉरी, मला 
जायचे होते त्या गावापासून चार मलैावर थाबंत होती. वळे िदवेलागणीची होती. मी पायीच झपा ाने गाव 
गाठण्याचा यत्न करीत होतो. एका लहानशा खे ातून माझी वाट जात होती. एक देऊळ वाटेतच 
अस याने त्या िदवलेागणाच्या वळेी मी देवळात िशरलो. शजेारच्या िंपपळावर कावळे ओरडत होते. देवळात 
गो ा तेलाचे िदव े िमणिमणत होते. एक दोन बायका देवाच्या दशर्नापेक्षाही, घरची कमर्कटकट 
टाळण्याकिरता इतक्या ितन्हीसाजंच्या त्या देवळाच्या कठ ावर बस या होत्या. सवर् वातावरणात 
उदासपणा, कंटाळवाणेपणा भरून रािहला होता. या बायका वषार्नुवष मुक्या जनावराचे िजणे कसे जगत 
असतील? ......तरुण वयातच त्या जगण्याला कंटाळले या िदसत आहेत."...... असा िवचार माझ्या 
मनात आ याखेरीज रािहला नाही. थो ाच वळेात मी माझे मु ामाचे गाव गाठले. ज्या दूरच्या आ ताचं्या 
घरी मला जायचे होते, त्याचंा गावही असाच लहान, पडक्या घराचंा, अंधाऱ्या बोळाचंा होता. त्याचं्या 
घरीही अशाच तरुण ि या होत्या. अवळेी आले या पाहुण्यामुळे िबचाऱ्याचे क  वाढणार अथार्त वैतागही 
वाढणार, अशी माझी क पना परंतु त्याचंा तो उत्साह त्याचं्या चेहऱ्यावरचे ते सल  औत्सुक्य पाहून मी 
आ यर्चिकत झालो. माझ्या माणेच आणखीनही दोनतीन पाहुणे आधी येऊन दाखल झाले होते. वृ ही 
होते तरुणही होते. पाहुण्याचं्या सरबराईत पडणाऱ्या क ामुळे घरात या ि या िचडखोर बनण्याऐवजी 
उत्सुक आिण उत्साही बनले या िदसत होत्या. नवीन माणूस िदसण्याची मारामार असले या त्या खे ात, 
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त्या ि या नावीन्याला आिण कौतुकाला तर भकुले या नसतील? त्या खे ात कुठ या वक्तृत्व पधार् अ   
कुठ या ना वाचन पधार्! िमणिमणत्या उजेडात आडवा पदर खोऊन पाहुण्याचंी सरबराई करतानाच 
त्यानंा जणू टेजवर काम करीत अस याचा उत्साह वाटायचा! वृ ाचंी िमतभाषी शसंा, अथार्त आमटी 
चागंली झा याब ल व तरुणाचें मूक कुतूहल यामुळे त्याचं्या चेहऱ्यावर जी भा झळकत होती, तोच 
लॉरेन्सला हवा असलेला काम काश अथवा Sex glow नसेल ना? त्या पाहुण्यात एकही पुरुष नसता, 
सवर्च ि या असत्या, तर त्या तरुण सुनानंा एवढा उत्साह वाटला असता का? त्याचं्या मुखावर एवढी 
सल  लाली िदसली असती का? देवळात िदसले या त्या िजवतं ‘सती’ देखील तसे पािहले तर, रूपाने 
आिण वयाने या ि याचं्या एव ाच होत्या. देवळात या ि याचं्या चेहऱ्यावर िविश  भाव न हता; आिण या 
ि याचं्या चेहऱ्यावर तो होता, हाच फरक! 
 

लॉरेन्सला जे ‘सेक्स अपील’ हव ेआहे, अ   जे आधुिनक तकर् टी, उपयुक्ततावादी ॉइडपूजक 
युगातून नाहीसे झाले आहे ते हेच, असे मला वाटते. पण ते जर हेच असेल, तर जुन्या जमान्यात आजच्या 
जमान्यापेक्षा ी-पुरुष आकषर्ण अिधक होते हे कबूल कराव ेलागेल. 
 

ि याचें जीवन, िजतके उघड, िनभीर्ड आिण पुरुषसदृश होत आहे िततके त्याचें आकषर्ण (Sex 
appeal) कमी कमी होत आहे, असा याचा सरळ अथर् आहे. ी-पुरुषाचें संबंध िजतके िजतके यवहारी 
होतील. िततके िततके ते रुक्ष आिण स दयर्िवहीन होतील. फार कशाला, ि या जर मु ाम आकषूर्न 
घेण्याचा यत्न करतील, तरीही त्या कमी आकषर्ण बनतील. पा ात्य प तीच्या ‘क्लबलाइ ’ मध्ये 
ि याचंा पुरुषावंर िजतपत भाव पडतो, त्यापेक्षा आप याकडील लग्नकायार्त अिधक पडतो, असे मला 
वाटते. 
 

ीपुरुष आकषर्णाचे लॉरेन्सने जे िव ेषण केले आहे, त्याचा अथर् लक्षात घेण्यासारखा आहे. 
आधुिनक अथार्च्या ‘सेक्स-अपील’ माणे हे नैसिर्गक आकषर्ण, मु ाम घुलवण्याचा िंकवा नादी लावण्याचा 
यत्न करीत नाही. लॉरेन्सच्या िस ातंात या ी-पुरुषात भ य-भक्षक संबंध नाही; फारशी, उदूर् का यातले 
ख्यात सैयाद आिण बुलबुल (पारधी आिण पक्षी) हेही नाते नाही, तो अगदी साध्या श दात सागंतो की 
त्येक ीला पुरुषाच्या उपयोगी पडण्याची (पुरुषाची सेवा करण्याची हणा हवे तर!) नैसिर्गक इच्छा 
असते. त्येक पुरुषालाही ीच्या बाबतीत तशीच काहीशी इच्छा असते. या इच्छेने रूपातंर पुरुषाचं्या 
ीदािक्षण्यात होते, आिण ि याचं्या ल ािवनयादी भाविव कारात होते. "ज्या ि या खोटे नखरे करतात 

त्या कामुक असतात", आिण "ज्या लाजतात त्या कामुक नसतात", या क पनेइतकी खुळी क पना दुसरी 
कोणतीच नाही! पण आधुिनक ी-पुरुषानंी तशी खुळी क पना करून घेतलेली िदसेल. 
 

आजचे िव ानपिंडत जग अशा साध्या चुका कशा करील अशी शकंा येणे शक्य आहे. पण 
िव ानपािंडत्याने मनु य बिहमुर्ख बनतो. बिहमुर्खतेमुळे तो थूलबु ीचा बनतो; आिण थूल दृ ीच्या 
माणसाला कामिवकारासारख्या नाजूक, आिण नाटकी िवकाराचे गु त आिण चोरटे चाळे कसे कळणार? 
 

लिगक वृ ी झाकण्यातच ितचा उत्कषर् आहे; ी-पुरुषाचं्या ल ािवनयातच कामाकषर्णाचा आिण 
कामिवलासाला अिधक आवाहन आिण अवसर आहे, हे आजच्या नाग ा आिण ढोबळ िव ानयुगाला कसे 
कळणार? ल ेत, िवनयात आिण दूरतेत पर पराकषर्णाची जी ओढ आिण ल त आहे ती तर लॉरेन्सच्या 
Sex glow मध्ये अिभ ेत नाही? 
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िनदान आजच्या िवशषे  युगाला जी ल त ठाऊक नाही आिण जुन्या अ  युगाला जी पुरती 

माहीत होती, ती ल ाभावातली आिण गूढतेतली ल त होती खास! ती आजच्या युगात या खु या 
यापारात रािहली नाही हेही खास! 

 
लोकस ा, िदवाळी-१९६२ 
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६ 
शील आिण अ  ू

 
इंगर्जाचें या देशावर राज्य झा यावर आप यातील पुरोगामी लोकानंी वीकारले या इंगर्जाचं्या 

िकत्येक नीितक पना आिण औिचत्यक पना, िश ाचार व फॅशन याचीं यादी ायची हटली तर ती फारच 
मोठी होईल. िशवाय िश ाचाराचंा स यतेशी संबंध नस याने, मी त्याचंा येथे िव तार करणार नाही. तरी 
पण इंगर्जानंा ‘महाजन’ समजून आपण ते ज्या मागार्ने जातीत ‘तोच मागर्’ (स पन्थाः) कसा िगरवीत होतो व 
अ ाप िगरवीत आहोत हे दाखिवण्यापुरताच उ ेख करतो. इंगर्ज येण्यापूवीर् र त्यातूनही केवळ उपरणे 
घेऊन (सदरा बडंी न घालता) जाणाऱ्या महारा टर्ीय पुरुषानंा, इंगर्ज येताच, पावले आिण िंपढऱ्या उघ ा 
टाकण्यात अस यता आहे हे पटले! अ   लगेच वषार्तील आठ मिहने ज्या मंुबईसारख्या शहरात घामाच्या 
धारा लागतात, त्यातही पायमोजे घालून िंहडणारे लोक िदसू लागले. ि यानंी कासोटा घालण्याला फाटा 
िदला, यालाही कारण अंशतः कासो ाच्या नेसण्यात िंपढऱ्या गाटर्र घात यावरही, उघ ा पडतात हेच. 
पण अशा कारे परक्याचं्या औिचत्य-क पना घेण्याने आपण अिधक सुधारलो हणून आनंद मानावा तो 
छातीच्या बाबतीत आमच्या ि यानंी आप या िवनयक पना बऱ्याच सढळ आिण सैल के या. ि याचंी छाती 
केवळ तंग व ानंी झाकणे पौवार्त्य औिचत्यक पनां माणे पुरेसे नाही. कारण अशा तंग व ानंी ीच्या 
वक्षः थलाच्या आकाराकडे अिधक लक्ष वधेते व पौवार्त्य ीला त्यामुळे संकोच यासारखे होते. हणून 
पदराने िंकवा ओढणीने तो भाग पुन्हा झाकण्याची प त आहे. अगदी परवा परवा पूवर्-पािक तानातून 
आलेली एक वातार् या दृ ीने अथर्पूणर् आहे. डा ा शहरात दोन-तीन तरुण मुसलमान ि या तंग पोषाख 
करून र त्याने जाऊ लाग यामुळे लोकक्षोभ होऊन पोिलसानंा लाठीह ा करावा लागला. ि याचं्या 
छातीच्या आवरणाला आप या पौवार्त्य स यतेत इतके खोल थान असतो, अलीकडे पदराला 
उपरण्यासारखे एका खां ावर थान देण्याचे जे ‘धैयर्’ आमच्या ि या दाखिवत आहेत. त्याला कारणही 
इंगर्जी औिचत्यक पना िशरोधायर् मानणे हेच आहे! िंपढऱ्या उघ ा पड या तर आपण अ व थ हायचे, की 
छाती उघडी पडली तर अ व थ हायचे, हे देखील आमच्या ि या इंगर्जाकंडून िशकू लाग या! 
 

अथार्   लिगक नीितिवषयक क पनातंही आपण इंगर्जाकंडे ‘महाजन’ अथवा ‘गुरुजन’ हणून पाहू 
लागलो. दारू िपणाऱ्या माणसाला आपण ायः ‘मवाली’ तरी, नाही तर अगदी ‘कामातून गेलेला’ तरी, 
समजत असू. अ ापही आप या देशात उघडपणे दारू िपणे स यपणाचे समजले जात नाही. मेजवानीनंतर 
ज्या माणे पानाचे तबक िंकवा िसगारेटच्या पे ा िफरिव या जातील, तशा दारूच्या बाट या िंहदू-
मुसलमान दोन्हीही समाजात िफरिवले या िदसणार नाहीत. तथािप वातंत्र्य ा तीनंतर िनघाले या 
वाङ् मयात परदेशात का होईना आपण अमुक अमुक जातीची म े चाखली, असे उ ेख वासवणर्नाच्या 
िनिम ाने करणारे वीर आढळतात! िंहदु तानाच्या ज्या ातंात अलीकडे कायदाने दारूबदंी आहे, त्या 
ातंातही सैन्याला दारूबंदी नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. हणजे जे यसन पूवीर्च्या काळात 
उघडकीला आले तर िति त भारतीय माणसाची बेअ  ूहोत असे, त्याला वराज्यात कायदेशीर ‘ टेटस’ 
िमळाले आहे! 
 

पण या न या पातकाचे ायि त आपण काही नव ेसोवळेपण पत्करून घेऊ पाहात आहोत. िंहदू 
धमार् माणे बहुपत्नीकत्व हे पाप न हे. तो धमार्ने मंजूर केलेला एक िरवाज आहे. जुन्या काळी ज्याचे एकच 
लग्न झाले आहे असा पुरुष राजेरजवा ात तर िमळणेच अशक्य होते. सरदार लोकाचंीही अनेक लग्ने 
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झालेली असत. िंकबहुना एकाहून अिधक लग्ने होणे हे सुखव तूपणाचे एक लक्षणच असे. समाज त्यात 
काही ‘गौण’ मानत नसे. अत्यंत नीितमान हणून िस  असले या यक्तींनाही अनेक भायार् असत. 
िशवाजी महाराजाचें एकच उदाहरण या बाबतीत पुरेसे आहे. अथार्त ‘एकपत्नी’ राजाचे आपण कौतुक 
करीत होतो हेही खरे आहे. पण एकपत्नीत्वाचे कौतुक होत असे, याचाच अथर् बहुपत्नीकत्व सावर्ितर्क होते 
असा आहे. 
 

या बाबतीत धमार्ची स मती-आिण िविश  पिरि थतीत आ ा असूनही आपण वराज्यात 
बहुपत्नीकत्व हा काय ाने गुन्हा ठरिवला. हा कायदा अथार्तच थम आमच्या पुरोगामी मंुबई राज्यात 
झाला. आिण नंतर तसाच अिखल िंहदु तानकरताही करण्यात आला, हा कायदा करताना आपण एका 
ाचीन समाजाच्या धािर्मक वातंत्र्यात हात घालीत आहोत याची जाणीव आमच्या वराज्याला होती. 
हणून भारतातील जो समाज िखर् ती नीितक पना भारतीय नीितक पनापेंक्षा े  समजत होता, त्याच्या 
पुरताच हा कायदा केला आिण तो मुसलमान समाज आपले धमर्शा  वा ‘शरीयत’ िखर् ती धमार्शा ापेक्षा 
कुठ याही कारे कमी मानायला तयार न हता, त्या वािभमानी मुसलमान समाजाला हा कायदा लागू 
नाही. पण ते काहंीही असले, तरी एका अत्यंत महत्त्वाच्या कौटंुिबक नीितक पनेत आ ही इंगर्ज 
‘महाजना’ंचे अनुयाियत्व पत्करून आमच्या घसरत्या सोवळेपणाची भरपाई केली. 
 

आणखीही एक सामािजक नीितक पना आ ही इंगर्जापंासून उचलू पाहात आहोत. ती क पना 
हणजे वे या यवसायाचे उ ाटन. आज पा ात देशात वे या यवसायाची ि थती काय ाने काय आहे व 
त्यक्षात काय आहे, हे परदेशात जाऊन आलेले लोकच सागंू शकतील. तथािप वे या यवसायाचे उ ाटन 
हे ितकडील पुरोगामी शासनसं थाचें अंितम ध्येय आहे एवढे तरी खास, आपणही पुढारले या पा ात्य 
देशाचे अनुचर हायचे ठरिवले अस याने, या बाबतीत अधूनमधून हालचाल, िनदान जाहीर संक प करीत 
असतो. आज आपण वे या यवसायिनदार्लनाच्या कायर्कर्मात पा ात्याचं्या पुढे आहोत का मागे आहोत, 
कोण जाणे! पण असेही एक मत आहे की िजला ‘prostitute street walker’ िंकवा ‘बाजारबसवी’ हे नाव 
देता येईल, अशा ीचा वगर् िंहदु तानात ि िटश येण्यापूवीर् न हता. अथार्त या मताचा खरेखोटेपणा 
इितहासतज्  आिण समाजशा च पडताळून पाहू शकतील. पण माझ्या अ पमतीला, हे मत खरे असणे 
संभवनीय वाटते. मंुबईसारख्या शहरात त्या तऱ्हेचा वे यावगर् िंहदु थानात ि िटश अंमलापूवीर् असण्याचा 
संभव कमी होता. कौिट याने आप या अथर्शा ात गिणकाचें व त्याचं्या यावसाियक काय ाचें उ ेख 
केलेले आहेत. परंतु त्या गिणकाही आजच्या औ ोिगक व बकाली शहरातील वे याचं्या दजार्च्या 
असतीलसे वाटत नाही. मराठी िरयासतीत तर आजच्या सारखी वा कौिट याच्या काळच्या सारखी चंड 
शहरे न हतीच. पुण्याच्या ऐन वैभवकाळी—नाना फडणिवसाच्या काळी—पुण्याचा उ ेख एका इंगर्ज 
वकीलाने  ‘A big Village’ (एक मोठे खेडे) या श दानंीच केलेला आहे. अशा खे ात ीमंताचं्या उदार 
आ याला पातर् झाले या — रमण, िचमण, साळू, मैना बकुळा— अनेक अस या तरी पुण्यात मंुबईसारखी 
कादेंवाडी, फोरस रोड वसण्याएवढी अनोळखी बकाली व ती असणे शक्य न हते. मंुबईसारखे 
कारखानदारीचे आिण आंतररा टर्ीय दलालीचे शहर इंगर्जानंी वाढीला लाव याबरोबर ातंो ातंीच्या 
हरहु री लोकां माणेच कलाविंतणी आिण वे याही येऊन दाखल झा या. 
 

पण वे या यवसायाच्या उ ाटनाच्या—वा उ ाटन—संक पाच्या, आजच्या ‘पुरोगामी’ काळात 
कलाविंतणी, रक्षा आिण वे या यातील फरकही प  करून सािंगतला पािहजे! 
 



 

अनुकर्मिणका 

लग्न न करता गाणे, नाचणे इ. कला िशकणाऱ्या व एखा ा धिनकाच्या आ याने राहणाऱ्या 
ि याचंा एक वगर् िंहदु तानात ाचीन काळापासून आहे. अशा ि यानंा कुलीन लोकाचं्या िकत्येक 
समारंभात व त्यक्ष देवाच्या देवळातही परंपरागत आिण समाजस मत असे थान आहे. त्याचंा ‘उ ार’ 
करण्याची भाषा ि िटश काळापूवीर् तर िनघणे अशक्यच होते. इितहासकाळातील दुसरा समाजमान्य वगर् 
हणजे ‘रक्षा’ंचा अथवा ‘रखे याचंा’ शहाजी राजे याचंा ‘रक्षापुतर्’, बाजीराव साहेबाचंा ‘रक्षापुतर्’, यासारखे 
उ ेख ऐितहािसक कागदपतर्ात लाजत लपत, शरिंमदेपणाने येत नसून राजरोस येत असतात. शहाजी 
राजाचंा रक्षापुतर् िहरोजी फजर्द िव ासू सेवक हणून िशवाजी महाराजाबंरोबर औरंगजेबाच्या दरबारात 
गेला होता. आिण मुदर्ासादृ यामुळे त्याचंा ‘Double’ ‘सदृशाकृती’ हणून संकटकाली िशवाजीच्या 
संरक्षणाला त्याचा उपयोगही झालेला िदसतो. बाजीरावाचा रक्षापुतर् समशरे बहा र पेशवेकुलीन ीमंत 
पुतर्ाबंरोबर पािनपतच्या रणागंणावर िगलच्यािंवरु  लढला, हे िस च आहे. म तानीच्या िजवतंपणी 
ितचा व बाजीरावाचा शिनवारवा ाने िकतीही दु वास केला असला, तरी ितच्या प ात ितचे 
िहरण्य ा ही होत असे व सुवािसनीला चोळीबागंडी िदली जात असे, असा उ ेख सापडतो. ितला 
पेशवे—कुटंुबातील मंडळींनी अटकेत ठेवली, ते हा ‘समन्वयवा ा’ंचे जणू आ —पुरुष जे थोरले शाहू 
महाराज, त्यानंी िदलेला फैसला नमुनेदार आहे. ते हणाले, "ज्याचे माणूस त्याच्या वाधीन करा!" त्या 
काळात अशा ‘रक्षाबधंना’ला राजमान्यता होती, हेच या ऐितहािसक फैस यात नमूद झाले आहे, असे 
हणता येईल. शाहू महाराजाचं्या या उदार धोरणाचे नवल करण्याचे कारण नाही. शाहू महाराजाचं्या 
प ात त्याचं्या रक्षा खुषीने सती गे या; तर त्याचं्या राणीवर राजकीय आिण धािर्मक ‘ ेशर’ आणावे लागले! 
हो! आणखी एका मुक्या जीवाने सहगमन केले!—महाराजाचं्या त्या इमानी कुत्र्याची समाधी आजही 
माहुली येथे कृ णातीरी पाहावयास सापडेल.  
 

पण रक्षाचं्या (अथवा रखे याचं्या) राजमान्यतेवरून आिण एकिन ेवरून या सवर् ऐितहािसक 
हकीकती आठव या व थोडे िवषयातंर झाले. मुख्य गो  ती ही की, या रक्षा हणजे एका अथीर् उपि या 
िंकवा लग्निविधिवहीन भायार्च असत. िचनी सािहित्यक—तत्त्ववे ा िलन यटूागं, याने या संबंधात एक 
गमतीदार अिभ ाय यक्त केला आहे. तो हणतो, "A wife without children is a mistress and a 
mistress who has children is a wife" (ठेवले या ीला अपत्य ा ती झाली की, ितला पत्नीच हटले 
पािहजे; आिण लग्नाच्या बायकोला मुले झाली नाहीत—वा टाळले!—की ितच्यात आिण रखेलीत फरक 
नाही!) िलन युटागं याचं्या अिभ ायाशी मी सहमत नाही. तथािप भारत आिण चीन या दोन्ही पौवार्त्य देशात 
‘रक्षा’ अथवा Concubine या सं थेला ायः सारखाच दजार् होता, हे चीनसंबंधीचे वाङ् मय वाचणाराना 
सागंावयास नकोच. इंग्लंड आिण ान्स या दोन देशाच्या इितहासात िकत्येक राजाचं्या रक्षाचंी नाव ेआिण 
ऐ यर् नमूद झालेली आढळतील. अथार्त पा ात्य िखर् ती राजाचं्या वैवािहक जीवनाची ही दुसरी बाजू 
लक्षात घेतली, हणजे त्याचं्या एकपत्नीकत्वाच्या खरतेने िदपून जाण्यासारखी ि थती नाही हे लक्षात 
येते. जी ि थती राजेलोकाचंी तीच कमी—अिधक माणात सरदारदरकदाराचंी आिण अथार्त आधुिनक 
लक्षाधीशाचंी! स ा आिण संप ी या दोन नगाचं्या आड ज्याचें जीवन सुरिक्षत आहे, त्याचं्या 
एकपत्नीकत्वाचा अथर् कोणत्याही देशात बराच अघळपघळ असतो. पूवीर्च्या युगात ीमंतीबरोबर अथवा 
खानदानीबरोबर मनु याला समाजात आिण राजदरबारात मान्यता येई. अथार्त या मान्यतेमुळे िकत्येक 
जबाबदाऱ्याही येत. आजच्या युगातील एक नवा चमत्कार अथवा Phenomenon असा आहे की, येथे 
खानदानीिशवाय ीमंती नजरेस पडते! अथार्त जुन्या युगातले ीमंत स ेच्या जोरावर जेवढी अनीती 
पचवीत, तेवढीच आजच्या भाडंवलशाही युगातले ीमंत, उपरेपणाच्या अथवा कुलहीनतेच्या जोरावर 
पचव ूशकतात! 



 

अनुकर्मिणका 

 
मुख्य मु ा हा आहे की, अशा ि थतीत एकपत्नीत्वाचा कायदा आिण वे याचं्या उ ाटनाचा संक प, 

यानंा अथर् िकतपत आहे? आिण या दोहोनाही, पुढच्या दारी ‘छीः थूः’ करून मागच्या दाराने आत घेणे 
एवढाच अथर् असेल, तर जुनी नीती आिण नवी नीती, जुने जनानखानेवाले राजे, आिण नवे नाइटक्लबवाले 
लखपती यातं फरक काय? आिण न या काय ानंी वतर्मानपतर्ी गितवादा यितिरक्त साधले तरी काय? 
या संबधंात एक पुढारले या देशातील िनयतकािलकाची आजच्या लंडनसंबंधी साक्ष मोठी बोलकी आहे. ते 
िनयतकािलक हणते— 
 

"Since girls were driven off the streets four years ago, they have taken to advertising 
their services in shopwindows as "masseuses" "models" or “French teachers" London’s 
booming strip-tease Parlours offer some of the crudest live pornography to be seen publicly 
in Europe. Its parks in summer are pre-empted by couples who aren’ just necking." 
 

या उताऱ्याने येथे श दशः भाषातंर देणे मी अनेक कारणानंी टाळतो. पण त्याचा मतलब असा 
सागंता येईल की, वे या यवसाय बदं के यावर त्याच ि या दुकानातून ‘मसाज’ अथवा मदर्न करणाऱ्या 
पिरचािरका हणून िंकवा िचतर्काराचं्या मॉडेल हणून िंकवा च िशिक्षका हणून आपली जािहरात करू 
लाग या. लंडनमधील नग्न ाय सुंदरीनी गजबजले या क्लब  इतकी चालती बोलती गर्ा य लिगक िचतेर् 
साऱ्या युरोपात अन्यतर् िदसणार नाहीत. उन्हा यात लंडनमधील पाकर्  ेमी युगुलानंी आधीच ‘िरझ हर्’ 
केलेले असतात—आिण ती युगुले केवळ चुबंनािंलगनावर थाबंतात असेही न हे! 
 

अथार्त हे सवर् ‘लंदनरह य’ अमेिरकेन सा तािहकात आलेले अस याने, त्यातून ‘अितशयोक्ती’ 
हणून काही ट े  बाद केले पािहजेत. त्येक देश दुसऱ्या देशाची नीितम ा िशिथल आहे असे मानतो, हे 
आपण आप याकडेही पहातो. या सोव या अहंकाराब ल अथवा "Prudery" ब ल इंग्लंडची िवशषेच 
ख्याती अस यामुळे, इंग्लंडच्या अ तू िछदर् सापडले की, इतर रा टर्े त्याच्यावर तुटून पडणे वाभािवक 
आहे. तथािप ज्या इंगर्जी स येतेच्या धसक्याने आमच्याकडील सुधारकानंी ी-पुरुषाचं्या िंपढऱ्या 
झाकण्याची तरतूद करण्यापासून ते सक्तीने एकपत्नीकत्व लादण्यापयत सवर् धावपळ केली; त्या इंगर्जी 
स यतेची हकीकत एकंदरीत आधी हट या माणे आहे! 
 

पण इंग्लंडच्या आजच्या लिगक नीतीब ल चुकीचा गर्ह िनमार्ण केला जाऊ नये हणून एक गो  
सािंगतली पािहजे. ‘दुरु त वतर्नाब लचा’ इंग्लंडचा तोरा जसा वृथा होता, तसा अलीकडेच इंग्लंडच्या 
धानमंडळातील एका महत्त्वाच्या पदािधकाऱ्याब ल चारी खंडाच्या वृ पतर्ानंी केलेला गवगवाही वृथाच 
होता. लॉडर् मेकॉले याने बायर  संबधंाने िलिहताना तऱ्हेवाईक थ ा केली आहे. तो हणतो, मोठमोठा या 
अनैितक भानगडींच्या वळेी झोपून राहून, मध्येच एखा ा क्षु क वैयिक्तक मादाची जाहीर िंधड काढणे, 
हा इंगर्जी नीतीचा िरवाजच आहे. इंग्लंडच्या िमिन टर्ीमधील एका अँग्लो-इटािलयन लॉडर्ने, ‘ ॉडेल’ 
हणून िचतर्कारापुढे ह या त्या व ात (वा व ािवरिहत!) बसणाऱ्या एका पोरसवदा ीशी रंग केला, ही 
गो  मोठीशी अघिटत आहे असे न हे. कोणत्याही देशातील ीमंत आिण सुखव तु वगर् कोणत्या ना 
कोणत्या चैनबाजीत गुरफटतोच. लॉडर् ो यमूोच्या करणात ि िटश धान मंडळातंीलच एकाने 
हट या माणे "It is harder for the rich or the relatively secure to be pure." अशा ि थतीत १९६३ 
मध्ये आपले उ ोग व आप या जबाबदाऱ्या साभंाळून िशवाय एखादी कािमनी साभंाळणाऱ्या एका 



 

अनुकर्मिणका 

तलवारबहा र लॉडर्च्या खाजगी जीवनाची चचार् जगातील सवार्त ज्ये  आिण िति त लोक- ितिनधी 
सभेत होण्याचे कारण काय? पण या ेम करणाची वा शृगंार करणाची चचार् केवळ त्या देशाच्या 
पालर्मटमध्ये होऊन थाबंली नाही. इंग्लंडच्या व अमेिरकेच्या वृ पतर्ानंी हा जणू राजकीय कर्ािन्तकारकाचा 
खटला अस या माणे त्याची तपशीलवार सिचतर् हकीकत छापून, सू म धमार्धमर् व कमार्कमर् चचार् केली! 
आिण त्याहूनही मूखर्पणाचा आिण गुलामी अनुकरणाचा कार हणजे, आमच्या भारतीय-इंगर्जी व 
देशभाषीय-वृ पतर्ानंी पाच हजार मलैावरील देशात ायः वे यागृहातच घडले या या भानगडीला जणू 
वतःच्या देशातील राज्यकर्ान्तीइतके महत्त्व िदले! 

 
इंग्लंडमधील या लॉडार्च्या यिभचारी चैनबाजीब ल ओरडा करण्याचा अिधकार फार तर 

दोघानंाच होता. एक हणजे त्या लॉडर्ची पत्नी; आिण दुसरा हणजे ज्या िमिन टर्ीत लॉडर् ो यमूो होता 
त्या िमिन टर्ीचा मुख. पण मकॅिमलनचा तरी संबंध या भानगडीमुळे राजकारणाची जबाबदारी टाळली 
गेली तरच! वा राजकारणाचा दजार् खालावला तरच! लॉडर् ो यमूोची पत्नी—मूळची एक नटी या 
करणात फारच संयमाने वागलेली िदसते. अथार्त संभा य ‘िफयार्दी’ यक्तीपैकी एका यक्तीचा न 
िमटला. मुख्यमंत्र्याने लॉडर् ो यमूोच्या िढ या वतर्नाची दखल घेणे आणखीही एक कारणाने अत्यंत जरूर 
होते हे िस च आहे. या करणात अनेकानंा भोवले या िकर् टाइन कीलरशी आणखी एका परकीय 
विकलातंीतील अिधकाऱ्याचंाही संबधं होता. अथार्त इंग्लंडसारख्या तालेवार रा टर्ाचा यु मंतर्ी केवळ 
शील  ि याचं्या संपकार्तच गुरफटला होता असे न हे, तर राजकीयदृ ा तो गाफील आिण अजागळ 
(Naive and negligent) होता. कोणत्याही मंत्र्याने िंकवा मुत्स ाचे कामजीवन रा टर्ीय सुरिक्षततेला िछदेर् 
पाडू लागले, तर ते त्याच्या खाजगी मालकीचे राहू शकत नाही. आिण हणूनच ि टनच्या यु मंत्र्याला 
मुख्य धान कानिपचक्या, वा अधर्चदंर् देत नाही, असे पािह यावर िवरोधी पक्षाच्या हॅरो ड िव सनला या 
कंुटणखान्यात डोकवाव ेलागले. आिण मग जी गो  मंितर्मंडळाच्या दारे लावले या खोलीतच िन तरली 
जाण्यासारखी होती, ती चवा ावर आली. 
 

इंग्लंडमध्ये नुकत्याच गाजले या या अनंगरंग कारचा उ ेख या लेखात करण्याचे कारण आता 
सािंगतले पािहजे. ज्या गो ी कोणत्याही देशातील ीमंत व स ाधारी वगार्च्या बाबतीत नवीनही नाहीत की 
अपवादात्मकही नाहीत त्या जणू जगाच्या इितहासात थमच घड याइतका त्याचंा बोभाटा केला जावा, 
याचे इंिगत काय? याचे इंिगत हे की, जुन्या जमान्यात राजेरजवा ाचंी चैनबाजी राजेरजवा ासंारखीच 
चालत अस याने, ितचा चवाठा होत नसे. राजाचं्या आिण लॉडार्ंच्या रक्षा त्यानी बाधूंन िदले या वा ात, 
ायः  उपि यासंारख्या रहात. त्याचं्याकडे वदेशातील ितपक्षाचा मनु यही येणे कठीण, मग पररा टर्ाचं्या 
विकलातंील माणूस िफरकेल कसा? या करणात ि टनच्या मंितर्मंडळातील एक लॉडर् मंुबईच्या िंकवा 
न्ययूॉकर् च्या एखा ा शिेटया माणे फाटक्या लोकाचं्या बाहेरख्यालीत सामील झाला, ही गो  ‘नवीन’ आहे. 
इंग्लंडमधील एका वृ पतर्ातील तंभ लेिखकेने यासंबधंात हाच अिभ ाय यक्त केला आहे. लॉडर् 
ो यमूोचे करण नैितक व रहाता राजकीय काझाले, हे सहज कळू शकते; परंतु अशा नाजूक राजकीय 
करणाला एखा ा िसनेमा नटीचे ेम करण समजून त्याची जािहरात आिण त्यातून ा ती करण्याचे 
इंगर्जी वृ पतर्ानंी का ठरिवले, हे मातर् कळत नाही. "आमचे लॉडर् आिण आमचे मंतर्ी एर ही सोवळे आहेत" 
असे सूिचत करण्याकिरता या एकुलत्या एका करणाचा बोभाटा केला, असे तर नाही ना? पण पिरणाम 
मातर् उलट झाला! आिण इंग्लंडमधील अनेक ब ा धडाचं्या भानगडींची जाहीर उजळणी झाली. 
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" ो यमूोच्या करणासारखी करणे ही अपवादात्मक होत; इंगर्ज जनतेच्या मनाला त्यामुळे ध ा 
बसतो" हे स ग इंगर्जी वृ पतर्ानंा का कराव ेलागले; हे पहाण्यासारखे आहे. आ ही एकपत्नीकत्व हेच तेवढे 
नैितक समजतो, बहुपत्नीकत्व हे पाप मानतो हे पिहले ढ ग; चालर्   द सेकण्डच्या काळात लोकस मत 
असलेली रक्षाप ती ही मागासले या समाजाची प त होय; आजच्या पुढारले या जगात ‘रक्षा’ उफर्  
‘िम टर्ेस’ ठेवणे हे आ ही भयंकर मानतो, हे दुसरे ढ ग. आजच्या समाजात वे यानंा थान नाही; हे ितसरे 
ढ ग होय. आिण लॉडर् आिण कॉमनर हा भेद आजच्या इंग्लंडमध्ये न  झाला आहे, हे चौथे ढ ग होय. ही 
सवर् ढ गे साभंाळण्याचा पिरणाम झाला की, िपढीजाद मुत्स ी हणून गाजले या ि टनच्या यु मंत्र्याचंी 
अधर्शै या भोगणाऱ्या ीकडे हवा तो मनु य पैशाच्या जोरावर येऊ शकला! असा कार फक्त ‘पुढारले या’ 
रा टर्ातच होऊ शकेल. मागासले या रा टर्ात ीमंताचंी चैनबाजी लपिवण्याची गरजच नस याने, ीमंत 
लोकाचं्या उघड रक्षा असत. आिण त्या उघडपणे त्याचं्या अस याने ‘रक्षा’च असत, ‘वारयोिषता’ बनत 
नसत; व त्या यजमानाच्या आिण रा टर्ाच्या िजवावर उठण्याचा संभव नसे. 
 

