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सातारा हजल्ह्यातील खंडोबाची पाल येथे जन्म. मराठी हिक्षि तेथेच. हायस्कूलचे हिक्षि सातारा 

गव्हननमेंट हायस्कूलमध्ये, १९१८ मध्ये महॅरक. कॉलेज हिक्षि कनाटक कॉलेज, धारवाड व फर्गय नसन कॉलेज, 
प िे येथे. १९२२ मध्ये बी.ए. १९४५ मध्ये प ण्याच्या एम.ई.एस. कॉलेजमध्ये मराठीचे िाध्यापक. १९६२ मध्ये 
त्याच कॉलेजमधून सेवाहनवृत्त. प िे येथे हनधन. 

 
त्याचंी एक कादंबरी व एक कथासंग्रह िकाहित झाला असला तरी टीकाकार व हनबंधकार म्हिूनच ते 

हवख्यात. 
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णनवेदन 
 

मराठी साहहत्यसृष्टीतील एक नामवतं समीक्षक िा. श्री. के. क्षीरसागर हे त्यानंा हजव्हाळ्याच्या 
वाटिाऱ्या अनेक सामाहजक व सांस्कृहतक समस्यासंंबधंी वृत्तपत्ाचं्या स्तंभामंधून तसेच माहसकातूंन सातत्याने 
लेखन करीत असत. आपि सौंदयनवादी आहोत असे ते अहभमानाने सागंत असत. स्त्रीजीवनाचा हवचारही आपि 
सौंदयनवादी दृहष्टकोनातून करतो असा त्याचंा दावा होता. १९४३ ते १९८० या अडतीस वर्षांच्या काळात त्यानंी 
हस्त्रयाहंवर्षयी केलेल्ह्या हवप ल लेखनापकैी ५६ हनवडक लेखाचंा हा संग्रह महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळातफे िकाहित केला जात आहे.  

 
जगभरच्या स्त्रीम क्ती चळवळीम ळे हस्त्रयाचंा समाजातील कहनष्ठ दजा, त्याचं्यावर प रुर्षिधान 

समाजव्यवस्थेत होिारे अन्याय व अत्याचार, त्याचें हरतऱ्हेने होिारे िोर्षि या सनातन समस्याचंी उत्तरे 
िोधली जात आहेत. या हवचारमंथनाचे पडसाद भारतात उमटू लागले तेव्हा श्री. के. क्षीरसागरानंीही त्याची 
दखल घेतली. स्त्री-हिक्षि, हस्त्रयाचंी स रहक्षतता, त्याचंी विेभरू्षा, त्याचं्यावर होिारे बलात्कार, नोकरी 
करिाऱ्या हमळवत्या हस्त्रयाचें िश्न, सपत्नीकाचें हितीय हववाह, केिवपन, ह ंडा यासारख्या द ष्ट रूढी, आहेर 
करण्याची तसेच लर्गनसमारंभ साजरे करण्याची िथा, आंतरजातीय तसेच आंतरधमीय हववाह वगैरे अनेकहवध 
िश्नाबंाबतची मते क्षीरसागरानंी मोकळेपिे नोंदवली आहेत. 

 
स्त्रीम क्ती चळवळीच्या आजच्या प रस्कत्यांना श्री. के. क्षीरसागराचंा स्त्रीहवर्षयक दृहष्टकोन हा परंपराहनष्ठ 

व्यक्तीचा दृहष्टकोन असल्ह्याचे सहज लक्षात येईल आहि त्याम ळे त्यानंा तो रुचिारही नाही. हवचारकलहात 
िहतपक्षाची बाजू समजावनू घेिे महत्त्वाचे असते; हतचे समथनन करण्याचे बधंन नसते. त्यादृष्टीने स्त्रीम क्ती 
चळवळीच्या पाठीराख्यानंीही िहतपक्षाच्या य हक्तवादाचे खंडन करण्यासाठी का होईना क्षीरसागरासंारख्या 
समीक्षकाचें आके्षप हवचारात घेतले पाहहजेत. 
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ऋिणनदेश 
 

िा. डॉ. स रेंद्र बारललगे हे साहहत्य ससं्कृती मंडळाचे अध्यक्ष झाल्ह्यानंतर श्री. के. क्षीरसागर याचें दोन 
लेखसंग्रह माझ्या हवनंतीवरून त्यानंी व मंडळाने िकािनासाठी स्वीकारले होते. पहहला, म्हिजे वाङ मयीन 
लेखाचंा सगं्रह १९८४ मध्ये मडंळाने िकाहित केला. द सरा, म्हिजे िस्त तचा संग्रह आता १९९१ मध्ये िकाहित 
होत आहे. 

 
या संग्रहात १९४३ पासून १९८० पयंत श्री. के. क्षी. यानंी हलहहलेल्ह्या स्त्रीजीवन आहि हववाहहवर्षयक 

लेखाचंा समाविे केला आहे. हे सवन लेख िकाहित झाले तेव्हा अनेकानंा आवडले होते. आता ते एकत् 
वाचावयास हमळत असल्ह्याने वाचकाचंी मोठीच सोय होत आहे. श्री. के. क्षी. याचं्या अन्य प स्तकािंमािे या 
प स्तकाचेही वाचकाकंडून चागंले स्वागत होईल अिी आिा आहे. 

 
प िे हवद्यापीठाच्या समाजिास्त्र हवभागातील िाध्यापक डॉ. द. ना. धनागरे यानंी या प स्तकाला हववचेक 

िस्तावना हलहहली आहे. िा. डॉ. धनागरे हे महाहवद्यालयीन हवद्याथी असल्ह्यापासून श्री. के. क्षी. याचं्या 
लेखनाचे चाहते आहेत हे मला त्याचं्याकडूनच, ही िस्तावना हलहहल्ह्यानंतर समजले. मला अथात् च फार 
आनंद वाटला. या िस्तावनेबद्दल मी त्याचंी व्यहक्तिः आभारी आहे. 

 
या प स्तकाचे म द्रि म ंबईत झाले. मी प ण्यात राहते. म्हिून प स्तकाची ि फे पाहण्याची हवनंती मी, श्री. 

के. क्षी. याचं्या लेखनाच्या आिखी एक चाहत्या आहि माझी म ंबईतील मतै्ीि असिाऱ्या सौ. सत्त्विीला सामतं 
(हनवृत्त भार्षा उप संचालक, भार्षा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य) यानंी केली. 'साने ग रुजी ग्रामहवकास 
िहतष्ठान' सारख्या सावनजहनक उपक्रमात व्यग्र असूनही त्यानंी माझी हवनंती स्वीकारली. हनदोर्ष म द्रिाबद्दलचा 
त्याचंा आग्रह आहि त्यासाठी हकतीही कष्ट सोसण्याची त्याचंी तयारी माझ्या चागंल्ह्या पहरचयाची असल्ह्याने, 
त्यानंी हे काम स्वीकारल्ह्यानंतर मी हनलिंत झाले. त्याचंी मी ऋिी आहे.  

 
िस्त त प स्तकाला एखादे स टस टीत नाव असाव े असे वाटल्ह्याम ळे त्या बाबतीत मी सौ. सत्त्विीला 

सामंत, िा. डॉ. व. हद. क लकिी, िा. डॉ. द. ना. धनागरे, िा. डॉ. स . रा. च नेकर, िा. डॉ. कल्ह्याि काळे 
आहि िा. डॉ. चंद्रिखेर बवे याचं्यािी चचा केली. सौ. सत्त्विीलाताईंनी 'सीमहंतनी' हे नाव स चवलेही होते. 
पि 'श्री. के. क्षी. : स्त्रीजीवन आहि हववाहहवर्षयक लेखसंग्रह' हेच नाव बह मताने मान्य झाले. त्याम ळे 
'सीमहंतनी' हे नाव स्वीकारता आले नाही. प स्तकाच्या नावाच्या चचेबद्दल या सवांचे मनःपूवनक आभार.  

 
या प स्तकासाठी केलेल्ह्या साहाय्याबद्दल प िे हवद्यापीठाच्या समाजिास्त्र हवभागाच्या िम ख िा. डॉ. सौ. 

रमिम्मा आहि िा. डॉ. उत्तम भोईटे याचंी मी आभारी आहे. 
 
मंडळाचे माजी अध्यक्ष िा. डॉ. स रेंद्र बारललगे व अन्य सदस्य याचंी आहि आजचे अध्यक्ष िा. डॉ. य. 

हद. फडके याचंी मी अत्यंत आभारी आहे. िा. डॉ. य. हद. फडके याचं्या कारहकदीच्या आरंभीच्या काळातच या 
प स्तकािी, मंडळाचे हवद्यमान अध्यक्ष या नात्याने त्याचंा संबंध येत आहे. हा योग मला फार महत्त्वाचा वाटतो. 
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या प स्तकात समाहवष्ट असलेल्ह्या 'हववाहहवर्षयक वास्तवता' या लेखाच्या उपम हद्रतावर केवळ 'वस धा' 

एवढाच हनदेि होता. त्या लेखाचे िकािन वर्षन आहि महहना िोधण्यासाठी 'वस धा' माहसकाचे ज ने अंक 
उपलब्ध करून हदल्ह्याबद्दल प ण्याच्या िासकीय हवभागीय गं्रथालयाच्या गं्रथपालाचें आभार. 

 
मंडळाचे तत्कालीन सहचव कै. पं. रा. पाटील व त्याचें अन्य सहकारी, तसेच िासकीय मध्यवती 

म द्रिालयाचे व्यवस्थापक व त्याचें सहकारी याचेंही आभार. 
 
प स्तकाचे िीर्षनक मोठे असल्ह्याने प स्तकाच्या डाव्या पानावर संपूिन िीर्षनक न देता, 'श्री. के. क्षी. : 

स्त्रीहवर्षयक लेख आहि . . . ' असा लघ रूपात उल्लेख केला आहे. 
 
 

शकंुतला क्षीरसागर 
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प्रस्तावना 
 
महाराष्ट्र िारदेच्या महंदरात ज्यानंी १९४० ते १९८० अिी चार दिके आपल्ह्या बह रंगी पि मौहलक 

अिा वाङमयीन कृतींच्या रूपाने सेवा करण्यात घालवली त्यातं कै. िा. श्री. के. क्षीरसागराचंा उल्लखे 
अग्रक्रमाने करावा लागतो. त्याचं्या साहहत्यहनर्ममतीतील हवहवधता तर अगदी चटकन् लक्षात येण्यासारखी 
होती. 'राक्षसहववाह'सारखी कादंबरी ही श्री. के. क्षींच्या लेखिीच्या सजननिीलतेचा एक पलूै दाखहवते, तर 
'स विनत ला' आहि 'सागरमथंन' ही त्यानंी हलहहलेली व्यहक्तपरीक्षिे, 'सेत पावनती'मधील संवदेनािील मनाला 
हभडिाऱ्या लघ कथा व दीघनकथा आहि 'व्यहक्त आहि वाङ मय', ' वाङ मयीन मूल्ह्ये', 'उमरखय्यामची हफयाद', 
'टीकाहववके' आहि इतर बरेचसे टीकागं्रथ हे त्याचं्या लेखिीचे इतर पलूै दाखहवतात. असे जरी असले तरी 
मराठीतील एक थोर टीकाकार आहि लचतनपर लकवा हवचारिधान लेखक म्हिूनच श्री. के. क्षीं.चा गौरवपूिन 
उल्लेख आध हनक मराठी साहहत्याच्या इहतहासात केला जाईल. महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्षदेच्या हमरज येथे 
भरलेल्ह्या साहहत्य संमेलनाचे श्री. के. क्षीं.नी अध्यक्षपद भरू्षहवले होते यातच त्याचें साहहत्यके्षत्ात स्थान केवढे 
मोठे होते आहि अहधकार काय होता या िश्नाचंी उत्तरे आपोआपच हमळतात. 

 

अिा एका हक्रयािील आहि स्वयंहसद्ध-स्वयंभ ू लेखकाच्या स्त्रीजीवन आहि हववाहहवर्षयक हनवडक 
लेखसंग्रहास मी िस्तावना हलहावी असे महाराष्ट्र साहहत्य आहि ससं्कृहत मंडळाने मला स चहवले त्यावळेी मला 
आिंयन तर वाटलेच, पि काहीिी भीतीही वाटली. 'वटवृक्षासमोर वलेींनी काय हदमाख दाखवावा?' असे 
िालेय जीवनातं मराठी हवर्षय हिकत असताना घोकलेले पि नंतर अगदी कंटाळवािे झालेले दृष्टातं प नः 
ताजेतवाने होऊन माझ्या मनात काहूर माजव ूलागले. असे असतानादेखील मी ही िस्तावना हलहहण्याचे मान्य 
केले. कारि, त्यात माझा गौरव अहधक हे जरी खरे असले तरी, या हनहमत्ताने ज्या श्री. के. क्षीं.बद्दल 
महाहवद्यालयीन जीवनापासून मला क तूहल होते, हनतातं आदर होता त्यानंा आदराजंली वाहण्याची आहि 
त्याचें माझ्यावर जे काहीसे अित्यक्ष आहि अदृश्य असे ऋि आहे त्यातून अंितः का होईना उतराई होण्याची 
संधी या िस्तावना-लेखनाच्या हनहमत्ताने हमळेल, या भावनेने मी हे न पेलिारे हिवधन ष्ट्य उचलण्याचे आव्हान 
स्वीकारले. 

 

या लेखसंग्रहाबद्दल काही हलहहण्यापूवी मी वर उल्लखे केलेल्ह्या अित्यक्ष ऋिाचे थोडेसे ससंदभन 
स्पष्टीकरि देऊ इच्च्ितो. तसा माझा आहि मराठी साहहत्याचा 'जवळ असूनही दूर' अिा िकारच्या संबधं. 
'मराठी वाङमय' हा हवर्षय घेऊन मी बी. ए.चा अभ्यास केला त्यावळेी श्री. के. क्षी. हे साहहत्यके्षत्ातील फार 
मोठे िस्थाहपत असे दैवत होते. त्याचंा कोिताही गं्रथ आमच्या अभ्यासक्रमात नव्हता, तरी १९५५ ते १९५७ 
यादरम्यान नागपूरच्या हहस्लॉप महाहवद्यालयात हिकत असताना त्यावळेचे आमचे िाध्यापक डॉ. ि.ं दा. 
पेंडसे व डॉ. अ. ना. देिपाडें याचं्या तासामंध्ये श्री. के. क्षीं.चा उल्लखे अधूनमधून हमखास यायचाच. 
मराठीतील नामवतं टीकाकार असा त्याचंा लौहकक. असा लौहकक असलेल्ह्या प ण्याम बंईकडच्या अनेक हविान् 
मंडळींची व्याख्याने त्याकाळी नागपूरला होत असत, आजही होतात. १९५६ साली मी बी. ए.च्या द सऱ्या वर्षात 
असताना श्री. लबझािी महाहवद्यालयाने (ज ने हसटी कॉलेज, नागपूर) िा. क्षीरसागराचंी व्याख्याने आयोहजत 
केली होती. आज या घटनेस पाव-ितकाहून अहधक काळ लोटला असला तरी त्याबाबतीतल्ह्या माझ्या 
आठविी अगदी ताज्या आहेत. त्यास मारास मी हवद्याथी म्हिून महाल भागातच िा. पा.ं कृ. सावळापूरकर 
याचं्या घरी खोली भाडयाने घेऊन राहात असे. िा.सावळापूरकर व िा. श्री. मा. क लकिी हे लबझािी 
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कॉलेजात मराठीचे िाध्यापक आहि त्याचं्याच ियत्नानंी श्री. के. क्षीं.ची व्याख्यानमाला योजलेली. नागपूरच्या 
िाध्यापक व हवद्याथीवगाचा त्या व्याख्यानानंा हमळालेला िहतसाद, तेथील हविान् सिंोधकािंी आलेला संपकन , 
नागपूर-वऱ्हाडकडचे आदराहतथ्य, हविरे्षतः िा. सावळापूरकर, िा. गो. मा. आहि श्री. मा. क लकिींकडचा 
पाह िचार, या सवन गोष्टींनी खूपच भारावनू जाऊन श्री. के. क्षीं.नी आपल्ह्या 'तसबीर आहि तकदीर' (पृष्ठे २८७-
२९०) या आत्मचहरत्ात त्याचंा उलेख केलेलाच आहे. तेव्हा त्याचं्या तपहिलात जाण्याचे मी टाळतो. 