पिह या बाजीरावापासून बहुतेक सवर् पेश याचं्या रक्षा होत्या. इतकेच काय पण नानाच्या वळेेला 
पुण्यात बरेच िदवस रािहले या अिववािहत इंगर्ज विकलाने (मलेॅट साहबाने) एक मुसलमान बाई ठेवलेली 
होती. वतः नाना फडणवीसाचेही िववाहबा  ेमसंबधं होते अशा वदंता आहेत. परंतु जुन्या आिण 
मागासले या मराठेशाहीतील या सवर् कामजीवनाचा बाजार झालेला िदसत नाही. नानासारख्या 
पाताळयंतर्ी माणसाला ि याचं्या ारे इंगर्जाचंा वा िनजामाचा घरभेद करता आ याचे नमूद नाही. उलट 
रक्षाचं्या आिण कलाविंतणींच्या यजमानिन ेच्याच न हेत, तर रा टर्िन ेच्याही हकीकती नमूद आहेत. 
 

सवाई माधवरावाच्या लग्नात (की मंुजीत मरत नाही!) िनजामाकडील एक ख्यात नतर्की 
नृत्याकिरता पुण्यात आली होती. ितचे नृत्य चालू असता नाना फडणिवसासह सवर् दरबारी, मानकरी, 
मुत्स ी हजर होते. नृत्याच्या आवशेात ितच्या ग यातील बहुमोल मोत्याचे पडे सुटून त्यातील मोती खाली 
ओघळले. ेक्षकातील कोणा सरदाराने त्या गो ीकडे या हैदर्ाबादी कलाविंतणीचे लक्ष वेध यावर, ते मोती 
वचेण्याऐवजी ितने केलेले उ र पहाण्यासारखे आहे. "आमच्या राज्यात खाली पडलेले मोती वचेण्याची 
रीत नाही"! असे ती हणाली! ितने केलेला हा ‘ टंट’ पूवर्िनयोिजतही असेल. पण पेशव ेदरबार आिण 
िनजामाचा दरबार याचं्यामध्ये असले या वािभमानयुक्त पधची कदर, िजला आज आपण ‘वे या’ हणू, 
अशी नतर्कीही िकती करीत होती, हे पहाण्यासारखे आहे. ितच्या हैदर्ाबादमधील ‘कोठी’त गोिंवदराव काळे 
िंकवा अन्य कोणी पुणेरी मुत्सदी जाऊन िनजामाचा भेद काढील, अशी काय ा लागून गेली होती? 
 

यजमानाबरोबर स ी जाणाऱ्या, वतःच्या राज्याचा लौिकक वाढिवण्याकिरता मू यवान 
मौिक्तकहारही न उचलता तसाच पडू देणाऱ्या, रक्षा व कलाविंतणी ज्या जमान्यात होत्या, त्या जमान्याला 
मागासलेला हणून आपण आज खुशाल नाक मुरडाव,े पण बाजीरावाची म तानी आिण ही हैदर्ाबादी 
नायकीण, या कायमच्या गे या; पण त्याचंी जागा कडक एकपत्नी ताने भरून काढली, असे मातर् िदसत 
नाही! लंडन काय िंकवा िद ी काय, सवर् पुढारले या राजधान्यात, आज इमानी कलाविंतणींची जागा जर 
बेइमान ‘कुलीन’ ि यानंी घेतलेली असेल, तर आजचे युग पुढारलेले हणणे मला तरी कठीण वाटते. 
‘बेइमान कुलि या’ या श दसंिहतेचा अथर् प  केला नाही, तर माझे पुरोगामी िमतर् रागावतील, हणून 
थोडा खुलासा करतो. िम  कीलर ही देखील ‘आपण वे या नाही’ हे त्वषेाने सागंते, आिण ‘ती वे या आहे’ 
असे कोटार्त िस  झालेलेही िदसत नाही. हणून ितला कुल ी हणणे ा त आहे. अ   ितच्याकडे 
पररा टर्ाच्या विकलातीतील मुत्स ीही येऊ शकत अस याने. िनदान पेशवाई आिण िनजामशाहीत तरी ती 
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इमानी ठरली नसती! हणून या दोन जमान्यातं या िववाहबा  संबधंाच्या ि यानंा मी अनुकर्मे ‘इमानी 
कलाविन्तणी’ आिण ‘बेइमान कुलि या’ असे दोन श द वापरले! 
 

वे या यवसायाचे उ ाटन करून सवर् वे याचंी लग्ने लावनू देण्याची उमेद बाळगणारे आमचे 
पा यात्यिश य सुधारक काहीही हणोत, मला तर असे वाटते की, समाजाला धोका उघड आिण 
समाजमान्य वारयोिषतापेंक्षा संशियत कुलीनतेच्या कीलरसदृ य ि याकंडूनच अिधक आहे. तसेच 
यक्तीला आिण धमार्ला शीलाचे केवढेही महत्त्व असले, तरी समाजाला महत्त्व शीलापेक्षा अ चेू अिधक 
आहे. जुन्या ीमंताचें शील िन कलंक नसूनही ते अ दूार असत. याचे कारण त्याचंा ज्या वारागंनाशंी वा 
रक्षासंी संबधं येई, त्यानीही कुलीनता सोडलेली असली तरी लाज आिण अ  ूसोडलेली नसे. इंग्लंडमधील 
आजच्या िवलासगृहाच्या ज्या हकीकती वृ पतर्ातूंन आ या आहेत, त्यावरून असे िदसले की, त्यात 
रमणाऱ्या ी-पुरुषानंी अ हूी सोडली होती. अशी िवलासगृहे ज्या पा ात देशात न याने थापन होतात त्या 
देशानंी वे या यवसायाचे उ ाटन के याची आिण एकपत्नीत्वाचा कायदा अस याची बढाई मारणे िकतपत 
समथर्नीय आहे हा एक नच आहे. आिण अशा देशाचें कायदे डोळे िमटून पत्करणाऱ्या भारताच्या गतीची 
ग्वाही िकतपत देता येईल हाही एक नच आहे. 
 

भा 
िदवाळी १९६३, प.ृ २५ ते २९, ३६ 
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७ 
नवी नीती कोण थापू शकेल? 

 
ज्याची ‘नवीन’ ठरण्याची धडपड आहे आिण ज्याला ‘जुने’ ठरण्याची भयंकर धा ती वाटत आहे, 

अशा कोणाही लेखकाशी थोडा वळे संभाषण करा, ‘जुनी मू ये ढासळत आहेत’ हे त्याच्या ेचे पिहले सूतर् 
आहे, असे आढळून येईल. अथार्त मू य हणजे काय, आिण ती ढासळतात हणजे काय होते, हे त्याला 
सागंता येईल असे नाही पण सामान्यपणे जुने आचारिवषयक िनबध त्याला अथर्शून्य वाटत आहेत, असे 
त्याच्याशी थोडे अिधक बोलणे के यावर आढळून येईल. सामािजक िनबध हणजे मुख्यतः दोनच के्षतर्ात 
आढळतात. एक के्षतर् ी-पुरुषिवषयक नीतीचे आिण दुसरे हणजे समाजातील उ नीच भावाचे. या दोन्ही 
के्षतर्ातले िनबध भाडंवलशाहीमुळे तकलुपी झाले आहेत आिण ‘महायु ामुळे उघडे पडले आहेत’ असेही तो 
ितपादील. पण एक लक्षात ठेवा! दोन महायु े होऊन गेली आहेत! मध्येच धमकावणीच्या सुरात तो 
तु हाला बजावील! 
 

वा तिवक मराठी वाङ् मयात मू याशंी जी झटापट झालेली िदसते ितचा संबंध महायु ाशी 
काडीचाही नसून ॉईड आिण रसेल याच्या लिगक िवषयावरील िलखाणाशी आहे. या दोघाचंी मते सारखी 
आहेत असे न हे; पण मराठीत थमतः अशा िवषयावर तळमळीने िलिहणारे कै. र. ध . कव याचं्यावर या 
दोघाचं्याही मताचंा खराखुरा व खोल सं कार होता. समाजाने लादलेला वा यक्तीने वीकारलेला संयम 
ढ गीपणाचाही होय आिण हािनकारकही होय, हे क यार्ंचे पालुपद असे. अथार्त लिगक वैराचार हा सदगुण 
होय, असे कवही हणू धजत न हते. मग रसेल, ॉईड आिण र. ध . कव याचं्या शा ात सदगुण तरी 
कोणते मानलेले आहेत? अथार्त लिगक िवचार व वतर्न याचं्या के्षतर्ातही हे लोक ामािणकपणा हाच सवार्त 
मोठा सदगुण मानतात. 
 

पण ामािणक कोण आिण अ ामािणक कोण हे ठरिवण्याचा ह  मातर् हे ‘ ामािणक’लोक 
वतःकडे घेतात! अथार्त जो कोणी संयमाच्या गो ी करील तो ढ गी होय असा िनदान कव याचंा तरी 
िस ातं होता. ामािणकपणाच्या या सपा ात त्यानंी िववकेानंद आिण गाधंी यानंाही लिगक संयमाच्या 
बाबतीत ढ गी ठरवनू टाकले होते! संयमाच्या अशक्यतेब लची क यार्ंची ही दुदर् य ा पाहून एक 
ऐितहािसक संग आठवतो. लैलाच्या ेमाने पागल झाले या मजनूची आिण त्याच्या मुलखाच्या शहाची 
गाठ पडली. ते हा तो शहा त्याला हणाला, ‘अरे नादान, लैलाब ल तुझी जेवढी िन ा आहे तेवढी जर 
खुदाब ल असती तर ‘बशर क्या? फिर तोसे भी तेरा दजार् बडा होता!’ (माणसाच्या कथा काय? 
देवदूताहुनही तुझा दजार् मोठा झाला असता!) कै. कव याचं्या लिगक वैरतेब लच्या िन ेसंबधंीही मला 
हेच हणावसेे वाटते! 
 

ॉईड सं दायाने वाङ् मयात मनोिव ेषणाच्या रूपाने काय नवीन आले असेल ते असो; तरुण 
यक्तीच्या मनात मातर् अराजक माजवले खास! ताित्त्वकदृ ा त्यानंा आचारावरील िनबध खोटे आिण 
यथर् वाटतात. पण यावहािरकदृ ा मातर् त्यानंा तेच िनबध पाळाव ेलागतात. यामुळे जे िनबध पाळणे 
मागच्या िपढीला एक पहृणीय ध्येय वाटत असे. तेच िनबध आजच्या िपढीला एक िनरथर्क अडगळ हणून 
पाळाव ेलागतात. (अि य गो ीची चीड यापेक्षा ि य गो ीवरील ेम महत्त्वाचे. कारण अशा ेमातूनच व 
उदारपणाच्याच वृ ीतून नविनिर्मती होऊ शकते.) या पिरि थतीत हे लोक वाङ् मयाच्या रूपाने सामािजक 



 

अनुकर्मिणका 

बडंाची व अराजकाची भाषा बोलू लागले, तर नवल नाही. अशा लोकानंाच ‘संत त िपढी’ (Angry 
generation), ‘बीटिनक’, इ. नाव े ा त झाली आहेत. हे लोक न या नीतीच्याही गो ी कधी कधी करतात. 
िंकबहुना ‘नवनीती’ हा श द मराठीत तरी ‘नवका य’ या श दाहूनही जुना आहे. पण हे लोक ‘नवी नीती’ 
िनमार्ण करू शकतील काय? 
 

मला तरी वाटते, ते ‘नवी नीती’ िनमार्ण करू शकणार नाहीत! नवका य िनमार्ण करतानाही 
ज्याचं्या नाकी ‘नव’ आले ते नव नीती कसची िनमार्ण करतात! पण हा न केवळ या न या ‘संत त 
िपढी’च्या बकवासाचा आहे असे न हे. यातला ताित्त्वक भाग अिधक महत्त्वाचा आहे. कुणी राजकीय बडं 
करो की वाङ् मयीन बडं करो. मी त्याचा वकूब एका नावरूनच ठरवीत असतो. तो बडंवाला कशावर 
आिण िकती िचडला आहे, यावरून त्याचे बळ ठरणार नाही; तर तो कशावर ेम करतो, कशाकिरता तो 
मरायला तयार आहे, यावर त्याचे बळ ठरत असते. िनबधावर िचडणारे लोक ‘नवी नीती’ िनमार्ण करू 
शकणार नाहीत. कारण जोपयत ते समाजात आहेत तोवर त्यानंा चडफडत का होईना िनबध पाळाव े
लागतील. पण त्यानंा काही ि य आहे की नाही हा न अिधक महत्त्वाचा आहे. नवकवी असोत, की 
नवनीितवादी असोत, ते िबचारे कधी आप या ि य गो ीसंबधंी ेमाने बोलताना मला आढळलेच नाहीत! 
अि य गो ीसंबधंी चडफडतानाच काय ते आढळले. पण त्याच्या तत्त्व ानात ेम हे मू य मानलेले नसले, 
तरी आपण मातर् त्यानंा समजावनू घेताना ेमाचाच वापर केला पािहजे! अ   अगदी ेमाने या मंडळींना 
समजावनू घ्यायचे ठरवले, तर याचं्या या आकर्ोशात काही ‘धनमू ये’ काही (positive values) सापडतात 
का? 
 

वातंत्र्य आिण ामािणकपणा ही त्यानंा मान्य असलेली दोन मू ये असावीत, असे मी भीतभीतच 
हणतो! पण ही सु ा माझ्या मते ‘ऋण मू ये’ िंकवा ‘Negative’ मू येच आहेत. माझ्या मनात दु  िवचार 
आला आिण मी तो मोकळेपणाने कबलू केला; मी दुसऱ्याची हानी िंकवा िंहसा केली, आिण दुसऱ्यालाही 
तसे करण्याचे वातंत्र्य आहे असे हटले, तर यातून फळ काय? वतंतर् आिण ामािणक अशा मूखार्ची 
हाणामारी आिण आत्मनाश एवढेच फळ मला तरी िदसते. 
 

जुन्या कृितर्म आिण बंधनात्मक नीतीला ध ा देणाऱ्या लोकानंी त्यापेक्षा काही तरी े  मू ये 
आणली तरच ते नवी नीती थापू शकतील. नैितक उदारपणा, मनाचा थोरपणा हे ते े  मू य होय. पण 
नवका य आिण नवनीती याचंा झडा उभारणाराजंवळ या मू याचा थबही नाही! त्याचं्या इतके असिह णु, 
संकुिचत आिण अनुदार लोक जुन्या सोव या लोकातंही सापडणे कठीण. खरे हणजे या मंडळानंी नवी 
सां दाियकता आिण नवा सोवळेपणा उत्प  केला. बडंखोरी, ेष हे े  गुण न हेत, कारण त्या गुणातं नवी 
रचना करण्याचे सामथ्यर् नाही. ेम आिण उदारपणा हे े  गुण होत, तेच नवी िनिर्मती करू शकतात. 
 

ॲिर टॉटलने ‘magnanimity’ हा सवार्त े  स  गुण मानला तो उगीच न हे. ज्याचं्याजवळ 
अिधक औदायर् तेच नवी नीती थापू शकतील, आिण ज्याचं्या अंगी ेम करण्याची े तर शक्ती असेल तेच 
नवका य िनमार्ण करू शकतील! 
 

केसरी 
२७ े ुवारी १९६६ प.ृ ४ 
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८ 
िचतर्पटातंील चुबंन 

 
सुमारे पंचवीस वषार्पूवीर्ची हकीकत. ‘राक्षसिववाह’ ही माझी कादंबरी नुकतीच िस  झाली 

होती, माझे एक संपादक-िमतर् मंुबईच्या वासात ती वाचीत बसले होते. सािहत्य आिण सािहित्यक 
याचं्याकडे संशयी नजरेने पाहणारा एक अधर्िशिक्षत वासी, त्या संपादकाच्या समोरच्याच सीटवर बसला 
होता. ‘रा-क्ष-स-िव-वा-ह!’ हे श द वाचताच, थडर्क्लासच्या वासाने आधीच थोडे चढलेले त्याचे िप  
आणखीच भडकले, संपादकाचं्या हातातील पु तक परवानगीिशवाय ह तगत करण्याचा यत्न करीत 
वाशाने िवचारले- 

 
‘राक्षसिववाह?- हणजे हो काय? काही कादंबरी आहे वाटत?’ 

 
संपादक सोयीचे पडेल ते हा घुमेपणाने पाघंरूण घेणारे होते. ते पु तकातून डोके न काढताच 

हणाले, ‘हंू कादंबरी!’ 
 

‘अहो पण ‘राक्षस’-िववाह हणजे काय? एवढे काय झाले काय?’ 
 

‘तसे काही िवशषे नाही. पर पराशंी ज्याचंा भरपूर पिरचय नाही, अशा वधूवरानंी एकमेकानंा शरीर 
अपर्ण करणे हणजे रानटीपणा आहे, असे या कादंबरीत रंगवले आहे’, संपादकानी मु ाम िखजवण्याच्या 
हेतूने मनमोकळा खुलासा केला. 
 

तु ही काहीही हणा साहेब! पण तु हा सािहित्यकाचंी डोकी काही ितरपीच चालतात बघा! कसला 
पिरचय, अ    कसले शरीर अपर्ण? अहो मला आता चार-पाच मुले आहेत–पण तु हा कादंबरीकाराचं्या 
याख्ये माणे आ हा नवराबायकोचा ‘पुरता पिरचय’ कुठे आहे?.... असे हणून तो वासी थो ा 
खवचटपणे हसला, अ   समोरच्या बाकावरच्या संपादकाच्या त डाजवळ त ड नेऊन अगदी हलक्या 
आवाजात हणाला, ‘अहो! आ हाला मुलबाळे झाली, संसार छान चाललाय, पण तु ही कादंबरीत ज्याचंी 
वणर्ने करता ते ‘चुबंन’ की कायसे ते आ हाला अजून माहीत नाही!’ 
 

भारतीय िचतर्पट के्षतर्ात अलीकडे ‘चुबंना’ संबधंी जो फेरिवचार चालू आहे, तो पाहून मला ही 
पचंवीस वषार्पूवीर्ची सत्यकथा आठवली. आप या िचतर्पटात चुबंनानंा जागा करून देण्यापूवीर् आमच्या 
‘डायरेक्टर’ मंडळींनी आमच्या जीवनातली चुबंनाची जागा थम थोडी तपासून पाहावी. कारण जी चुबंने 
जीवनात िदसत नाहीत, ती िचतर्पटात रंगवणे हणजे जीवन आिण िसनेमा यात आधीच असलेले अंतर 
वाढण्यासारखे न हे का? 
 

अ   त्या दृ ीने मला हे नजरेला आणायचे आहे की मंुबईच्या गाडीतला तो रुक्ष वासी मानीत होता 
तशी, चुबंने हणजे केवळ कादंबरीतली चीज जरी नसली, तरी या देशात या चुबंनिवषयक परंपरा वगे या 
आहेत, यात शकंा नाही. पा ात्य देशात चुबंनासंबंधीचे सामािजक धोरण बरेच उदार आहे, हे त्याचे 
िचतर्पट पािह याने आता आमच्यातंील अिशिक्षतानंाही ठाऊक झालेले आहे. अथार्त ओ पशर् आिण चुबंन 
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यात ते लोक फरक करतात. गालाला ओठानंी केवळ पशर् करणे. हे त्याचं्याकडे ायः आशीवार्दवजा 
मानतात. गालाचे चुंबन घेण्यात शृगंाराचा संबंध नाही, असे ते लोक मानतात. सुदैवाने हणा की दुदवाने 
हणा आप याकडे हे आशीवार्दवजा चुंबन रूढ नाही. त्यामुळे ौढ यक्तीच्या चुंबनाचा आपण एकच अथर् 
घेतो व हणून जेथे शृगंाराचे नाव नाही, तेथे आप या समाजात चुबंनाची चाल नाही. 
 

पण चुबंनाचाच िवषय चालू आहे, ते हा त्यासंबधंीचा आणखीही एक िनबध आठवला तो सागंून 
टाकतो. वा तिवक लहान मुलाचं्या चुबंनावर एखा ा देशात िनबध असेल अशी कुणाला शकंा येईल का? 
ज्यात संकोच नाही, िनबध नाही, असे मनमोकळे चुंबन हणजे लहान मुलाचें. पण पुण्याच्या एका िवदुषींनी 
जमर्नीतील आपला अनुभव िलहून ठेवला आहे, तो थोडा अजब आहे. तेथील एका कुटंुबाशी घिन  पिरचय 
झा यावर त्यानंी त्यातं या एका गोऱ्यापान गुटगुटीत बालकाचा मुका घेतला. ते हा त्या मुलाच्या आईने 
गंभीर चेहरा करुन त्या भारतीय िवदुषीला सािंगतले "लहान मुलाचें मुके घेणे आ ही अशा ीय व 
आरोग्यिवघातक समजतो. अगदी अपिरहायर्च असेल तर मुलाचं्या गालाचे मुके घ्यायचे; तुमच्या 
िंहदु थानात या सारखे इथे त डात त ड घालून मुके घ्यायचे नसतात!" 
 

ौढ ी-पुरुषाचं्या चुबंनाबाबत आमचे सुधारलेले पा ात्य लोक हे आरोग्यिवषयक िनबध िकतपत 
पाळतात, हे कळायला मागर् नाही! िचतर्पटावंरूनच सागंायचे झाले तर चुबंनापुरती तरी या सुधारले या 
पा ात्यानंा िव ानाची िव मृित होते, असे िदसते! वै ािनक जीवनावर फारशी ा नसले या 
माझ्यासारख्या का यभक्त ेक्षकाला अथार्तच हे पाहून समाधान वाटते! 
 

पण चुबंनासंबंधीचे हे िविचतर् िविधिनषेध तूतर् बाजूला ठेवले, तरी िचतर्पटसृ ीत सुरू झाले या या 
न या चळवळीचे काय? चुंबनदृ यावर आज भारतीय िचतर्पटापुंरती बदंी आहे; पण पा ात िचतर्पटातं 
सरार्स दाखिवली जाणारी चुंबने मातर् सेन्सॉरना मंजूर आहेत, हा िवपिरत न्याय न हे का? हा न्याय. माझ्या 
मते, बा तः वाटतो िततका िवपिरत नाही. पा ात्य लोकाचं्या रोजच्या जीवनात जी दृ ये िदसतात, ती 
त्याचं्या िचतर्पटातं दाखिवली तर गैर नाही. पण आप या जीवनात जी दृ ये एकान्तातही दुिर्मळ आहेत, ती 
िचतर्पटातं दाखिवली तर कलेचे त्यात नुकसान कसले? अशी बहुधा िव ान सेन्सॉर मंडळींची क पना 
असावी. 
 

ज्यानंा िचतर्पटातं चुंबने हवी आहेत, त्यानंा तरी ती जीवनाचे ामािणक िचतर् हणून हवी आहेत 
का? की िचतर्पटाच्या बाजारात चढाओढ हणून हवी आहेत? इंगर्जी िचतर्पटातं चुबंने असतात, हे एक 
त्याचे वरचढ अंग ठरते, हणून आमच्या िनमार्त्यानंा िचतर्पटातं चुंबने घालून ते अिधक चिव  करायचे 
आहेत–असे तर नाही? पण ज्या समाजात चुबंने सवंग नाहीत, त्या समाजाच्या िचतर्पटातं चुबंनाची दृ ये 
घालणे सोपे नाही, हे िनमार्त्यानी लक्षात ठेवाव.े नाही तर दर िचतर्पटातं अकरा गाणी,–पाच गाणी 
‘मध्यातंरा’ आधी अ   सहा गाणी मध्यातंरानंतर! त्यातलाच कार चुबंनाचा हायचा! 
 

मी ही अितशयोक्ती करीत नाही. कारण पा ात्य िचतर्पटातं माझ्या दृ ीने आजच चुंबनाचे थान 
कलात्मक रािहलेले नसून बाजारी झालेले आहे. हणजे काय? आमच्या िचतर्पटातं कुठेना कुठेतरी 
एखा ा बागेचा िंकवा समुदर्काठचा ‘सी े न्  ’ घालून नायक नाियकारूपी घोडवधूवराचंी पाठिशवणी 
दाखिवलीच पािहजे, असे ‘टेिक्नक’ ठरून गेले आहे. तशीच ि थती पा ात्य िचतर्पटातं चुंबनाची झालेली 
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िदसते. फार कशाला? सध्या गाजत असले या िक्लओपाटर्ा या िचतर्पटातली ‘दहा सेकंदी’ चुंबने देखील 
या वगार्तच मोडतील! नुसता अिभनय वाभािवक असून भागत नाही! संगही वाभािवक लागतात. 
 

िचतर्पटातंील चुबंनात मला आणखीही एक अडचण िदसते. िनमार्ते, सेन्सॉर आिण ेक्षक याचंी 
एकमुखी मागणी आहे, अशी क पना केली तरी आमच्या कुलीन नटी या काराला तयार होतील काय? 
 

अथार्तच या नाचे उ र नटीवगार्कडूनच मागवावे लागेल. मला तर आपले असे वाटते की, 
याबाबतीत पुरुष नटानंाही काही घरगुती अडचणी येणे शक्य आहे! 
 

केसरी 
१७ एि ल १९६६ प.ृ ७ 
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९ 
या बहुपत्नीकत्वाचे मूळ आहे तरी कशात? 

 
सुमारे पंचवीस वषार्पूवीर् एका िव ानाचा ि तीय संबंध पुण्यात गाजला होता. वधूवर दोघेही ौढ, 

पदवीधर, व सािहित्यक होते. त्या वळेी त्या िववाहाने फारच काहूर माजले होते. पण त्या काहुराचे कारण 
मातर् मला समजत न हते. सनातनी लोकानंा त्या िववाहािवरु  बोलायला त ड न हते, कारण आप या 
धमार्त व रीितिरवाजात एक बायको िजवतं असता दुसरी बायको करण्याला मुळीच ितबधं नाही. 
सुधारकानंाही त्या िववाहािवरु  बोलायला जागा न हती; कारण ते यिक्त वातंत्र्याचे भोक्ते हणवतात. 
एक पत्नी हयात असताना दुसरी करण्याला सुिशिक्षत लोक अलीकडे जो िवरोध करु लागले आहेत व 
ज्याचे पयर्वसान अखेर काय ात झाले; त्याचे मूळ पा ात्य िखर् ती िवचारसरणीच्या आंध या वीकारात 
आहे. असे मला ते हापासून वाटत आले आहे. 
 

ा गो ीचे पुन्हा मरण होण्याचे कारण अलीकडेच काही मुसलमान ि यानंी आप या 
समाजालाही एकपत्नीकत्वाचा कायदा लागू हावा, अशी मागणी के याची वातार् िस  झाली आहे. 
िंहदुसमाजाकिरता एकपत्नीकत्वचा कायदा करून मुसलमान समाज मातर् त्या काय ातून वगळण्यात 
आमच्या सरकारने आपले दौबर् य कट केले होते, यात शकंा नाही. आता मुसलमान समाजाकडून मागणी 
आ यावरही लगेच त्या समाजाकिरता कायदा होईल असे मला वाटत नाही. कारण हा कायदा नको 
असले या लोकाचंी संख्या त्या समाजात बरीच अस यामुळे सरकार हा कायदा करू धजेल असे न हे. पण 
िंहदु समाजाकिरता हा कायदा आधीच झाला आहे त्यावरून िंहदु समाजातील बहुसंख्य लोकानंा 
बहुपत्नीकत्वाची सवलत न  करावीशी वाटत होती, असा अथर् घ्यायचा काय? बहुपत्नीकत्विवरोधी 
काय ाला िवरोध केला तर आपण मागासलेले ठरू एवढीच त्यावळेच्या मंुबई कायदेमंडळातील बहुसंख्य 
सभासदानंी क पना करून घेतली असावी! 
 

या बाबतीतील खरी तकर् शु  भिूमका कोणती असावी? काय ाने बहुपत्नीकत्व बदं के यास 
त्यामुळे सवर् फायदेच होतील, की काही तोटेही होतील? व तुतः जे हा कायदा न हता ते हाही िंहदंुतील 
सवर् लोक एकाहून अिधक िववाह करीत असत असे न हे. िंहदू समाजात बहुपत्नीकत्वाची  ‘चाल’ होती. हे 
हणणे भ गळपणाचे आहे; िखर् ती लोकां माणे िंहदु लोकात ‘बहुपत्नीकत्वाला काय ाने बंदी न हती’ 
एवढीच खरी ि थती आहे. तसेच िखर् ती लोकात रामासारखे एकपत्नी त जारी होते, ही क पनाही चूक 
आहे. 
 

एक पत्नी हयात असता अन्य ीिवषयी इच्छादेखील न करणे आिण ती िनवतर् यावरही पुन्हा 
िववाह न करणे याला एकपत्नीत्वाचे ‘ त’ हणतात. 
 

पा ात्य िखर् ती लोकात या कडक अथार्ने एकपत्नी त न हते; इतकेच न हे, तर एका पत्नीला 
काय ा माणे सोडिच  ठी िद यावर ती िजवतं असूनही त्यानंा दुसरी करता येत असे. साराशं 
बहुपत्नीकत्वाब ल जो कायदा झाला, त्याच्यामुळे आपण आप याकडे अगदी िचत िदसणाऱ्या 
बहुपत्नीकत्वाचा बंदोब त केला खरा पण त्याबरोबर आप या उ वणीर्यातं अगदी िचतच िदसणाऱ्या 
घट फोटाला खूप मोठी जागा करून िदली! कारण या िखर् ती वळणाच्या काय ापूवीर् एखा ाने दुसरी 
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बायको केलीच तर त्याला लगेच पिहलीला घराबाहेर काढण्याची आव यकता नसे. आज दुसरी बायको 
करणारा मनु य पिहलीला घट फोट देऊन बाहेर काढण्याची कायदेशीर कारवाई करतो! 
 

पािक तानचे एके काळचे पंत धान महंमद अलीखान इंग्लंडमध्ये गेले होते, ते हा त्यानंी नुकतीच 
आप या लेबॅनीज ाय हेट सेकेर्टरीशी आणखी एक शादी केली होती. ‘िववािहत’, िस  माणसाचे 
आणखी एक लग्न हणून त्यावर इंग्लंडमधील वृ पतर्ातही चचार् चालू होती. महंमदअलीना पा ात्य 
िखर् ती नीतीचा बोगसपणा चागंलाच ठाऊक अस याने ते वृ पतर्ाच्या वातार्हरानंा हणाले, "मी जर नवी 
बीबी करून आणताना माझ्या पिह या िब यानंा िन ुरपणे काडीमोड िदली असती, तर तु हा इंगर्जानंा ते 
सुधारलेपणाचे लक्षण वाटले असते. पण माझ्या पूवीर्च्या बायकाशंी पिह याइतक्याच ेमाने वागतो, हे मातर् 
तु हाला मागासले या मुि लम सं कृतीचे लक्षण वाटते! ि िटश लोकाचं्या ढ गी सामािजक नीतीिवषयी मी 
आजवर नुसते ऐकत होतो. आज मला त्याचा अनुभव आला!" 
 

पलर्  बक् या लेिखकेच्या एका चीनिवषयक कादंबरीचा ारंभ एकपत्नीकत्वाच्या इंगर्जी क पनानंा 
चागंलाच ध ा देणारा आहे. चाळीस वषार्ंची एक सुसं कृत िचनी गृिहणी, लग्नाच्या वाढिदवसािनिम  
आहेर हणून आप या पतीला एक अंगव  (Concubine) पाहून देते, असा तो आरंभ आहे! सवर्च ि या 
संसारात सवत इतक्या सहजपणे येऊ देतील असे मला हणायचे नाही. पण वैवािहक सुखासंबधंी आिण 
नीितसंबधंाबाबत इंगर्ज सागेंल तीच क पना वदेवाक्य हणून डोक्यावर घेणारानंी केवळ पु तकातील ि या 
आिण पु तकातील संसार पहाण्याऐवजी डोळे उघडून वतःच्या समाजाकडे पाहाव.े आप याकडे 
बहुपत्नीकत्व हा ‘िरवाज’ न हता, तसाच एकपत्नीत्व हा ‘िनयम’ ही न हता. एकपत्नीत्व हा एक शवेटचा 
आदशर् होता. एकपत्नीत्व हे भारतीय पतीचे सावर्ितर्क लक्षण असते, तर रामाच्या एकपत्नीत्वाचे कौतुक 
करण्याचे कारणच न हते! 
 

बहुपत्नीकत्वाचे मूळ स ा आिण संप ी यातं आहे. ज्याच्याजवळ संप ी आिण स ा आहे, त्याला 
काय ाने एका पत्नीशी बाधूंन ठेवणे, हणजे िबचाऱ्या पत्नीचीच केवळ न हे, तर काय ाचीही वचंना आहे! 
अशा बाबतीत बायकाचं्या डो यात धूळ फेकणे अशक्य असते. कारण अ सल एकिन  नवऱ्याब लही त्या 
वळे आली तर संशय घ्यायला सोडीत नाहीत. िबचारा कायदा मातर् दोन्ही डो यानंी आंधळा आहे! 
‘एकपत्नीकत्वाच्या काय ाचे राज्य अबािधत चालले आहे’ असे हणून तो झोपी जातो! 
 

या बाबतीत मनु य वभाव व न्याय दोन्ही लक्षात घेणे जरूर आहे. जोपयत आपण उघ ा 
डो यानंी पुरुषानंा अिधक स ा िदली आहे. तोपयत काय ाने सवर् काही साधेल असे नाही. पण पिह या 
बायकोकडे कोणताही दोष नसता, पुरुषाने नवी बायको आणली, तर पिहलीला पोटगी, फारकत व 
घट फोट या ितन्ही वाटा मोक या व सुलभ ठेवणे एवढेच या बाबतीत करता येण्यासारखे आहे. 
 

कधी कधी ती ‘घट फोटापेक्षा सवत बरी’ असे हणणेही शक्य आहे! एकपत्नीकत्वाच्या काय ाचे 
के्षतर् मुसलमानापंयत वाढिवण्याआधी तो कायदा अिधक वाभािवक आिण अिधक वदेशी करण्याची गरज 
आहे. मग तो आमच्या पा ात्य गुरंूना थोडा मागासलेला वाटला तरी हरकत नाही! 

 
केसरी 
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क्षीरसागर. ी. के. ीजीवन आिण िववाहिवषयक लेखसगंर्ह 
मंुबई, महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ, १९९२ 
पृ. १५१-१५५ व १५६-१६३ 
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१० 
पािवत्र्य आिण ी-पुरुष संबधं 

 
भारतीयाचं्या पािवत्र्यक पनातं अितरेक आहे हे मलाही मान्य आहे पण भारतीयानंी सवर्च 

ध्येयक पना हा या पद अितरेकाला पोचिवले या िदसतील. युरोपात कोणत्याही युगात ीला हीन 
लेखलेले न हते, हे लोिहयाचे मत छाननीत िटकणारे नाही. बहुपत्नीकत्वाला बदंी असणे हे ी-पुरुष 
समानतेचे पुरेसे लक्षण लोिहया मानतात. पण एकपत्नीक समाजातही पुरुष ीला गुलामा माणे वागव ू
शकतो. रखे या ठेवण्याला वा िववाहबा  भानगडींना एकपत्नीक समाजात अिधकच अवसर असतो व 
अिधक कारणही िमळते. 
 