 

श्री. के. क्षीं.ची ही नागपूर व्याख्याने फार गाजली. त्याचं्या श्रोत्यामंध्ये मीही एक होतो हे आज जरी 
अहभमानाने सागंता येत असले तरी त्या काळात हहस्लॉप व हसटी कॉलेजेसमध्ये काहीसे स्पधनकासंारखे परस्पर 
संबंध होते आहि एका कॉलेजातल्ह्या हवद्याथ्यांना द सरीकडच्या व्याख्यानानंा जाण्याला म भा असली तरी 
िोत्साहन मात् म ळीच नसे. त्याम ळे काहीसे चोरूनच मी ही व्याख्याने ऐकली. मला स्मरते त्यािमािे 
'सौंदयनिास्त्र आहि साहहत्य', 'आध हनक मराठी कहवता', 'साहहत्यातील स्त्रीदिनन' या हवर्षयावंर श्री. के. क्षीं.ची 
व्याख्याने झाली. त्याचंा आिय त्यावळेी मला जरी फारसा कळला नसला तरी, अगदी श्री. के. क्षीं.च्या 
िब्दातंच सागंावयाचे झाल्ह्यास, 'आकलनाआधीच आक्रमि' या हवद्याथीदितेील स्वभावस लभतेने मी एका 
व्याख्यानानंतर त्यानंा क ठला तरी िश्नही हवचारल्ह्याचे स्मरते. तथाहप 'टीकाकार असाव ेतर असे असाव'े असा 
आदिन मनात लबबवण्याइतपत त्यानंी माझ्यावर िाप पाडली. टीका हे टीकेसाठी नसावी, हतला रचनात्मक 
आहि ताहत्त्वक अहधष्ठान असाव,े ती व्यक्तीवर नसावी तर ज्या हवचाराचा प रस्कार लकवा हवरोध ती व्यक्ती 
काहीिा द राग्रहाने करू लागते त्या हवचारसरिीवर असावी, आहि सरतेिवेटी टीका ही ममनभेदी असूनस द्धा 
वस्त हनष्ठता, तकन ि द्धता व ब हद्धिामाण्य या तीनही हनकर्षावंर सरस ठरिारी असावी, हे सवन काही श्री. के. क्षी. 
त्याचं्या हवर्षयाच्या हवस्तारातून व माडंिीतून सागंून गेले. माझ्या दृष्टीने श्री. के. क्षीं.च्या त्या व्याख्यानाचें 
माझ्याप रते फहलत तेवढेच होते. मात् ते हवचारधन मी आजवर जोपासले आहे हे या संदभात सागंण्याचा मोह 
आवरता येत नाही. १९५७ साली बी. ए. परीके्षत 'मराठी वाङमय' हवर्षयात नागपूर हवद्यापीठात द सरा क्रमाकं 
हमळवनू रौप्यपदक िाप्त करण्याइतपत मला चागंले ग ि हमळाले असले तरी प ढे मी 'समाजिास्त्र' हा हवर्षय एम. 
ए. कहरता (डॉ. पेंडसे आहि डॉ. अ. ना. देिपाडें याचंी नामजी पत्करून) हनवडला. माझे के्षत् हभन्न झाले, 
एवढेच नाही तर व्यवसायाकहरता जवळपास सतरा वर्ष े मी उत्तर भारतात होतो. त्याम ळेच तर मराठी 
साहहत्यािी माझे 'जवळ असूनही दूर' असे नाते जडले. असे असले तरीही श्री. के. क्षीं.नी हदलेली हिकवि 
मात् मला सारखी आठवत राहते. समाजिास्त्रात मी थोडे फार लेखन केले ते सवन इंग्रजीत आहे. त्यात हजथे 
क ठे मूल्ह्यमापन लकवा टीका करण्याचा िसंग आला हतथे हतथे 'टीकेलाही काही नैहतक बधंने असतात व 
वैचाहरक धाटिी लागते' या श्री. के. क्षीं.नी हदलेल्ह्या मतं्ाचे पालन करण्याचा मी सतत ियत्न करीत आलो 
आहे आहि याच अथाने त्याचें माझ्यावर अित्यक्ष ऋि आहे असे मी वर म्हटले आहे. 

 

हडसेंबर १९७७ मध्ये प िे हवद्यापीठात समाजिास्त्र हवभागात माझी नेमिकू झाल्ह्यानंतर मी िथम दीड-
दोन वर्ष ेहवद्यापीठ पहरसरात राहात असे. त्या काळात सधं्याकाळचे वळेेस श्री. के. क्षीं.ना हफरायला लकवा पाय 
मोकळे करायला बाहेर पडलेले मी अनेकदा पाहहले. तेही हवद्यापीठ-पहरसरातच राहात असत. पि तसा त्याचंा 
व माझा ित्यक्ष पहरचय नव्हता. वीस-पंचवीस वर्षापूवीचा संदभन त्यानंा चटकन् लक्षात येईल की नाही असेही 
वाटून त्यानंा भेटण्याचे आहि स्वतःहून ओळख करून देण्याचे मला धैयन झाले नाही. िकृतीने ते फार 
खालावलेले हदसत होते. पि त्याही हदवसातं मी त्याचें हनयतकाहलकातूंन, हदवाळी अंकातूंन वगैरे लेख 
वाचलेत. त्यातंील काही िस्त त लेखसंग्रहात घेतले आहेत. मात् श्री. के. क्षीं.ना केव्हा तरी ित्यक्ष भेटाव ेव 
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ज नी आठवि काढावी असे मनास वाटे. त्याचें स्नेही व नागपूरला माझे त्यावळेचे स्थाहनक पालक असलेले िा. 
दादासाहेब सावळापूरकर सध्या हनवृत्तीनंतर म ंबईस त्याचं्या म लाकडे असतात. त्याचंी भेट अधूनमधून घेत 
असतोच. प ण्यास मी हवद्यापीठात िाध्यापक म्हिून रुजू झाल्ह्याचा त्यानंा स्वाभाहवकच फार आनंद झाला. 
'आता प ण्यास आलो म्हिजे त ला घेऊन क्षीरसागराकंडे जाईन, म्हिजे त झी व त्याचंी ओळखही होईल आहि 
ज न्या आठविींना गप्पागोष्टींतून उजाळा हमळेल', असे दादासाहेब (िा. सावळापूरकर) एकदा म्हिाले होते. 
पि तो स योग येण्यापूवीच श्री. के. क्षीं.नी इहलोकाचा हनरोप घेतला, त्याम ळे मनात सारखी रुखरुख वाटत 
होती. ती आता या िस्तावना-लेखनाच्या सधंीम ळे काहीिी दूर झाली हे नक्कीच. 

 

आता जरा िस्त त लेखसंग्रहाकडे वळतो. स्त्रीजीवन, स्त्रीचा समाजातील दजा, हस्त्रयाचं्या समस्या, स्त्री-
म क्ती, आध हनकीकरि व नव्या औद्योहगकरिाम ळे हस्त्रयाचं्या बदललेल्ह्या समस्या, हववाह-संस्था आहि पद्धती, 
ज नी व्यवस्था आहि नव ेसदंभन, हववाह-संस्थेचे भहवतव्य-हे आहि अिा िकारचे हवर्षय श्री. के. क्षीं.च्या सतत 
लचतनाचे हवर्षय होते. स्थूलमानाने हे हवर्षय समाजिास्त्राच्या, हविरे्षतः भारतीय समाजिास्त्राच्या कके्षत 
हनहिंतच येतात. त्याम ळे श्री. के. क्षीं.च्या या लेखासंग्रहाचा आिय समाजिास्त्रीय (sociological) आहे, असे 
म्हटल्ह्यास वावगे होिार नाही. त्याचें हवचार लचतनावर आधारलेले असल्ह्याने समाजिास्त्राच्या अभ्यासकानंा 
अंतम नख करायला आहि हवचार करायला लावण्याचे सामथ्यन श्री. के. क्षीं.च्या लेखिीत आढळते. 

 

संय क्त राष्ट्र संघाने १९७५ हे वर्षन 'आंतरराष्ट्रीय महहला वर्षन' (International Women's Year) म्हिून 
जाहीर केले होते. त्याचा पहरिाम, टपाल-तार लकवा रेल्ह्व े अथवा एस.टी. (पहरवहन) खात्याचे कमनचारी 
अधूनमधून 'सौजन्य सप्ताह' पाळतात त्यासारखा, थोडाफार हदसला. भारतातही त्या हनहमत्ताने हस्त्रयाचं्या 
समस्या व त्याचें समाजातील स्थान या हवर्षयाचं्या वगेवगेळ्या अंगाचंी चचाही झाली. समाजिास्त्रात तर 
Women's Studies हे एक अध्ययनाचे स्वतंत् के्षत् मानले जाण्याइतपत या हवर्षयाचंा बोलबाला झाला. 
पहरर्षदा आहि चचासते् झालीत व आजही होताहेत. त्यावर लेख हलहहले गेले व बरेच गं्रथही िकाहित झाले. 
पि काही अपवाद वगळता त्यातंले बरेचसे पावसाळी ित्रयािंमािे उगवलेले होते. आतंरराष्ट्रीय महहला वर्षाने 
आिलेल्ह्या तात्प रत्या उत्साहाच्या लाटेचा तो पहरिाम होता. मात् श्री. के. क्षीं.चे लेख हे काही त्या लाटेबरोबर 
वाहत आलेले लव्हाळे नव्हते. या संग्रहातील लेख म ळात जेव्हा िहसद्ध झाले त्या तारखा जर नीट पाहहल्ह्या तर 
लक्षात येते की, 'सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहाचे अहभनंदन' हा श्री. के. क्षीं.चा लेख 'हकलोस्कर' माहसकात 
सप्टेंबर १९४३ मध्ये िहसद्ध झालेला होता, तर िवेटचा लेख म्हिजे 'बलात्काराची सामाहजक आहि मानहसक 
मीमासंा' हा 'महाराष्ट्र टाइम्स', १३ एहिल १९८० च्या अंकामध्ये िहसद्ध झाला. म्हिजे जवळपास अडतीस 
वर्षांच्या िदीघन कालखंडात वळेोवळेी श्री. के. क्षीं.नी स्त्री-जीवन व हववाह-संस्था या हवर्षयावंर जे लचतन केले 
होते ते या सवन लेखाचं्या रूपाने आपल्ह्या समोर आहे. त्याम ळे या लेखामंधे समाजपहरवतननाच्या िहक्रयेचे जसे 
िहतलबब उमटलेले हदसते तसेच लेखकाच्या वैचाहरक उत्क्रातंीच्या िटाही आढळतात. 