ि याचं्या पािवत्र्याला सवर् देशातंच महत्त्व िदले गेले आहे, हे लोिहयाही मान्य करतात. पण त्याचे 
मानसशा ीय, समाजशा ीय मूळ शोधीत नाहीत. कुटंुबसं थेची आिण पुरुषाच्या आधाराची गरज ीला 
अिधक अस याने, पुरुषानंीच केवळ न हे तर ि यानंीही पािवत्र्यक पनेची सवर् युगात जािहरात केलेलीच 
आढळेल. पािवत्र्यक पना ीशरीराभोवती व त्यात या त्यात ीशरीराच्या एका लहानशा भागाभोवती 
घोटाळावी, याचे लोिहयानंा जे आ यर् वाटते, तेही मानवी वभावापेक्षा तकर् शा ात घुटमळ यामुळेच होय. 
कान, नाक, डोके याचं्यापेक्षा ीच्या योनीचा व इतर कामसंब  भागाचा संबधं मनाशी अिधक आहे. जे ी-
पुरुष लिगकदृ ा एकमेकापासून दूर वा अन्य यक्तीच्या कके्षत गेले ते मनानेही एकमेकापासून दूर 
जातात, हणून योिनशुिचतेकरता सवर्च ी-पुरुष धडपडत असतात. 
 

पण शुिचतेला महत्त्व वगेळे आिण अनुदार, असिह णु असणे वगेळे. ौढिववाह आले की िववाहपूवर् 
ेम आलेच; िववाहपूवर् ेम आले की तरुणतरुणीच्या िववाहपूवर् संबंधाचा संभव आलाच. अशा ि थतीत 
िववाहपूवर् संततीचा धोका (लोिहयाचं्या भाषेत) ‘ वतःचे लग्न जमिवण्याच्या या यत्नात चुकून ितला मूल 
झाले तरी ती घटना ी-पुरुषामधील योग्य संबंध थािपत करून घेण्याच्या मागार्तला एक भाग हणूनच’ 
मान्य करावा, हे मतही कर्म ा त व योग्यच आहे. पण अशा अपवादाकडे सहानुभतूीने पाहाणे वेगळे आिण 
मूळ िनयमच अथर्शून्य मानणे वगेळे. ी–पुरुषसमानतेच्या तुलनेने पाहता पािवत्र्याला काडीची िंकमत 
नाही, हा लोिहयाचंा िस ातं भारतीयाचं्या पािवत्र्यपूजनाइतकाच अितरेकी आहे. 
 

रज वला ी अपिवतर् मानण्याचाही लोिहयानंी उपहास केला आहे. पुरुषाच्याही शरीरात 
मलमूतर्ादी ाव वा मल आहेत. मग पुरुषाने बाजूला का बसू नये? रज वला अव थेत ीला आजारी िंकवा 
अ पशर् मानण्याने ितला िव ातंी िमळून ितचाच फायदा होईल. जुने िनबध न पाळणारी आजची ी व 
आजचे डॉक्टर लोक, जुन्या खु या क पनानंी िमळणारी ही िव ातंी अिधक पसंत करतील असे वाटते. 
 

ीलाही अनेकदा ेम करण्याला मुभा असावी असे लोिहया ितपािदतात. हा न ‘मुभा’ देण्याचा 
नसून ‘मान्यता’ देण्याचा आहे. अनेक ेमानंा मुभा िद यावरही एकिन  ेमाला अिधक मान्यता िमळत 
राहणार नाही का? की िजतक्या वेळा घट फोट घेतला असेल िततक्या पटीने लोिहयाचं्या आगामी 
समाजात ी अिधक मान्य ठरेल? िशवाय अनेक ेमानंा मुभा देणारे तु ही – आ ही कोण? िनसगर् ती 
ओढ–नैितक असो की अनैितक असो– ीच्याही मनात पेरुन गेलाच आहे. भारतीय समाज असो, अरबी 
समाज असो की अमेिरकन समाज असो, एकिन  ेमाच्या कथाइतक्याच त्यात यिभचारी ेमाच्या कथा 
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लोकि य झाले या आहेत. ‘ड कॅमेरॉन टे स’, ‘अरिबयन नाईट ’, ‘कोिकला पि तशी’, यात काही 
सीतासािवतर्ीची िचतेर् खास नाहीत! ि याचं्या अनेकपुरुषपरतेला लोिहयानंा फक्त ‘मुभा’ हवी आहे की 
मान्यता हवी आहे? एकिन ा हा जसा मानवी वृ ीचा एक अंश आहे. तसाच यिभचार हाही एक अंश आहे, 
पित त्याची तोतेर् गाणारा भारतही या िनयमाला अपवाद नाही. डॉ. लोिहया यानंा आणखी काय हव?े 
 

बालिववाह हा पािवत्र्याकरताच रूढ झाला असे न हे, आिण बालिववाहाने िववाहपूवर् संभोग टाळता 
आला, तरी िववाहबा  संभोग कसा टाळता येईल? अथार्त बालिववाह आिण पािवत्र्यक पना याचंा लोिहया 
जो संबधं जोडतात तो का पिनक आहे. बालिववाह शतेकरी–कामकरी जातीत अिधक रूढ आहे. आिण 
तरी या जातीतील ि या मनाने व शरीराने दुब या नाहीत हे लोिहयाही मान्य करतात. 
 

सीतेच्या त्यागाब ल त्येक भारतीयाला रामाचा राग येतो. मलाही राग येतो. (लोिहयानंा मातर् 
त्यात रामाचे लोकशाही ेम िदसते!) आठ या एडवडर् माणे राज्यत्याग करणे एवढाच त्याला पयार्य होता 
असे मातर् मला वाटत नाही. आप या के्षतर्ापुरते कतर् य करायचे सोडून सवार्ंगीण लोकि यतेच्यामागे 
लागायचे हा आमच्या आदशर् पुरुषाचंा छंद िस च आहे. धमर्राज, गाधंी हे आमचे नेते आदशर् ठरण्याच्या 
नादात वजनाचंा बळी देत, हेही िस  आहे. या सवर् लोकधािर्जण्या पुरुषाचंा मूळपुरुष राम आहे! त्याने 
राज्याचा न हे तर खो ा लोकि यतेचा त्याग करायला हवा होता.  
 

शवेटी िंलगायत ‘परमहंसी’ महादेवी िहच्यासंबधंी. ती ‘ ी’ हणून उपेिक्षत रािहली असे लोिहया 
कोणत्या आधारावर हणतात? अनेक शूर आिण वदेान्ती ि याचंी भारताने पूजा बाधंलेली नाही का? मला 
वाटते, लोिहयानंा ितच्या अध्यात्मापेक्षा ितचा नग्नसं दाय (रूिढभजंक हणून) अिधक ि य आहे! 
 

िकल कर मािसक 
ऑक्टोबर १९६७ 

प.ृ ६२-६३ 
 
 

संदभर् 
 
‘िकल कर’ मािसकात स बर १९६७ च्या अंकात डॉ. राम मनोहर लोिहया याचंा ‘पािवत्र्य आिण ी-पुरुष 
सबंंध’ हा लेख कािशत झाला होता. त्या लेखावर ी. के. क्षीरसागर याचं्या माणे पु. भा. भावे, िद. के. 
बेडेकर आिण मालतीबाई बेडेकर याचंीही मते ‘िकल कर’ च्या सपंादकानंी मागवली होती. त्या सवार्ंची मते 
िकल करच्या ऑक्टोबर १९६७ च्या अंकामध्ये पृ. ६२ ते ६७ वर कािशत झाली आहेत. 
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११ 
िचतर्पटातंील चुबंन 

 
‘सेन्सॉरिशप एन् ायरी किमटी’ हणून एक चौकशी सिमती नेमण्यात आली होती. या सिमतीच्या 

िशफारशीसंबधंी सध्या िचतर्पटाचं्या दुिनयेत खळबळ माजून रािहली आहे. सिमतीचा अहवाल साडेतीनश े
पानाचंा आहे. अथार्त त्यात मािहती आिण तत्त्व याचं्यादृ ीने महत्त्वाचा भाग पु कळच असणार; पण चचार् 
होत आहे ती त्यात या आठ या करणातील ‘शालीनता व नैितकता’ यासंबधंीच्या भागावरच होत आहे. 
एखा ा कथानकात ‘उत्कट चुंबन’ िंकवा नग्न शरीर दाखवणे कलादृ ा व सुसंब तेच्या दृ ीने 
अपिरहायर् असेल, तर ... ‘There is no question of excluding the shot …’ अशी या सिमतीची िशफारस 
आहे. अथार्त या चुंबनिचतर्णाला वा नग्न शरीरदशर्नाला किमटीची िबनशतर् मोकळीक आहे, असे न हे. तर 
"… provided the theme is handled with delicacy and feeling … avoiding all suggestion of 
prurience or lasciviousness" ( हणजे कथेतील िवषय मातर् हळुवारपणे हाताळलेला पािहजे, त्यातं 
वैषियक वखवख सूिचत होऊ नये.) 
 

तत्त्व हणून या सूचना उ  कलेला संरक्षण व वातंत्र्य देणाऱ्याच आहेत. पण जी कला केवळ 
तज् ानंा न हे, तर ‘घटकाभर ग मत’ हणून ितकीट घेऊन येणाऱ्या ग ाभरु गदीर्ला ‘पेश’ करायची 
असते, जी एकाच कलावन्ताने िनमार्ण केलेली नसून शकेडो नटनटी, तंतर्  व यंतर् याचं्यातून साकार 
झालेली असते, ितजमध्ये ी. खोसला यानंी सहज लीलया अपेिक्षलेली ‘हळुवार हाताळणी’ (handling 
with delicacy) िकतपत शक्य होईल, हा मुख्य न आहे. ेक्षकाचंी गाठ कलेत या हेतूशी वा ामािणक 
यत्नाशंी नसून, पिरणामाशी असते. सती अनसूयेच्या नग्न शरीराचा पिरणाम बाल हािव णुमहेशावर जो 
झाला असेल, तोच अंधारात खारेदाणे खात, पुढच्या रागेंवरील ि याचं्या ‘लो कट’ लाऊझकडे पाहात, 
िचतर्पट पाहणाऱ्या सामान्य ेक्षकावंरही होण्याइतकी िचतर्पटाची कला नाजूक हवी, ही ी. खोसला याचंी 
अपेक्षा! पण उ ेश उ  असूनही चुबंन आिण नग्न शरीर याचंा पिरणाम उ ान होत आहे असे िदसले तर? 
तर काय? पंचवीस लक्ष रुपये खचर् करून काढलेला िचतर्पट सेन्सॉरमहाशय फेकून ायला लाव ू
शकतील! िनदान त्याला आपली कलाशून्य, कायदेबाज कातर्ी लाव ूशकतील! एवढा धोका पत्करून आज 
रूढ वा मंजूर नसलेली दृ ये िचतर्पटात आणून सोडण्याचे पुण्य ी. खोसलाजी का जोडीत आहेत? अथार्त 
कला- वातंत्र्य आिण पुरोगािमत्व या क पनाचंा पगडा दुिर्नवार आहे हेच याचे कारण! 
 

पण या चुंबन वातंत्र्याचा अ   नग्नता वातंत्र्याचा पिरणाम फक्त ेक्षकावंरच होणार आहे अशी तर 
ी. खोसला याचं्यासारख्या िव ानाचंी क पना नाही? वा तिवक या न या कलात्मक लिगक वातंत्र्याचा 
पिरणाम थम जर कोणाला भोवणार असेल तर तो आमच्या न ानंा होय! निर्गस, विहदा रहमान, आशा 
पारेख, नंदा, मौशुमी चटजीर् यासंारख्या मुख िचतर्पट नटींचा, चुंबनािभनय करण्याला, ‘सख्त’ िवरोध 
आहे. त्यातील एक (मौशुमी चटजीर्) तर–‘पद मे नग्न आनेके बजाय म ैमर जाना अच्छा समझूंगी’–असे 
हणण्यापयत साित्त्वक संताप यक्त करीत आहे. (िबचारीवर तो संग येणार नाही अशी आशा करू या.) 
आशा पारेख या सुंदर नटीने हटले आहे ‘म ैकभी और िकसी भी शतर्पर चुबंन के िलये तैयार नही हो 
पाउंगी।’ आमच्या मुख पुरुषनटाचंा मातर् चुबंनाला फारसा िवरोध िदसत नाही! पण या एकतफीर् 
‘अिवरोधा’ने खोसला सिमतीच्या उदार कला वातंत्र्याचे चीज कसे होणार? लक्षात ठेवण्यासारखी गो  
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हणजे, िस  मुर बी डायरेक्टर–मंडळी चुबंन िचतर्णाला अनुकूल नाहीत! इतकेच न हे, तर ी. ही. 
शातंाराम, िवजय भ , बी. आर. चोपडा,रामानंद सागर यासंारखे िवख्यात कलािनपुण डायरेक्टर, 
खोसला किमटीच्या िशफारशी सरकारने मान्य करू नयेत, असे जोराने सागंत आहेत. सत्यिजत राय 
सारखे पुरोगामी कुशल डायरेक्टर तत्त्वतः चुबंन वातंत्र्याचे समथर्न करतात, पण ‘चागंला िचतर्पट 
काढायचा हटला की त्यातं चुबंन दाखवणे अपिरहायर् आहे’ असे मातर् मुळीच मानीत नाहीत. 
 

नग्नतेच्या दशर्नाला तर इतपतही समथर्न नाही. त्यक्ष जीवनात ौढ ी–पुरुषानंा नग्न 
पाहाण्याचे संग आप याला िकतीसे येतात? मग िचतर्पटातील घटनाच तेव ा नग्नतेच्या दशर्नासाठी 
का आडून राहा या? उलट, िचतर्पटात नग्न शरीर दाखवायचेच असे ठरवनू मु ाम तसे संग कथानकात 
दाखवाव ेलागतील. त्यात समाधान, समगर् अ   िनरपवाद वा तवता दाखव याचा दावा सागंता येईल, 
एवढेच! स दयार्ला वा ‘कलात्मक अपिरहायर्ते’ला त्या नग्नतेची गरज असेलच, असे नाही. नग्न शरीर 
जा त सुंदर, की व ावृत शरीर जा त सुंदर. याचे उ र ज्याचे त्याने वतःशी ावे. जर नग्न शरीर अिधक 
सुंदर असते, तर शीतो णापासून संरक्षणापुरतेच कपडे वापरून उन्हा यात तरी ी–पुरुष कप ािशवाय 
िफरले असते. संपूणर् अनावरणात स दयर् नसून, ईष  ‘आवरण’ आिण ईष - ‘अनावरण’ यात स दयर् आहे. 
िचतर्पटात काय, की रंगभमूीवर काय, नग्न शरीराच्या दशर्नाला अडथळा (काही लोक मानतात 
त्या माणे) नीतीचा नाही, तर स दयर् दृ ीचाच आहे. अथार्त चुंबना माणे नग्नतेलाही पिहला िवरोध 
नटीवगर्च करील. पण जर न ाचंाच िवरोध आहे अन मुख डायरेक्टरही अनुकूल नाहीत, तर 
िचतर्पटातील नग्नतेचे आज भयच नाही! मग त्याची चचार् तरी कशाला? 
 

पण हा न इतका साधा नाही. पा ात्य देशातं आज पूणर् नग्न नटनटीकडून करून घेतलेली 
नाटके रंगभमूीवर येत आहेत. "Oh Calcutta" हे नग्नना  एका अमेिरकन ‘ ो ूसर’ने रंगभमूीवर 
आण याचे अलीकडेच िस  झाले आहे. त्याचंी छायािचतेर् आप या इंगर्जी सा तािहकातूंनही पाहायला 
िमळतात. अथार्त ही लाट आप याकडे येणे अशक्य नाही! पण न ाचं्या िवरोधाचे काय? आज ना  व 
िचतर्पट यवसायातं या बहुतेक न ानंा चागंला सामािजक दजार् आहे. उ ा सामािजक दजार् नसलेली 
िंकवा परदेशातून आलेली एखादी नटी थम कॅमेऱ्यापुढे आिण नंतर नाटकाच्या िजवतं ेक्षकापुंढे पैशाच्या 
मोहाने चुबंनदृ याला वा नग्नदृ याला तयार झाली, तर िवषम आिण अनैितक पधला ारंभ होईल आिण 
दजार् असले या न ा या न या िबनदजार्च्या नटीच्या मागे पडतील. नग्नतेला आज सामािजक मान्यता 
नाही. हे उघड आहे. पण आज कलाही िकफायतशीर असेल तरच जगते, हे िवसरून चालणार नाही. "Oh 
Calcutta" हे नग्नना , दोन–दोनश े रुपयापंयतची ितकीटे लावनू रंगभमूीवर आणणारा अमेिरकन 
ो ूसरदेखील नीितिवचाराला पारखा आहे, असे नाही. तो हणतो– 

 
"I feel that Sex explosion and pornography are destructive to civilization. When a 

society gets to the point where it is eating its own entrails ..... it immediately returns to the 
expression of sexuality as the only thing left to somehow titillate and excite" 
 

(कलेतील लिगकतेचा भडका मानवी सं कृतीचा घात करणारा आहे. जे हा एखा ा समाजाची 
अव था वतःची आतडी खाण्यापयत पोहोचलेली असते, ते हा तो लगेच लिगकतेकडे वळतो. कारण 
लोकानंा उ ेिजत आिण क्षु ध करण्याचे तेच एक साधन उरलेले असते.) हणूनच हा न केवळ 
सेन्सॉरिशपच्या उदारतेचा नाही. आज पा ात्य नाटककार आिण िनमार्ते याचं्या डोक्यातच काही वगेळे वारे 
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वाहत आहेत. एक िस  इंगर्ज ना तज्  खास मुलाखतीत हणतो–"Sex and nudity are 
marvellous. We have broken down conventions" – (Times of India, August 1969). 
 

पण एकदा ‘रुढी मोडणे हाच कलेचा िदिग्वजय’ असे ठरले हणजे नुसत्या नग्नतेवर वा नुसत्या 
लिगकतेवर भागत नाही. तोच आंग्ल ना ाचायर् पुढे हणतो– "Homosexuality and lesbianism are 
important subjects. A whole host of great men must have been homosexuals. Anything that is 
part of life is all right for the stage. (Emphasis mine) 
 

(पुरुषा-पुरुषातंील कामुक आकषर्ण व ि या-ि यातंील कामुकता हे महत्त्वाचे ना िवषय आहेत. 
इितहास िस  पुरुषापकी खूप लोक ‘होमसेक्शुल’ (समसंभोगी) असले पािहजेत. जो जो हणून त्यक्षात 
जीवनाचा भाग आहे. तो तो रंगभमूीवर योग्यच हटला पािहजे.) 
 

एका इंगर्जी ना ाचायार्चे हे लिगक औदायर् पािहले, हणजे खोसला–किमटीच्या िशफारशी 
अगदी नेम त मवाळच ठरतात! पण खोसला किमटीने दाखिवले या नेम त औदायार्नेही आज िचतर्पटाच्या 
दुिनयेत अनेक वाद उ  भवले आहेत. काहीनी ‘चुबंना’ची था भारतीय नाही’ असे हट याने ‘फेिमना’ या 
ि याचं्या सा तािहकाने एका अमेिरकन िवदुषीच्या चुबंनािवषयक संशोधनाचा हवाला िदला आहे. 
माउंट हनॉन (U.S.A.) येथील या िवदुषीने चुबंनाची चाल भारतातच इसवी सनापूवीर् दोन हजार वषार्मागे 
िनघाली असे हटले आहे. उलट एका िंहदुत्वािन  इंगर्जी सा तािहकाने ही चाल रोमन लोकात थम 
िनघाली असे हणून चुंबनाला परदेशी मालात ढकलले आहे! 
 

मला या सवर् संशोधकाचंी कीव येते. उ ा लहान बालकाचे आपण चुंबन घेतो त्याचावरही एखादी 
िवदुषी िंकवा एखादा िंहदुत्वािन  िव ान संशोधन करील आिण ते भारतीय वा अभारतीय ठरवील! ते मुळात 
ेममूलक न हते असे िस  करील! बालकाचे काय, की ी-पुरुषाचें काय, चुंबन ही सहज वृ ी आहे, अन 
ती सनातन आहे. वाद पुरुषानंी ि याचें, ि यानंी पुरुषाचें चुंबन घ्याव ेकी नाही हा नसून. ते िथएटरमधील 
ेक्षकापुंढे घ्याव ेकी नाही एवढाच आहे! पण िव ान संशोधक मु ाम नेमका िवसरतात! 

 
आणखी एक आके्षप घेतला जात आहे. लक्षाधीशाकंिरता असले या हॉटेलातूंन चालणाऱ्या कॅबरे 

नृत्यात सुंदर ि या नग्न होऊनच नाचतात ना? मग ज्या नग्नतेचा आ वाद ीमान लोक घेतात ितचाच 
आ वाद गिरबानंी िसनेमाच्या दरात का घेऊ नये? हा क युिन ट युिक्तवाद ऐकून आपण तर बुवा अगदी 
िनरू रच झालो! आता अडचण काय ती निर्गस, आशा पारेख, विहदा रेहमान यासारख्या िवख्यात न ाचें 
मन वळिवण्याचीच रािहली हणायची! क युिन ट राजवटीत त्याचीही काही शासकीय यव था होऊ 
शकणार नाही असे न हे! 
 

पण या कला वातंत्र्यवा ानंी हे लक्षात ठेवाव े की, ितकीट लावनू ‘ ेक्षकासंमोर चुबंन आिण 
ेक्षकासंमोर नग्नता’ हा कला वातंत्र्यातंला ‘शवेटचा घास’ (eating its own entrails) होय. एकदा तोही 
िशळा झा यावर पुढे काय? 

केसरी 
१२ ऑक्टोबर, १९६९ 

प.ृ ८ 
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१२ 
लिगक नीती आिण समाज 

 
काही आधुिनकाचें असे मत आहे की, नीती ही चीज केवळ सामािजक आहे. त्याचं्या मते एखा ा 

िनजर्न बेटावर मनु य राहू लागेल, तर नीती–अनीतीचा नच उपि थत होणार नाही. मला वतःला हे 
मत बरोबर वाटत नाही. ‘दुसऱ्याला उपदर्व’ हा जसा अनीतीचा एक अथर् आहे, तसाच वतःला घृणा येणे 
हाही आहे. हणूनच मानवी दुवर्तर्नात, वतःचा अधःपात, दुसऱ्याचे नुकसान, सरकारी काय ाचा भगं, 
वतः पत्करले या बंधनाचंा भगं, असे अनेक कार संभवतात. 

 
सरकारी कायदा मातर्, ज्या वतर्नाने दुसऱ्या नागिरकाचें िंकवा सरकारचे नुकसान होईल, अशा 

वतर्नाला दुवर्तर्न असे मानतो, पण ही काय ाची क पना िकती अधर्वट आहे, ते इंग्लंडमध्ये अलीकडेच 
झाले या न या काय ावरून िदसून येईल. ‘समसंभोग’ हा आजवर इंग्लंडमध्ये िशक्षापातर् (Penal) गुन्हा 
होता. पण या काय ात सुधारणा करून आता तो सौ य केला आहे. यामागची भिूमका कोणती? तर खून, 
चोरी यासारखी, समसंभोग ही दुसऱ्याचे नुकसान करणारी कृती न हे! त्यामुळे पा ात्य देशात आता 
समसंभोग हे ‘नॉमर्ल’ वतर्न समजण्याकडे कल आहे. अथार्त पा ात्यानंा सवर्  मानणाऱ्या आमच्या 
नवसािहित्यकानंी लगेच आप या कथावाङ् मयात समसंभोगी नायक रंगवायला ारंभ केला आहे! नीती ही 
केवळ ‘सामािजक’ बाब होय, या याख्येचाच हा वाभािवक पिरपाक आहे असे मला तरी वाटते.  
 

पण आज मला समाजाच्या दुसऱ्याच एका वृ ीब ल बोलायचे आहे. अनीतीकडे एक खेदजनक 
गो  हणून पाहाण्यापेक्षा, एक ‘मनोरंजक घटना’ हणून पाहाण्याचीच समाजाची वृ ी का िदसावी? पण 
तशी िदसते खरी! जोपयत एखा ा गुन् ामुळे खु  आपले नुकसान झालेले नाही, तोपयत त्याकडे आपण 
एक ‘चमचमीत हकीकत’ एव ाच दृ ीने पाहातो. समाजाच्या या ‘चमचमीत–ि यते’ मुळे खोटे बोलणे, 
खोटी साक्ष देणे, लाच देणे. खोटे भ े िमळवणे या वतर्नाला दुवर्तर्नाचं्या यादीच अगदीच िकरकोळ थान 
िमळते; तर उलट, िववाहबा  अशा ीपुरुषसंबधंाला भलतेच महत्त्व येते. एखा ा तरुणाने मंुबई ते पुणे हा 
वास ितसऱ्या वगार्चे ितकीट असून पिह या वगार्तून केला वा दुसऱ्या एकाने परीक्षकाशी घसट करून 
परीके्षपूवीर्च परीके्षतील काही न िमळिवले, या वातार् तु ही पदवीधराचं्या एखा ा बठैकीत सागंा, 
कुणालाच त्यात लक्ष घालावसेे वाटणार नाही. जणू या गो ी केवळ उपेक्षणीय, न हे थो ाफार हुशारीच्या 
ोतक होत, असा भाव ोत्याचं्या चयवर िदसेल. पण त्यातलाच एक तरुण एका तरुणीबरोबर 
िसनेमागृहात िदसला या गो ीचा तु ही त्याच बठैकीत िनदश केला, तर ोते लगेच कान टवकारून ऐकू 
लागतील. कुणी त्यातच ऐकीव ितखट–िमठाची भर घालतील. हीच हकीकत वा ‘ कँडल’ त्या बैठकीतील 
एखा ाच्या नोकरीतील ित पध्यार्ची असेल, तर तो लगेच ितचा उपयोग भाडंवल हणून करण्याच्या 
मागार्ला लागेल. 
 

‘यु य कथा र याः’ अशी हण आहे. तशीच ‘काम यकथा र याः’ अशीही हण बनवण्यास हरकत 
नाही. या दोन्ही वृ ीत मनु य वभावाची िदसणारी बाजू थोडीफार क्ष यच आहे, असे सु ा हणता येईल. 
वतःला दगदग न पडता वगेाने फेरफटका मारता येतो, हणून आप याला मोटारीतून फेरफटका करणे 
आवडते. तसेच वतःवर न बेतता जर कुणाच्या ाणावर वा अ वूर बेत याने घरबस या ऐकता आले, तर 
आप याला आनंद होतो, असा कार असावा! 
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‘What is the latest scandal?’ असे ग पाचं्या बठैकीत नवीन आले या माणसाला िवचारण्याची 

इंगर्जातं एक औपरोिधक (cynical) रूढीच आहे. पण या सामान्यतः िनरुपदर्वी अशा लोकापवादि यतेचे 
दु पिरणाम नाहीत, असे मातर् नाही. 
 

करमणुकीकरता दुसऱ्याच्या दुवर्तर्नाब लची वातार् ऐकणे, अ   करमणुकीकरताच ितचा 
ितसऱ्यापुढे उ ार करणे, इथपयत क्ष य, मानवी मनोदौबर् य हणता येईल. पण त्या ऐकीव वातचा 
वाथार्करता उपयोग करणे हा त्याच्या पुढचा कार क्ष य न हे. अ   हा कार यश वी होऊ लागला की, 
त्याच्या पुढचा कारही समाजात वाढीला लागतो. तो हणजे अफवात भर घालणे िंकबहुना हेतुपुर सर 
कं ा िपकवणे! ित पधीर् वाटेतून बाजूला करण्याकरता अथवा ‘इलेक्शन’मध्ये पाडण्याकरता, 
राजकारणात या श ाचा उपयोग करण्याची रूढी इितहास िस  आहे. ग हनर्रच्या जागेकिरता होणाऱ्या 
िनवडणुकीतून आपण आपले नाव मागे का घेतले, या िवषयावर िस  िवनोदी लेखक माकर्   वने याचा 
एक लेख आहे. तो हणतो "माझ्यावर खोटे बोलण्याचे, पैसे खाण्याचे, सवर् कारचे आरोप िवरु  पक्षाच्या 
उमेदवारानंी केले तरी मी डगमगलो नाही, अखेर र त्यावरील माझ्या एका चारसभेत शजेारच्या वे याचं्या 
ग ीतील दोन तीन घाणेरडी पोरे माझ्या लॅटफॉमर्वर चढून ‘बाबा बाबा’? हणून माझ्या अंगाला िबलगली 
ते हा माझा धीर सुटला! मी माझे नाव िनवडणुकीतून मागे घेतले! " 
 

ज्या कारच्या वतर्नाच्या वातार् सहज िपकिवता येतात. ज्यावर लोकाचंा सहज िव ास बसतो व 
ज्याचा पिरणामही िविश  पिरि थतीत भयंकर होऊ शकतो, त्या वतर्नासंबंधी समाजाचे िवचार सु प  
असणे जरूर आहे. तसेच त्याबाबतीतली समाजाची वृ ी पोक्त हवी, अप  असून उपयोगी नाही. 
सामािजक पोक्तपणाचे अथवा ‘मचॅ्युिरटी’चे पिहले लक्षण हणजे एखा ासंबधंीची खुसखुशीत कंडी 
ऐकूनही मन िनलप ठेवणे. हणजे ती खोटीच मानावी असे न हे. पण त्या कंडीच्या िवरु  कोणी हकीकत 
सािंगतली, तर (अथार्त ती िततकी खमंग नसूनही!) तीही खरी असू शकेल, असे मानण्याइतकी मनाची 
तयारी ठेवणे. गो  साधी आहे, पण दुदवाने दुिर्मळ आहे! हणूनच भवभतूीला हणाव ेलागले की, का य 
आिण ि या यासंबधंी बरे बोलणाऱ्यापेक्षा ंवाईट बोलणारेच अिधक! People believe because they like to 
believe; and not because there is reason to believe. 
 

दुसरी गो  आहे, ती िव ास ठेवण्याचीच केवळ नसून त्यावरून िन कषर् काढण्याची आहे. एखा ा 
वातवरून एकच िन कषर् काढण्याकडे कल असणे, हे पुन्हा अप पणाचेच िंकवा Immaturity चेच लक्षण 
आहे. एका राजाची ाचीन कथा िस  आहे. बऱ्याच वषार्ंनी तो परमुलखातून घरी परत आला. रातर्ीच्या 
वळेी राणीच्या पलंगावर एक तरुण िनजलेला पाहून त्याने तलवार उपसली. तो त्याचाच, त्याच्या 
वासकाळात वयात आलेला मुलगा होता! पण आणखीही एक गो  दुसऱ्याच्या वतर्नावर मत देताना 
लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. मत देताना ते नुसत्या घडले या कृतीवर ायचे नसून िविश  पिरि थतीतील 
यक्तीवर ायचे असते. ‘एकच या यात’ली तीन माणसे दारूच्या आहारी दाखिवली आहेत. दारूबाजी हा 
दोष एकच; पण ते ितघे मानवाच्या वा ई राच्या दृ ीने सारखेच दोषी न हते. सुधाकराचे म पान आिण 
तळीरामाचे म पान जो मनु य एकच समजेल तो दुसऱ्याच्या वतर्नावर मत ायला अपातर् समजला 
पािहजे. पण समाजातले बहुसंख्य लोक या वगार्तच पडतात असे िदसून येईल. 
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जी गो  म पानाची, तीच ी-पुरुषसंबंधाची. जुन्या काळात एखादी िवधवा सून आिण सासरा 
याचंा वाईट संबधं िदसला तर दोघानंाही एकच िवशषेण लावनू कुित्सतपणे आनंद मानणारे लोक कमी 
नसत. पण त्या दोघातील एक यक्ती ‘बळी’ (Victom) आिण दुसरी यक्ती ‘बलात्कारी’ असणेही शक्य 
असे. पण ितची असहायता लक्षात न घेता ‘तीही त्यातलीच’, न हे ‘तीच वाईट’ असे मानणारे लोक कमी 
नसत. कारण त्यात त्यानंा अिधक आनंद असे! 
 

कधीकधी गु त, पण अिधक गंभीर, गैरवतर्न टाळण्याकिरता उघड बदनामी वचे्छेने पत्कर याची 
उदाहरणेही िदसतात. ि िटश सा ाज्याचा माजी बादशाहा आठवा एडवडर् याने ‘A King’s Story’ या 
आप या आत्मचिरतर्ात, आप या ौढ. संयमी शलैीत या संबंधात मोठे िवदारक उ  गार काढलेले 
मरतात. तो हणतो, ‘मी जर जुन्या राजघराण्यात या लोकां माणे माझ्या मिैतर्णीला (आजच्या ‘डचे  
ऑफ िंवडसर’ला) एखा ा जुन्या गढीत ‘िम टर्े ’ (अंगव ) हणून ठेवले असते िंकवा राजवा ाच्याच 
बगीच्याच्या मागच्या फाटकाची िक ी ितजजवळ देऊन ठेवली असती तर िखर् ती धमर् िंकवा इंिग्लश 
कायदा या दोहोतूनही मी िनसटू शकलो असतो व सा ाज्याच्या िंसहासनावर जन्मभर राहू शकलो असतो. 
मी ितच्याशी उघड लग्न करण्याचे धैयर् दाखवले, हणून मी इंगर्जाचं्या ढ गी नीतीपुढे गुन्हेगार ठरलो! 
 

सुंदर इंगर्जीत िलिहलेली ूक ऑफ िंवडसरची ही आत्मकथा वाच यावर आपण त्याला 
राज्यत्याग करणारा वीर समजतो. िकत्येक ‘नीितवादी’ महारा टर्ीय त्याचा फोटोही िदवाणखान्यात 
लावतात! पण तो उदारपणा िंसहासनाचे धनी नसले या लोकाचं्या वा ाला मातर् येत नाही! पण अशा 
करणात मनाचा तोल रहाण्याच्या आड जर काही येत असेल, तर माणसाचे ‘ कँडल् ’ ब लचे जन्मजात 
ेमच येते. चागं यापेक्षा वाईटावर िव ास ठेवण्याची घाई, इतर दुवर्तर्नापेक्षा लिगक दुवर्तर्नाब लच्या 
हकीकतीची आवड यामुंळे माणसाचा तोल सुटतो, अ   याचा फायदा वाथीर् लोक तर घेतातच, पण 
िनः वाथीर् लोकही घेतात! कारण. अशा करणात िनः वाथीर्पणे लक्ष घालणारे लोकही कमी नसतात! 
 

समाजात कुणाचे नुकसान कुणाच्या शतर्ूंनी केले, तर त्याच्याशी इथे कतर् य नाही. कारण मनु य 
आहे. तोवर शतर्तु्वही असणार. जगातला दु पणा न  करण्याचा कायर्कर्म हाती घेणे यथर् आहे. पण 
सामािजक अप पणा कमी करणे शक्य आहे असे मला वाटते. 
 