 

१९६२ साली िा. श्री. के. क्षीरसागराचं्या स्त्रीजीवनहवर्षयक लेखाचंा एक संग्रह प स्तकरूपाने िहसद्ध 
झाला होता. 'बायका' या िीर्षनकाखाली हे लेख िा. व. हद. क लकिी यानंी संपाहदत करून त्याचं्या िोट्यािा 
िस्तावनेसह हा सगं्रह िापला गेला होता. त्यातील लेख १९४२ ते १९५८ या सोळा वर्षांच्या काळात िासंहगक 
ऊमीिमािे श्री. के. क्षीं.नी हलहहलेले होते. हा सगं्रह एकूि बारा लेखाचंा होता आहि त्याचें हवर्षय हे िस्त त 
संग्रहातील लेखािंी हमळतेज ळतेच होते. पि एकंदरच आधीच्या संग्रहाची व्याप्ती तिी कमी होती. हिवाय 
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१९५८ नंतरही, लकबह ना त्यानंतरच, स्त्रीजीवन, हस्त्रयाचें सामाहजक स्थान, हववाहसंस्था, स्त्री-म क्ती, हस्त्रयाचं्या 
आजच्या समस्या असल्ह्या हवर्षयावंर श्री. के. क्षीं.नी अनेक लेख हलहहलेत. अिा एकूि पन्नासपेक्षा अहधक 
लेखाचंा व्यापक संग्रह वाचकासंमोर ठेवल्ह्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाचे अहभनंदनच 
करायला हव.े मात् 'बायका' हे प स्तक िहसद्ध झाले तेव्हा 'हृदयाहवष्ट्करि' (पृष्ठे ४-८) करून आपली भहूमका 
स स्पष्ट करण्यासाठी स्वतः श्री. के. क्षी. होते, पि आज मात् ते नाहीत. त्याम ळे जािकार तसेच हजज्ञासू 
वाचकानंी श्री. के. क्षीं.चे ते स्पष्टीकरि अवश्य वाचाव ेअसे मी स चवने. 

 

हस्त्रयाचं्या समस्याचें हववचेन भारतीय सामाहजक व सासं्कृहतक संदभन लक्षात घेऊनच केले पाहहजे. हे 
तत्त्व श्री. के. क्षीं.नी अट्टाहासाने पाळले होते. म्हिूनच 'स्त्री'त्वाबद्दलच्या मूळ कल्ह्पना या त्यानंी भारतीय 
सासं्कृहतक परंपरेतूनच घेतलेल्ह्या आढळतात. हस्त्रयानंा भोर्गय वस्तू समजिे ही काही भारतीय सकंल्ह्पना नाही, 
तर हतचा िाद भाव पाहिंमात्य देिातं औद्योहगक क्रातंीनंतर भाडंवलिाहीचे जे वचनस्व िस्थाहपत झाले त्याम ळे 
झाला. 'हचपळूि-चंद्रोदय' (१९५०) हविरे्षाकंातील 'हस्त्रया व संस्कृती' या लेखात श्री. के. क्षी. म्हितात :— 

 

"भारतीय ससं्कृतीमध्ये 'भोग' आहि 'त्याग' याचंी एक बेमालूम ग ंफि आहे... भोग हा मूलतः गयन 
नाही, पि भोगाच्याही पलीकडे काही आहे याची जािीव मात् सदैव हवी, अिी भारतीय संस्कृतीची बठैक 
आहे. (पि) आज नव्या स्पधा-य गाम ळे, व्यापारी य गाम ळे व भौहतक तत्त्वज्ञानाम ळे काही मािसे केवळ 
भोगाकडे वळत आहेत, तर काही केवळ त्यागाकडे वळत आहेत. यंत्ाने बदललेली राहािी आहि स्पधेने 
वडेावलेली मने, यानंा संस्कृतीच्या मूळ बैठकीची आठवि करून द्यायला हस्त्रयाही मूळ हठकािावर 
उरल्ह्या नाहीत... तर, काय होईल..." 

 

आहि हीच श्री. के. क्षीं.ची खरी हळहळ आहे. त्याचं्या हवचाराचंी ही बैठक पाहहली तर, ते परंपरेची 
कास धरिारे, गतकालातून िेरिा घेिारे व काहीसे ब रसटलेले लेखक होते असा आभास हनमाि होतो. पि तो 
पूिनत: बरोबर नाही. 'संस्कृतीचा च्स्थरलबदू हस्त्रयाचं्या राहािीत असतो, िपंचातील हस्त्रयाचंी भहूमका त्यागाची 
असेल . . . . . ., िरीरिृगंार हा त्याचंा इतका स्वभावधमन असतो की वाधनक्यातही त्याचंी हौस मरिार नाही, 
आहि िालीनतेचा आहि लजे्जचाही उपयोग िरीरिृगंाराकरताच कसा करावा हे भारतीय हस्त्रयानंा उत्तम कळते' 
असे म्हििाऱ्या श्री. के. क्षीं.ना बदलत्या काळातही हस्त्रयानंी 'क लीन स्त्री आहि गृहहिी' पदाचीच कास धरावी 
याची खंत वाटते. खऱ्या अथाने स्त्री-हिक्षिाचा िसार व्हावा व हस्त्रयानंी आवश्यक तेव्हा अथाजनन करून आपल्ह्या 
पायावर उभे राहण्याचा ियत्न करावा हा हवचार श्री. के. क्षीं.नी हततक्याच कळकळीने माडंलाय. ते म्हितात, 
"हिक्षिाम ळे हस्त्रायाचं्या स खात भर पडली की नाही हा एक िश्नच आहे. पि अहिहक्षतपिाम ळे हनमाि होिाऱ्या 
द ःखापेंक्षा हिक्षिाम ळे उत्पन्न झालेली द ःखे पत्करावी." ('हचपळूि–चंद्रोदय' हविरे्षाकं, १९५०, पृष्ठ १२)  

 

स्त्री-स धारिा ही श्री. के. क्षीं.ना मान्य आहे, पि ती एका मयादेपयंतच. केवळ पािंात्याचें अधंान करि 
करिारी स धारिा चळवळ त्यानंा मान्य नाही. स्त्री-हिक्षिाचा उदे्दि 'आध हनक व स हिहक्षत गृहहिी' तयार करिे 
हा जसा नसावा, तसेच हस्त्रयाचें प रुर्षीकरि लकवा त्यानंा प रुर्षसदृि करिे हाही नसावा हे त्यानंी हततक्याच 
आग्रहाने माडंले आहे. म्हिनूच अन करिहिय समाजस धारकानंी व्यहक्तिः हकत्येक हस्त्रयाचें तर न कसान केलेच 
आहे, पि संपूिन समाजाचेही अपहरहमत न कसान केले आहे असे ते मानतात. हस्त्रयानंा समान सधंी, हिक्षि 
व्यवसायातील सधंी हमळाव्यात असा एकीकडे प रस्कार करिारे श्री. के. क्षी. हततक्याच आग्रहाने असेही 
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म्हितात की, "ित्येकीने प रुर्षाचें व्यवसाय करण्याइतके हिक्षि संपादन करण्यात काळाचा व बळाचा अपव्यय 
करू नये". एकंदरच स्त्री-हिक्षि व स धारिा याबाबतीत श्री. के. क्षीं.ची भहूमका समन्वयवादी आहे हे स्पष्ट होते. 
अथात् च ित्येक समन्वयवादी तत्त्वात एक अंतर्मवरोध (dialectical opposition) असतोच हे काही अहधक 
खोलात जाऊन सागंण्याची गरज नाही. आहि म्हिनूच एकीकडे 'सूक्ष्म कतृनत्वापेक्षा स्थूल कतृनत्व आहि 
तत्त्वापेक्षा व्यक्ती याचें आकर्षनि हस्त्रयानंा आजच्याही य गात अहधक वाटते' असा हस्त्रयावंर आरोप करिारे श्री. 
के. क्षी. "हस्त्रयानंी 'रहक्षत जीहवकाक्रम' (sheltered existence) स्वीकारिे हे हस्त्रयाचं्याही हहताचे आहे, 
प रुर्षाचं्याही हहताचे आहे आहि म लाचं्या हहताचे तर आहेच आहे" ('जीवनहिक्षि', हडसेंबर १९६० मधील 
लेखात) असे सागंून मोकळे होतात. थोड्याफार फरकाने हाच हवचार त्यानंी 'िज्ञालोक' (मे १९६२) मध्ये 
हलहहलेल्ह्या 'स्त्रीहवर्षयक आदिन–ज ना आहि नवा' या लेखातही प नः माडंला आहे. त्याम ळे तथाकहथत 
समन्वयवादी ब रख्याचा वापर करून परंपरावादी भहूमकेचाच पाठप रावा तर ते करीत नाही ना, अिी िकंा येऊ 
लागते. आध हनकतेचा स्वीकार तर करायचा, पि पारंपहरक सासं्कृहतक मूल्ह्ये मात् जपायचीच असा 
समन्वयवादी हवचार माडंिाऱ्यानंा हा अंतर्मवरोध का हदसत नाही हेही मग समजू लागते. आहि मग, 'प रोगामी 
जातीइतकी मागासलेली जात माझ्या तरी पाहण्यात नाही', ('वैहिष्ट्ट्य', एहिल १९६६, पृष्ठ १३) असे श्री. के. 
क्षी. का म्हितात हेही उमजू लागते. 

 
आध हनक य गाची वाटचाल करिाऱ्या पि परंपरेच्या बंधनातं जखडलेल्ह्या भारतीय समाजात 

स हिहक्षत, नोकरी करिाऱ्या हस्त्रयाचं्या हवहवध समस्याचंी चचा श्री. के. क्षीं.नी बऱ्याच स्फ ट लेखात केली आहे. 
वाढत्या दाहक्षण्य-िून्यतेम ळे घराबाहेर पडून स्वावलंबी बनू पहािाऱ्या हस्त्रयाचं्या चाहरत्रय व िीलरक्षिाचा िश्न, 
घरी नवऱ्याची आहि ऑहफसात साहेबाची मजी साभंाळताना स्त्रीची होिारी मानहसक ओढाताि, तसेच पतीस 
िरीरस ख, म लानंा ममता आहि संस्कार देताना आहि क ट ंबातील वडीलधाऱ्यािंी नम्रतेने वागताना हतची 
होिारी तारेवरची कसरत, या सवन बाबतींत श्री. के. क्षीं.ना हस्त्रयाबंद्दल अपार सहान भतूी आहे. जबाबदाऱ्या 
वाढत चालल्ह्या असल्ह्या तरी स्त्रीयाकंडून केल्ह्या जािाऱ्या अपेक्षा कमी होण्याची हचन्हेही हदसत नाहीत, उलट 
त्या वाढतातच आहेत असा आजचा अन भव आहे. हस्त्रयानंा सामाहजक समानता हमळिे योर्गय असल्ह्याचे 
िहतपादन करताना मात् श्री. के. क्षी. आजच्या प रुर्षिधान व्यवस्थेची अहनवायनता काहीिा अगहतकतेने 
स्वीकारताना हदसतात (उदाहरिाथन, 'हिक्षि की वळि' हा लेख, एस. एन. डी. टी. कन्यािाळा ज्य हबली 
अंक, १९६९). 

 

मग स्त्री-म क्तीची लकवा हवमोचनाची कोिती संकल्ह्पना श्री. के. क्षीं.ना अहभिेत आहे? या िश्नाचा 
हवचार ते सामाहजक संस्था आहि सामाहजक स्थैयन याचं्या संदभात करतात. समाजाचे सातत्य हटकवावयाचे 
असेल आहि काही हवहिष्ट नीहतमूल्ह्ये वर्मधष्ट्ि  व्हायची असतील तर क ट ंब व गृहससं्था ही हटकलीच पाहहजे, हे 
मूलभतू तत्त्व आहि त्याच्या अन रं्षगाने येिारी काही जीवनमूल्ह्ये (values) स्वीकारूनच ते स्त्री-म क्तीचा हवचार 
करतात. कायद्याने हस्त्रयानंा अहधकार आहि स्वातंत्रय हदले तरी हनसगन एक हवहिष्ट िकारचे श्रमहवभाजन 
(division of labour) स्त्री-प रुर्षावंर लादत असतो. हनसगाने घालून हदलेल्ह्या या लक्ष्मिरेर्षा उल्लंघण्याचा 
ियत्न स्त्री-म क्ती आंदोलनाने केला तर तो व्यथन होईल असा ते इर्षारा देतात ('स्त्री-हवमोचनाचा खरा मागन','स्त्री' 
माहसक, ५०० वा अंक, मे १९७२). या आंदोलनाची उहद्दष्ट ेहनदान प रुर्षसदृि पॅन्ट-िटन घालून हस्त्रया साध्य करू 
िकिार नाहीत आहि प रुर्षािंी प रुर्षी ग िातं स्पधा करण्याचे खूळ माजवनू तर म ळीच करू िकिार नाहीत, 
(हस्त्रयाचें हलब् म्हमजे काय? 'तेजस्वी', १३ एहिल १९७५) असेही ते बजावतात. अथात् हस्त्रयानंा पूिनपिे 
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प रुर्षाचे आज्ञापालन करण्याचा (submission) अथवा पहतपरायितेचा सल्ला श्री. के. क्षी. देतात असे नाही. 
तथाहप, क ट ंबव्यवस्था अबाहधत हटकहवण्याचे सामाहजक मूल्ह्य त्यानंी स्वीकारलेले असल्ह्याने 'स्त्रीचा म ख्य धमन 
पतीला हिय होऊन ससंाराचे स ख साधिे हा होय' असा धमनिास्त्रििीत मागन ते दाखहवतात. गृहससं्था 
हटकहवण्याबाबत हस्त्रयाचं्या जबाबदाऱ्याकंडे श्री. के. क्षी. हजतक्या बारकाईने लक्ष देतात तेवढे मात् ते प रुर्षानंी 
त्याचं्या मनोवृत्तीत बदलत्या काळान सार कसा बदल घडवनू आिला पाहहजे याची दखल घेत नाहीत, असे 
द दैवाने म्हिाव ेलागते. पयायाने समाजाचे स्थयैन, सासं्कृहतक मूल्ह्ये, क ट ंब संस्थचे सातत्य हे साभंाळण्याची सवन 
जबाबदारी फक्त हस्त्रयाचंीच, असे ते स चहवतात की काय असे वाटू लागते (उदाहरिाथन, 'स्त्री-हवमोचनाची 
िक्यािक्यता', 'प रोगामी महहला', मे १९७६). श्री. के. क्षीं.ची ही भहूमका द राग्रही वाटते. आजच्या स्त्रीम क्ती 
आंदोलानास ती म ळीच मान्य होिार नाही हे काही वगेळे सागंायला नकोच. उलट स्त्रीम क्ती चळवळीच्या 
आजच्या नेतृत्वास त्याचें या लेखसंग्रहातील हवचार हनहिंतच िक्षोभक वाटिार. 

 

याचा अथन श्री. के. क्षीं.नी हस्त्रयाबंाबत पूिनपिे अन दार भहूमका घेतली लकवा त्याचंी 'टर' उडहवण्याच्या 
स्वरात लेख हलहहलेत असाही नाही. क्षीरसागरानंा हस्त्रयाबंद्दल हनतातं आदर आहे, त्याचं्या कतनबगारीबद्दल 
आहि कतनव्यब द्धीबद्दल अहभमान वाटतो आहि स्त्रीदाहक्षण्याची जािीवही आहे. पि ते स्त्री-स्वातंत्रय, समता 
आहि हतचे मानवी हक्क (rights) या सकंल्ह्पनाचंा हवचार फ्रें च आहि औद्योहगक क्रातंीनंतर य रोपात ज्या 
"स्वातंत्रय, समता आहि बधं ता" (Liberty, Equality and Fraternity) या सकंल्ह्पनाचंा िाद भाव झाला त्या 
संदभात लकवा त्या पातळीवर करायला तयार नाहीत. असे करिे म्हिजे आपला सासं्कृहतक मूल्ह्याचंा श्रेष्ठ 
वारसा सोडून पािंात्याचें अधंान करि करिे होय असे श्री. के.क्षीं.ना वाटते. पि केवळ 'चूल आहि मूल हेच 
हस्त्रयाचें के्षत् आहे' अिी भहूमका घेण्याइतपत श्री. के. क्षी. ब रसटलेले नाहीत, तर "हस्त्रयाचंी भहूमका 
गृहरक्षिाची आहे, िेम व िेरिा प रहवण्याची आहे. स्त्री प रुर्षाच्या के्षत्ात हिरल्ह्याने प रुर्ष नोकरीला महाग होईल 
ही म ख्य अडचि नाही, तर 'गृह' ही संस्था आपल्ह्या स ंदर सम्राज्ञीला म केल, आहि प रुर्ष हा िािी थकून घरी 
आल्ह्यावर भेटिाऱ्या िेमाला व िेरिेला म केल ही म ख्य अडचि आहे", ('हृदयाहवष्ट्करि', बायका, १९६२, पृष्ठ 
७) असा हवचार ते माडंतात. पि ही भहूमका म्हिजे 'चूल आहि मलू' कल्ह्पनेला सौंदयनवादी म लामा चढवनू 
प नःिहतपादन (sophisticated restatement) केल्ह्यासारखी वाटते. 