न हे, ‘सां कृितक टीकाकार’ हणवणाराची मूलभतू ाचं मुळी ती असायला हवी, असे िनदान 
मी तरी समजतो. 
 

लोकस ा 
िदवाळी ११९६९, 

प.ृ २० व २२ 
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१३ 
लिगक वातंत्र्याचा ‘बडंखोर’ योग 

 
दोन-तीन आठव ापूवीर् मी इंदूर येथे गेलो असता वृ पतर्ातले माझे सामािजक िवषयावरचे 

िलखाण वाचून एक–दोन तरुण ॲड होकेट माझ्याशी चचार् करण्याकिरता आले होते. िववाहसं था आता 
िनरुपयोगी ठरत अस याने, ‘गटिववाहा’ं, (Group-marriages) चा योग करावा काय, ही त्या तरुण 
बुि मान विकलानंी माझ्यापुढे माडंलेली सम या होती. त्याचंी दुसरी एक सम या अशी होती : "आमचे 
एक िखर् न िमतर् आहेत. त्याचंी तेरा–चौदा वषार्ंची बहीण कुटंुबसं थेत आपली कंुचबणा होत आहे या 
कारणाने घर सोडून जायचे हणत आहे. ितची समजूत कोणत्या ‘अग्युर्मेन्ट’ने करावी, हे िम टर डेि हड 
यानंा समजेनासे झाले आहे."  
 

"त्या मुलीच्या एक मु काटात देऊन पािहले का त्यानंी?" मी सहज फूतीर्ने िवचारले. त्या 
बठैकीत बसले या ी–पुरुषानंा माझी क पना मनातून पटत होती, पण ती त्या पालकाला युिक्तवादाने 
कशी पटवावी हे कळत न हते हणून त्यानंा एकदम हसू लोटले. मी मातर् ती थ ेने सुचिवलेली न हती. 
 

त्यानंतर पुण्यास परत आ यावर एका सभेत एका समाजवादी पुढाऱ्यानंी अशीच न या सम याचंी 
चचार् करताना हटलेले ऐकले "संतितिनयमनाच्या एका गोळीने ‘अख्खी’ मनु मृती संपु ात येणार आहे!" 
वा तिवक मनु मृती हणजे लेटोच्या आदशर् समाजा माणे एक आदशर् आहे. हरघटकेला आपण मनु मृती 
गुंडाळून ठेवीतच आहोत! त्यात संतितिनयमनाच्या गोळीने िवशषे ते काय होणार? पण आमच्या ‘साथी’ 
महाशयानंी त्या न या साधनावरची ा दाडंगी एवढे मातर् खरे! 
 

पा ात देशात, िवशषेतः अमेिरकेत, Permissive society िंकवा ‘िविधिनषेधहीन समाज’ हा 
श द योग आजकाल बराच फैलावलेला आहे. आिण तो फैलावण्याचे कारण सहज समजण्यासारखे आहे. 
यक्तीला ‘अमुक कर’, ‘अमुक करता कामा नये’ असे सागंण्याचा अिधकार जुन्या युगात धमार्कडे असे. 
िनधमीर् युगात हे िविधिनषेध िनयम संपु ात येणे साहिजक आहे. अथार्त दुसऱ्या यक्तीचे आिर्थक नुकसान 
िंकवा दुसऱ्यास शारीिरक इजा के यास न्यायालयामाफर् त दंड होण्याची यव था िनधमीर् समाजातही 
असतेच. पण हे अगदी ढोबळ िविधिनषेध झाले. सू म वैयिक्तक जीवनात ‘सरकार’ ही िनधमीर् सं था हात 
घालीत नाही. 
 

आजच्या युगाचे आणखीही एक लक्षण हणून सागंता येईल. आजचे युग ‘ योग’ करण्याचे युग 
आहे. राज्य यव थेचे योग, समाज यव थेचे योग, कुटंुब यव थेचे योग, लग्नसंबंधिवषयक योग, 
नीितिवषयक योग सवर् कारचे ‘ योग’ करण्याला आजच्या युगात मुभा आहे. ‘परिमिस ह’ समाज 
हणजेच सवर् कारची ‘मुभा’ देणारा समाज होय. आज ी-पुरुष संबधंात िंकवा लिगक नीतीच्या के्षतर्ात 

‘मुभा’ आिण योग याची भाषा पा ात्य देशात जोरात चालू आहे. िववाहो र पाित त्य, िववाहपूवर् ‘पािवत्र्य’ 
याचंा आज पा ात्यानंीही ‘िनकाल’ (Liquidation) लावला आहे, अशातला भाग नाही. पण हे िवषय आता 
वातंत्र्याच्या िंकवा Permissiveness च्या कके्षत आले अस याने, योगोत्सुक तरुणानंा त्या योगातले 
धोके पटिवणे आव यक होऊन बसले आहे. धमर् आिण रूढी यानंी घालून ठेवलेले ‘Taboo’ िंकवा ‘िनषेध’ 
आजच्या तरुणानंा िभवव ूशकत नाहीत उलट चेविवतात! 
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"What then are the intrinsic values that make the case for chastity". (पािवत्र्याची आिण 

शीलाची बाजू सजव ूशकतील अशी मूलभतू मू ये कोणती?) असे एक पा ात्य लेिखका गंभीरपणे िवचारते. 
 

आप या देशातली नैितक के्षतर्ातले बडंखोर कमी नाहीत. पिहले बडं माझे एकेकाळचे गिणताचे 
गुरू ो. रघुनाथ ध डो कव यानंी केले. ‘पाित त्य हा स  गुण का पिनक आहे,’ ‘िववाहापूवीर् पुरुषानंाच 
केवळ न हे, तर ि यानंाही संभोगाचा अनुभव असणे िहताचे आहे’. या कारची आपली मते ते आप या 
छो ा मािसकातून आगर्हाने माडंीत असत. त्याचें वतःचे जीवन िनरपवाद होते. ते आप या रुग्ण पत्नीची 
पिरचयार् मनोभावाने करताना मी पािहलेले होते. आप या या िविचतर् नीितिस ातंाकंिरता ते धोका आिण 
आिर्थक तोटाही सोशीत असत! त्यानंतर अलीकडे महाबुि मान समाजवादी नेते डॉ. लोिहया यानंी 
‘योिनशुिचता’ हा धाडसी श द योग शोधून काढला होता. त्याचं्या मते आपला समाज पाित त्य आिण 
िववाहपूवर् पािवत्र्य (अथार्त ि याचें!) यानंा फाजील महत्त्व देतो. पाित त्याऐवजी त्यानंी ‘योिनशुिचता’ हा 
जालीम श द शोधून काढून पाित त्य क पनेचा फुगा फोड याचा आनंद िमळवला होता! 
 

‘लिगक पािवत्र्याने कुणाचाच फायदा नाही’ ‘लिगक वातंत्र्यात, िंकबहुना वैरतेत तोटा असलाच 
तर का पिनक आहे.’ या कव आिण लोिहया याचं्या क पना खऱ्या असतील काय? पा ात देशात या 
लोकंना आज ‘Case for chastity’ उभी करणे िजतके अवघड वाटत आहे, िततके अवघड आहे का? मला 
वाटते बटर्ार्ंड रसेल, र. ध . कव, डॉ. लोिहया यासंारखे लोक ‘लिगक संबधं’ हणजे केवळ शरीरसंबंध 
आहे अन तोही केवळ क्षणात संपणारा संबधं आहे, असे मानण्याची चूक करतात. असामान्य बुि मान 
असूनही त्याचं्या हातून अशी चूक होण्याचे कारण जुन्या िविधिनषेधाचं्या कैचीची त्यानंा आलेली चीड हेच 
होय. ग यात बाधंले या दा याला िहसडे देणारे ढोर, ‘दाव ेतोडणे’ एवढी एकच गो  जाणते तशी ि थती 
‘taboo’ (िनषेध) या श दाने िपसाळले या बुि मन्ताचंी होत असते. 
 

केवळ दावे तोडण्याचा िवचार बाजूला सोडून ी-पुरुषसंबधंाचा खोल िवचार केला, तर इतर 
िकतीतरी गो ी लक्षात आ यािशवाय राहणार नाहीत. लिगक संबधं हा शरीरदृ ा क्षिणक संबधं असला 
तरी, मानिसकदृ ा तो केवळ क्षिणक संबंध नसतो. िवशषेतः ीला पिहला लिगक संबंध हा एक 
िकरकोळ संग (Casual Incident) मानणे शक्य नसते. ितच्या केवळ स दयर्भावनाच त्यात गुंतून राहतात 
असे न हे, तर यिक्तपूजेची भावनाही थमसंबधंात गुंतून राहते. भावनात्मकदृ ा इतका खोल जाऊन 
पोहोचणारा संबधं िववाहबधंनाच्या अभावी ‘क्षिणक’ मानण्याची, न हे िवसरण्याची अ   लपिवण्याची 
आव यकता जे हा उत्प  होते, ते हा ितच्या मनावर िवपिरत पिरणाम झा यािशवाय राहत नाही. 
 

हे धोके वातंत्र्यवादी बुि मन्तानंा कसे िदसत नाहीत कोण जाणे. मला वाटते, ॉईडच्या 
शोधातून ते एकच िस ातं उचलतात. तो हणजे "लिगक वासनेचा अवरोध (Repression) वाईट" 
एवढाच. पण कामाकषर्णरूपी नाजूक आिण लहरी भावनेला सवार्ंनीच पूणर् वाव ायचा ठरिवला तर 
कोणत्या सामािजक आप ी येतील, याचा वातंत्र्यवा ानंी िवचार केलेला असतो असे वाटत नाही. लिगक 
वातंत्र्याला अडचण आहे, ती नुसत्या रूढ नीितिनयमाचंी आहे, अशी याचंी क पना िदसते! पण 
कामपूतीर्ला दोन यक्तींची गरज असते. हणून नीितिनयमातूंन सुटका करून घेत यावरही 
"Repression" ची (अवरोधाची) आप ी येणार नाहीच असे न हे. केवळ  ‘नैितक अवरोध’ टाळण्याने सवर् 
लिगक न सुटतील असे न हे. 



 

अनुकर्मिणका 

 
लिगक िविधिनषेधमागची ही गुंतागुंतीची मानसशा ीय पा र्भमूी, डॉ. लोिहयासंारखे लोक 

तरुणानंा समजावनू देत नाहीत. केवळ जुन्यािवरु  बडंाचा आदेश िदला हणजे पुरे अशी त्याचंी क पना 
असते! 
 

कदािचत बडं आिण जुन्याचंी मोडतोड याचं्या िचन्तनात त्यानंा नाजूक मानवी मनोरचनेचा िवचार 
करायला फुरसत होत नसेल! 
 

तरुण भारत 
२२ एि ल १९७०, 

प.ृ २ 
  



 

अनुकर्मिणका 

 

१४ 
कॅबरे नृत्य व भारतीय ी 

 
काही मिहन्यापूवीर् पुण्याच्या एका दैिनकात एका तर् त मिहलेचे एक पतर् िस  झाले होते. मिहला 

पिरषदेच्या की अन्य एका ीसं थेच्या कायर्कर्मात एका भारतीय तरुणीने ‘कॅबरे’ नृत्य करून दाखिवले. ही 
ितची तकर्ार होती. वा तिवक कॅबरेचा मुळचा अथर् मो ा हॉटेलने खास आप या िगऱ्हाइकाकंिरता 
ठेवलेला ‘डान्स’ एवढाच आहे. सावर्जिनक ‘िथएटर’मध्ये होणाऱ्या नृत्यावर काय ाची बंधने पडतात, तर 
हॉटेलच्या चैनी रिहवा याकंिरता केले या कायर्कर्मात मन मानेल त्या कारचे नृत्य करून दाखिवता येते ही 
क पना हळूहळू सार पावली व त्यातूनच ‘कॅबरे’ नृत्याला ‘नग्न– ाय ि यानंी केलेले नृत्य’ हा अथर् ा त 
झाला. महारा टर् सरकार आता हॉटेलातंील नग्न नृत्यावर बदंी घालण्याचा िवचार करीत आहे हणे! 
 

अशा नृत्याचं्या संदभार्त आणखी एका कारचा उ ेख होत असतो. तो हणजे ‘ि टर्प-टीज’ चा 
कार होय. ‘ि टर्प’ हणजे ‘कपडे काढणे,’ ‘िवव  होणे, िंकवा करणे, आिण ‘टीज’ हणजे ‘तर् त करणे, 
िखजवणे’. रंगमंचावर निर्तकेने अंगावरचा एक एक कपडा काढून टाकणे व अखेर केवळ काय ाने जरूर 
तेवढे कपडे िश क ठेवणे हा ‘ि टर्प’ चा अथर् झाला. सावर्जिनक नग्नतािवरोधी काय ा माणे ीला िकती 
कपडे आव यक? तर एक लंगोटी कमरेला अ   दुसरी िंचधी तनभागाला बाधंलेली! अन काय ाची ही 
िकमान कैचीदेखील सैल करण्याकिरता, हॉटेलाच्या सुरिक्षत आवारात नृत्य! मंुबईच्या ब ा हॉटेलात या 
दोन ल ारक्षक लंगो ा फेडून Strip करून केलेल नृत्य पाहावयास िमळते व ते भारतीय ी–पुरुष, 
दापंत्येदेखील खुशाल पाहातात, अशी मािहती बरेच िदवस कानावर आहे. आता सरकार जागे होऊन काही 
हालचाल करू लागले आहे. 
 

अथार्त इतर सवर् िवषयां माणे याही िवषयात आमच्या पि मािभमुख शहाण्यातं दोन मते आहेतच! 
नग्नतेत वाईट ते काय? कायदे करणारे पालर्मट–मबर आिण त्यावर हुकुम, िशक्षा देणारे सन्मान्य 
न्यायाधीश हे सवर् व ाआड नग्नच आहेत! ‘व ाआड जग नागव’े इ. इ. वदेान्त सागंणारे पुरोगामी िव ान 
गावोगावी पसरलेलेच आहेत. ‘भारतीय िचतर्पटात चुंबन आिण नग्नताही संगानुसार असण्याला हरकत 
नाही’ अशी िशफारस करण्याचे पुरोगामी ‘कदम’ खोसला किमशनने टाकलेच आहे. त्या वळेी जी चुंबन 
चचार् झाली, ितच्यामुळेच की काय कोण जाणे, मंुबईच्या न हे ‘आिशयाच्या’ एका सिचतर् इंगर्जी 
सा तािहकाला कौपीनधारी वा कौपीनिवहीनही नटींची आिण नृत्यागंनाची छायािचतेर् दर आठव ाला 
छापण्याला अवसान चढले आहे! अगदी अलीकडेच त्या सा तािहकाने मंुबईच्या ब ा हॉटेलातील एका 
पाहुण्याच्या माडंीवर एक कौपीनधारी ल  ी िनधार् तपणे बसलेली दाखिवली होती. फोटो रंगीत होता. 
एका ौढ पाहुण्याच्या माडंीवर बुड तर दुसऱ्याच्या माडंीवर पाय, अशा थाटात ती ी बसलेली होती! 
 

याखेरीज िह पी ि याचें नग्न फोटो, ‘ओ कॅलकटा’ या कु िस  नाटकात या नग्न ी-पुरुष 
नटाचें फोटो असा या संभािवत सा तािहकाने तडाखा चालिवला आहे. एकेकाळी ॲग्लोइंिडयन 
ऑिफसराचं्या िरकामटेक ा बायकाचंी दुपारची करमणूक हणून खपणाऱ्या या सा तािहकाने, 
वातंत्र्य ा तीनंतर भारतीय भाडंवलवा याचं्या मालकीचे झा यावर, ज्या नग्निकर्डा चालिव या आहेत, 
त्याचें त्याच्या स य सुखव तू वाचकानाहंी नवल वाटत आहे, असे वाचकाचं्या पतर्ावरून िदसते. अशा या 
नग्नतेच्या जमान्यात काय ाने कायर् िकतपत साधणार हा एक नच आहे. 



 

अनुकर्मिणका 

 
आजचे युग हे ‘अनुमितयुग’ िंकवा ‘Permissive Age’ आहे. बंधने, वजार्वजर् Taboos याचे त्या 

युगाला वावडे आहे. हणजे हे युग वैर िंकवा ‘रावबाजीचे’ युग आहे असेही न हे. ‘रंगेलपणा’ हे त्याचे ीद 
नसून ‘रूढिनबधभगं’ हे त्याचे ीद आहे! काय ाच्या न या िनबधामुळे त्याचे िनबधिवरोधी पुढारी अिधकच 
फुशारून जाण्याचा संभव आहे. जे चोरुन करमणुकीखातर चालते, त्याला ह रक्षणाच्या लढाईचे वरूप 
येण्याचा संभव आहे. दारूबदंीसंबंधीच्या उलट सुलट काय ाचंा ‘रोख’ (net) पिरणाम कोणता? तर 
दारूसंबंधीची भारतीय सुसं कृत लोकाचंी लाज न  झाली! उघडपणे दारूच्या दुकानात जाणे, दारूचे 
परिमट काढणे ही आज आमच्या महारा टर्ात देखील सुखव तूपणाची खूण ठरत आहे! महारा टर्ातले जे 
ा ण, वै यादीवगर् शतकानुशतके क े  िनवृ मासं (Vegetarian) आहेत, त्यानंा "आपण हेिजटेिरयन 
आहोत" हे सागंताना अलीकडे ओशाळ यागत वाटत असते! ही ‘ गती’ आमच्या िपढीच्या डो यादेखत 
झाली. तशीच ‘ गती’ आता आपण ‘िंडर्क’ वगैरे घेता की नाही? हा न उ वणीर्य िंहदंूना उघडपणे 
िवचारण्यातही होत आहे. व तुतः सावर्जिनक नग्नतेने आपणा सवार्ंनाच िकळस येते. पण. वाङ् मयात या 
वा रंगमंचावर या नग्नतेला िवरोध करण्याची भाषा कुणी काढली तर आ हाला लगेच यिक्त वातंत्र्याची 
आठवण होते! 
 

नग्नतेला यिक्तशः िंकवा काय ाने िवरोध करणे हे आज ‘फॅशनेबल’ ठरत नाही. मागासलेपणाचे, 
खेडवळपणाचे ठरते. अशा ि थतीत ‘कॅबरे’नृत्याला काय ाने कशी बदंी घालायची, हा न मुख्य नसून 
नग्नतेसंबधंी आप या समाजात पा ात्याचं्या अनुयाियत्वामुळे जी अनु ावृ ी (Permissisveness) उदय 
पावत आहे. ती कशी न  करावयाची हा मुख्य न आहे. या वृ ीमुळे ‘तरुण’ िबघडतील की काय’ हा जुना 
घाबरट न माझ्या मनात मुळीच नाही. िवव तेला समाजात थान देण्या न देण्याचा संबंध नीितम ेपेक्षा 
स यतेशी आहे. लिगक नीितम ा हा मनु याचा खाजगी न होऊ शकेल, पण ‘लिगक स यता’ हा 
सामािजक न आहे. 
 

आप या सामािजक स यतेत वा सं कृतीत ि याचंा एक आदशर् िंकवा ‘Pattern’ गृहीत धरलेला 
आहे. आप याकडील जुन्या कलाविंतणी वा नायिकणीही सल तेत गरती ि याचे अनुकरण करीत. 
आप या नतर्कीही शरीर शक्य तेवढे आच्छादून घेत. िवनयात आिण ल ेत केवळ स यताच न हे, तर 
आकषर्कताही आहे, असे आपण भारतीय लोक मानतो. जुना युरोिपयन समाजही तसेच मानीत असे. 
जा तीत जा त शरीर उघड टाकण्याची था पा ात्य ि यानंी अलीकडेच चालू केली आहे. पोषाखापुरत्या 
आप या स य ि या त्या थेला बळी पडत आहेत तर नृत्याच्या के्षतर्ात तीच था ‘ि टर्पटीज’ चे रुप घेत 
आहे. िवव  होणे, हा कलेचा भाग समजण्याइतकी गावढंळपणाची दुसरी कोणतीच क पना नसेल! ती 
केवळ हॉटेलातील परदेशी मुशािफरापुंरती मयार्िदत न राहता मिहला पिरषदेच्या कायर्कर्मात िशरणे ही 
िबनडोक अनुकरणाची परमावधी होय! 
 

आणखी एका वडेगळ अनुकरणाचा वळेीच ितकार केला पािहजे. ‘फॅशन शो’ िंकवा फॅशन 
परेडच्या नावाखाली स य मुलींना रंगमंचावर एखा ा कंपनीच्या मालाबरोबर वतःच्या पुरोभागाचे, 
पा र्भागाचे, दशर्न करायला लावण्यात शु  बाजारीपणा आहे. ि याचं्या एका बक्षीस समारंभाकिरता 
पाहुणा हणून काही वषार्ंपूवीर् मंुबईस गेलो असता मी ‘फॅशन शो’ थम पािहला. िंसधी, पजंाबी, पारशी, 
अँग्लोइंिडयन मुलींनी वगेवगे या कारच्या सा ा नेसून टेजवर वशरीराचे भाग दाखवणे एवढाच 
कायकर्म! परवा पुण्यात असाच कायर्कर्म बालगंधवर् रंगमंिदरात झाला. मागे एका ‘हेअर ऑइल’ कंपनीने 
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पुण्यात या अनेक स य मुलींना जाहीर ‘आंबाडे दशर्ना’ला जुपले होते! अनुकरण वृ ी आिण 
वतर्मानपतर्ी िस ी याचं्यापुढे आ ही आपली स यता चुटकीसरशी गुंडाळून ठेवायला वृ  होतो, हे पाहून 
नवल वाटते, आपली मू ये प ी असतील, तर ‘कॅबरे’ काय, िंकवा िंकवा ‘फॅशन परेड’ काय, आप या 
स यतेत बसत नाहीत, हे आमच्या ि यानंी सहज ओळखले असते. 
 

तरूण भारत 
२८ जून १९७० 

प.ृ २ 
  



 

अनुकर्मिणका 

 

१५ 
नवलकथा की शोककथा? 

 
आमदार नवलकर याचंी मुलाखत ‘तरुण भारत’ मध्ये िस  झा यापासून पुण्याच्या िवचारी 

लोकातं एक कारची खळबळ माजली आहे. मंुबईसारख्या मो ा शहरात वे या यवसाय व िवलासाची 
इतर साधने धिनकानंा पूवीर्पासून उपल ध आहेत. नवलकरानंी जी शोचनीय नवलकथा सािंगतली, ती 
िवलासाचंी न हे, ती आहे िवलासापंायी सुरू झाले या कुलीन मुलींच्या देहिवकर्याची. नवलकरानंी या 
वाढत्या रोगाचा उघडपणे उ ार केला व ‘तरुण भारत’ ने िनभर्यपणे त्याला िस ी िदली, ही गो  फार 
चागंली झाली. पण कुलीन मुलींच्या गु त देहिवकर्याची हे कथी िततकीशी नवीन नाही. ितच्यासंबधंी 
शोधपूवर्क उघड बोलणे, हाच काय तो यातील ‘नवला’चा भाग आहे. कारण या गु त यवहारासंबधंी मंुबईत 
गेली वीस वष लोक एकमेकाचं्या कानातं कुजबुजत आहेत. त्या संबधंातील माझी एक आठवण नमुना 
हणून सागंतो. 

 
मला वाटते मी नागपूरला की इंदोरला कुठेतरी चाललो होतो. माझ्या ड यात दुसरे एक 

(मंुबईकर) सािहित्यक होते. मंुबईला अलीकडे आले या बकाली वरूपाब ल आ हा सािहत्यकाचें बोलणे 
वरवर आिण गैरमािहतपणे चालू होते. ते ऐकून आमच्या डोक्यावरील ‘बथर्’ वर अधर्वट जागा असलेला एक 
पर ातंीय मंुबईकर वासी अ व थ झाला. त्याने आमच्या अधर्वट आिण ‘सेकंडहँड’ ानाची कीव करून 
आपला वतःचा अनुभव सागंण्यास ारंभ केला. तो हणाला, "दादरमधील उ म व तीत माझा लॅट 
आहे मी धं ािनिम  िदवसभर बाहेर असतो, हे माझ्या शजेाऱ्यानंा माहीत आहे. एक िदवस थोडे बरे 
नस याने अवेळी हणजे भर दुपारी मी घरी आलो. कुलूप उघडले आिण सरळ बेडरूममध्ये जाऊन, घामाने 
डबडबलेले कपडे िभरकावनू, कॉटवर अंग टाकले. तो माझ्या अंगाखाली काहीतरी मऊमऊ लागत आहे 
असे वाट याने मी कॉटवरील कप ाचंा ढीग बाजूला करण्याचा यत्न केला. तो कप ाचंा ढीग नसून 
त्या कप ातं एक तरुणी झोपलेली आहे असे मला आढळले. मी ‘शॉक’ होऊन कॉटखाली उतरलो आिण 
ितच्यावर नाचंी सरब ी केली." 
 

त्या वाशाने सािंगतलेला सवर् तपशील येथे सागंण्याची गरज नाही. समाजसंरक्षणाच्या दृ ीने 
अव य तेवढाच भाग सागंायचा झाला, तर तो असा. सदर गृह थाच्या कुलपाला दुसरी िक ी चालवनू 
त्याच इमारतीतील  िंकवा अन्य िठकाणच्या कोणीतरी त्या जागेचा उपयोग दुपारपुरता कंुटणखान्यासारखा 
करण्यास ारंभ केला होता. "तुम यहाँ कैसी?" असा न त्या मुलीला त्या जागेच्या त्या ह दार 
भाडेकरून के यावर "म ैहररोज दोपहर यहाँ ऐसीही आती रहती हँू" असे ितने उ र केले. 
 

असे हणतात की, हे कार दुसऱ्या महायु ाच्या अखेरीस व पािक तानी दंगलीनंतर सुरू झाले. 
मंुबईत झालेली िवपदगर् ताचंी गदीर् हे याचें कारण, असेही हटले जाते. पण मंुबईच्या ‘ि लट ’ (इंगर्जी) 
पतर्ासारखी पतेर् िद ीतील कुलीन सुिशिक्षत मुलींच्या तनुिवकर्याचीही वणर्ने छापतात. एकेकाळी मंुबई हे 
िवलासाचे कदर् होते. अलीकडे तो ‘मान’ िद ीकडे गेला आहे. जे वातंत्र्यो र िद ीत होत होते ते आता 
मंुबईस होऊ लागले आहे. वे या यवसाय हा मानवी सं कृती इतका जुना आहे. कंुटण यवसायही जवळ 
जवळ िततकाच जुना आहे. आता त्याच्या भरीला पा ात्यानंी पावन केलेले भयानक मादक पदाथर्ही आले 
आहेत. पण ‘एल. एस. डी.’ वगैरे मादक पदाथर् काहीच न हेत, इतके भयानक व चावार्कालाही लाजिवणारे 



 

अनुकर्मिणका 

तत्त्व ान त्याच्याच जोडीला आले आहे. आिण ते तत्त्व ान पसरिवण्याचे कायर् शरमेची गो  हणजे आमचे 
पुरोगामी सािहित्यक करीत आहेत! 
 

नवलकरानंी ज्या ‘डािन्संग कू स’ मधील अनाचाराच्या हकीकती सािंगत या, ती कसली कू स 
आहेत, िंकबहुना ती ‘ कू स’ तरी आहेत का याची मला क पना नाही. परंतु ‘कुलीन ि यानंी नृत्य 
िशकण्यात गैर काही नाही’, िंकबहुना ‘नृत्यकला राखण्याची जबाबदारी कुलीन ि यावंरच आहे! ही 
िवचारसरणी पुरोगामी लेखकानंीच सृत केली. पुरोगा यानंी पसरिवलेली दुसरी घातक िवचारसरणी 
हणजे पा ात लोक जे जे करतात, ते ते आपण िबनधोक कराव,े न हे या पा ात्यीकरणातच गती आहे, 
आधुिनकता आहे. ‘Modernization’ आहे. हे आमच्या पुरोगामी सािहित्यकाचें पालुपद आहे. 
आप याकडील नृत्य ही एक िक्ल  कला आहे. िशवाय आजवर तरी ती कला साभंाळणाऱ्या ि याचंा वगर् 
वतंतर् होता. पण ज्याला सामािजक नृत्य हणता येईल, अशा ी-पुरुष संिम नृत्याचे माहात् य पि मेत 
मोठे आहे. नवलकरानंी उ ेिखले या ‘नृत्यशाळा’ या अशा संिम नृत्याच्या असणार. आप याकडे 
महारा टर्ात तरी कुलीन समाजात संिम नृत्य रूढ नाही, ते हा तसे नृत्य के यास खळबळ उडेल. पण 
केवळ पा ात्य लोक पर ीच्या कमरेभोवती हात घालून ‘सामािजक समारंभ’ हणून नाचतात, एव ामुळे 
आमच्यातील पुरोगामी लोकानंी त्याला पावनत्व िदले असावे! नाही तर मंुबईसारख्या महारा टर्ीय शहरात 
या शाळा चालतात कशा? पुण्यातही ल करभागात अशा काही शाळा पूवीर्पासून आहेत असे कळते. पण त्या 
केवळ ‘शाळा’ आहेत. नवलकर हणतात तसा बोभाटा त्याचं्या संबधंी कधीच ऐकू येत नाही. पण ी-
पुरुषानंी संिम नृत्य करण्याची था मंजूर मानण्यानेच नवलकरानंी सािंगतले या गैर कारानंा दरवाजा 
खुला झाला, असे हणाव ेलागेल. अनीती ाचीन आहे. पण अनीतीला िति त रूप देण्याचा कार हा 
अवार्चीन आहे. म पान या देशातही लपूनछपून होते पण त्याला ित ा मातर् काही लोक अलीकडेच ा त 
करून देत आहेत. यसनानंा आिण यिभचाराला ित ा ा त करून देणाऱ्या तत्त्व ानाला आत्मिव ासाने 
व कसून िवरोध केला पािहजे. 
 

या मूखर्पणाच्या तत्त्व ानाचा वशे तरुणवगार्त िजतका सहज होतो, िततका अन्य वगार्त होत 
नाही. लिलत वाङ् मय आिण िशक्षणसं था याचं्या ारे काही घातुक आिण मूखर्पणाच्या था आप या 
समाजात िशरत आहेत. नवलकरानंी मंुबईच्या कॉलेजातं चालणाऱ्या ‘Twist’ डान्सचा उ ेख केला आहे. 
मला वतःला हे नृत्य पहाण्याचाही संग आलेला नाही. पण काही िदवसापूंवीर् येथील ‘सोबत’ 
सा तािहकात मंुबईच्या कॉलेजातील अस या कारावर काशझोत टाकणारे क्षोभक लेख आले होते. 
त्यावरून मला थोडीफार क पना आली. आपली कॉलेजे इंगर्जीतून ान देतात अथवा त्यानंा इंगर्जीतून 
ान ाव ेलागते एव ावरून तेथे सवर् इंगर्जी रीतीिरवाज व सामािजक उत्सव िशरणे जरूर आहे, अशी 
िकत्येकानंी पूवीर्पासून समजूत करून घेतली आहे! या समजुतीचा उदेर्क िवशषेतः कॉलेजाचं्या वािर्षक 
स मेलनातं होतो. मुलामुलींचे संिम  नाटक, संिम  नृत्य, ‘िफशपाँड’च्या रूपाने थ ाम करी, हे सवर् 
कार कॉलेज हटले की त्यात असलेच पािहजेत, अशी आमच्या िव ाथ्यार्ंनीच न हेत, तर ोफेसरानंीही 
समजूत करून घेतलेली िदसते, कॉलेज इलेक्शन आिण वािर्षक स मेलन हे दोन आ ही पा ात्याकंडून 
घेतलेले होिलकोत्सवच बनले आहेत! मागे काही वेळा कॉलेजाचं्या यथू फे टी हलमध्ये परीक्षक हणून 
जाण्याच्या मला संग येत असे. त्यात ‘फोक् डान्स’च्या नावाखाली पुण्यातील एका िस  कॉलेजने 
तरुणतरुणींच्या फुग ा सादर के या होत्या. ‘फुग ा’ महारा टर्ीय आहेत; पण तरुणतरुणींच्या फुग ा 
मातर् महारा टर्ीय नाहीत! पण आज, आंतरभारतीय, आंतररा टर्ीय ‘क चर’ च्या िनिम ाने असे सां कृितक 
कायर्कर्म मान्यता पावत आहेत. 
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एकदा, औिचत्याच्या रूढ क पना धुडकावनू लावण्यातच बहा री आहे असे ठरले हणजे समाज 

कोठपयत घसरत जातो, ते नवलकरानंी सादर केले या मंुबईच्या भेसूर िचतर्ावरून िदसून येते. ही 
गटारगंगा रोखून धरण्याची पिहली जबाबदारी रा टर्वादी सािहित्यकाचंी आहे. त्याचं्या खालोखाल 
जबाबदारी कॉलेजच्या मुखाचंी आहे. पण आज कॉलेचजे ‘ मुख’ कोण आहेत? ाचायर् की िव ाथीर्? 
कॉलेज मुखानंी घाबरटपणा सोडला की चागं या िव ाथ्यार्ंचा तरी त्यानंी पािंठबाच िमळेल. 
 

तरुण भारत 
२१ मे १९७२, 

प.ृ २ 
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१६ 
हे कसले रोिमओ? 

 
िद ी येथे गे या मिहन्याच्या अखेरीस एक चचार् घडवनू आणली होती. ितचा िवषय " ीच्या 

दृ ीने कायदा आिण सु यव था" हा होता. त्यात पाच अिववािहत सुिशिक्षत तरूणींनी भाग घेतला होता. 
"नोकरी करणारी ी िद ीसारख्या शहरात संध्याकाळनंतर असुरिक्षत असते," हा त्या चचचा िन कषर् 
होता! 
 

िद ीत र त्यातंील िंकवा बसमधील ि याशंी वागण्याचे कोणते नवीन ‘पुरोगामी’ िरवाज तयार 
होत आहेत. याची मला क पना नाही. पण पुण्या–मंुबईतील िरवाजापेंक्षा ते िरवाज थोडे "पुढे गेलेले" 
आहेत असे िदसते. पुण्या–मंुबईतीलही सावर्जिनक जागीचे वतर्न संपूणर्तया ाघ्य असते असे न हे. परंतु 
िद ीच्या ि यानंी केले या तकर्ारीकडे पािह यास पुण्या–मंुबईतील ीिवषयक वतर्न बरेच स य ठरेल 
असे वाटते. तरुण ि याकंडे अधाशीपणाने पहाणे, ‘बेल’ नसलेली सायकल ि याचं्या जवळून नेताना 
बेलच्या आवाजाऐवजी नाना कारचे आवाज त डातून काढणे, िश या मारणे इत्यादी ‘स य’ चाळे 
पुण्यातही होतात एक ादुक ा ीची ितकारशक्ती अंदाजून यापेक्षाही पुढचे चाळे होतात, हे 
बहुतेकाना ठाऊक असेल, पण िद ीतील स यता याच्याही पुढे गेली आहे, असे िदसते. िद ीतील चचत 
एका तरुण ीने सािंगतले : आ हाला अस य लोकाकंडून होणाऱ्या उपदर्वापेक्षा जनतेची याबाबतीतील 
उदासीनता अिधक अक्ष य आहे. काही लोक असे कार पाहून न पािह यासारखे करतात, काहीना तर 
उघड आनंद होतो! आिण पोलीसही मध्ये न पडण्याचे ठरवतात! िम  इ माइल या मुसलमान तरुणीने 
सुचिवले, "ि यानंा होणारा तर्ास चुकिवण्याचा एक मागर् हणजे कमी भडक पोषाख करणे. " 
 

अथार्त या तकर्ारी आिण त्यावर सुचिवलेले इलाज नवीन आहेत असे न हे पण या बाबतीत सभातून 
वा मािसकातूंन वळेोवळेी होणाऱ्या चचार् वाचून मला एक सामान्य िन कषर् काढावासा वाटतो. पा ात्य 
िशक्षण आले, पा ात्य पोषाख आले, पा ात्य संचार- वातंत्र्य आले, तर अ ाप पा ात्य सावर्जिनक 
स यता मातर् आमच्या मो ा शहरात आली नाही. आिण आमच्याकडे मुळात असलेला िवनय तर आता 
जुनाट हणून टाकाऊ ठरवण्यात आला आहे! 
 