 

स्त्रीचा खरा धमन 'लज्जा, हवनय आहि त्याग' हे आपल्ह्या भारतीय स्त्रीत्वाचे सद्ग ि हटकविे हाच आहे 
असे श्री. के. क्षी. म्हितात. तात्पयन, त्यानंा स्त्री-प रुर्ष समानता व स्त्री-हक्क याकंडे आगरकरी स धारकी 
चष्ट्म्यातून पाहिे मान्य नाही. 'बायका' या त्याचं्या प स्तकात हलहहलेल्ह्या िस्तावनेत (पृष्ट ८-ब-क) िा. व. हद. 
क लकिी म्हितात त्यािमािे श्री. के. क्षीं.ची भहूमका ही एका सौंदयनवादी स धारकाची (romanticist reformer 
ची) आहे, 'स्त्रीस धारका'पेक्षा 'स्त्रीपूजका'ची आहे. पि त्याचं्या या सौंदयनवादाचा आहि स्त्रीपूजेचा गाभा तरी 
काय आहे? िा. क्षीरसागरानंा स्त्री म्हिजे िियगीताचा आहि काव्यमाध याचा स्त्रोत असावी असे वाटते. हस्त्रयानंी 
हिक्षि घ्याव,े आवश्यक असल्ह्यास नोकऱ्या कराव्या, पि ती 'स्त्री' उरिार नाही अिा िकारे जर त्याचं्या 
कौट ंहबक व समाहजक समस्याचें हनराकरि आध हनक स्त्री-म हक्तवादी स धारक करू लागले तर ते त्यानंा मान्य 
नाही. अिा सौंदयनवादी तत्त्वलचतकाला फक्त स्त्रीचे िरीर हदसते, हतची केिभरू्षा व िृगंार हदसतो, पि स्त्रीच्या 
िरीराहिवाय, हतच्या लजे्जहिवाय व कमनीयतेहिवाय हतला एक मन आहि संवदेनाही असते याची जािीव मात् 
िकर्षाने आढळत नाही असेच िवेटी म्हिाव ेलागते. 
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या गं्रथातील लेख मूल्ह्याहधहष्ठत (value-based) आहेत. त्यात भारतीय सासं्कृहतक परंपरेत हस्त्रयाकंडे 
पाहण्याच्या भहूमकेचा पाठप रावा आहे. पि ते करीत असतानाही श्री. के. क्षी. आध हनकतेिी थोडीफार तडजोड 
करायला तयार आहेत, मात् त्याम ळे प रुर्षिधानतेची व गृहसंस्थेची चौकट क ठे हवस्कळीत होता कामा नये. 
त्या मयादेपयतंच त्यानंा तडजोड मान्य आहे. त्यात एक स ंदर जीवनदृष्टी (world view) आहे लकवा फार मोठे 
तत्त्वज्ञान लकवा हसद्धातं (theories) आहेत असे म्हििे जरा अहतरंहजतपिाचे होईल. श्री. के. क्षीं.च्या 
लेखिीला ताहत्त्वक स्पिन असतो, बैठकही असते. पि खोल ताहत्त्वक चचात व वादातं मात् ते हिरत नाहीत. 
पूवनपक्ष आहि उत्तरपक्ष करण्यात त्यानंा रुची नाही. काही लेखातं अिी चचा थोड्याफार िमािात अढळते, पि 
सवनच लेखातं मौहलक लकवा मूलभतू स्वरूपाचे तत्त्वलचतन नाही. लकबह ना बरेचसे लेख हलकेफ लके म्हिजे 
स्फ टलेखाचं्या स्वरूपात िासंहगक ऊमीिमािे हलहहलेले आहेत. त्यात पत्कारी लेखनाची धाटिी आहे. अथात् 
असे म्हिताना 'पत्काहरतेला ताहत्त्वक लकवा वैचाहरक अहधष्ठान नसते' असे मला स चवायचे नाही. पि 
वृत्तपत्ीय स्तंभातूंन केलेले स्फ ट हलखाि हे त्याच्या िासंहगक ियोजनापासून तर िलैीपयंत सवनच बाबतींत 
ताहत्त्वक हलखािापेक्षा हभन्न असते हे नाकारून चालिार नाही. श्री. के. क्षीं.ची भार्षािलैी व त्याचं्या लेखनातील 
वाङमयीन ग ि यावंर हलहहण्याचा मला अहधकार नाही. मात् समाजिास्त्रीय हवर्षयावंर लेखन करूनही त्यानंी 
बोजड िास्त्रीय संज्ञा (terminology) वापरण्याचा मोह पूिनपिे टाळलाय. त्याम ळे त्याचंी भार्षा स बोध वाटते 
याचा हविरे्ष उल्लखे करावासा वाटतो. 

 

श्री. के. क्षीं.चे लेख लचतनावर आधारलेले आहेत, संिोधनावर नाहीत. ते नेहमीच लचतन (ideas) 
आहि संिोधन (research on facts) यात फारकत करीत आलेत. तसा कब लीजबाबही त्यानंी हदलाय 
('तसबीर आहि तकदीर', पृ. २९०). तथ्याचंा आधार फारसा नसल्ह्याने त्याचं्या काही हवधानामंध्ये उथळपिा 
वाटतो. स्वतःस आलेले त रळक अन भव ते लेखातूंन माडंतात. तेवढा आधार हनहिंतच असतो. पि कोित्याही 
हवधानानंा िास्त्र-िामाण्याच्या कसोटीिमािे लागिारे तथ्याचें बळ मात् त्याचं्या हवधानानंा नसते. अथात् ती 
तथ्यािंी पडताळून पाहता येण्यासारखी आहेत. हे काम समाजिास्त्राचे अभ्यासक अहधक चागंले करू 
िकतील. हवचार-कल्ह्पना आहि तथ्ये (संिोधन) याचं्या परस्पर देवािघेवािीतूनच सामाहजक तत्त्वाचें नीट 
आकलन होऊ िकते, त्याचंी फारकत करून नव्हे. अथात् अिा िकारचे समाजिास्त्रीय संिोधन श्री. के. क्षीं.नी 
केले नाही असे म्हििे म्हिजे अवास्तव टीका होईल. तिी अपेक्षा करिेही बरोबर नाही. उलट अिा 
संिोधनासाठी भरपूर हवचार व संकल्ह्पना ते देतात हेच त्याचें फार मोठे योगदान आहे. 

 

या लेखसंग्रहात एक महत्त्वाची उिीव आहे. यातील बह तािं लेखातंील स्त्री-हचत्िात श्री. के. क्षीं.ना 
महाराष्ट्रीय, िहरी, मध्यमवगीय व त्यातल्ह्या त्यात प िेरी-सदाहिवपेठी-स्त्री अहभिेत आहे हे लक्षात घेतले 
पाहहजे. ही गोष्ट 'धकाधकीच्या य गातील स्त्री' ('आपि', २० एहिल १९६८) या लेखात ते िाजंळपिे कबूलही 
करतात. तसेच, 'स हिहक्षत हस्त्रयाचंी भजनी मंडळे' (१८माचन १९७०) आहि 'नवरेिाही सपंण्याची लक्षिे 
नाहीत!' ('तेजस्वी', २९ जून १९७५) या लेखातंही आपला रोख मध्यमवगातील हस्त्रयाचं्या पहरच्स्थतीवरच आहे 
अिी कब ली ते देतात. मात् इतर बऱ्याचिा लेखातं ते 'स्त्री' ही एक सामान्य जाती लकवा कधी 'भारतीय स्त्री' 
असे गृहीत धरून हवधाने करतात, परंत  त्यामागे ही महाराष्ट्रीय–प िेरी मध्यमवगीय स्त्रीच डोकावीत असते हे 
वाचकाचं्या लक्षात येईलच. ज्या देिातील, ७५ टके्क जनता खेड्यातं राहते तेथील कोट्यवधी ग्रामीि हस्त्रयाचें 
काय? केिवपनाची सक्ती आहि प नर्मववाहाचे बंधन यासंारख्या अठराव्या व एकोहिसाव्या ितकातील ब्राह्मिी 
समाजातील िृखंलानंी हतला फारसे जखडले नव्हते, तरी सतत काबाडकष्ट करून आहि द्रव्याजननास हातभार 
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लावनूही ग्रामीि स्त्रीचे दास्य हे िहरी मध्यमवगीय हस्त्रयाचं्या मानहसक कोंडमाऱ्यापेक्षा भयंकर दारूि होते व 
आजही आहे. श्री. के. क्षी. त्या ग्रामीि स्त्रीचा म ळीच हवचार करीत नाहीत. ग्रामीि जीवन हे त्याचं्या 
अन भवहवश्वाचा भाग नाही म्हिून म्हिा, लकवा ग्रामीि स्त्री ही त्याच्या सौंदयनवादी दृहष्टपथात येत नाही म्हिून 
असेल, हतचा हवचार मात् या लेखामंध्ये नाही.  

 

श्री. के. क्षीं.नी अनेक हवर्षय या लेखातं हाताळले आहेत. हस्त्रयाचें हिक्षि असो, नोकरीतून उद् भविारे 
िश्न असोत, त्याचंी वरे्षभरू्षा व राहिी, क ट ंबससं्था, हववाहसंस्थेत आवश्यक असलेले बदल, आहेर, ह ंडा, 
केिवपन, म च्स्लम, आयन व कोमटी समाजातंील हस्त्रयाचंी द ःखे व समस्या, हस्त्रयावंर होिारे अत्याचार-ग न्हे, 
बलात्कार, हितीय हववाह, इत्यादी अिा एक ना अनेक हवर्षयावंर त्यानंी त्याचें हवचार परखडपिे माडंलेत. असे 
सडेतोड लेखन करण्यासाठी आपल्ह्या तत्त्वािंी एकहनष्ठ राहण्याचे धैयन (courage of conviction) असिारा 
लेखकच हवा. श्री. के. क्षीं.नी ते धैयन दाखहवले आहे. पि हे लेख सवांनाच सारखे स्वीकाराहन वाटिारे नाहीत. 
काहींना ते हववाद्य, तर काहींना अहिय वाटतील. पि त्या लेखामंागे त्याचं्या िामाहिक भावना व दीघन लचतन 
आहे हे मान्य कराव ेलागेल. कोित्याही हवचाराचें सामथ्यन हे, ते इतरानंा हकती पटतात यापेक्षा त्यानंा हकतपत 
हवचार करण्यास िवृत्त करतात, या मापदंडाने मोजायचे असते. या हनकर्षावर मला हा लेखसंग्रह बह मोल 
वाटतो. 

 

आज हस्त्रयाचं्या समस्या व स्त्री-हवमोचनाचा हवचार हवहवध अंगानंी होत आहे, लकवा तसा हवचार व चचा 
करण्यास आज पोर्षक वातावरि होत आहे-हे एक स हचन्ह आहे. स्त्रीजीवनाकडे तटस्थ लकवा त्यस्थ भहूमकेतून 
पाहण्याची प रुर्षाचंी सवय थोडीफार का होईना कमी होण्याची िक्यता हनमाि झाली आहे. स्त्रीजीवन, हववाह व 
क ट ंबससं्था याचंा सवांगीि आहि तेवढ्याच ख ल्ह्या हदलाने हवचार होण्याची आवश्यकता आहे ही जािीव 
समाजिास्त्राचे अभ्यासक, समाजस धारक, हस्त्रया व दहलत याचं्या उत्थानासाठी ियत्निील असलेले 
राजकारिी नेते, हवचारवतं लेखक, पत्कार व सगळ्याच थरातंील सामाहजक कायनकते याच्यातं वाढत्या 
िमािात आज हदसून येत आहे. त्याम ळे श्री. के. क्षीं.च्या लेखसगं्रहावर बरीच चचा होिार हे नक्कीच. पि त्या 
चचेम ळे स्त्रीम क्तीच्या व स्त्रीस धारिेच्या िहक्रयेस एक गती हमळेल असा मला हवश्वास वाटतो. 

 

या लेखसंग्रहास िस्तावना हलहहण्याची सधंी मला हदली याबद्दल प नः एकवार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य 
आहि संस्कृती मंडळाचे मी आभार मानतो. 

 
 

२९ एहिल १९८२ द. ना. धनागरे 
प िे हवद्यापीठ िाध्यापक, समाजिास्त्र हवभाग 
प िे ४११ ००७ प िे हवद्यापीठ 
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१ 
 

णस्त्रयांवर आरोप 
 
मी माझ्या भहगनींवर जे आरोप करिार आहे ते माझे एकट्याचे आहेत असे मी समजत नाही, आहि 

त्याही तसे खास समजिार नाहीत. अनेक प रुर्षाचं्या मनात अनेकदा जे येऊन जाते, जे त्यानंा अनेकदा 
अस्वस्थ करते तेच मी सागंिार आहे. पि म्हिनू माझे काम सोपे आहे असे मात् नव्हे, कारि माता, भहगनी, 
सहचाहरिी हे ज्याचें हजव्हाळ्याचे नाते त्याचं्यावर आरोप करिे म्हिजे काही सोपे काम नाही! "To be wroth 
with those we love, works like a madness in the brain." "िेमाच्या मािसावंर रागावण्याचा िसंग आला 
म्हिजे डोक्यात एक िकारचे काहूर उठल्ह्यासारखे वाटते. " असे एका कवीने म्हटले आहे.  

 
हस्त्रयावंर होिाऱ्या ठरीव आरोपाचंा इथे उच्चार करण्याचे कारि नाही. कारि, त म्हालंा ते नवीन आहि 

मला ते महत्त्वाचे वाटत नाहीत. कोिी म्हितात, िास्त्रज्ञ, कवी, धमनसंस्थापक, समाजवतेे्त हे सारे प रुर्षातूंनच 
हनघाले! तर कोिी म्हितात, हस्त्रयाचंा मेंदू प रुर्षाचं्या मेंदूहून आकारानेच कमी आहे! एका जमनन तत्त्ववते्त्याची 
मजल तर हस्त्रया खऱ्या स ंदरही नसतात असे म्हिण्यापयंत गेली आहे. यातंील िवेटचा आके्षप हनदान प रुर्षानंा 
तरी खरा वाटिे िक्य नाही. इतर आरोपाचेंही मला हततकेसे महत्त्व वाटत नाही. िास्त्रज्ञ आहि कवी याचें 
िमाि सबधं मानवजातीत केव्हाही अत्यल्ह्पच असिार. मग ते हस्त्रयातूंन हनघाले काय आहि प रुर्षांतून हनघाले 
काय! मला वाटतं िके्सपीअर-टागोर, आइन्स्टाइन्-रामन् हे हस्त्रयातूंन हनघत नाहीत असे मानले तरी त्या 
गोष्टीचा उल्लेख करण्यात प रुर्षानंा खंत वाटण्याऐवजी एक िकारचा ग प्त अहभमानच वाटत असावा. कारि 
हस्त्रयातं िहतभेचे आहि पराक्रमाचे िमाि कमी असले तरी त्याम ळे प रुर्षाचे नडते अगर न कसान होते असे नाही. 
हस्त्रयामंधील ज्या दोर्षामं ळे प रुर्षाचें न कसान होते, प रुर्षानंा द ःख वाटते, हस्त्रयासंंबधंी आहि त्यानंा घडहविाऱ्या 
हवधात्यासंबंधी कोडे पडते, ते दोर्ष वगेळेच आहेत. 

 
आहि ते दोर्ष वगेळे आहेत याचे कारि हस्त्रयाचें ग िही वगेळेच आहेत. हस्त्रयानंा महत्त्व िाप्त झाले याचे 

इंहगत त्याचं्या िरीरबळातही नाही की त्याचं्या ब हद्धबळातही नाही. ते इंहगत त्याचं्या आकर्षनकपिात आहि 
सदयपिात आहे. 'सौंदयन' िब्द मी म द्दाम वापरला नाही. 'सौंदयन' सवनच हस्त्रयातं असेल असे नाही. पि 
आकर्षनकपिा (charms) मात् जवळजवळ सवनच हस्त्रयातं असतो-हनदान असिे िक्य आहे. आकर्षनकता आहि 
सदयता याचं्या जोरावर हस्त्रया स्वतः हिय होतात, इतकेच नव्हे तर मानवी जीवन सय, सौम्य आहि हिय करून 
सोडतात. यातं हस्त्रयाचें बळ आहे, इतकेच नव्हे तर यातं त्याचें सामाहजक महत्त्वही आहे. 

 
हस्त्रयाकंडे न्यायदानाचे काम हदल्ह्यास ते त्या योर्गय िकारे पार पाडू िकिार नाहीत, त्या राज्यपदावर 

बसल्ह्यास अनथन होतील, वगैरे क तकन  प रुर्षानंी अनेकदा केले आहेत. मला मात् "हस्त्रयाचं्या हाती सत्ता आली 
तर" हा िब्दियोगच हास्यास्पद वाटतो. असा काळ केव्हा होता काय, की जेव्हा हस्त्रयाचं्या हाती अपार सत्ता 
नव्हती? ऐन अहभरे्षकाच्या हदविीच आपल्ह्या य वराज प त्ाला वनवासाला धाडिाऱ्या राजा दिरथापासून तो 
हदगंत साम्राज्यावर पािी सोडिाऱ्या आध हनक सम्राटापयंत अनेक सत्ताधीिावंर हस्त्रयानंी सत्ता गाजहवल्ह्याचे 
इहतहासात नमूद आहे. 
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अथात्, काव्य आहि इहतहास याचें ऐसपैस हवाले देऊन, चालू काळी हस्त्रयाचं्या हाती राजकीय, 
सामाहजक सत्ता देण्याच्या िश्नावर मी पाघंरूि घालू पाहतो असे मात् नव्हे. मला एवढेच म्हिायचे आहे की, 
जी सत्ता हस्त्रया प रुर्षाचं्या बरोबरीने भोगतील, तो हततकी मोठी नाही की हजतकी त्याचंी हनसगनदत्त सत्ता आहे! 