या न या अस यतेसंबधंी वापरली जाणारी पा ात्य भाषाच मुळी आमच्या भारतीय कानानंा कटू 
लागणारी आहे. िद ीच्या चचत िम   मसानी नावाच्या ीने या अस यतेला (‘Eve-teasing’) हा 
खुसखुशीत आिण चहाटळ श द वापला, पर ीशी केले या अित संगाब ल हा श द वापरणे हणजे 
ि याशंी केले या अित संगाने आप याला िकळस वाटत नाही, हे िस  करणे होय. हा श द पुरुष तरी 
ीची छ  अवहेलना करण्याकरताच वापरतात. कारण िजच्या वतर्नाने आिदमानव पुण्यलोकातून 

पापलोकात आला, ती ‘आिदकािमनी’ हणजे (िखर् न पुराण क पनां माणे) ‘Eve’ होय! ीिवषयीची 
आपली क पना याहून उ तर आहे आिण हणूनच र त्यातील ीला उपदर्व देण्यासंबंधी आप या िंहदी 
मनात जन्मजात घृणा आहे. सामािजकदृ ा आ ही ी ही ‘कािमनी’ मानत नाही. तर भिगनी मानतो; 
पा ात्य िशक्षणाने त्येक ीला आ ही कािमनी मानू लागलो व Flirting चा (लघाळपणाचा) अंतभार्व क्ष य 
रिसकतेत करू लागलो! 
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र त्यात लघाळपणा करणाऱ्याना आणखी एक इंगर्जी श द लावण्यात येतो व त्याचाही मला उबग 
येतो. तो श द हणजे ‘Road-side Romeos’ हा होय. हा श द गाधंीजींनीही आप या सा तािहकात 
वापर याचे मला मरते. अनोळखी मुलीशी लाज सोडून फाजीलपणा करणारे, हे ‘रोिमओ’ कसले? 
‘रोिमओ’ हा शके्सिपयरच्या अमरना कृतीमुळे उत्कट आिण अचल ेमाचे अिखल वाङ् मयात तीक 
बनला आहे. र त्यातील ‘लोफसर्ना’ (मवा यानंा) ‘रोिमओ’ हणणे, हणजे मवा याचंा सन्मान करणे होय. 
भाषेच्या अस या गबाळ उपयोगाने आप या नैितक मू यातंही ग धळ होतो. ज्या वतर्नासंबंधी ितर कार 
वाटायला हवा, त्यासंबधंी केवळ इंगर्जी वाक् चाराचं्या अनुकरणाने आमची वृ पतेर् थ ाम करीची भाषा 
वापरतात. पण हा भािषक िमथ्याचार पिरणामी घातुक ठरणारा आहे. 
 

हा सावर्जिनक िठकाणचा अस यपणा इकडे िशक्षण वाढत असता वाढीला का लागावा? िद ीतील 
चचत कु. वीणा आगरवाल या तरुणीने सािंगतले की, "१९७२ मध्ये िद ीत ि याशंी अस यपणा 
करण्याच्या पाचश ेकेसेसचा ‘िरपोटर्’ होता, तर १९७३ मध्ये तेच कार चौदाशवेर आले आिण पोिलसापंयत 
िंकवा वृ पतर्ापंयत न आलेले कार असतील ते वगेळेच." 
 

अस यतेतील या वाढीची मीमासंा करणे अवघड नाही. र त्यातील अस यतेचे मूळ वाङ् मयातील 
अस यतेत आहे, यात शकंा नाही. अनोळखी ीशी अस यपणा करण्याने जुन्या समाजात माणसाशी अ ू 
जात असे. चार लोकानंा ते समज यास असा र त्यावरील ‘रोिमओ’ मारही खात असे. आज िद ीत तेच 
अस य वतर्न थ ेचा िंकवा उपेके्षचा िवषय ठरले आहे. याचे कारण हा अस यपणा, िचतर्पट आिण दरमहा 
जन्म पावणारी ‘कॉिमक् ’ नाटके याचंा हुकमी कमाईचा िवषय ठरला आहे. ज्यानंा जीवनाचे खोल अथर्पूणर् 
िचतर् रंगिवण्याची ताकद नाही, ते नाटककार आिण िचतर्पटकार लाज सोडणाऱ्या ी-पुरुषाचंी दृ ये 
दाखवनू हशाटा याचे पीक काढीत आहेत. पिरणामी हणजे, ही एक क्ष य इतकेच न हे तर लोकि य 
सामािजक करमणूक आहे, अशी िनबुर्  आिण िनरंकुश तरुणाचंी समजूत होत आहे. अशा उ ोगाने आपली 
अ  ूजाईल िंकबहुना कंबरडे मोडेल, अशी त्यासं आता भीती उरलेली नाही. 
 

त्यातच पोषाख आिण ीपुरुष संबधं याबाबतीत बेछूट असणाऱ्या िह पींचा अलीकडे िंहदु थानात 
मुक्त संचार चालू झाला आहे. जुन्याला नाक मुरडून जे जे परदेशातून आलेले ते ते पुरोगामी हणून 
कवटाळणारे आमचे तरुण आज िह पींचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानीत आहेत. बैराग्यासारखे 
मानेपयत ल बणारे केस, गालावरून खाली पोहोचले या दाभणकाठी िमशा, हा अवतार, पूवीर् आमच्या 
तरुणानंी फाशीच्या िशके्षचे भय दाखिवले असते तरी पत्करला नसता. गे या वषार्भरात तोच अजागळ 
अवतार पिवतर् मानून ही मंडळी स य व तीतून बरैाग्याचं्या मे या माणे भटकत आहेत. मुलींचा पोषाख तर 
मुलाचं्या पोषाखापेक्षाही िवदूषकी बनलेला आहे. अगदी जवळून िनरखून पाहीपयत ही खरोखरीची मुलगी 
आहे की एखा ा लोकना ातील ीपाटीर् आहे, हे कळण्याला मागर् नसतो. अशा या ‘िवदूषकीणींशी’ 
अस य वतर्न करण्यात सामािजक धोका नाही, अशी अस य तरुणाचंी क पना झा यास नवल नाही. 
िद ीच्या चचतील कु. इ माइल िहने हेच सत्य सौ य भाषेत सािंगतले आहे. "One way of avoiding 
teasing was to dress modestly." या करणी इंगर्जी वृ पतेर् वापरतात तो ‘Teasing’ हा श दही 
आप या सामािजक मू याचं्या दृ ीने िदशाभलू करणारा आहे. र त्यातील स य ीशी अस य भाषेत बोलणे 
िंकवा ितच्याकडे पाहून अनुिचत हावभाव करणे, िंकबहुना ितच्याकडे मयार्दा सोडून पाहणेदेखील भारतीच 
सामािजक क पनां माणे पाहता नुसते ‘तर्ास देणे’ कसे हणता येईल? शाळकरी मुले वगार्तील समवय क 
आिण पिरिचत मुलींना जो उपदर्व देतात, त्याला ‘Teasing’ हणता येईल. कारण त्या मुलामुलींचे नाते 
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पूवर्पिरचयाचे आिण बरोबरीचे असते. र त्यात भेटणाऱ्या तरुणतरुणींचे नाते तेच असते का? त्यानंा िदलेला 
उपदर्व हणजे परपुरुषाने कुलीन ीचा केलेला ‘उपमदर्’ होय. त्याला ‘ ीचा उपमदर्’ िंकवा ‘िवनयभगं’ 
हेच नाव िदले पािहजे. 
 

आज र त्यातील तरुण ि याचें व आपले नाते थ ाम करीचे, अंगचटी येण्याचे आहे, असे जर 
पा ात्य सं दायी तरुण समजत असतील. तर त्याचंी ती समजूत समाजातील इतर थरानंी व वतः तरुण 
ि यानंी दूर केली पािहजे. समाजाने या िह पी सं दायी तरुणाचें र त्यात मानगुट पकडले पािहजे आिण 
वतः तरुण ि यानंी "Dress modestly" हा कु. इ माइलचा स ा आचरणात आणला पािहजे. 

 
तरुण भारत 
६ मे १९७३ 

प.ृ २ 
  



 

अनुकर्मिणका 

 

१७ 
मंत्र्याचं्या शीलाचा न 

 
गे या पधंरा िदवसातं ि िटश कॅिबनेटमधील एकदोन मंत्र्याचं्या खाजगी वतर्नाचा न देशी 

परदेशी वृ पतर्ातं गाजून रािहला आहे. लॉडर् लॅ टन हे परावापयर्न्त ि टनच्या िवमानदलाचे उपमंतर्ी होते. 
एका वे येशी आिण ितच्या मिैतर्णीशी लॅ टन याचंा संबधं होता. ही गो  बाहेर फुटली. त्या वे येच्या 
नवऱ्यानेच हणे वे या ‘बे ी’, ितचे िगऱ्हाइक लॅ टन आिण ितची एक युरोिपयनेतर मैितर्ण याचंा 
िवव ाव थेत फोटो घेतला. तो फोटो वृ पतर्ानंा िवकण्याचा या पितराजाचंा िवचार होता पण वृ पतर् 
संपादकाने तो सौदा करण्याऐवजी पोिलसात खबर िद याने, हे करण बाहेर फुटले. दुसरे एक लॉडर् 
जेिलको हे लॅ टनपेक्षा फार मो ा हु ावर होते. ‘लॉडर् ि ही सील’ हा त्याचंा हु ा होता. पण त्याचं्याही 
नावाशी असेच करण िचकटत होते. या दोन्हीही उमरावानंी ताबडतोब मंितर्पदाचे राजीनामे िदले. 
 

हे सवर्च करण आपणा िंहदु थानवासीयानंा िविचतर् वाटण्यासारखे आहे. कोणत्याही देशातील 
‘लॉडर् लोक’ जहािगरदार लोक भरुामचदंर्ा माणे एकपत्नी त पाळणारे असतील अशी अपेक्षा वडेसर 
माणसाखेरीज िंकवा ढ गी माणसाखेरीज कोणीच करणार नाही, असे असता, एक ‘कॉलगलर्च्या’ 
िबछान्यावर हे लॉडर् सापडले, एव ामुळे त्यानंी राजीनामा ावा, ही गो  आ हा भारतवासीयानंा तरी 
अ  भतुच वाटेल. यातही, पुन्हा ‘वे येकडे’ जाण्याने हा मंतर्ी अपातर् ठरला, की वे येकडे सापड याने अपातर् 
ठरला, हाही नच पडतो. यातं नीतीची चाड अिधक की राजनीतीची अिधक हाही एक नच आहे. बरे, 
नीतीची एवढी चाड असले या या देशात मो ा पदावर असले या एका लॉडर्च्या चािरत्र्यावर बारीक नजर 
कोणाची? सरकारची न हे, तर बायकोच्या जारकमार्चे फोटो िवकून पैसे िमळिवणाऱ्या नवरोबाची! या सवर् 
पापमािलकेत सवार्त थम आिण सवार्त कडक िशक्षा जर कोणाला हवी असेल तर ती या नवऱ्याला ायला 
हवी. आमच्या जुन्या मराठेशाहीत वा मोगलाईत अशा लोको र पितराजाचंी िंधड गाढवावरुन काढण्यात 
आली असती. पण पा ात्य लोकाचंी सवर्च तऱ्हा वगेळी. िस ीच्या झगझगीत काशात चमकत 
असले या मंत्र्यानंा पिहले सचैल ायि त देणे त्यानंा आव यक वाटले. 
 

ज्या आधुिनक पा ात्य जगातील वे यानंा पती असतात व जे वे यापती गु त कॅमेरे, टेपरेकॉडर्र 
वापरण्याइतके पुढे गेलेले असतात त्या आधुिनक जगात मंत्र्याकडून मातर् रामायणकालीन शीलाची अपेक्षा 
केली जावी, ही गो  अघिटत वाटते. एका परदेशी वातार्हराने तर हटले आहे– 
 

"Surprise is expressed that a wealthy and handsome aristocrat like Lord Lambton 
should have a resort to prostitutes in this permissive age of wife-swapping parties and group 
sex." 
 

लॉडर् लॅ टनसारख्या एका धना  आिण देखण्या लॉडर्ला आजच्या सामुदाियक संभोगाच्या आिण 
बायकाचंी अदलाबदल करण्याच्या ‘पिर्मिस ह’ युगात वे यागमानाची वाट धरावी लागावी याब ल 
(इंग्लंडमध्ये) आ यर् यक्त केले जात आहे. दुसऱ्या एका बातमीदाराने लॉडर् लॅ टन याचंी बायको सुंदर 
असूनही त्यानंी वे येची माडी चढावी, याचें नवल केले आहे. यात लॅ टनच्या वतर्नाचे आ यर् कराव,े की 
आ यर् करणाऱ्या मंडळीच्या भाब ा मनोिव ानाचे आ यर् कराव ेहा एक नच आहे. 
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मला मातर् ितसऱ्याच एका गो ीचे नवल वाटते. ज्या तऱ्हेचा यिभचार सवर्च देशातील धनवान 

आिण स ावान करतात, त्या तऱ्हेच्या यिभचाराचे सावर्जिनक ा  करण्यात इंग्लंड, अमेिरकेसारखे देश 
काय िमळिवतात? घाण झालेले वतःचे कपडे उघ ावर धुव ू नयेत, अशा अथार्ची इंगर्जीतील हण 
सु िस  आहे. पण अवार्चीन लोकशाहीत सवर्च िवधी उघ ावर करायचे असतात! आपण आप या 
मंत्र्याचंी अ  ूच हा ावर आणली नाही, तर िवरु  पक्ष ती आणणार, आिण िनदान र त्यावर ओरडत 
िफरून पैसे िमळिवणारी वृ पतेर् तर फोटोही छापणार! आप या देशातील वृ पतर्ानंी मौन पाळले तरी इतर 
देशातील वृ पतेर् त्याचा पिर फोट करणार! अमेिरका तर इंगर्जीतच हे वृ  छापणार. लोकशाहीतील या 
बेअ  ूकरण्याच्या पधमुळे सरकारला सवार्आधी वतःचीच बेअ  ूकरणे ा त होते. आिण तरी एक न 
उरतोच. ितपक्षाची बेअ  ूकरण्याच्या व ती दुसऱ्याच िदवशीच्या वृ पतर्ात सवार्आधी छापण्याच्या या 
पधत देश कतर्बगार माणसानंा मुकतो त्याचे काय? ज्याचंी कुलंगडी बाहेर आली नाहीत अशा माणसाचंी 
देशाला अिधक गरज, की कतर्बगार माणसाचंी अिधक गरज? आजही इंग्लंडमधील जाणते लोक एक 
हळहळ यक्त करीत आहेत. 
 

"Can we" it is asked "really afford to discard men of talent, wit, authority and 
patriotism simply because their personal lives fall short of blameless purity?" 
 

(बुि मान, चातुयर्वान, अिधकारी आिण देशािभमानी यक्तींना केवळ त्याचें खाजगी चिरतर् 
भरुामचदंर्ाइतके नाही, एव ावरून घालवनू देणे देशाला परवडेल काय असा न िवचारला जात 
आहे.) 
 

यात आणखी एक न असा पडतो की सावर्जिनक के्षतर्ातील एव ा मो ा यक्ती केवळ 
‘ लॅकमेल’च्या भीतीने ( हणजे बेअ  ूकरण्याच्या धमकीने) रा टर्ीय महत्त्वाची गुिपते बदफैली ि याचं्या 
एजंटना सागंतील काय? लॅ टन आिण जेिलको हे रा टर्ीय गुिपताचं्या खात्याचें धनी असले तरी त्याचं्या 
करणात फक्त हलक्या ि याचंाच संबंध आलेला िदसतो. दहा वषार्पूवीर्च्या ‘ ो युमो’ करणा माणे 
परकीय गु तहेराचंा संबंध िदसत नाही. ो युमाचंा संबंध ज्या िवख्यात िकर् टाइन िकलरशी होता. 
ितच्याशीच रिशयाच्या गु तहेर खात्यातील एका अिधकाऱ्याचाही संबधं होता. आिण तरी यातील एकाही 
करणात ि िटश मंत्र्याने आप या सरकारशी वा देशाशी बेइमानी के याचे िस  झाले न हते. 

 
आिण एखादा तालेवार मुत्स ी एखा ा िबनअ चू्या ीच्या बाहुपाशातच काय तो देशाशी बेइमान 

होऊ शकेल, ही क पनाही थोडी यवहारशून्यतेचीच हटली पािहजे. पोक्त वयाचा राजकारणी माणूस 
भाडोतर्ी ीच्या सहवासात अिधक पागल बनेल की दारूच्या बाट या झोक याने अिधक पागल बनेल? 
पा ात्य राजकीय पक्ष वा वृ पतेर् आप या मंत्र्यानंा म पानाब ल जाब िवचारताना तर कधीच िदसणार 
नाहीत! हणजे राजकीय गुिपताचं्या रक्षणाची काळजी, हेही कारण अस या करणाच्या मुळाशी िदसत 
नाही. एखा ा चमंचमीत लिगक कथेच्या पिर फोटाने जी खळबळ माजते, ितचा राजकीय पधसाठी 
फायदा उठिवणे, हेच या बा तः चािरत्र्य ेम भासणाऱ्या करणाच्या मुळाशी असते. िंकबहुना राजकीय 
ित पध्यार्ंना मारण्याचा ‘ लॅकमेल’ हा एक रामबाण इलाजच होऊ शकेल. आिण या रामबाणाच्या भीतीनेच 
ि िटश लोकशाहीतील मंितर्मंडळे आप या यवसाय बंधंूचे बळी देण्यास घाईघाईने वृ  होतात. 
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या बाबतीत काही िनकोप चािरत्र्यिवषयक धोरण थािपत होणे आव यक आहे. त्या धोरणाचाही 
उ ार आजकाल इंग्लंडमध्ये होत आह, असे परदेशी वृ पतर्ावंरून िदसते. "पुढाऱ्याचं्या खाजगी वतर्नाचा 
संबधं त्याचं्या सावर्जिनक कृतींशी येत असेल तरच त्या खाजगी वतर्नाची छाननी हावी. एरवी होऊ नये" 
हेच ते नवे धोरण होय. ि िटश राजकारणातील हा िविचतर् सोवळेपणा फक्त राजकीय शतर्चू्याच पथ्यावर 
पडणारा आहे. उलट पा ात्य समाजात तर आज लिगक सोवळेपणाऐवजी कमालीच्या ‘ओवळेपणाचीच’ 
लाट आहे. कुमािरकाचें िववाहपूवर् संबंध, सौभाग्यवतींचे िववाहबा  संबधं, कुमािरका आिण िवधवा याचें 
गभर्पात हे सवर् कार अनंु ापक नीतीच्या (Premissiveness) च्या कके्षत आजकाल येत आहे. इतकेच 
नवहे तर ि या–ि यामंधील आिण पुरुषा–पुरुषामंधील समसंभोगही आता इंिग्लश काय ाने क्ष य 
ठरिवला आहे. न हे पुरोगामी इंिग्लश समाजाने मान्य ठरवला आहे. अशा ‘अनु ापक’ वातावरणात 
मंितर्मंडळातील लॉडार्च्या रातर्ीच्या कायर्कर्मानंा मातर् िंहदू िवधवाचें नीतीिनयम लागू करणे हा राजकीय 
ढ गीपणा तर न हे? 
 

तरुण भारत 
३ जून १९७३, प.ृ २ 

लोकस ा 
१० जून १९७३, प.ृ ३ 
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१८ 
यंतर्युगातील लिगक नीती 

 
मंत्र्याच्या शीलाचा न ‘हे माझे ‘िहतगुज’ िस  झा यावर काही चागं या बुि मान लोकानंी 

पतर्ा ारे व समक्ष मला त्या संबधंीची माझी भिूमका प  करण्याची सूचना केली. माझे ते िलिहणे फार 
‘सूतर्मय’ होते, अशी त्याचंी तकर्ार आहे. ‘इंग्लंडच्या कॅिबनेटमधील ब ा लोकाचंा बदफैलीपणा क्ष य 
समजावा’ असे तुमचे हणणे आहे का? की तो क्ष य नसला तरी ‘गु त ठेवावा’ अशी तुमची सूचना आहे? 
‘ भात’ दैिनकातील कृ ण ैपायनानंी हट या माणे, ‘मो ा पदावर आिण अिधकारावर असले या यक्ती 
शु  आचरणाच्याच अस या पािहजेत, असे तु हाला वाटत नाही का? या नाचं्या दृ ीने मी लिगक 
नीतीसंबधंीची माझी मते अिधक सिव तर माडंावी असे त्या वाचकाचें हणणे आहे. 
 

ज्याचं्या हातात पैसा आहे व स ा आहे त्याचें लिगक वतर्न वैर बनणे साहिजकच आहे. ज्याचं्या 
हाती ही दोन्ही आहेत, त्यानंी चािरत्र्यािवषयक पािवत्र्य राखाव,े असे हणणे ायः यथर् आहे. 
इंग्लंडसारख्या देशात अशा वतर्नाब ल कधी कधी जो चडं गवगवा झालेला िदसतो तो लिगक 
आचारासंबधंीच्या उ  क पनामुंळे न हे, तर त्या आचारामुंळे सरकारी गुिपते-िवशषेतः ल करी गुिपते-
पररा टर्ात फुटू नयेत, एव ामुळेच होय. पण आजच्या पा ात्य वैराचारात केवळ स ेचा आिण पैशाचाच 
संबधं आहे असे न हे. आजच्या पा ात्य वैराचारावर आपण भारतीय लोक पु कळदा चुरचुरीत िलहून 
भारतीय सं कृतीचे े त्व सूिचत करतो, पण पा ात्य धिनकाचंा आजचा लिगक आचार काही दृ ींनी 
भारतीय धिनकाचं्या आिण उ पद थाचं्या आचारापेक्षा कमी ग र् आहे असे िदसून येईल. एखा ा 
उ पद थ लॉडार्ने एखा ा गरीबाची बायको पळिवली, वा हाताखालच्या ीच्या असहायतेचा फायदा 
घेतला, अशा वतर्नाचा गवगवा वगेळा, आिण लॉडर् लॅ टन याचं्यासारख्याच्या वे यागमनाचा बोभाटा वगेळा. 
यातील पिह या कारचा दुराचार पा ात्य देशापेक्षा आप या देशातच अिधक भेटेल. हणून पा ात्य धिनक 
लोक लिगकबाबतीत आप या धिनकापेंक्षा खालच्या पातळीवर आहेत, असे हणणे चुकीचे ठरेल. 
 

पण दुसऱ्या दृ ीने पाहता पा ात्याचंी लिगक नीती आज अिधक हीन दजार्ला पोहोचली आहे. 
पा ात्य समाजात आज वैराचाराची, वे यागमनाची आिण यिभचाराची लाज वाटेनाशी झाली आहे. ही 
गो  अिधक भयावह आहे आिण या लिगक ल ाहीनतेला कारण आजकालचे सािहित्यक आिण 
मानसशा  आहेत. िववाहपूवर्संबधं, िववाहबा  संबंध आिण ज्याला ‘Exclusive Prostitution’ असे नाव 
िदले जाते, ते ‘खास दजार्चे वे यागमन’ या गो ी ितकडील समाजात आज ायः िति त झा या आहेत! 
याचे मूळ धमर्बधंन कमी होण्यात आहे, असे िनदान आज ितकडे काही िवचारवतं करीत आहेत. 
 

‘धमर्बंधन’ हणजे पर ीशी संबंध ठेवण्यात पापपुण्याच्या क पना मनात येणे. ‘पापपुण्या’शी 
परलोकक पनेचा संबधं अस याने, आजच्या बुि वादी ............ त्या क पनानंा फाटा िदलेला आहे. 
न हे, त्या क पनाचंा उ ार करणे हणजे ‘मागसलेपणा’, असे ठरिवलेले आहे. त्याऐवजी केवळ नीती 
अनीतीच्या क पना िश क ठेवण्यात आ या. हणजे आधुिनक पा ात्य मनु य (आिण अथार्त त्यावा 
सुिशिक्षत िंहदु अनुचर) ऐिहक नीती मानतो, पारलौिकक पुण्य वा पाप मानीत नाही. त्यातही तो, ‘नीती 
सामािजक चीज आहे’ असे मानतो. चोरी करणे हे समाजिवरोधी कृत्य आहे, हणून अनैितक आहे पण 
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िववाहपूवर् संभोग, वे यागमन, समसंभोग यात या आधुिनक मृितकारानंा समाजिवरोधी (Antisocial) असे 
काही सापडत नाही! 
 

हणून तर इंग्लंडच्या काय ाने अलीकडे ‘समसंभोग’ (पुरुषा-पुरुषामंधील लिगकता वा दोन 
ि यामंधील लिगकता) हा गुन्हा नाही असे ठरवले आहे. वे यागमन हा तर कुठ याच देशात गुन्हा 
मानलेला नाही. पण, गुन्हा, पाप, अनीती आिण ल ात्याग हे दुराचाराचे वगेवगेळे ट पे मानले पािहजेत. 
वतःच्या घरी दारू िपण्यात समाजाचे आपण काही नुकसान करीत नाही, हे क्षणभर गृहीत धरले, तरी 
एखा ा समाजात दारू िपण्याने अ  ूजाते, की ित ा ा त होते, हा न पुन्हा उरतोच. 
 

पा ात्य देशात दारू िपण्याने अ लूा ध ा कोणत्याच युगात लागत नसे. पण आता िववाहबा  
संबधंालाही ित ा ा त होत आहे. असे हणण्याची वेळ आली आहे. ि िटश कॅिबनेटमध या एका उम ा 
उमरावाला परवा राजीनामा ावा लागला, ते हा इंग्लंडमधील वृ पतर्ानंा जे खेद वाटला तो याच 
नमुन्याचा होता. लॉडर् लॅ टन वे यकडे गेला हा त्याचा दोष, की तो ितथे फोटोगर्ाफरला सापडला हा दोष 
असा न वृ पतर्ानंी िवचारला. तो वे येकडे गेला हा अपराध ठरला. तो िति त धिनक ीकडे गेला 
असता तर ते गु तही रािहले असते आिण समाजमान्यही झाले असते, असा कोिटकर्म केला जावा यातच 
आजची नैितक िवचारसरणी िदसून येते. 
 

या सवर् कारावरून एक मूलभतू न उपि थत होतो. शरीरसुखाचे पूजन करणारा समाज खऱ्या 
अथार्ने नीितमान राहू शकेल काय? मनु य मूलतः शरीरसुखाचा भोक्ता आहे. पण ‘शरीरसुखापलीकडे 
ज्याचंी वाचं्छा धरावी असे काही नाही’, हे खास यंतर्युगाचे ीदवाक्य आहे. अशा युगात ी-पुरुष 
संबधंालाही बाजारी देवाणघेवाणाचे वरूप आले तर नवल नाही. चोरी, नफेबाजी, परदेशावर आकर्मण हे 
गुन्हे आजच्या यंतर्युगाला मान्य आहेत! पण वैरसंभोग हा गुन्हा िततकासा मान्य नाही. "दोन माणसानंी 
पर पर स मतीने शरीरसुख घेण्यात Antisocial (समाजिवरोधी) काहीच नाही" अशी िवचारसरणी पा ात्य 
देशात गु तपणे मान्यता पावत आहे! 
 

नीती ही चीज वैयिक्तक आहे की सामािजक? ितर्कालाबािधत की कालसापेक्ष? या नानंा 
आजच्या जडवादी युगाची काही ठरािवक उ रे आहेत. ज्यात समाजाचे नुकसान असेल तेवढेच अनैितक हे 
आजचे पिहले उ र होय आिण ितर्कालाबािधत अशी कोणतीच नीिततत्व ेनाहीत हे दुसऱ्या नाचें उ र 
होय. अशा ‘बुि वादी’ वातावरणात म पान आिण परदारागमन या दोन मोहमागार्वर गदीर् झाली तर नवल 
नाही! इंग्लंड आिण अमेिरका या देशात आज दुःखिव मृतीकिरता, आत्मिव मृतीकिरता िमळेत ते औषध 
(Drug) घेण्याचा सपाटा चालू आहे. ज्या ‘डोस’ने बेहोषी येईल, िंचता, भीती याचंा िवसर पडेल. तो 
घेण्याकडे न या िपढीचा कल आहे. ीसुख अथार्त पर ीसुख हा असाच िव मृतीचा मागर् मानण्यात येत 
आहे. लंडन, पॅिरस, न्युयॉकर्  यासारख्या िठकाणी आजकाल खास ब ा लोकाकरता (Exclusive) 
िवलासगृहे थापन झाली आहेत. परदेशातून येणारे Diplomats आिण Tycoons (मुत्स ी आिण 
उ ोगपती) अशा गु त िवलासगृहाचें मुख आ यदाते असतात. राजकारणाचा ताण आिण यापाराच्या 
काळज्या िवसरण्याचा हा एक राजमागर् मानण्यात येतो. 
 

समाजातील राज्यकतार् पुरुषवगर् आिण तनुिवकर्य करणारा ीवगर् याचंी गु त अलीशान लॅटमध्ये 
होणारी ही गाठभेट, देशाचे संरक्षण धोक्यात आणील की काय हा न ितकडील राज्यकत्यार्वगार्ला 
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सतावनू सोडीत आहे. नीती-अनीतीचा न न हे! उत्पादन आिण ‘ टँडडर् ऑफ िलि हंग’ एव ा दोनच 
गो ीचा िवचार करणाऱ्या या युगात ‘देशरक्षणाच्या आड न येणारा यिभचार क्ष य होय!’ अशी ‘नवी नीती’ 
पुढे आली तर नवल नाही! भरमसाट सुखसाधने आिण बेछूट ‘नवसािहत्य’ या न या नीतीला इंधनच पुरवीत 
आहेत!  
 

तरुण भारत 
१७ जून १९७३, प.ृ २ 
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१९ 
इितहास िस  यक्तींचे ेमजीवन! 

 
अिलकडेच थोर या बाजीरावसाहेबाचं्या पुण्यितथीिनिम  तरुण इितहासा यासक ी. म. ी. 

दीिक्षत यानंी बाजीराव आिण म तानी हा िवषय याख्यानाकरता िनवडला होता. इितहास संशोधक 
मंडळासारख्या गंभीर आिण ायः नीरस वा तूत, इितहासात िशवाजी महाराजाचं्या खालोखाल पराकर्मी 
गण या गेले या, पुरुषाच्या ेम करणाची चचार् हावी ही गो  गंभीर संशोधक मंडळींना कशी वाटली हे 
त्यक्ष पाहण्यास दुदवाने मी हजर न हतो. पण आ यार्ची गो  अशी की दैिनक भातचे िवख्यात आिण 
रिसक तंभलेखक ी. कृ ण ैपायन यानंा हा कार िवसंगत वाटला आहे! (त्याचें िवचार याच अंकात 
अन्यतर् आढळतील.) 
 

अशा करणात मुख्य न उपि थत होतो तो वगेळाच आहे. पराकर्मी पुरुषाचं्या खाजगी जीवनात 
संशोधकानंी िकतपत डोकवाव?े आिण त्यातूनही त्याचं्या गु त ेमात िनदान समाजाला असंमत असले या 
ेमात िकतपत डोकवावे? आणखीही एक न दीिक्षतानंीच  केले या ितपादनामुळे कृ ण ैपायन यानंी 
खोडकर थ ेकरता वापरला आहे. दीिक्षत हणतात पराकर्मी पुरुषाला पत्नीपेक्षाही उप ी िंकवा अंगव  
हणून बाळगलेली ी अिधक फूिर्त देते. इितहास िस  पुरुषाचं्या चिरत्र्यावरून हे खरे ठरत नाही असे 
कृ ण ैपायन यानंी उल ा सुल ा तकर् शा ाने िस  करून दाखिवले आहे. 
 

थम, पुण्यितथीच्या िदवशी संशोधक मंडळात या िवषयाचंी चचार् हावी की नाही या नाचा 
िनकाल लावणे बरे. खु  बाजीरावसाहेबाचं्यावळेीही या गु त संबधंावर पडदा टाकण्याचे पथ्य पुणेकरानंी 
पाळलेले न हते. वतः बाजीरावसाहेबानंीही, िवसा या शतकातील िशक्षणसं थेत काम करणाऱ्या एखा ा 
पुणेकराइतके, या गो ीत गु ततेचे पथ्य पाळलेले न हते. अंगव  ठेवणे ही गो  त्या काळी 
ीमंताचं्याबाबतीत तरी समाजसंमत होती. धमर्पत्नी सती गे या नाहीत पण रक्षा मातर् सती गे या अशी 
उदाहरणे इितहासात वाचायला सापडतात. बाजीरावाखेंरीज अन्य पेश यानंी आिण त्याचं्या सरदारानंी 
अंगव  ठेव याचे िस  आहे. पण बाजीरावाचं्या अंगव ाचीच चचार् सवार्त अिधक झाली ही गो  मातर् 
खोटी नाही. हे एक कारणदेखील दीिक्षतासंारख्या तरुण वक्त्याने पुण्यितथीच्या मुहूतार्वर तो िवषय 
िनवडण्याला पुरेसे आहे. बाजीरावाचेंच अंगव  इितहासात का गाजले? त्याचे एक िकरकोळ पण रोमिँटक 
कारण हणजे बाजीरावाने जवळ केलेली रक्षा पर ातंीय तर होतीच पण परधमीर्यही होती. ती असाधारण 
सुंदर अस याचे उ ेख आढळतात. सुंदर ि यासंबंधी अकारण-सकारण, तुत-अ तुत चचार् करणे हा 
मनु य वभाव आहे. पुणेरी माणसाचा तर तो खास वभाव आहे. 
 

पण बाजीरावसाहेब एव ावर थाबंले न हते. त्याचं्या बेदरकारपणाचे आिण स दयर्मूलक फूतीर्चे 
पुरावे वगेळेच आहेत. त्यानंी ितला वतःच्या वा ात आणून थापन केली होती. इतर िठकाणीही महाल 
बाधूंन िदले होते. हणजे थोडक्यात ितला ा णवीराने अधार्ंगीचे टेटस िदले होते. मला वाटते यातूनच 
मत्सराची िठणगी पडली असावी आिण मत्सराइतके क पनाशक्ती ज्विलत करणारे दुसरे काय असू 
शकेल? मुळात हसण्या, खेळण्यापलीकडे काहीच नसता माधवराव पटवधर्नाचं्या नेह करणाला त्याचं्या 
शतर्िुमतर्ानंी केवढे रंजक आिण दाहक वरुप िदले होते ते िस च आहे. अ ापही डे न एज्युकेशन 
सोसायटीच्या िव ान संशोधकानंा ते ‘रोमिँटक’ करण याख्यानाला खा  पुरवीत आहे. मग 
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बाजीरावसाहेबानंी सनातनी ा णाचं्या त्या सुगीच्या काळात एक मुसलमान नतर्की शनवारवा ात 
आणून ठेव यावर पुणेकर बुि मंतानंा कि पतकथानंा केवढा िवषय िमळाला असेल ते सागंायला नको. 
 

पत्नीपेक्षा अंगव ाच्या संगतीत वीरपुरुषानंा फूतीर् अिधक िमळते. हे दीिक्षत याचें मतही सामान्यतः 
िनरपवाद आहे. कृ ण ैपायन यानंी या मताचा यत्यास (कॉन हसर्) देखील दीिक्षतानंा अिभ ेत आहे. असे 
िमि कलपणे गृहीत धरून बरीच गंमत उडिवली आहे. एका म तानीच्या फूतीर्मुळे बाजीरावसाहेब जर 
िद ी गाठतात आिण िनजामाला धूळ चारतात तर असंख्य बेगमानंी भरलेले जनानखाने बाळगणाऱ्या 
बहादुरशहाने (शवेटच्या नामधारी बादशहाने) इंगर्जानंा धूळ चारून १८५७ चे बडं यश वी का करू नये? 
शवेटच्या िनजामाच्या जनानखान्यातही असंख्य पऱ्या होत्या पण आमचे जनरल चौधरी रणगाडे घेऊन 
आप या राज्यात िशरत आहेत असे समजताच िनजामाने शरणागती पत्करली ती का? उ र सोपे आहे. 
सुंदर ि याचं्या ेमामुळे वीर पुरुषाचं्या शौयार्ला उधाण येते. भेकड लोक अ सरेच्या सहवासातदेखील शूर 
बनत नाहीत. येवढेच कृ ण ैपायन याचं्या आके्षपाचे उ र आहे. पण बाजीरावसाहेबाचें हे नुसते ेम करण 
न हते. त्यानंी जवळ केलेले अंगव  सामान्य अंगव  न हते. ज्या अंगव ाच्या ेमाखातर बाजीरावसारखा 
जबाबदार आिण अ दूार पतं धान लोकमत धुडकाव ूधजतो असे ते अंगव  होते. म तानीपासून झाले या 
पुतर्ाची इतर िववािहत ि यापासून झाले या पुतर्ा माणे मंुज करावी असेही बाजीरावाच्या मनात होते असे 
हणतात. पुण्यातील वृंद खवळण्याला तेही एक कारण असेल. पण याखेरीज नमूद कारण वगेळेच 
आहे. म तानीच्या संगतीत बाजीरावसाहेब ा ण असून म मासंाचाही आ वाद घेऊ लागले होते असा 
बोभाटा होता. असा पतर् यवहारही आढळतो. या बाबतीतील आपली हणजे ा णीमू ये लक्षात 
घेण्यासारखी आहेत. एखा ा माणसाने ा णाने अगर मरा ाने रक्षा ठेवणे यात काहीच गैर समजले जात 
नसे पण आहाराच्याबाबतीतील िनयम मोडले तर ते मातर् गहयर् समजले जात असे. बाजीरावसाहेबानंी 
म तानीच्या संमतीने म मासंाचा आ वाद घेतला की नाही कोण जाणे. पण हे सवर् करून पुन्हा मुसलमान 
रके्षच्या पोटी झाले या पुतर्ाला ि जाचा दजार् देण्याचा त्याचंा िवचार होता या गो ीमुळे पुणेरी ा ण 
खवळले िनदान खवळण्याचा आव आणण्याची त्यानंा नामी संधी िमळाली. ज्या ीमंतानी मुसलमान 
अंगव  ठेवले, ज्यानंी ा णी आहाराचे कडक िनयमही मोडले, त्याचं्या वा ात होमहवनादी िवधीकरता 
जाणे ही त्यावेळच्या ा णानंा नामु कीची गो  वाटत होती. 
 

खु  पेश याचं्या कुटंुबातही धािर्मकवृ ीच्या टोचणीपेक्षा मत्सराग्नीची धगच अिधक तापदायक होत 
असावी असे काही तत्कालीन उ ेखावरून वाटते. हे करण जे हा शािंत  शाहू महाराजाचं्या कानावर 
गेले ते हा त्यानंी िदलेला िनणर्य पुण्यातील वृदंाच्या जळफळाटापेक्षा फार वगेळा होता. म तानीला 
अटकेत टाकाव ेअसे पेश याचं्या घरातीलच काही यक्तींचे मत होते. अखेर ितला बदंीत ठेवलीही होती. 
उम ा वृ ीच्या बाजीरावाला वतःच्या कुटंुबीयानंी केले या या उप  यापाचाच मन ताप िवशषे झाला 
असेही एक मत आहे. या करणात शाहू महाराजानंी सािंगतले, "बाईला अटकेत ठेवण्याने काही साधणार 
नाही ज्याचे माणूस त्याला ाव.े" 
 

एकंदरीत हे करण यिक्तशः बाजीरावाच्या दृ ीने शोचनीयच झाले. टर्ॅिजक झाले. ा ण 
समाजाखेरीज अन्य समाजात या केवळ मनु य वभावाला धरून असले या गो ीला इतके घातक वळण 
लागले नसते. पण या गो ीला दुसरीही बाजू आहे. म तानीच्या पुतर्ाला समशरे बहा राला जवळजवळ 
पेश याचं्या औरस पुतर्ाइतकी टेटस िमळा याचे िदसते. आजच्या काळात वतःला िलबरलपक्षाचे 
हणिवणारे लोकही हे औदायर् दाखवतील की नाही याची शकंाच आहे. म तानी पुतर् समशरे बहा रही 
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पािनपतात िंहदूवीराचं्या खां ाला खादंा लावनू अबदालीच्या फौजेशी लढला. पेशवकेालीन 
सोवळेपणा माणेच पेशव ेकाळात या वारयोिषतातंही जे इमान होते ते िवसरता येत नाही. बाजीराव-
म तानी करणाला जे महत्त्व आले ते केवळ एक चोरटे िववाहबा  ेम एव ामुळे आहे असे न हे. त्या 
काळातील रखे याचं्या अंगीही जे इमान होते ते आजच्या काळात दुिर्मळ आहे. 
 

बाजीरावसाहेबाचं्या पुण्यितथीच्या िनिम ाने या असाधारण ेम करणाचे मरण करणे हणजे 
मो ा माणसाच्या छो ा यसनाचे मरण उगाळणे होय हा कृ ण ैपायन याचंा आरोप मला तरी मान्य 
नाही, अशा संगाचं्या िनिम ाने या असामान्य ेम करणाचे आणखी संशोधन झाले तरी हवचे आहे! 
 

तेज वी 
४ मे १९७५,  
प.ृ २ व ११ 
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२० 
बाजीराव म तानी आिण ढ गी युरोपीय एकपत्नीत्व 

 
आजचे एक इितहासा यासक ी. म. ी. दीिक्षत यानंी इितहास संशोधक मंडळात बाजीराव-

म तानी या िवषयावर िनबंध वाच यापासून या िवषयाला अनेक फाटे फुटले आहेत. थम ‘ भात’ च्या 
कृ ण ैपायनानंी (िव. ी. मोडक यानंी) या िवषयाच्या व तो हाताळण्याच्या संगाच्या औिचत्यावर जोरदार 
ह ा चढिवला नंतर माझ्यासारख्या इतरानीही मत दशर्न केले. इितहास संशोधक मंडळात अस या 
‘चावट’ िवषयावर चचार् हावी का? आधी हा िवषय गंभीरपणे चिर्चण्याइतका महत्त्वाचा आहे का? यासारखे 
िकत्येक आके्षप घेण्यात आले. 
 

पिहली गो  हणजे दोन काळातंील फरक ही होय. आजच्या नैितक क पना बाजीरावसाहेबाचं्या 
काळाला लावणे हा या पद होय. याचा अथर् आज आपण अिधक नैितक झालो आहोत असा न हे, तर 
आपण िखर् ती नैितक क पना आिण िखर् ती कायदे आंधळेपणाने ग यात घेतले आहेत! या देशात 
एकपत्नीत्व हा स  गुण खास मानलेला होता पण एकाहून अिधक बायका करणे हा दोष मानलेला न हता. 
उलट तो िरवाजच होता. भ ु रामचदंर्ाचे एकपत्नीत्व एवढे गाजले, याचा अथर् त्या काळी एकपत्नीत्व 
औषधालाही िमळत न हते, हाच न हे का? त्याबरोबरच आणखीही एक िरवाज या देशात शसंनीय नसला, 
तरी समाजमान्य समजला गेलेला होता. तो िरवाज हणजे अंगव  बाळगण्याचा, िंकवा सो या भाषेत ‘बाई 
ठेवण्याचा,’ ‘एका वळेी एकाहून अिधक बायका करणे हे धमार्च्या, काय ाच्यािवरु  आहे,’ ही क पना 
िंहदंूचीही नाही, की मुसलमानाचंीही नाही. ती आहे िखर् त्याचंी क पना! या ‘िखर् त्यावंर’ िंकवा 
‘िखर् तीपणा’ वर कै. र. धो. कव आिण ानकोशकार केतकर यानंी अनेकदा कोरडे ओढलेले आहेत. 
 

युरोपमध्ये एकपत्नीत्वाचा कायदा पूवीर्पासून आहे. याचा अथर् युरोिपयन लोक वैवािहकबाबतीत 
आ हा भारतीयाचं्यापेक्षा अिधक नीितमान आहेत असा मुळीच न हे. काय ाने एकपत्नीत्व लाद याने आिण 
अंगव  (Mistress) ठेवण्यालाही आधुिनक काळात ित ा नस याने, युरोपात यिभचाराची वाढ मातर् 
झाली आहे! आप याकडे बाजीरावाच्याकाळी अंगव  ठेवण्याने माणसाची बेअ  ूहोत नसे. पण दुसऱ्याच्या 
बायकोशी लघळपणा करण्याने मातर् तसे करणारा मनु य अस य आिण नादान ठरत असे. उलट युरोपमध्ये 
िमतर्ाच्या, पाहुण्याच्या िंकवा अपिरिचत बायकोशी लघळपणा करणे हे ‘बहा ूरी’ चे िंकवा ‘Gallantry’ चे 
लक्षण मानण्यात येते! आज आमच्या सुिशिक्षतानंी युरोपातील हा ‘िश ाचार’ खुळेपणाने पत्करला आहे! 
आिण त्या भिूमकेवरूनच पु कळदा ते जुन्या िपढीतील लोकाचंी नीती पारखत आहेत! 
बाजीरावसाहेबाचं्याकाळी राजेरजवाडे तर सोडाच. पण साधे सुखव तू लोकही उघडपणे अंगव  ठेवीत. 
असे असून बाजीरावाने म तानीला जवळ करताच एवढा िग ा का हावा? बाजीरावाचा बाप बाळाजी 
िव नाथ त्याचं्या लिगक जीवनाची मला मािहती नाही. िंकबहुना इितहासात ते कोठे नमूद झा याचे माझ्या 
पाहण्यात नाही. पण बाजीरावाचे बाकीचे आ त, त्याचे वामी शाहूमहाराज, त्याचे सहकारी आिण आि त 
सरदार, या सवार्ंनी अंग  ठेव याचे िस  आहे. पण मुख्य मु ा तो नाही. त्यानंी अंगव े ठेव यामुळे 
यित्कंिचत गवगवाही झा याचे नमूद नाही! 
 

नानासाहेब पेश याचं्या रक्षा अस याचे नमूद आहे. (असे असून त्याने बापाला नीती िशकिवण्याचा 
आव आणला होता याची मौज वाटते) त्याचंा भाऊ रघुनाथराव हा तर ि याचं्याबाबतीत पुरताच नादान 
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होता. त्याने कुणिबणी तर ठेवले या होत्याच. पण इंगर्जाचं्या िजवावर गुजराथेत भटकत असता त्याने 
असहाय गुजराथी कुलीन ि यावंर हात टाक याच्या तकर्ारी इंगर्जाकडे गेले या होत्या. पण अशा 
नालायक माणसाचं्या गो ी सोड या, तरी अगदी िति त उदाहरणे कमी नाहीत. शाहू महाराजाचं्या प ात 
त्याचंी पत्नी सती गेली नाही, पण रक्षा सती गे या असे नमूद आहे. फार कशाला? त्यक्ष िशवाजी 
महाराजाचं्या विडलाचंी अंगव े होती हे िस  आहे. िहरोजी फजद हा अशा नात्याने िशवाजी महाराजाचंा 
सावतर् भाऊ व िदसण्यात थेट त्याचं्यासारखा होता. महाराजाचं्या आग्ऱ्यातील कारावासात शहाजीराजाचं्या 
या ‘फजदा’ने जीव धोक्यात घालून महाराजाचें स ग कसे वठिवले ते िस च आहे. तो केवळ शवेटच्या 
िदवशी महाराजाचं्या जागी झोपून रािहला एवढेच, न हे तर महाराज िनसट यावर कदर्नकाळ 
औरंगजेबाच्या कर्ोधाग्नीला आिण लाडीगोडीला त्याने सारख्याच खंबीरपणे त ड िदले. बाजीरावाच्या 
‘फजदा’ने हणजे समशरेबहा राने पािनपतच्या यु ात मरा ाचं्या खां ाला खादंा लावनू, लढून ऐन 
जवानीत धारातीथीर् मरण पत्करले. 
 

या सवर् कारात चोरटेपणाचा मामला कोठेच िदसत नाही. रक्षापुतर्ानंाही औरसपुतर्ाचं्या 
खालोखाल थान िदलेले िदसते. ीमंत आिण स ावान पुरुष जे हा उपि या बाळगतात, ते हा त्यानंा 
कशाचीच चोरी बाळगण्याचे कारण नसते. िनदान जुन्या काळी तसे कारण न हते. त्यक्ष अशा पुरुषाचं्या 
ि या आप या पतीने बाळगले या उपि यानंा ‘ टेट ’ देणे शक्य नसेल तरी खेळीमेळीने वागवीत,– 
साभंाळून घेत, ‘Tolerate’ करीत. त्या ि याचंी ही भिूमका आजच्या टीकाकारासारखी पु तकी आिण 
िखर् ताळलेली नसली, तरी वा तववादी आिण यवहारी होती. आपला जबरद त पती जे चोरून 
के यािशवाय सोडणार नाही ते त्यास उघडपणे करू देणे यातच शहाणपणा आहे. हे त्या सु  ि यानंा 
समजत होते! आजच्या काळात पा ात्य िखर् ती क पनाचें उसने बळ अंगी बाणवनू जुन्या िपढीच्या लोकानंा 
दोष देणे वा तवताशून्य आिण हा या पद आहे. आज काय ाच्या सक्तीमुळे रामचदंर्ाचा आव आणणारे 
लोक त्या काळच्या धनवान आिण बलवान लोकात असते, तर त्यानंी अंगव े बाळगण्याखेरीज दुसरे काय 
केले असते? उदूर् कवी सौदा हणतो– 
 

"अरे नीितबाज कमर्ठा! शराब, िनतर् त जागा, आिण खुबसूरत ेमपातर् एवढी सामगर्ी तुला 
िमळती, तर तुला शपथ आहे, (त्या लोकाचं्या जागी) तू असतास तर याहून दुसरे काय केले असतेस?" 
 

"गर हो शराब व िख वत व महबबू खूबरू जािहद तुझे कसम है जो तू हो, तो क्या करे?" 
 

पण तरी एक न उरतोच. त्या काळी अंगव  आिण त्याचंी संतती यानंा जर िविश  सामािजक 
दजार् होता, तर बाजीरावाच्याबाबतीतच एवढा गवगवा का झाला? थमदशर्नी असे वाटते की या तरुण 
ा ण पतं धानाची उप ी मुसलमान होती व त्यामुळे हा गवगवा झाला असावा. पण या क पनेतही 
फारसा अथर् नाही. कलाविंतणीत पूवीर्पासूनच मुसलमान ि याचंा भरणा आहे. त्यातील िकत्येकजणी िंहदू 
कलाविंतणींच्यामानाने अिधक हणजे नृत्यगानिनपुण आिण सुसं कृत असतात. ‘सुसं कृत’ हा श द या 
िठकाणी सुिशिक्षत िंकवा नीितमान या अथार्ने वापरला नाही. त्याचं्या अंगी ‘एक कारचा दरबारीपणा’ असे. 
लखनौकडे तर अ ापही ‘एिटकेट’ (दरबारी आदब) िशकण्याकरता चागं या घराण्यातील तरुण मुलानंा 
कलाविंतणीच्या बठैकीत मु ाम धाडतात, असे मी तर्य थाकडून ऐकले आहे. बाजीरावसाहेबासारखा उमदा 
ा ण वीर जातगोत िवसरून एका मुसलमान कलावंितणीच्या इतका आहारी गेला, याला कारणही हेच 
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असाव.े आप या भागातील कोणत्याही नायिकणीच्या सहवासात त्याला ही दरबारी आदब आढळणे अशक्य 
होते! 
 

पण त्याहूनही बलव र कारण हणजे बाजीरावाने या कलाविंतणीची थापना त्यक्ष 
शनवारवा ात केली, हे होय. ीमंताचं्या या धाडसी आचारामुळे ा णाचें थ शनवारवा ात तरी 
कमी होण्याचा संभव होता. आधीच या बाजीरावाला ा णभोजने, होमहवन आिण ा ण दिक्षणा याचें 
तोम माजवणे फारसे ि य न हते. लोकिहतवादींनी एके िठकाणी हटले आहे. "आजचे इंगर्ज राज्यकत 
जर िभक्षकु ा णानंा भरपूर वािर्षक दिक्षणा सुरू करतील तर ते इंगर्जी राज्य ‘याव ंदर्िदवाकरौ’ िटको 
असा आशीवार्द देतील." 
 

पण आमच्या पिह या बाजीरावाचा खाक्या काही वगेळाच होता! शनवारवा ाच्या 
वा तुशातंीिनिम  एकंदर िकती दिक्षणा खचीर् पडली असेल? फक्त सोळा रुपये आठ आणे! अशा तरुण 
पेश याने त्याच वा ात एक बुदेंलखंडी यवनसंुदरी आणून ठेव यावर पुण्यातील ा ण मंडळींना धमार्ची 
का आठवण होऊ नये? त्या मुसलमान सुंदरीच्या िनिम ाने छप  अितरंिजत वाव ा सोडण्यात आ या. 
" ा णाचे हात तोडले.... कलाविंतणी राख या, दारू िपतात ... धंुद जहाले... हणून महाराजानंी 
ऐकले होते, परंतु सवर् शोध बारकाईने घेतला... अगदी बा फळ!.... ते हा महाराज बोलले की, लवडंीचे 
लोक भलतेच सागंतात! सवर् लटके! " 
 

पराचा कावळा हणतात त्याचे हे खास उदाहरण आहे. पेशवदे तरातील एका पतर्ात बाजीरावाने 
एका मु ामात तेथील पाटलाजवळ ‘चाग या क ब ा कुठे िमळतील का, अशी चौकशी के याचा उ ेख 
आहे. पुण्यातील वृन्दासं याहून काय पािहजे? त्यानंी, ‘ ीमंत’ क ब ा खाऊ लागले, त्याचा हा पुरावा 
का मानू नये? पण पतर्ातील उ ेख साधार मानला तरी, ‘बाजीरावाने’ क ब ाचंी चौकशी केली,’ एवढेच 
त्यावरुन िस  होते. त्या क ब ा म तानीकरता ह या होत्या की त्याचं्या वतःकरता ह या होत्या हे या 
वृन्दाला कुणी सािंगतले? हणूनच शाहू महाराज हणतात, "लवडंीचे लोक भलतेच सागंतात!" 

 
हणून या संबंधात दोन–तीन गो ी लक्षात ठेवणे जरुर आहे– 

 
(१) म तानीचे असामान्य रूप आिण गुण (२) बाजीरावसाहेबाचंा मोकळा आिण िनधडा वभाव 

(३) म तानीची शनवारवा ातच थापना. 
 

हणजे बाजीरावसाहेबानंी ितला पत्नीच मानली होती यात शकंा नाही. बाजीरावाचं्या प ात ती 
जगली नाही, आिण ितच्या पुतर्ाला बाजीरावाच्या प ात जणू पेशवे कुटंुबात थान होते. या दोन गो ींनीही 
हेच िस  होत नाही का? समशरेबहादुराची मंुज करण्याच्या गो ीही िनघा या होत्या हणतात. 
 

त्या काळात एखादे सावरकर िंकवा िनदान एखादे मसूरकर महाराज असते तर वृन्दाचा 
कोलाहल थंड झाला असता. पण आजच्या पुण्यातही सावरकराचं्या आवाजापेक्षा िभक्षकुी पथंाचा आवाजच 
अिधक माणात ऐकू येतो हेच या म तानीवादावरून िदसून येत नाही का? 
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शौयार्ला वा ितभेला ेयसीच फूतीर् देऊ शकते काय हा िवषय मातर् वतंतर्पणे हाताळला पािहजे. 
तेही मी लवकरच करणार आहे. 
 

तेज वी 
२५ मे १९७५,  
प.ृ २ व ८ 
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२१ 
ेयसी, पत्नी आिण फूतीर् 

 
म तानी आिण बाजीराव याचं्या वादात काहीशा वादि यतेने भलतेच मु े धरून ी. कृ ण ैपायन 

आिण इतर यानंी वाद केला अशी माझी समजूत आहे. वाद चागंलाच रंगला पण महत्त्वाचे मु े मातर् 
दुलर् िक्षले गेले. बाजीरावाचं्या शौयार्चे मूळ म तानी होती अशी ितपक्षाची भिूमका तर्ाग्याने गृहीत धरली 
गेली. हणजे जो शूर न हता, त्याला त्याच्या स दयर्वती ेयसीने शूर बनिवले असे एक मत उगीचच गृहीत 
धरण्यात आले. तूतर् बाजीराव आिण म तानी ही ऐितहािसक पातेर् बाजूला ठेवनू ेयसी आिण शौयार्ला व 
लेखनाला फूतीर् एव ाच क पनेचा िवचार करू या. त्याचबरोबर फूतीर्ला िववाहबा  ेयसीचीच गरज 
असते की, िववािहत पत्नीही चालू शकते याचाही िवचार करू. तसेच ेयसीचा रोल फूतीर् देण्याचा असतो 
की कौतुक करण्याचा आिण िवरंगुळा देण्याचा, याचाही िवचार केला पािहजे. 
 

हा िवचार आपण शु  मानसशा ीय व तुि थतीच्यादृ ीने केलेला बरा. हणजे काय असाव ेयापेक्षा 
काय असते याचा िवचार करणे बरे. तो िवचार करताना अंगव  िंकवा िववाहबा  ेम थान 
मानसशा दृ ा कोणती गरज भागिवते याचा थोडा िवचार केला पािहजे. सामािजक वा थ्याच्या दृ ीने 
पत्नीला जे थान िदले आहे आिण पती-पत्नीवर जी बंधने घातली आहेत ती योग्यच आहेत. पण या 
नात्याचा मुख्य पाया गृह वा थ्य, वशंवधर्न आिण अपत्यसंगोपऩ हा आहे. मनु याच्या कायार्चा अवाका 
तेवढाच असता तर पती-पत्नीचे नाते आदशर् ठरले असते पण कतृर्त्ववान पुरुषाच्या कायर्शक्तीवर यापेक्षा 
फारच मो ा आिण वगे या जबाबदाऱ्या पडतात. पराकर्मी पुरुषाला त्यक्ष ाण तृणसमान मानून, 
रणागंणावर जाव ेलागते. ितभावान लेखकाला त्यक्ष जग िवसरून का पिनक जग िनमार्ण कराव ेलागते. 
त्याच्या मानिसक शक्तीला पडणारे ते ताण एवढे मोठे असतात की त्यातून बाहेर पड यानंतर साधी िव ातंी 
घेणेही त्याला अशक्य होते. लढाई अथवा लेखन संप यानंतरही तो त्या ाणािंतक ताणाच्या अव थेतच 
काही काळ जगत असतो. हा ताण कमी करावयाचा हा त्याच्यापुढे न असतो. पत्नीच्या आिण अपत्याचं्या 
साित्त्वक ेमाने तो ताण लगेच कमी होण्यासारखा नसतो. 
 

हे हणणे काहींना बरेच अि य वाटेल. यात पत्नीच्या नात्याचा अवमान आहे असेही वाटेल. 
यक्तीशः मलादेखील तसे वाटते. पण ि य काय आिण अि य काय यापेक्षा व तुि थती काय आहे, हे 
आपणाला पहावयाचे आहे. शूरावर िंकवा ितभावतंावर पडणारा असाधारण ताण क्षणात नाहीसा करण्याचे 
सामथ्यर् पत्नीत असू शकेल? अनेक कतृर्त्ववान पुरुषाचं्या िववाहबा  ेमाचा िवचार करताना आपणाला या 
नाचे उ र ाव ेलागेल, ीसुखाचे िंकवा अन्य कोणत्याही सुखाचे उि  जर माचंी िंकवा िंचताचंी 

िव मृती हे असेल तर पत्नीपेक्षा िववाहबा  ेयसीच ते कायर् अिधक पिरणामकारकरीतीने करू शकेल असे 
मानसशा ाचे िनःसंिदग्ध उ र येईल. पती-पत्नीच्या नात्यात बराच सहवास आिण संसार झा यानंतर 
केवळ ी-पुरुषाचें नाते उरलेले नसते. ती एक यावहािरक भािगदारी बनलेली असते. बऱ्याच िदवसानंी 
दोघे एकतर् येताच शरीरापेक्षाही जबाबदाऱ्याचें िवचार त्याचं्या मनात थम गदीर् करू लागतात. ते अमक्याचे 
पतर् आले का? वसंताची कृती आता कशी आहे? जय ीला देवी काढावयाच्या होत्या, त्याचे काय झाले. 
इ. न पती-पत्नीच्या फार िदवसानंतरच्या भेटीत िनघणे अपिरहायर् आहे. हणजे ीसहवासाचा उ ेश 
जर मनावरील ताण कमी करणे हा असेल, तर संसारातील सहचािरणीचा सहवास ते कायर् करू शकणार 
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नाही. उलट त्या पुरुषाला आगीतून उठून फुफा ात गे यासारखे वाटण्याचाच संभव अिधक असे मला 
वाटते. जुन्या जमान्यातील अंगव  बाळगण्याच्या चालीचे मूळ या व तुि थतीत असाव.े एका क्षणात ताण 
आिण जबाबदाऱ्या िवसरायला लावण्याचे सामथ्यर् दोनच व तूत आहे. एक हणजे ी संपकर्  आिण दुसरी 
हणजे दारू. या दोन गो ींची पकड त्याचं्या िव मृितदायकतेत आहे. चालू जबाबदाऱ्या क्षणभर 
िवसरावयाला लावण्यात आहे. 
 

या संदभार्त आमच्या एका िमतर्ाने सािंगतलेली जुन्या अंगव ाच्या जमान्यातील एक गो  आठवते, 
एक गृह थ आप या कामावरून परत येताना सायंकाळी िनत्यिनयमाने आप या अंगव ाकडे जाऊन बसे. 
हा बऱ्याच िदवसाचंा िनयम पािह यावर साहिजकच त्या ीने त्यानंा हटले, आपण जर इतक्या िनयमाने 
माझ्याकडे येता, तर मग माझ्याशी लग्नच का लावनू टाकत नाही? 
 

त्यावर त्या गृह थाने िदलेले उ र मानसशा दृ ा मासलेवाईक होते. तो हणाला, ‘तुझ्याशी 
लग्न लाव यानंतर मग मी रोज संध्याकाळी कुणाकडे जाऊन वळे घालव?ू’ या जुन्या काळाच्या उ रात 
नवीन काळचे मानसशा  आले आहे. ेयसीचे उि  आिण पत्नीचे उि  ही दोन अगदी िभ  आहेत. पत्नी 
ही भागीदारी आिण जबाबदारी आहे. समाजधारणेच्यादृ ीने ती िकतीही आव यक असली तरी ती 
जबाबदारीच आहे. ती क्षिणक िव मृती, भरुळ िंकवा धंुदी न हे. जीवनात फार मो ा जबाबदाऱ्या आिण 
फार मोठे धोके पत्करणाऱ्या लोकानाच अशा िव मृतीची आिण धंुदीची गरज िवशषे असते. बाजीरावाला ती 
िकती होती हे इितहासतज् ानंा सागंावयाला नकोच. रणागंणावरची बेहोशी आिण धोके, शनवारवा ातली 
कार थाने, साताऱ्यात शाहू महाराजाचं्या कानाशी लागणारी पतं ितिनधींसारखी जुनाट मंडळी या सवार्ंचा 
बुजबुजाट डोक्यात अस यावर काशीबाईसारखी ा णी सं कृतीतली ी त्याला त्विरत िव मृतीचे सुख 
िकतपत देऊ शकली असती हा एक नच आहे. क्षितर्यानंा आिण राजे लोकानंा आप या धमार्ने आिण 
परंपरेनेच उपि याचंी सवलत ठेवली होती. याचे कारण कोणते ते यावरून कळते. 
 

आिण याच पिरि थतीमुळे युरोप-अमेिरकेत बायबल िणत मोनॉगमीची (एकपत्नीत्वाची) थ ा 
उडालेली िदसते. सुमारे बारा वषार्पूवीर् गाजलेले लॉडर् ो युमो आिण ायः वे येचे जीवन जगणारी 
िकर् टाईन कीलर याचें करण इंग्लंडमधील ब ा लोकाचं्या एकपत्नी तावर भेसूर काश टाकणारा एक 
इितहासच होय. या िकर् टाईन कीलरचे िमतर् आिण आ यदाते ज्या खाजगी त यात जलकर्ीडा करीत 
त्याचें वणर्न वृ पतर्ातं आिण पु तकातंही येऊन गेले आहे. तेथे येणाऱ्या मुली पा ात्य देशात ‘मॉडेल’ 
हणून यवसाय करणाऱ्या, सुंदरीपैकी असत. पुढे ो युमो करणात गाजलेली िमस कीलर ही त्या 
िनःसंकोच सुंदरींपैकी मुख होती. ितच्या त यात पोहावयाला जाणाऱ्या मंडळीत पािक तानचे भतूपूवर् 
अध्यक्ष फी ड माशर्ल आयुबखान याचेंही नाव आढळते! इंग्लंडमधील इतरही अनेक लॉडर्स तेथे 
जलकर्ीडेकरता येत असत. त्यातील िकत्येक तर सहकुटंुब येत असत! या सवर् कराचा अथर् मोठमोठा या 
राजकीय जबाबदाऱ्या क्षणात िवसरावयाला लावण्याचे सामथ्यर् ेयसीच्या सहवासातच आहे, हाच 
काढावयाला लागत नाही का? या िव मृतीने पुन्हा ताजेतवाने होऊन हे लोक िफरून आप या असाधारण 
ताणाच्या िव ात वशे करीत. 
 

मला वाटते, म तानीचे बाजीरावाच्या जीवनातील थान फूिर्तदायीपेक्षाही त्विरत िव मृितदायीचे 
असाव.े 
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माझ्या या िववचेनाचा उ ेश जुन्या वा न या िववाहबा  ेयसीचे समथर्न करण्याचा नसून केवळ 
मानसशा ीय प ीकरण करण्याचा आहे हे मु ाम सागंण्याचा आहे. 
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२२ 
गाडीखाना दवाखान्यातले आकडे काय कामाचे? 

 
अलीकडेच िस  झाले या एका मेिडकल िरपोटर्मुळे पुण्यातील िव ाथ्यार्ंच्या वतर्नाकडे आिण 

आरोग्याकडे वृ पतर्ाचें िफरून एक वेळ लक्ष वेधले गेले आहे. लहान वयाच्या िव ाथ्यार्ंतही संसगर्जन्य 
अथवा संभोगजन्य रोगाचें माण वाढते आढळ याने, िशक्षक, डॉक्टर, पालक आिण समाजसेवक याचं्या 
वतुर्ळात वावटळ उठली आहे! िव ाथ्यार्ंच्या मनाला आिण शरीराला जडत असलेला रोग जुनाच आहे. 
त्याचे माण पाहून संबिंधत लोकानंा ध ाच बसला आहे एवढेच! डॉक्टर लोक आपसात जे कुजबुजत, 
त्याकडे कान देणाऱ्यानंा या गो ी या पूवीर्ही कळत असत. 
 

संसगर्जन्य रोग पोरातं असो की थोरातं असो, केवळ एकाच िपढीला न हे अनेक िप ानंा तो 
धोक्याचाच हटला पािहजे. िव ाथ्यार्ंचे वय हे शरीर सुधारण्याचे व ान िमळवण्याचे वय अस याने, त्या 
वयातच त्यानंा अस या घाणेर ा सवयी आिण असले घाणेरडे रोग जड याने समाजधुरीणानंा भय वाटणे 
साहिजकच आहे. पण याच्या मुळाशी केवळ अप  वयातील अनावर िवषयवासना आहे, असे हणणे चूक 
होय. या रोगाचा छडा लावताना आजच्या िव ाथीर् जगताचीच न हे, तर केवळ आजच्या संपूणर् शहरी 
जीवनाची छाननी करावी लागेल. ‘पुण्याचे’ िव ाथीर् हणजे केवळ पुण्याचे िव ाथीर् कधीच नसत. पूवीर्ही ते 
अिखल महारा टर्ातून वऱ्हाड, नागपूर, हैदर्ाबाद वगैरे भागातूनही पुण्यात गोळा होत. पूवीर् तर मुलाला 
कॉलेजात धाडणे हणजे जणू इंग्लंड अमेिरकेला धाडण्याइतके भावी, यशाचे गमक मानले जाई. 
 

पण दोन िप ापूंवीर् फग्युर्सन व डे न कॉलेजात येणारे िव ाथीर् बहुधा िववािहत असत िंकवा 
कॉलेजचे एखादे वषर् होताच िववािहत होत. ते बहुधा पुण्याबाहेरील पण लहानमो ा शहरातूनच आलेले 
असत. त्यातील बहुसंख्य पाढंरपेशा वगार्तीलही असत. त्यामुळे त्याचं्या जीवनात एकदम फरक 
पड यासारखे होत नसे. आज खे ापा ातूनही िव ाथ्यार्ंची कॉलेजाकंडे रीघ लागलेली असते. आज 
लहान गावातही कॉलेजेस आहेत ही गो  खरी. पण न या कूळकाय ामुळे आिण धान्याच्या न या दरामुळे 
शतेकऱ्याजंवळ पूवीर् कधी न हता एवढा पैसा झाला आहे. अशा शतेकऱ्याचंी मुले लहान गावातील कॉलेज 
टाळून मु ाम पुण्याच्या िस  कॉलेजात येण्याचा यत्न करतात. 
 

‘कॉलेज लाईफ एन्जॉय करणे’ हा श द योग आजकालचा नसून तीन-चार िप ा पूवीर्चा आहे. 
जी ीमंतींची मुले पूवीर्च्या डे न कॉलेजात येऊन दाखल होत, ती तर एन्जॉय करण्याकरताच दाखल 
होत, असे िदसून येई. िव ाथीर् दशसेंबंधी जुन्या भारतीय क पना आिण आधुिनक इंगर्जी क पना, यात 
महदंतर होते. आप याकडे ‘ ता’च्या क पनेचा पगडा होता, तर त्याचं्या कॉलेज जीवनात िकर्केट, बोिंटग, 
हायिंकग, क्लब लाईफ, िनवडणुका याचें थ होते. हणजे त्याचें िव ाथीर् यासंग करीत नसत असे न हे. 
त्याचं्याकडून यासंग करून घेण्याचीही अिधक चागंली योजना इंग्लंड-अमेिरकेत असलेली आढळते. पण 
‘ चयर्’ या श दाचा समानाथीर् श द त्याचं्या िडिसि लनच्या क पनात आढळणार नाही आिण असे असले 
तरी अगदी अलीकडेपयत त्याचें लोकमत ‘कोएज्युकेशनला’ अनुकूल न हते. 
 

आप याकडे मातर् पा ात्याचं्या सवर् सुधारणा जणू एकदमच येऊन धडक या! मुलामुलींचे एकतर् 
िशक्षण ही त्यापैकीच एक होय. ‘कॉलेज लाईफ’ एन्जॉय करण्याच्या क पनेत ‘कोएज्युकेशन’मुळे कोणती 



 

अनुकर्मिणका 

भर पडली असेल ते सागंायला नकोच. ज्यानंा सािंगत यािशवाय समजणार नाही, त्यानंी मुलाचं्या छो ा 
छो ा गटात ‘मुली’ वा ‘पोरी’ या िवषयाला कोणते आिण केवढे थान असते, ते कान देऊन ऐक यास 
त्यानंाही ते कळेल. ज्या वयात पूवीर्च्या काळी घराण्याची परंपरा, वडील माणसाचंा धाक, आिण 
बालिववािहत वधूची माजघरातील चाहूल, याचंा मनावर पकडा असे, त्या वयात आज बऱ्यावाईट 
ोफेसराचं्या कंटाळवाण्या लेक्चरातून आिण पावणेदोनश े मुलाचं्या वगार्तून दृ ीस पडणाऱ्या रंगीबेरंगी 
मुलींचा पगडा असतो! त्यातच कागदीबाण, नयनबाण इत्यादीना पिरणामकारक बदंी िचतच घातली 
गेलेली असते. सायन्सच्या वगार्पेक्षाही आ  र्स आिण कॉमसर्च्या वगार्त मनाच्या या चळणुकीला अिधक 
अवसर असतो. सालस आिण अ यासू मुलाचेंही मन वगार्तील रेिडओसदृश िनिर्वकार भाषणौघाकडे लागणे 
मु कील असते. मग जी मुले अ यासू नाहीत, त्यानंा कॉलेजात तास, ‘ वणा’ करता नसून 
हु डबाजीकरता आहेत, असे वाटले तर नवल नाही. 
 

पण पुण्यासारख्या शहरात मुलामुलींचे एकतर् िशक्षण एवढेच काय ते मन चळण्याला कारण असते 
असे न हे. िदवसिदवस अिधकािधक उ ान होत चाललेले ि याचें पोषाख आिण व  लपेटून घेण्याच्या 
पूवीर्च्या िरवाजाऐवजी शरीर अिधकािधक अनावृ  ठेवण्याचा नवीन िरवाज याचाही पिरणाम, खे ातील 
बाळबोध वातावरणातून पुण्यात आले या मुलाचं्या मनावर झाला तर नवल नाही. 
 

पण तरुण िव ाथ्यार्ंचे मन चळण्याची कारणे शोधायला एवढे संशोधन करण्याचीही गरज नाही. 
केवळ तारुण्य आिण ध्येयशून्यता एव ा दोन कारणानंीही तरुण वयात मन बहकणे अगदी वाभािवक 
असते. त्यासंबधंीची जबाबदारी मुलापेंक्षा पालकावंर आिण िव ाथ्यार्ंपेक्षा िशक्षणसं था चालकावंरच अिधक 
पडते. ‘मुले काय करतात’, या पेक्षा ‘पालक आिण सं थाचालक काय करतात’ याचेच अिधक संशोधन 
हायला पािहजे. िव ाथीर् आिण ोफेसर याचें पर पराशंी वगार्त वा वगार्बाहेर बोलण्याचे संग िकती 
येतात! ोफेसर मंडळी आप यािवषयी िव ाथ्यार्ंच्या मनात आदर वा आपुलकी िकतपत िनमार्ण करू 
शकतात हा न आहे. आिण कोणत्याही कॉलेजच्या वगार्तदेखील नको, केवळ आवारात पाऊल टाकले 
तरी वरील नाचे उ र िमळण्यासारखे आहे. गदॅिंरग आिण िजमखाना याचं्या िनवडणुकाचं्या िनिम ाने 
पोसले जाणारे ज ोष या अनादराच्या वातावरणात भरच घालतात. 
 

तरुण िव ाथ्यार्ंच्या मनातील िवचारावंर आिण त्यक्ष आचारावंर नजर ठेवणे हे काम सोपे नसते. 
पण वसितगृहासह कॉलेज चालिवणाऱ्या लोकावंर ती जबाबदारी येऊन पडते. हे मातर् खास! आजच्या 
तुडंुब िव ाथीर्संख्येच्या जमान्यात कॉलेज चालक ही जबाबदारी िकतपत पार पाडू शकतात हा एक नच 
आहे. मुलाचें तर राहोच, पण मुलींचीही रातर्ीची उपि थती वसतीगृहात न ी आहे की नाही यासंबंधी 
बेपवार्ई झा याची उदाहरणे दुिर्मळ नाहीत. धंदेवाईक भटजी िजतपत धादंलीने आिण बेपवार्ईने ा , पक्ष, 
ावण्या, इ. िवधी उरकतो त्याच धादंलीत आिण बेपवार्ईत आजच्या गजबजले या कॉलेजाचंी कामे 
उरकणे आमच्या कॉलेज चालकानंा अपिरहायर् होत असाव.े पण पूवीर्च्या काळी कॉलेज चालकाचंी वृ ी 
यापेक्षा वगेळी होती, याचे एक उदाहरण मी ऐकलेले आहे. 
 

जुन्या डे न कॉलेजात िशकत असले या एका नबाबपुतर्ाने रातर्ीच्या वळेी आप या खोलीत 
कोणाला तरी आणले असाव ेअशी शकंा त्यावळेच्या युरोिपयन ाचायार्ंना आली. पण तशी शकंा तरी का 
आली? अधूनमधून रातर्ी एक-दोनच्या सुमाराला हे साहेब मुलाचं्या वसितगृहाभोवती एक फेरी मारून येत. 
अ यासासंबधंी बेदरकार असले या एका नबाबपुतर्ाच्या खोलीत रातर्ी दोन वाजता िदवा पाहून 
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साहेबबहा  दूर बुटाचंा आवाज न करता त्याच्या दाराशी गेले व हातातील साजटकेनने त्यानंी दारावर 
सौ यसे टॅिंपग केले. नंतरच्या दृ याचा येथे िव तार करत नाही. त्या हुशार नबाबपुतर्ाने एका क्षणात आपली 
खोली िनमर्नु य केली– हणजे आप याखेरीज तेथे कोणी िदसणार नाही अशी यव था केली आिण 
खानदानी अदबीने आप या ‘सरा’ंच्या करता दरवाजा उघडला. साहेबबहा  दूर हे त्या धिनकबाळाचे बारसे 
जेवलेले होते! त्यानंी आप या हातातील केन िवशषे जोर न वापरता कॉटखालून िफरिवली. पिरणामतः 
कॉटखालून बागं ाचंा आवाज आिण ैण धडपड ऐकू आली. पुढील हकीकतही  आहे. पण ती येथे 
सागंत बसत नाही. त्या इंगर्ज माणसाने खोलीवर गिणकाकन्या आणणाऱ्या त्या धिनकपुतर्ाला कोणती िशक्षा 
केली असेल? कडक िश तीच्या सामान्य क पना माणे हणजे त्या छडीने त्या बाळाची पाठ सडकून 
काढणे िंकवा दुसरे िदवशी सकाळी त्याला खोली खाली करायला लावणे, याच िशक्षा मनात येतील. 
तरुणानंा िश त लावण्यासंबधीच्या इंगर्ज माणसाचं्या क पना वगे या िदसतात! त्याने त्या खलनशील 
धिनकपुतर्ाला दुसरे िदवसापासून आप या बगं यातीलच एक खोली रहायला िदली आिण आप या 
नजरेखाली आप या घरातील मुला माणे वागिवले. 
 

आजच्या गजबजले या कॉलेजच्या काळात एवढी देखरेख आिण एवढे िपतृवात्स य तर 
अपेिक्षताच येत नाही. पण देशाच्या दुदवाने त्यात आणखी एक भर पडली आहे. दारूच्या िवकर्ीला आिण 
यसनाला आज आ ही ित ा देण्यात धन्यता मानीत आहोत! याचा सवार्त वाईट पिरणाम कॉलेजच्या 
मुलावंर होत आहे. तरुण वयात मन जसे मोहाला बळी पडते, तसेच ते खो ा फुशारकीच्या अथवा 
‘ ॅ हडो’ च्या आहारी सहज जाते. दारू हणजे काही ीखंड िंकवा मध न हे. ती घेणारा मनु य थम त ड 
वाईट करूनच ती घेतो. पण एकाने घेऊन ‘िकक्’ आ याचा बहाणा केला की पोरवयात दुसऱ्यालाही 
िंझगण्यात आिण िंझगून अ ात ा बरळण्यात शौयर् आहे असे वाटू लागले. वे यागमन करणाऱ्या मुलाचं्या 
ज्या मुलाखती िस  झा या आहेत त्यावरूनही त्यात मोहवशतेपेक्षा फुशारकीचाच भाग अिधक आहे असे 
िदसून येईल. दारू िपण्यात आिण वे येची माडी चढण्यात कसलीही बहा  दुरी नाही! आप या घराची अ  ू
घालिवणेच आहे. असे मुलानंा वाटायला लावण्याजोगे वातावरणच िनमार्ण करण्याची जबाबदारी पालक, 
सं थाचालक आिण सां कृितक पुढारी याचं्यावर आहे. 
 

नुसते गाडीखान्याच्या दवाखान्यातील आकडे गोळा करून अथवा वे याचं्या अ यावर वृ पतर्ाचें 
वातार्हर धाडून उपयोग काय होणार? 
 

तेज वी 
६ जुलै १९७५, प.ृ २ 
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२३ 
लिगक वा तववाद आिण अंगव  परंपरा 

 
आधुिनक काळात अधूनमधून लिगक वातंत्र्याचा जाहीर पुर कार होतो आिण मग त्यावर वाद 

होतात. लिगक वातंत्र्याचेच एक अंग हणून कलावंत आिण ावतं पुरुषानंा इतराचें नीितिनयम लागू 
नसावते, असेही ितपादन िकत्येकदा केले जाते. वा तिवक आज िंहदू समाजात सामािजक बंधनाच्या 
बाबतीत एवढे अराजक आहे की कोणालाही कोणतेही िनयम लागू करण्याचे सामथ्यर् समाजात नाही. 
ावतं पुरुषच काय, पण म  पुरुषही हव े तेवढे वातंत्र्य घेऊ शकतात. न आहे तो अ  ू िटकण्याचा 

िंकवा गमावण्याचा. अशा बाबतीत काही िनयम करणे, िंकवा ‘आहेत’ असे मानणे हणजे का पिनक 
राज्यात रमणे होय! व तुि थती कोणती आहे ितची जाणीव राखणे हे, िनयम करण्यापेक्षा वा मोडण्यापेक्षा 
अिधक उपयुक्त होय. 
 

या बाबतीत आपणा तथाकिथत आधुिनकापेंक्षा, जुने मागासलेले आिण सनातनी लोक, अिधक 
वा तववादी होते असे िदसून येईल. जुन्या काळात अंगव  ठेवणे अथवा बाई ठेवणे हे सुखव तू माणसाच्या 
बाबतीत वाभािवक आिण उपेक्षणीय समजले जाई. हणजे रखेली ठेवणाऱ्या माणसासंबधंी लोक गौरवाने 
वा उघडपणे बोलत, असा अथर् न हे. त्याच्यासंबधंी एक कराचे ‘ कँडल् ’ िंकवा लोकापवाद होतच असे. 
पण आजच्या माणे त्या ‘ कँडल् ’ चा फायदा घेऊन यवसायाच्या के्षतर्ात त्याचे नुकसान करणे कुणाला 
शक्य होत नसे. न ‘ ावतंानंा िववाहबा  संबंध ठेवण्याचे वातंत्र्य असावे की नसावे’, हा नसून जे 
लोक ते वातंत्र्य घेतात त्याचं्यासंबधंी इतराचंी वृ ी कोणती असावी हा आहे. िववाहबा  संबधंाबरोबर 
बहुपत्नीकत्वाचाही न िवचारात घेणे जरूर आहे. आज काय ाने त्याला बंदी आहे हणजे आप या 
समाजात त्याला सदैव बदंी होती असा अथर् न हे. अंगवं  ठेवण्याला गौणत्व तरी होते; पण 
बहुपत्नीकत्वाला गौणत्व देखील न हते, संपूणर् समाजमान्यता होती. एक बायको हयात असताना दुसरी 
करणाऱ्या सािहित्यकाच्या नावाने वृ पतर्ातून पाचंजन्य करण्याची आधुिनक वृ ी हणजे केवळ 
इंगर्जाचं्या िखर् ती नीतीचे अनुकरण होय! आप याकडे एकपत्नी ताचा अथार्तच गौरव होई; पण ‘ त’ 
हणजे कायदा न हे. काय ाने एकपत्नी त लादण्याची िखर् ती क पना हा या पद आहे! 

 
काय ाने गो यासो यालाही भ ूरामचदंर्ाचे कडक एकपत्नी त आचरायला लावण्याचा पिरणाम 

पा ात्य देशात तरी नीितवधर्क झालेला नाही. दुसरी बायको करण्यालाही परवानगी नाही, आिण अंगव  
ठेवण्यालाही समाजमान्यता नाही. यामुळे पा ात्य देशात िजला ‘सोसायटी’ हणतात. त्या उ  वगार्त 
कुलीन ि याशंी ‘ लिटग’ हणजे लघळपणा करण्याची था मान्यता पावली! हणजे एकीकडून ि तीय 
िववाहाला देखील बदंी झाली, तर दुसरीकडून ि याशंी वागण्यातील स यतेचे आिण नैितकतेचे ‘ टँडडर्’च 
खालावले. पर ीशी लघळपणा करणे हे मदुर्मकीचे िंकवा ‘Gallantry’चे लक्षण समजण्यात येऊ लागले! 
पूवीर् इंग्लंडं ान्समधील राजेरजवाडेही िस पणे ‘िम टर्सेस’ ठेवीत. आता तोच यवहार करावयाचा 
झा यास त्यात चोरटेपणा आ याने, रखेली व ितचा यजमान या दोघानंाही मानिसक अधःपात आिण 
चोरटेपणा पत्करावा लागतो. या पिरि थतीत सामान्य मनु याला वतंतर् अंगव  परवडणे शक्य नस याने 
वे या यवसाय आिण वे यागमन याचंी पॅरीस, लंडन सारख्या शहरात बेसुमार वाढ झाली. ‘अंगव  ठेवणे’ 
आिण ‘िमळेल त्या वे येकडे जाणे’ यात आरोग्यदृ ा तर महदंतर आहेच, पण मानिसकदृ ाही 
महदंतर आहे. 
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या बाबतीत सािहित्यकानंा आिण ावंतानंाच काही िवशषे सवलत हवी आहे, असे मानण्याचे 

कारण नाही. त्याचं्या भावना उत्कट अस याने त्याचंा िववाहबा  संबंध जुळून आ यास तो अिधक उत्कट, 
अिधक रोमिँटक आिण (कलािनिर्मतीच्या दृ ीने) अिधक फलदायी असू शकेल हे खरे; पण हणजे 
कलावतं नसले या माणसावर एकपत्नीत्वाची काय ाने सक्ती करणे अिधक संयुिक्तक वा क्ष य ठरते. 
असा मातर् अथर् न हे. वाभािवक गो  ती ही आहे की, ‘पुरुषातं’ ‘बहुगामी’ (Polygamous) वृ ी ि यापेंक्षा 
अिधक आहे; तर ि याचं्या जीवनात थैयार्ची आिण सुरिक्षततेची गरज सवार्त अिधक आहे. ‘त्यामुळे पुरुष 
करतात ते खेळ करणे ि यानंा वतःच्या सुरिक्षततेच्या दृ ीनेच परवडणारे नाही.’ याचा अथर् ि यानंी 
एकिन  रहावे आिण पुरुषानंी मातर् एकाहून अिधक भायार् करा या अथवा अंगव े ठेवावी. हे ि यानंा मान्य 
होईल असे न हे. पण िखर् ती नमुन्यावर झाले या आप या काय ाच्या जोरावर ि यानंी पुरुषाकंडून 
भलत्या अपेक्षा के यास पदरी दुःख येण्याचाच संभव अिधक आहे. 
 

कायदे करण्यापेक्षा िंकवा ि याचं्या डोक्यात िनसगर्िवरोधी समानता भरिवण्यापेक्षा ी-पुरुषानंी 
दोघानंीही व तुि थती पत्करायला िशकणे अिधक महत्त्वाचे आहे. व तुि थती पत्करण्याच्या बाबतीत 
आपले अ पिशिक्षत पूवर्ज आपणा ‘पुढारले या’ आधुिनकापेंक्षा अिधक पुढे होते. जुन्या सं थािनकातं आिण 
सरदार लोकातं मुलगा वयात येताच, त्याच्याकडे कुणिबणीपैकी कोणी धाडण्याची प त होती, असे मी 
ऐकले आहे. (इंगर्ज वकील सर टॉमस रो याने आप या कडक शीलाने जहाँगीर बादशहावर इं ेशन मारले 
आहे असे िदसताच स ा ी नूरजहान िहला त्याची परीक्षा पाहण्याचा मोह आवरला नाही. ितने या सोव या 
इंगर्ज पाहुण्याच्या खोलीत रातर्ी एक सुंदर दासी सेवकेिरता धाडून िदली! ती सुमारे चाळीस वषार्ंनी बाई 
अस यामुळेच ‘सर टॉमस रो’ ला आपले मन आवरणे अवघड गेले नाही असे तो हणतो!!) हेतू एवढाच 
की, त्याने अपिरिचत बाजारी ि याचं्या नादी लागून रोग जडवनू घेऊ नयेत. दुसरा बाजीराव तेरा वषार्चा 
असताच त्याला ीसंसगर्जन्य रोग जडले होते अशी तकर्ार आनंदीबाईच्या रोजिनशीत नमूद आहे. 
सुखव तू आिण थोडीफार स ा हाती असणाऱ्या पुरुषावंर एकपत्नीत्व लादणे, हणजे यसनानंा आिण 
यिभचाराला िनमंतर्ण देणे होय. राजेरजवाडयानंा इतराहूंन अिधक मुभा आहे, असे गृहीत धरले जाई ते 
यामुळेच. 
 

जी गो  राजेरजवा ाचंी तीच सािहित्यक आिण ावंत याचंी होय. बुि म ा, ितमा, रिसकता 
हे सवर् राजस ेसारख्या ‘जादा सामथ्यार्’चेच कार होत. ीमंतीमुळे, स ेमुळे िंकवा शरीरसौ वामुळे, ज्या 
माणसाजवळ अिधक सामथ्यर् असेल, ‘Extra energy’ असेल, तो एक कारे राजेरजवा ाचेंच अिधकार 
वापरु लागतो, अथवा आप या कामिवकाराच्या अिधक आहारी जातो. रूपवंती ि यानंी नटावे की नटू नये, 
मुरडाव ेकी मुरडू नये, हा वाद जसा ‘फुजूल’ होय. तसाच ितभावतंानंा आिण शूरानंा अिधक लिगक 
वातंत्र्य असाव ेकी नसाव,े हा न ‘फुजूल’ होय. त्यानंा लिगक सवलती कोणी ‘ ा यात’ असेही नाही, 
आिण कोणी ‘नाकारा यात’ असेही नाही. समाजाचे आिण त्याचं्या इ  िमतर्ाचें काम, त्यानंा समजून घेणे, 
एवढेच आहे. म तानीच्या बाबतीत वा तिवक तर्ागा करण्याचा अिधकारही एक ा काशीबाईला, हणजे 
बाजीरावाच्या पत्नीलाच होता. कारण काहीही हटले तरी, ती एकटीच काय ती त्या करणी ‘Aggrieved 
Party’ होती. तर्ागा करणारे आिण सोवळेपणाचे तोम माजिवणारे, शनवारवा ातील आिण 
शनवारवा ाबाहेरील इतर लोक केवळ उपटसंुभ होते. बाजीरावाचा जाणता मुलगा नाना, याला तर 
आप या विडलानंा शहाणपणा िशकिवण्याचा काडीमातर् अिधकार न हता. विडलंना नीितमानतेच्या मागार्वर 
आणू पहाणाऱ्या या िदव ाने पुढे वतःच रखे या ठेव याचे नमूद आहे. आिण खु  म तानीवर त्याने वाईट 
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नजर ठेव याच्याही बोभाटा होताच. कुणाच्या िववाहबाहय संबंधाचा गवगवा होतो आिण कुणाचा होत 
नाही, याचेही एक शा  आहे! जो िदलदारपणाने पर ीच्या आहारी जातो, त्याच्याब ल ओरड करणे हा 
सोव या लोकाचंा आवडता उ ोगच असतो! यामुळेच इंग्लंडचा ‘ आठवा एडवडर्’ इंग्लीश लोकाचं्या ढ गी 
नीतीवर िचडून हणला होता.  
 

‘याच िमसे  िस पस  ला मी रोज रातर्ी मागच्या बागेच्या दाराने घरी आणून पहाटे गुपचूप परत 
धाडली असती तर वृ पतर्ानंी गवगवाही केला नसता, आिण राजपदासंबंधी पेच संगही िनमार्ण झाला 
नसता. पण मी ितच्यासंबंधीचे माझे ेम लपवायला तयार नस यामुळेच सोवळेपणाचे दशर्न करणारा 
आमचा देश, आप या मनमोक या राजावर चरफडत आहे!’ म तानीमुळे पुण्यातील िभक्षुक मंडळींनी 
उठिवले या वादळात तत्कालीन पुढाऱ्यातं फक्त एकजणच यवहारी आिण वा तववादी दृ ीचा होता. तो 
हणजे सातारचा शाहू महाराज होय. त्याचा स ा असा होता की, ‘म तानीला बदंीत टाकण्याने हा पेच 
सुटणार नाही, ज्याची व तु त्याला ावी’ याचा अथर् बाजीरावाच्या शौयार्ला उधाण याव े हणून शाहू 
महाराजानंी त्याला एखादी म तीनी मु ाम आणून िदली असती असा न हे. पण बाजीरावासारख्या सरळ 
िदलदार िशपाईग ाच्या मनात एकदा ेमाची िठणगी पड यावर ती फंुकण्याने िवझेल असे 
समजण्याइतके शाहू महाराज वडेे न हते! 
 

इ कपर जोर नहीं, ये है वो आितश, गािलब! ।। 
के लगाये न लगे, और बुझाये न बने! ।। 

 
हे िमझार् गािलबचे तत्त्व ान, शाहू महाराज, बादशहाकन्या झीनतुि सा िहच्या. छतर्ाखाली 

असताना िशकले असावेत! 
 

वीरपुरुष अथवा ितभावतं यानंा कोणी सवलत ायचीही नसते, की बदंी घालायचीही नसते. 
कारण ही आग िवझव याने अिधकच पेट घेते. पण दयशून्य इतरेजनानंा त्याचे सोयरसुतक काहीच 
नसते. आग पेटून भडका झाला, तरी जळणारे वगेळेच असतात. बाजीरावाच्या या बाबतीच अखेर तेच 
झाले. ज्यानंा गुणीजनाचंी कदर असेल तेच याबाबतीतील पथ्य पाळू शकतात. नतर्की मु ा आिण बीनकार 
बदेंअ ीखाँ, गौहरबाई आिण बालगंधवर् याचं्या कथा िस च आहेत. त्या कथा नैितक की अनैितक हा न 
अ तुत आहे. त्या हकीकती टाळून टाळता येण्यासारख्या न हत्या ही त्यातील मुख्य गो  आहे. ती एक 
‘िविधघटना’ असते, ती एक ‘Fatality’ असते! तीत सापडलेले जीव वतः यातना सहन करीतच असतात, 
िशक्षा भोगीतच असतात हणा हव ेतर, त्यात इतरेजनानंा नैितक लुडबुड करायला जागा नसते. 
 

हाँ! एका यक्तीला मातर् त्यात हात घालण्याला अवसर असतो. न हे हात घालण्याखेरीज इलाज 
नसतो. जो कलावतं िंकवा वीरपुरुष अस या िविधिलिखत (fatal) ेमाच्या आहारी जातो, त्याच्या पत्नीला 
त्या करणात काही थान, काही ‘Locus standi’ असते की नाही? होय! कायदेशीर थान जरूर असते, 
पण त्याचा वापरही चातुयार्ने करावा लागतो, संयंमाने करावा लागतो. आपले माणूस गमावण्याची तयारी 
असेल, तर खुशाल ह ाची आिण काय ाची भाषा बोलावी. आज ‘डाय होसर्’ची सोय आहे; पण ‘डाय होसर्’ 
हा मागणाराचाही पराभव असतो, आिण देणाराचाही पराभव असतो, (महंमद पैगंबरानंी हटले आहे :-
‘The Thing which is lawful, but disliked by Allah is divorce’ शा स मत असून परमे राला न 
आवडणारी जर कोणती गो  असेल तर ती डाय होसर्) त्यात या त्यात िवजय, खु  शनवारवा ात 
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आप या पतीची मुसलमान ेयसी वतंतर् महालात येऊन रािह यावर शातं रहाणाऱ्या, काशीबाईसारख्या 
िंहदू पत्नीचाच होतो! 
 

या संदभार्त सौ. लीला देशपाडें याचं्या ‘यािंतर्क’ या नवीन (सत्यकथात्मक) कादंबरीतील एक 
िवलक्षण उपकथानक, ती कादंबरी वाचणाऱ्यानंा आठवले. सौ. लीला देशपाडें यानंी एका मालगुजार 
कुटंुबाची व त्याच्या शाखा-उपशाखाचंी कहाणी सागंताना, मंुबईच्या एका िवख्यात डॉक्टरच्या िववाहबा  
ेमाची हकीकत सािंगतली आहे. डॉक्टराचें पिहले लग्न इंग्लंडला जाण्यापूवीर्च झाले होते. इंग्लंडमध्ये 
गे यावर त्याचें आिण एका अत्यंत रूपवान महारा टर्ीय डॉक्टरणीचे ेम जमले. िंहदु थानात आ यावर, ती 
मंुबईत डॉक्टराचं्या घरीच राहू लागली. या सवर् वनवासातून त्या रूपवान पण बाळबोध वळणाच्या पिह या 
पत्नीने मो ा संयमाने मागर्कर्मण केले. अखेर त्या ‘इंग्लंड-िरटनर् ’ डॉक्टरणीला त्या डॉक्टरशी लग्न 
के यािशवाय रहाणे अशक्य वाटू लागले. डॉक्टर लग्नालाही तयार झाले. पण एकदा ह ाची बायको 
झा यावर, त्या आधुिनक डॉक्टरणीला पिहली सवत घरातही नको होती! ितला पोटगी देऊन घराबाहेर 
घालिवली तरच लग्न करणे शक्य आहे, असे ती इंग्लीश वातावरणात वाढलेली, डॉक्टरीण हणू लागली. 
ते डॉक्टर, त्या स दयर्वती डॉक्टरणीच्या पूणर् आहारी गेले असले तरी, पिह या बायकोला पोटगी देऊन 
बाहेर काढण्याला तयार झाले नाहीत. केवळ कामाधं वृ ीचा माणूस आिण साित्त्वक वृ ी शाबूत असलेला 
माणूस याचं्यातील फरक दाखिवणारी ही ‘टे ट केस’ आहे! साित्त्वक वृ ीचा माणूस देखील अन्य ीच्या 
बाबतीत पाघळेल. पण हणून व ीच्या बाबतीत अकारण िनदर्य बनणार नाही. 
 

याच ‘केस’चा बायकोच्या बाजूनेही िवचार करण्यासारखा आहे. आधुिनक िवचाराची ी या 
पिरि थतीत ‘डाय होसर्’ची भाषा बोलू लागली असती. जणू काय ‘डाय होसर्’ हणजे सवर् कारच्या 
वैवािहक दुःखातून सुटकेचा मागर्च होय! पण अहंकार आिण झगडा हेच ज्यानंा ि य आहे, त्याचंी गो  
वगेळी आिण ज्यानंा ेमाची अपेक्षा आहे, त्याचंी गो  वेगळी. ज्यानंी एकदा ेम केले आहे, त्याचें वैवािहक 
दुःख ‘डाय होसर्’ ने संपत नाही. तर अिधकच भडकते! 
 

To be wroth with thois we love, 
Doth like a madness work in the brain. 

 
या का यपकं्तीत कवीने ज्या यातनातें वणर्न केले आहे, त्या यातना ‘डाय होसर्’ देणाऱ्या 

ि याचं्याही वा ाला शतपटीने येतात. अनेक वष वैताग यानंतर नवऱ्याला ‘डाय होसर्’ देणाऱ्या ि याही 
‘आजारीपणात आप या नवऱ्याचे कसे होत असेल? त्या न या बाईला माझ्या माणे शु ूषा जमत असेल 
का?’ अशी िंचता करीत बसले या मी पािह या आहेत! 
 

हे सवर् मनात येण्याचे कारण, मी जे हा गुणीजनाचं्या ेम करणाकडे उदारपणे पहाण्याची 
आव यकता ितपािदतो, ते हा िकत्येक ि या (त्यात माझी पत्नीदेखील आहे!) आिण मग बायकानंीही तेच 
वातंत्र्य घेतले तर? असा तकर् वाद लढिवतात. पण तसे करणे तकर् दृ ा बरोबर असले, तरी 
सुखदुःखाच्या दृ ीने बरोबर नाही. कारण ज्या कृतीने पुरुषाला कदािचत ओरखडाही िनघणार नाही. त्या 
कृतीने एखादेवळेी ीचा दयभगं व सवर्नाशही होईल.  
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‘ हणजे मग तु ही ी-पुरुषानंा वगेळे नीतीिनयम लावता काय? ‘Double Morality’ मानता काय? 
असा न मला िवचारला जातो. 
 

‘होय! मी ‘Double Morality’ मानतो. कारण िनसगार्नेच ी-पुरुषानंा वगे या कारे घडिवले 
आहे, वगे या कारे वाढिवले आहे!’ हे माझे त्या नाला उ र आहे! 
 

सा तािहक परी 
िदवाळी १९७५  
प.ृ ६८-७० 

 
 

संदभर् 
 
सा तािहक ‘परी’ ने िदवाळी १९७५ च्या अंकात “लिगक वातंत्र्य समाजाला उपकारक ठरेल?” या िवषयावरचा पिरसंवाद 
कािशत केला होता त्यामध्ये ी. के. क्षीरसागर याचं्या समवेत सहभागी झालेले अन्य िवचारवंत असे आहेत. 

 
डॉ. पु. ग. सह बु े, लीलावती भागवत, डॉ. सुरेश नाडकणीर्, सौ. उमा माडखोलकर, ा. नरहर कुरंुदकर. 
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२४ 
आधुिनक ‘लंदन-रह य’ 

 
मला वाटते मी त्यावळेी उमरावती येथील एक वािर्षक याख्यानमाला गुंफण्याकरता चाललो 

होतो. माझ्याच समोरच्या बथर्वर मंुबईचे एक सािहित्यक होते. आमच्या ग पा यु ो र मंुबईतील बदलत्या 
जीवनावंर चाल या होत्या. गदीर्, जागेची टंचाई, याचं्याबरोबरच बदलत्या लिगक जीवनासंबधंीही आमच्या 
बोलण्यात उ ेख येत होते. वरच्या बथर्वर धू पान करीत पडलेला ‘िबझनेसमधला’ वासी मंुबईचाच 
होता. आमच्या ग पा, आिण नीती-अनीतीसंबधंीच्या आमच्या क पना फारच आळणी वाटून तो यापारी 
ताडकन खालच्या बथर्वर आमच्या जीवनचचत सामील झाला. अधर्वट िहन्दी, अधर्वट इंगर्जी, अधर्वट 
मराठी भाषेत त्याने आपले अनुभव ऐकवायला सुरुवात केली. 
 

आिण "ये तो साब, कुछ भी नही! आ ही तु हाला एक िक सा बयान करतो तो ऐका." असे हणून 
त्याने आपली एक हकीकत सागंायला सुरुवात केली. 
 

आ हाला हररोज लवकर जेवण करून धं ावर जावा लागतो. नऊला बाहेर पडायचा, तो 
संध्याकाळी सहा-सातला यायचा. एक िदवस माथा दुखतो हणून आ ही मध्येच घरी आले-इथे ब बईत मी 
एकटाच! मुले-माणसे मुलखात! आलो, टा याला चावी लावली, दार उघडला, अंगातला शटर् काढून 
हँगरला लावला, के हा एकदा अंग कॉटवर टाकीन असा झाला होता! अंग कॉटवर टाकला तो साला 
अंगाखाली काहीतरी मऊमऊ लागू लागला, हणून मु ाम लाईट लावनू कॉटवरच्या चादरी वगैरे बाजूला 
सारून बघू लागलो, तो खाली एक छोकरी डोळे चोळीत खोलीत उठून बसली!" 
 

त्या मुलीने त्या यापाऱ्यापुढे िदले या जबानीवरून पहाता ती रोज दुपारी काही तास या जागेत 
येऊन झोपत असे. ितला ती जागा उघडून िदली जात असे. हणजे या माणसाच्या प ात त्याच्या िनयिमत 
गैरहजेरीचा फायदा घेऊन त्या जागेचा उपयोग वे या यवसायाकरता केला जात असे. या जागेचा खरा 
मालक कोण याचा त्या मुलीला प ाच न हता. एक बाई ितला जागा उघडून देई, तीच ितची ‘घरवाली’ 
अशी या मुलीची समजूत. हा धंदा आप या प ात आप या जागेत िकती िदवस चालला आहे, याचा त्या 
माणसाला प ाच नाही. ही झाली पधंरा वषार्पूवीर्ची हकीकत. आता हाच यवसाय आणखी िकतीतरी 
‘सुधारला’ असेल! 
 

या हकीकतीच्या सुमारालाच इंग्लंडमध्ये ि िटश िमिन टर्ीतील एक जबाबदार यु  मंतर्ी लॉडर् 
ो युमो याचे करण चार खंडात गाजत होते. िकर् टाईन कीलर नावाच्या अ कट वे यावृ ी करणाऱ्या 
मुलीचे नाव आकि मकपणे पोिलसापंयत गेले होते. एका गुन् ाच्या करणात पोिलसानंा ितची साक्ष 
काढायची होती. पण ती पोिलसानंा चुकवनू इंग्लंडबाहेर जाण्यात यश वी झाली होती. ितचा तपास करता 
करता पोिलसानंा जे अनेक ख्यात लोक ितच्याशी पिरिचत अस याचे आढळून आले, त्यात इंग्लंडमधील 
बडी-बडी मंडळी होती. लॉडर् ो युमोही त्यापैकी एक होते. 
 

एका वे यावृ ीच्या मुलीबरोबर आप या कॅिबनेटमधील एका जबाबदार िमिन टरचे नाव गोवले 
जात आहे यामुळेच सरकार आिण वृ पतेर् चकीत झाली असे न हे, त्यात रा टर्ीय सुरिक्षततेचाही नाजूक 
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न उपि थत झाला होता. िमस कीलर ही मुळची ‘मॉडेल’. आता, ही सवर् युरोपमध या न या शहरातंील 
पिरभाषा थोडी समजावनू घेतली पािहजे. पॅिरस, लंडन, यासंारख्या शहरात, िवशषेः पॅिरसमध्ये, 
िचतर्कलेचे बरेच थ आहे. त्या कलेच्या महात् यामुळेच, सुंदर आिण ज्याचंी नीती फारशी कडक नाही. 
अशा ि यानंा िवना म पैसे िमळवण्याचा एक यवसाय िमळाला आहे. िचतर्कारापुढे नग्न बसण्याला तयार 
असले या या मुली, पु कळदा अ कट वे या यवसात दाखल होतात, उघड वे यापेंक्षा या गु त वे या शहरी 
जीवनाचे रूप पार बदलून टाकीत आहेत. 
 

तथािप या गु त वे या यवसायाला िततक्याच संभािवत सुतर्चालकाची अथवा मध्य थाची गरज 
लागते. एरवी िचतर्कारापुढे नग्न मॉडेल हणून बसणारी सुंदर मुलगी आिण इंग्लंडच्या मंितर्मंडळातील 
एक िति त मंतर्ी याचंी गाठ पडणार कशी? या ो युमो करणात िमस कीलरपेक्षाही ज्याच्या नावाचा 
उ ेख झाला, आिण ज्याच्यावर अखेर खटला भरला गेला तो टीफन वॉडर् नावाना एक, फक्त ब ा 
लोकाचं्याच केसेस िमळवणारा ‘ऑि टओपाथ’ अथवा हाडाचंा डॉक्टर होता. या सवर् ो युमो करणात 
‘मॉडेल’ मुली आिण देशोदेशींचे भोगिवलासी मुत्स ी, याचं्यापेक्षाही डॉ. वाडर् या बहुरंगी पण गूढ 
यक्तीलाच अिधक महत्त्व आले होते. कारण फार मो ा वतुर्ळात वावरणारे, फार मो ा कतर्बगारीचे 
आिण इ तीचे लोक, आिण वतःचा हवा तो उपयोग करू देणाऱ्या मुली, यानंा एकतर् आणण्याचे िविचतर् 
काम, हा डॉ. वॉडर् करीत असे. तो उघड दलाल असता तर उपयोग न हता, तो केवळ ब ा लोकाचंा 
डॉक्टर असूनही उपयोग न हता, तर तो पटाईत मानसशा  होता. आिण िमतर्मतैर्ीणी जोडण्यातही 
पराका ेचा िनपुण होता! पण लक्षाधीश मंडळीत ज्याचे ॅक्टीस होते त्याला ‘कॉलर्  गलर् ’ िंकवा ‘घरपोच 
वारयोिषता’ या नावाने ओळख या जाणाऱ्या मुलींशी सख्य जोडून काय करायचे होते? इथेच मो ा–
मो ानंा गुंग करणाऱ्या मनोरह याचा (Psychology) न येतो! 
 

डॉ. वॉडर्चा इितहास पािहला तर त्याने अि थवै काचेही मोठेसे खोल अध्ययन केले होते असे 
िदसत नाही. तो केवळ दैवयोगाने ‘बडा डॉक्टर’ बनला होता. तो नशीब काढण्याकिरता लंडनमध्ये 
आ यावर एका िक्लिनकमध्ये काम करीत असता अचानक एक फोन आला.  
 

"आपण आ हाला एखा ा चागं या ऑि टओपाथचे नाव सुचव ूशकाल काय?" 
 

दैवाने पुढे केलेला हात झटकन ओळखण्याचे आिण पकडण्याचे चातुयर् अंगी असले या डॉ. वॉडर् 
याने उलट फोन केला – 
 

"होय, ख्यात डॉ. वॉडर् याचे नाव मी आप याला सागंू शकतो." 
 

आिण लगेच तो उ ोगाला लागला. तोपयत त्याला वतःची जागाही न हती. ती त्याने एका 
िमतर्ाकडून तात्पुरती िमळवली. वर सािंगतलेला फोन अमेिरकन विकलातीतून आलेला होता! खु  
अमेिरकेच्या विकलालाच उपचाराचंी गरज होती! 
 

येथपासून डॉ. वॉडर् याच्या यवसायीन उत्कषार्चा ारंभ झाला. तो इतका झपा ाने झाली की, 
एक िदवस िवख्यात िवन् टन चिर्चल याचं्या अि थ याधीवर उपचार करण्याची त्याला संधी िमळाली, पण – 
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आधी होता वाघ्या । 
दैवयोगाने झाला पाग्या । 

त्याचा येळकोट राहीना । 
मूळ वभाव जाईना ।। 

 
डॉ. वॉडर्चा जीवनातला मूळ नाद मुलींशी मतैर्ी करणे, अन त्याचंी मो ा लोकाशंी गाठ घालून 

देणे, हा होता आिण तोच शवेटपयत रािहला! असे िदसते की, उ  वतुर्ळातील आप या ॅक्टीसचा, 
ओळखीचा आिण घसटीचा उपयोग डॉ. वॉडर् हा काही वेग याच कामाकिरता करू लागला होता. 
 

इकडे मॉडेल, कॉलगलर्  आिण उघड बाजारबस या याचं्यातील िनवडक ि याशंी दो ती, तर 
ितकडे बडे-बडे लॉडर्, मुत्सदी आिण पररा टर्ाचे वकील, याचं्याशी अंगमदर्नाच्या संधीमुळे जादा घसट, 
असा या हाडाचं्या डॉक्टरचा उ ोग होता. 
 

पण केवळ सलगीची संधी एवढेच त्याच्या जीवनकर्माचे वैिश  न हते. अनीतीमान असला, तरी 
काही बाबतीत हा पुरुष असाधारण होता. अघळपघळ नीतीच्या मुलींची पैसा आिण अिधकार भरपूर 
असले या लोकाशंी गाठ घालून देण्यात त्याचे लक्ष पैशावर मुळीच नसे. थो ा िवलक्षण वाटणाऱ्या भाषेत 
सागंायचे झाले तर इंगर्जीत ज्याला ‘िंपप’ िंकवा ‘पॅण्डर’ हणतात त्याचा उ ोग करीत असून ( हणजे 
गर्ा य श दात सागंायचे तर ‘भडविेगरीचे’ काम करीत असून) तो आप या कामाब ल ‘पै’चा ही लोभ धरीत 
नसे! 
 

या सवर् करणात पुढे जो खटला भरण्यात आला तो डॉ. वॉडर्वरच भरण्यात आला. वा तिवक 
गवगवा झाला, तो लॉडर् ो युमो याचे नाव या करणात गुंतलेले अस यामुळे झाला. पण लॉडर् ो युमो 
याच्यावर त्याच्या या बदफैलीपणाब ल खटला भरता येत न हता. त्याच्यावर खटला वगे याच 
कलमाखाली भरवा लागला असता. त्या कारणाला काय ात ‘Security risk’ असा श द आहे. हणजे 
रा टर्ीय सुरिक्षततेला यु मंतर्ी ो युमो याचं्या वतर्नाने धोका पोहचला होता काय असा न याबाबतीत 
उपि थत होत होता. हाती असले या पुरा यावरून पोिलसानंा हा आरोप ठेवता येत न हता. डॉ. वॉडर् 
याच्यावर मातर् ‘वे येच्या पैशावर उपिजिवका करणे’ हा आरोपही ठेवता येत होता. आिण आप या िविवध 
संपकार्नी रा टर्ीय सुरिक्षततेला धोका आणणे हाही आरोप ठेवण्याचा पोिलसाचंा िवचार होता. डॉ. वॉडर् 
याच्या अनेक उ ोगाचंा रा टर्ीय सुरिक्षततेच्या भगंाशी संबधं कोणता होता? 
 

जे अनेक परदेशी डॉ. वॉडर् याच्या अध्वयुर्त्वाखाली कीलरसारख्या मुलींशी मदनाचे खेळ खेळत 
होते, त्यात आय हॅनॉ ह नावाचा गोरागोमटा, संभाषणचतुर रिशयन अिधकारीही होता. पण या िठकाणी 
डॉ. वॉडर् याने िनमार्ण केले या ितगोकुळाची थोडी हकीकत सािंगतली पािहजे. डॉ. वॉडर् यास त्याच्या 
उ  वतुर्ळातील लॉडर् ॲ टर याने आपली टुमदार कॉटेज नाममातर् भा ाने िदली होती. त्याच्या शजेारी 
असले या छो ा त यात कीलर आिण वॉडर् याचं्या भोवताली गोळा झालेले अनेक देशीचे मुत्स ी 
जलकर्ीडेकिरता येत असत. (या मंडळीत आपले शजेारी फी ड माशर्ल अयबूखान हेही होते, असा उ ेख 
सापडतो!) लॉडर् ो युमो हा या िविचतर् वतुर्ळात गोवला गेला, याला कारणही हे जलकर्ीडेचे थानच होय. 
 



 

अनुकर्मिणका 

ती एक शुक्ल पक्षातील रातर् होती. चादंणे वच्छ पडले होते. त यात पोहणाऱ्या कीलरशी डॉ. 
वॉडर् कर्ीडा आिण म ती करीत होता. ितचा बेदींगसूट पाण्यात या पाण्यात त्याने इतका ओढला की ती 
गोरीपान िवव  मुलगी एखा ा मो ा मासोळी माणे पाण्यात तशीच सुळकां ा मारू लागली. अखेर 
ितला काठापयत रेटीत नेण्यात आले. नाईलाजाने ती थंडीत कुडकुडत त याच्या काठावर संपूणर् नग्न 
अशी चादंण्यात येऊन उभी रािहली! त्या िठकाणी जमले या ब ा लोकाचं्या बायकापैंकी एक जणीने 
हाती सापडला तो लहानसा टॉवले ितच्या अंगावर फेकला आिण हणाली, 
 

"बाळ! हा घे टॉवले! तुला त्याची आता गरज आहे." 
 

आिण नेमक्या याच अव थेत लॉडर् ो युमो आप या एका िमतर्ासह तेथे येऊन दाखल झाला. 
 

थोडक्यात हणजे िजचे व  वाऱ्याने उडून गेले आहे अशी मेनका आिण ज्याचे िच  ितच्या िवव  
स दयार्ने आप या तप येवरून उडून गेले आहे असा िव ािमतर् याचंीच जणू िवसा या शतकातली कथा! 
आपला सूतर्धार डॉ. वॉडर् याला या संगाचा अहवाल देताना कीलर हणाली "मला वाटते लॉडर् 
ो युम नी माझ्या त्या अव थेत माझ्याकडे रोखून पािहले! अथार्त लाज ही गो  डॉ. वॉडर्च्या भोवतालच्या 
मुलींत दुिर्मळच होती! 
 

"िवसा या शतकातील लंडनमधील हे करण सवर्सामान्य ीमंताचं्या कामकर्ीडेत मोडले असते. 
आिण मग त्याची जा त शहािनशा करण्याचे कारण पडले नसते. पण ि िटश मंितर्मंडळातील एक बडा 
मंतर्ी–तोही यु मंतर्ी–या करणात गुरफटला होता व त्या गो ीचा ब ाही झाला होता. यामुळे गु तपोलीस 
आिण वृ पतेर् याचं्या वतुर्ळात हे करण चागंलेच पसरले होते. बडे लोक बाहेरख्याली असतात, हे काही 
गुिपत न हे, पण त्याचं्या ख्यालीपैकी एखादी षटकणीर् झाली तर मातर् त्यासंबधंी चौकशी होऊ लागते, 
कारण अशा करणात े  वगार्तील पुरुष आिण हलक्या दजार्ची ी याचे रह य आहे, ही गो  जगजाहीर 
झालेली असते. आिण या जाहीरपणात धोका असतो! मोठमोठाले मंतर्ी आिण मुत्स ी याचं्याकडील वातार् 
काढण्यात अनेक के्षतर्ातील लोक टपलेले असतात. एखा ा देशाच्या संरक्षण यव थेतील गुिपत हाती 
लागाव े हणून परदेशाचे राज्यकत जंगजंग पछाडीत असतात. लॉडर् ो युमोच्या या करणातच का होईना 
रिशयन विकलातील एक गोरागोमटा, मुत्स ी आय हॅनॉ ह हा डॉ. वॉडर् याचं्याशी बुि पुर सर सलगी 
करीत होता, ती उगीच न हे. रातर्ीच्या वळेी म ाचा चषक झोक यावर लॉडर्साहेब िकर् टाईन 
कीलरसारख्या वारागंनेच्या जे हा गळी पडतील, ते हा राज्यकारभारातले एखादे तरी गुिपत ितच्या कानात 
बरळ यािशवाय रहाणार नाहीत, असा त्या पाताळमंतर्ी क युिन ट राजदूताचा िहशोब होता. समजा हा 
अ ल ि िटश "िड लोमटॅ" आपण होऊन काही बोलत नसेल, तर चाणक्यनीतीचा उपयोग करून त्या 
तरुण वारागंनेला पढवनू एखादी गु त तारीख वा एखादी गु त बठैक याचंा सुगावा लावणे, 
आय हॅनॉ हसारख्याला अशक्य न हते. हे त्यक्ष घडले की नाही, ही गो  गौण आहे. राजकारणात ‘काय 
घडण्यासारखे आहे’ याची िंचता अिधक करायची असते. रा टर्संरक्षणाच्या दृ ीने जी घातूक गो  
घडण्यासारखी आहे, ितलाच ‘Security risk’ हणतात आिण अशाच पिरि थतीत जर एखादे राजकीय 
गुिपत शतर्चू्या हाती लागले, तर त्याला ‘Security leak’ हणतात. 
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लॉडर् ो युमोच्या या करणात ल करी गुिपत फुटण्याचा ‘धोका’ होता, पण ते त्यक्षात फुटलेले 
न हते. आिण तरीही जो कालच त्यक्ष राजघराण्याशी ह तादंोलन करू शके, त्याला आज राजीनामा 
देऊन राजधानीतून दूर जाऊन राजसंन्यास घ्यावा लागतो, हा पिरणाम कशाचा? 
 

लॉडर् ो युमोच्या बाबतीत राजीना याचे त्यक्ष कारण ल करी गुिपत फुटणे हे न हते, तर उ  
ि िटश राजकीय परंपरे माणे आणखीच काही होते! पण त्या राजकारणाशी आपणाला कतर् य नाही. 
आपणाला एव ाशीच कतर् य आहे की, एका तालेवार मुत्स ावर आले या या नामु कीच्या सगंाचे कारण 
एक क्षदुर् वारागंणा होती! ाचीन काळापासून राजेरजवाडे, अमीर-उमराव, हे अंगव े ठेवीत असून १९६१ 
मध्ये मातर् एका वारागंनेचा संपकर्  एवढा घातुक का ठरला? 
 

जुन्या काळातील वे यागमन आिण िवसा या शतकाच्या उताराधार्तील वे यागमन, यात पडलेले 
महदंतर हे त्याचे कारण होय. पूवीर्च्या वे या सवर्थैव आप या खानदानी आ यदात्यावर अवलंबनू असत. 
त्याचें राहणे, त्याचंी जात, गोतर्, त्याचं्याकडे येणारे-जाणारे, या सवार्ंची त्याचं्या यजमानाला मािहती असे. 
िवसा या शतकातील लंडनसारख्या अफाट, बहुजातीय आिण आधुिनक यंतर्साधनानंी युक्त अशा 
शहरातील वे यानंा वातंत्र्य आिण साधने अिधक असतात. तर लॉडर् ो युमोसारख्या त्याचं्या यजमानानंा 
त्याचं्या िमतर् पिरवाराची व दैनंिदन हालचालींची मािहती जवळजवळ शून्य असते. हणजे एका मो ा 
रा टर्ाचा राज्यशकट हाकणारा हा लॉडर्, एका अनोळखी मदनमंिजरीच्या बाहुपाशात जाऊ लागला होता! 
आय हॅनॉ ह या रिशयन दूतावासातील तरुण देखण्या अिधकाऱ्याशीही हीच कीलर कामचे ा करीत असे. 
लॉडर् ॲ टर याच्या मालकीच्या जलाशयात ितच्याबरोबर इतरही अनेक देशाचें पतं धान, मुत्स ी, 
राजेरजवाडे जलकर्ीडा करीत होते. जुन्या काळच्या एखा ा मुत्स ाच्या अंगव ाला हे वातंत्र्य आिण हा 
दजार् कधीच ा त झाला नसता. ‘मॉडेल’ हणून लंडनमध्ये आले या िमस कीलरसारख्या सुंदरींना देखील 
हा दजार् केवळ िवसा या शतकामुळे आिण लंडनसारख्या कॉ मॉपॉिलटन शहरामुळे ा त झाला होता 
काय? 
 

या करणात कालमाहात् या माणेच यिक्तमाहात् यही लक्षात घ्याव ेलागते. ते यिक्तमाहात् य 
हणजे डॉ. ि टफन वॉडर् याचे होय. हा िवलक्षण माणूस लॉडर् ॲ टर, लॉडर् ो युमो, िवन् टन चिर्चल, 
तत्कालीन अमेिरकन ॲ बेसेडर याचं्या पोटात िजतक्या सहजतेने िशरे िततक्याच सहजतेने िमस 
कीलरसारख्या तरुण मुलींच्याही पोटात िशरे. दर् य हाही त्याचा हेतु नस याने त्याचा तो नेह िनहतुक 
वाटे, न हे िनहतुक असे आिण महाबुि मान आिण मोठे स ाधारी असे लोक डॉ. वाडर्च्या माडंीवर मान 
देत, पण ि टफन वॉडर् याची िनहतुक कामसेवा आिण कीलरसारख्याचंी मोिहनी या गो ी गृहीत धर या 
तरी ो युमो करणातील यक्तींचा आिण घटनाचंा खुलासा होत नाही. ही सवर् नुसती िवलासी वृ ी िंकवा 
चैनबाजी न हती. बुि मंताच्या या पागलपणाच्या बुडाशी (ज्याला आमचे नवनीतीवाले) ‘सेक्स रे हो यशून’ 
हणतात ते होते. 

 
"लिगक जीवनातील कर्ातंी हणजे काय?" हे ‘सुधारले या’ आजच्या जगातील राजधान्यात 

राहणाऱ्या लोकानंा सागंायला पािहजे असे न हे. लंडन आिण पॅिरस या शहरात जेव ा माणात लिगक 
कर्ातंी आहे, तेव ाच माणात कलक ा, िद ी आिण मंुबई या शहरातही आहे. या लेखाच्या आरंभी 
मंुबईतील बदलत्या लिगक जीवनाचे जे उदाहरण सािंगतले ते िमस कीलर आिण टीफन वॉडर् यानंी 
िनमार्ण केले या लिगक जीवनाइतके ‘सोिफि टकेटेड’ नसेल, पण त्यातही लिगक वैरतेची वाढच तीत 
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होते. लिगक कर्ातंीचे वरूप एका पा ात्य लेखकाने थूलमानाने पुढील माणे ठरिवलेले आहे. ही कर्ातंी 
साधारणतः ीमान आिण स ावान अशा छो ा गटात मूळ धरते, त्याचीच पिरणती िववािहत िंकवा 
अिववािहत यक्तींना जेथे मुक्तपणे लिगक तृ ती िमळवता येईल असे वातावरण िनमार्ण करण्यात होते. 
ज्या वातावरणात िति त आिण फॅशनेबल ीलादेखील, “तो पुरुष क ण आहे बरे? त्याच्यामुळे माझी 
कामवासना जागृत होत आहे, त्याला इकडे आणा पाहू! मला त्याच्यावाचून राहवत नाही!" असे िनभीर्डपणे 
हणता येईल अशा वातावरणाची िनिर्मती हणजे लिगक कर्ातंी! आिण हणजेच काही नवनीतीवा ानंा हवी 
असलेली नवी नीती! 
 

‘इल टर्ेटेड वीकली’ या इंगर्जी सा तािहकात देवयानी चौबळ या लेिखकेने Exchange of Wives 
Club या चमत्कािरक सं थेच्या अि तत्वाचा काही मिहन्यापूवीर् िनदश केला होता. तो खराखुरा अि तत्वात 
आहे की नाही हे त्या लेिखकेलाही न ी माहीत नाही, पण अशा (‘भायार्-िविनमय’) क्लबची क पना 
Sexual revolution च्या क पनेशी जुळते खास! केवळ पैसा, स ा आिण डॉ. वॉडर्सारखा चतुर मध्य थ, 
एव ानंी िमस कीलरच्या भोवताली गोळा झाले या मदनमंडळाचा खुलासा होत नाही. त्या मंडळाच्या 
लिगक वतर्नामागे हे वैरतेचे तत्त्व ान आहे. 
 

या लिगक कर्ातंीत यक्तीला आिण रा टर्ाला कोणकोणते धोके आहेत, याचा िवचार ो युमो 
करणामुळे इंग्लंडसारख्या खंबीर रा टर्ालाही करावा लागला. तसाच एखादा नैितक धरणीकंप िद ीत 
िंकवा मंुबईत झा यास आपणालाही रा टर्ीय (नीितम ेचा न हे!) सुरिक्षततेचा िवचार करावा लागेल! तसा 
नैितक धरणीकंप होईपयत वाट पाहायची, की आधीच जागे हायचे एवढाच न आहे! 
 

लोकस ा 
िदवाळी १९७६, प.ृ ३४, ३६, ३८ 
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२५ 
‘पाप’ : वासना आिण कृती 

 
सुमारे पंधरा वषार्पूवीर् गेर्टि टनच्या राजकीय वतुर्ळात लॉडर् ो युमो याचं्या संबधंाने झालेले 

भयंकर वादळ वृ पतर्ाचं्या काही वाचकाचं्या तरी लक्षात असेल, त्यावरील एक इंिग्लश पु तक मी परवा 
वाचीत होतो. ते पु तक अथार्तच वृ पतर्ाच्या के्षतर्ातील एका लेखकाने िलिहलेले आहे. त्या पु तकाचा 
िवषय त्यावेळी, त्या करणातच गुरफटले या, डॉक्टर वॉडर् याच्यावर झाले या खट यासंबधंीचा आहे. 
डॉ. वॉडर् हा एक सामान्य तीचा हाडाचंा डॉक्टर होता. त्याच्या पेशन्ट  मध्ये फार बडे बडे लोक असत. 
हाडे चोळण्याखेरीज त्याचा आवडता उ ोग हणजे ब ा, िवषयलंपट लोकाचंी सुंदर मुलींशी ओळख 
करून देणे हाही होता. कु िस  िकर् टाई   कीलर आिण लॉडर् ो युमो याचंी ओळख डॉ. वॉडर् याच्यामुळेच 
झाली. ो युमो माफी मागून आिण राजीनामा देऊन मोकळा झाला, पण डॉ. वॉडर् याच्यावर पोिलसानंी 
खटला भरला. त्याच्यावर आरोप वे याचं्या पैशावर जगण्याचा होता. 
 

हे सवर् करण ‘नीती-अनीती’ इतकेच काय ाच्या गुंतागुंतीकिरताही लक्षात रहाण्यासारखे आहे. 
लॉडर् ो युमोची नोकरी गेली, ती िकर् टाइन कीलरसारख्या ‘कॉलगलर् ’शी संबधं ठेव यामुळे गेली नाही, 
तर संरक्षण-मंतर्ालयातील गुिपते फुटण्यासारखी वतर्णूक के यामुळे व त्यासंबंधी पालर्मटपुढे खोटे िनवदेन 
के यामुळे गेली. डॉ. वॉडर् याच्यावर खटला भरला गेला, तो कॉलगलर्  आिण बडे लोक याचं्या ओळखी 
करून देण्यामुळे भरला गेला नाही, तर त्या तरुण सुंदर ि याचं्या ा तीवर (अंशतः) जगण्यामुळे भरला 
गेला. या खट याच्या पु तकाचा कतार् कोटार्तील दृ याचे वणर्न करीत आहेत, तसेच डॉ. वॉडर् याचं्या 
लोकिवलक्षण मनोरचनेचेही वणर्न करीत आहे. ‘लोकिवलक्षण’ हणण्याचे कारण वॉडर् याला आपण काही 
गैरवतर्न करीत आहेत असे कधीच वाटत नसे!–त्याच्या िमतर्ानंी पटिवले तरी पटत नसे! तो हाडाचंा 
डॉक्टर व धंदवाईक मुलींचा िमतर् होता, तसाच उ म िचतर्कारही होता. त्याच्या बोलण्याचालण्यात 
अनीतीचा िंकवा अस यतेचा वासही येत नसे. त्याचे िमतर्-मिैतर्णींचे मंडळ फार मोठे होते. पण खटला 
भरताक्षणी त्याचा एकही िति त िमतर् त्याच्या बाजूने साक्ष देण्यास पुढे आला नाही. िवरु  साक्ष देण्यास 
मातर् त्याच्या काही सुंदर मैितर्णी पोिलसानंी हजर के या होत्या! कोटार्त त्या नमुन्याच्या, हणजे सुंदर, 
नखरेल आिण घसरत्या वतर्नाच्या तरुण ि याचंी गदीर् होत असे. या दृ याचे वणर्न करताना त्या 
खट यावरील पु तकाचा कतार् हणतो : 
 

"कोटार्तील ेक्षकाचंी गलॅरी सदैव भरलेली असे. त्यात बहुतेक फॅशनेबल पोषाख केले या 
ि याच असत–I wondered, what thoughts were concealed behind those expressions of polite 
interest!"  
 

कोटार्तील फॅशनेबल ि यां माणे लेखकाने ज्यरूीतील– ी-पुरुषाचेंही वणर्न केले आहे. 
"ज्यरूीच्या खुच्यार्ंवर अकरा पुरुष आिण एक ी होती. त्यातील िन मे पुरुष ितशीच्या आसपासच्या 
वयातील होते. ते आप या जागेवर कसे येतात, कसे बसतात आिण आरोपीच्या जीवनकर्माऐवजी वतःच्या 
जीवनकर्मावरच कसा िवचार करतात, हे मी िनत्य बारकाईने पहात होतो. वैरता (Promiscuity) आिण 
वे या यवसाय यातील फरक ही तरुण मंडळी वानुभवाच्या आधारावर कसा काय ठरिवणार? डॉ. टीफन 
वॉडर् याचे मन कोणत्या दर् याचे बनले आहे हे ओळखणारा या बारा लोकातं एखादा तरी असेल काय?” 
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वा तिवक िकर् टाइन कीलर आिण डॉ. वॉडर् याचंा वृ ातं केवळ लिगक कुतूहलानेच वाचला 

जाण्याचा संभव फार; पण तो वाचीत असता माझ्या मनात मातर् ‘मानिसक पाप’ व ‘काियक पाप’ याचं्यातील 
सीमारेषेचेच िवचार अिधक आले. तसेच अनैितक वतर्न आिण गुन् ात अंतभूर्त होणारे वतर्न,. याचं्यातील 
सू म फरकासंबधंीचे िवचारही माझ्या मनात आले. िखर् ताने हटले आहे, "जो मनु य कामुक नजरेने 
पर ीकडे पहातो, त्याने अिधक काही केले नाही तरी यिभचार केला आहे, असेच समजाव.े" तर जमर्न 
महाकवी गटे याने अशा अथार्चे उ  गार काढले आहेत की, ‘जगात असे एकही पाप नसेल की, जे मी मनाने 
एकदा तरी केलेले नाही’. हणजे आपण सवर् सारखेच पापी आहोत काय? कृ णाने युिधि राला एकदा 
िवचारले होते. ‘तुझ्या मनात कंुतीसंबंधी तुझ्या त्यक्ष मातेसंबधंी कधी पापिवचार आला होता काय?’ 
‘सत्यभाषी युिधि राला, ‘तसा िवचार मनात आला होता’ हे कबूल कराव ेलागले. मग मानिसक पाप आिण 
काियक पाप यात काहीच फरक नाही काय? 
 

‘तसबीर आिण तकदीर’ या माझ्या आत्मचिरतर्ात दोघा घट फोिटत ि याचंा उ ेख आहे. पैकी 
एकीला मी सहानुभतूी दाखिवली, दुसरीला सहानुभतूी दाखिवली नाही. इतकेच न हे तर ितच्याशी 
असलेला संबंध तोडला. यावरून एका वाचक ीने ‘पकं्तीभेद करण्याचे कारण काय?’ असा मला जाब 
िवचारला आहे. यावरून घट फोट या िकर्येचा थोडा बारकाईने िवचार करणे जरूर झाले आहे. पण ते 
त्यक्ष उदाहरणावरूनच करणे शक्य आहे. आपण दोन केसेस घेऊ. ‘अ’ या यक्तीचा काही ि याशंी 
िववाहबा  नेह आहे, व त्यामुळेच तो आप या लग्नाच्या ीला घट फोट घ्यायला लावतो. ‘ब’ या 
यक्तीचेही काही ि याशंी िववाहबा  नेह आहेत, पण आप या लग्नाच्या बायकोला केवळ आप या 
िववाहबा  नेहाकिरता घट फोट घ्यायला लावणे मातर् त्याच्या हातून होत नाही. हणजे पर ीची 
अिभलाषा करणे हे पाप त्याच्या हातून घडते, पण वपत्नीला संसारातून उठिवणे त्याला शक्य होत नाही. 
लोक ‘अ’ आिण ‘ब’ या दोघानंाही सारखेच लेखतात. उलट केवळ पा ात्य दृ ीने पहाणारे माझे काही 
िमतर्, घट फोट घेणाऱ्या पतीचे वतर्नच अिधक िनद ष आहे असे मानतात. हणजे पर ीशी ेम जम यावर 
व ीला घट फोट देणेच अिधक रीतसर असे मानतात. पण यातील एका केसमध्ये यिभचारच फक्त 
आहे. तर दुसऱ्या केसमध्ये यिभचाराच्या जोडीला त्याहूनही मोठे असे पातक आहे. आिण ते हणजे 
िजच्याशी संसार केला ितच्याशी, केवळ आप या वैर वैषियकतेकिरता िनदर्यपणाने वागणे! 
 

स दयर्वादी (रोमिँटक) लोकाचं्या नीतीशा ा माणे तर यिभचारापेक्षाही व ीशी िनदर्यपणाने 
वागायला तयार होणे हे अिधक मोठे पाप आहे. िंकबहुना िनदर्यपणा हेच महापातकाचे यवच्छेदक लक्षण 
आहे. पण एक गो  मातर् िवसरता येत नाही. याच मागार्ने िवचार के यास ो युमो- करणातील डॉ. वॉडर् 
देखील वतःच्या वतर्नाचे समथर्न करू शकेल! तो हणेल मी वैषियक असेन, वैषियकानंा सहा य करणारा 
असेन, पण मी कोणाशीच िनदर्यपणा केलेला नाही. डॉ. वॉडर् याचे हे समथर्न अंशतः गर्ा  असले तरी अन्य 
दृ ीने त्याच्या वतर्नात महापातक होतेच. समाजातील एका अत्यंत नाजूक नात्याशी हणजे ी-पुरुषाचं्या 
लैिगक संबंधाशी त्याने बेजबाबदार खेळ चालिवला होता, आिण त्याचा पिरणाम अनेकाचंा अधःपात, 
अनेकाचंा संसारनाश होण्यात होणार होता.  
 

डॉ. टीफन वॉडर् याचा वृ ातं िलिहणाऱ्या त्या पतर्काराचे हणणे काही वगेळेच आहे. तो हणतो, 
ज्यरूीतील माणसानंी आपण आरोपीच्या पिरि थतीत कसे वागलो आहे; िंकवा कसे वागू, याचा िवचार 
करून खट याचा िनणर्य ावा. येथे पुन्हा िखर् ताच्या दुसऱ्या एका वचनाचे मरण होईल. त्याच्या काळात 
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एका यिभचािरणीची, लोक ‘छीः थू’ करीत होते. ितला दगडमार करीत होते. यिभचार हे घृणा पद पातक 
समजत असूनही, दगडमार करणाऱ्या त्या लोकानंा िखर् त हणाला - ‘He that is without sin amongst 
you should cast the first stone.’ (तुमच्यातील ज्या कोणाचे वतर्न धुत या तादंळासारखे असेल, त्यानेच 
या ीला पिहला दगड मारावा.) हणजे पापपुण्याचा िनणर्य करणाऱ्या माणसाने वतःचे वतर्न शु  हव.े 
आता िखर् ताच्या या दोन तत्त्वातील बा  िवसंगती पाहूया. तो एकदा हणतो, मनाने यिभचार करणे हे 
शरीराने करण्याइतकेच वाईट आहे. तर एकदा हणतो पाप-पुण्य ठरिवणाराने आपण वतः िकतपत 
शु चिरत आहोत याचा िवचार करावा. पण िखर् ताच्या वचनातील िवसंगती केवळ दशर्नी िवसंगतीच आहे. 
वतःच्या वतर्नाचा िवचार करताना मनु याने काटेतोल असाव,े पण दुसऱ्याच्या वतर्नाचा िवचार करताना 
स दय असावे, असा त्याच्या त्या दोन वचनातून अथर् िनघतो. 
 

पाप आिण पुण्य या क पना ‘नीती आिण अनीती’ या क पनापेंक्षा सू म आहेत. नुसत्या नीती-
अनीतीचा िवचार करणारे काही आधुिनक लोक, ज्यात दुसऱ्या यक्तीला िंकवा संपूणर् समाजाला काही 
अपाय नाही, नुकसान नाही, त्यात काही अनीती नाही, असे समजतात. पण आपले वतःचे नुकसान िंकवा 
अधःपात करण्यातही अनीती आहे, असे सवर् धमर् मानतात; यिक्तशः मीही मानतो. पण गुन्हा आिण अनीती 
यात फरक करताना मातर्, ‘एखा ा कृतीने दुसऱ्याचे त्यक्ष नुकसान िकती झाले, याचाच िवचार करावा 
लागतो. 
 

हणून ज्यात अनैितकता असून िशवाय िनदर्यताही असते ते सवार्त मोठे पातक होय, 
सामािजकदृ ा तो गुन्हाही होय. िनदर्यतेत दुसऱ्याला इजाही असते आिण वतःच्या अधःपातही असतो. 
नुसता घट फोट देणे, हे धमर्दृ ा अनीतीचे असेल; पण घट फोट घ्यायला लावताना दुसऱ्या 
यक्तीच्याबाबतीत होणाऱ्या िनदर्यपणाचा िवचार न करणे, ही सवर् दृ ींनी फार मोठी अनैितकता होय. 
हणजे अखेर िनदर्यता हीच फार मोठी अनीती ठरते. या िवचारसरणी माणे डॉ. वॉडर् याचें उ ोग कदािचत 
सौ य अनीतीचे ठरतील. पण – 
 

‘परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडन ’ हेच ाचीन सूतर् अखेर खरे ठरते.  
 

धमर्भा कर 
िदवाळी १९७७, प.ृ १९–२०  
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शासकीय मुदर्णालय, को हापूर 
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