 
हस्त्रयाचंी स्वाभाहवक सत्ता सूक्ष्म आहि ग प्त आहे व म्हिनूच अहधक िभावी आहे, कारि जे सूक्ष्म असते 

ते स्थूलाहून अहधक बलाढ्य व द दनम्य असते असे समजिारापंैकी मी आहे. आहि या सूक्ष्म स्त्री-सते्तसंबंधीच 
प रुर्षानंा अनेकदा ग िगानही कराव ेलागते आहि गाऱ्हािेही कराव ेलागते. 

 
आपल्ह्या आकर्षनिाच्या, दयेच्या आहि िेमाच्या बाबतीत हस्त्रया अद्याप वनस्पहतसृष्टी आहि (मन ष्ट्येतर) 

िाहिसृष्टी याचं्या अंधकार-य गातच चाचपडत आहेत असे आढळून येते आहि मग ज्याचं्याम ळे प रुर्षाच्या 
पराक्रमाला आहि िहतभेला स्फ रि चढते, ज्याचं्याखातर त्यास समाज आहि संस्कृती याचंी मातब्बरी वाटते 
त्या भदेूवताच आपल्ह्या हवचाराचं्या आहि हवकाराचं्या बाबतीत अद्याप िाथहमक अवस्थेत असल्ह्याचे आढळून 
आल्ह्यावर त्यास आिंयन व खेद वाटल्ह्यावाचनू राहात नाही. 

 
अगदी िाचीन काळी, मानवी समाजाच्या रानटी अवस्थेत हस्त्रयाचं्या मनावर दोनच गोष्टींचा हविरे्ष 

पहरिाम होत असला पाहहजे. एक म्हिजे बलवान् आहि धाडसी अिा प रुर्षाच्या पराक्रमाचा आहि द सरा 
म्हिजे अकारि हसिाऱ्या आहि अकारि रडिाऱ्या अिा अभनकाच्या असहायतेचा. सामथ्याच्या िदिननाने 
च्स्तहमत होिे आहि असहायतेच्या दिननाने द्रव पाविे हे हस्त्रयाचें मनोधमन आजही आहेत तसेच आहेत. आजचे 
स धारलेले जग पराक्रम आहि दया या दोन्ही बाबतींत रानटी अवस्थेच्या हकती तरी प ढे गेले आहे. आजच्या 
जगात िभावी होिारे सामथ्यन केवळ िारीहरक, दृश्य आहि व्यहक्तगत असे उरले नाही. ते सूक्ष्म, अित्यक्ष आहि 
संघहटत असे झाले आहे. हिकार, हतरंदाजी, पेहेलवानकी यातं हदसून येिारे िरीरबळ आज मागे पडले असून, 
सहकायन, संघटना, ब हद्धमत्ता याचं्या िारेच आध हनक जगातील सामथ्यन अहधक व्यक्त होत आहे. तसेच, केवळ 
दृहष्टगोचर होिाऱ्या असहायतेने व कारुण्याने द्रव पाविे हे आजच्या जगात प रेसे नाही. अनेक दूरस्थ आहि 
अदृश्य द ःखे दूर करण्यात आजचे समाजनेते व्यग्र आहेत. सारािं, सामथ्यन आहि असहायता या दोहोंच्याही 
बाबतीत केवळ िाथहमक मानवी अवस्थेतील कौत क आहि करुिा याचंा आज उपयोग नाही. 

 
पि कतृनत्व आहि करुिा या दोन्ही के्षत्ातं स धारलेला प रुर्ष हकतीही प ढे गेला असला तरी, त्याला या 

दोन्ही के्षत्ातं हस्त्रयाचं्या सहजस्फूतन सहान भतूीची आवश्यकता मात् पूवीइतकीच आहे. मानव हतरंदाजीसारख्या 
िाथहमक िस्त्रहवदे्यच्या हकतीही प ढे िगत झाला असला तरी, हस्त्रयाचं्या कौत काची आहि सदय वृत्तीची गरज न 
भासण्याइतका प ढे तो कधीच जािे िक्य नाही. जोपयंत स्त्रीच्या पोटीच प रुर्ष जन्म घेत आहे तोपयंत त्यास 
स्त्रीच्या सहान भतूीची, अहभज्ञतेची आहि सदयतेची गरज राहिारच. 

 
पि आजच्या पहरित स धारिेच्या य गातही हस्त्रयाचें कौत क आहि करुिा ही मात् िाथहमक अवस्थेतच 

राहहल्ह्याचे हदसून येते! जे स्थूल, हदखाऊ आहि नजीक असेल तेवढेच हस्त्रयाचं्या कौत काचा हवर्षय आजही 
होते. मला तर हकत्येकदा असे वाटते की, हॅम्लेट्सारखी अपूवन भहूमका िहतभेने कल्ह्पून िब्दानंी अमर करिारा 
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िके्सपीअर आहि तीच भहूमका अहभनयाने वठहविारा गिपतराव जोिी असे दोघे हस्त्रयाचं्या प ढे येऊन उभे 
राहहले तर, त्यातंील गिपतराव जोश्याचं्या ग िानंी हस्त्रया अहधक च्स्तहमत व आनंहदत होतील! 

 
िास्त्रज्ञ, कवी आहि महात्मे याचं्याकडे हस्त्रया आकर्मर्षल्ह्या जात नाहीत असे नाही, पि ते त्याचं्या खऱ्या 

जीवनकायाम ळे अगर तत्त्वज्ञानाम ळे नव्हे, तर त्यानंा हळूहळू लाभिाऱ्या व्यहक्तमाहात्म्याम ळे. 
 
सूक्ष्म कतृनत्वापेक्षा स्थूल कतृनत्व आहि तत्त्वापेक्षा व्यक्ती याचें आकर्षनि हस्त्रयानंा आजच्या य गातही 

अहधक वाटते, असा माझा त्याचं्यावर आरोप आहे.  
 
पि हस्त्रयाचं्या अहभज्ञतेत स्थूलत्व आहि असंस्कृतता अहधक आढळते हीच काय ती आपत्ती नाही. 

हस्त्रयाचं्या आदरब द्धीत व त्यागब द्धीत प ष्ट्कळदा लहरीपिा आहि तऱ्हेवाईकपिाही आढळतो. कतनव्यदक्ष आहि 
िेमळ प त्ाहून बपेवा आहि कृतघ्न प त्ाकहरता जीव टाकिाऱ्या माता अनेकांनी पाहहल्ह्या असतील. ग िवान् व 
इमानी हियकर हझडकारून, हहरवट व बेइमान हियकराचा अंगीकार करिाऱ्या हस्त्रया मानसिास्त्रज्ञ आहि 
व्यवहारज्ञ या दोघानंाही ब चकळ्यात पाडतात आहि याचे कारि अज्ञान अगर भोळेपिा एवढेच असते तर 
एवढेच आिंयन नव्हते. हकत्येकदा त्या उघड्या डोळ्यानंीच अस्सल टाकून कमअस्सल पत्करतात. 

 
त्यागब द्धी, द सऱ्याकहरता जीहवत धोक्यात घालिे, या बाबतीत हस्त्रया प रुर्षाला कधीच हार जािार 

नाहीत आहि त्यागापेक्षा मोठा ग ि कोिता असू िकेल? पि हा त्याग त्या योर्गय कायात अथवा योर्गय 
व्यक्तीकहरताच करतील असा मात् हनयम नाही! मला वाटते, अिा अन भवावरूनच कोिा एका कवीने— 

 
"O woman! thou hast made heaven too cheap!" असे म्हटले असाव!े 
 
त्याचं्या अहभज्ञतेत लहरीपिा आढळतो त्याला आिखीही एक कारि असू िकेल. हस्त्रया अहभनयात व 

मायावीपिात हनष्ट्िात असतात. (ज ने िास्त्रकार तर तो त्याचंा जन्मस्वभावच मानीत असे हदसते! ) कवीसमोर 
त्या नकळत काव्यिेमी बनतील, हवरक्ताप ढे हवरक्त हदसतील, ब द्धीमंतािी बौहद्धक खेळ खेळतील! पि यापंैकी 
कोितीच वृत्ती त्याचंी स्वतःची नसेल! साहन्नध्यात येिाऱ्या प रुर्षाला आपलासा करण्याच्या तंत्ाचा तो केवळ 
एक अंक असेल! 

 
या दृष्टीने पाहता, हस्त्रया प रुर्षाहून अहधक व्यवहारी असतात. प रुर्ष एकेका ध्येयाप ढे, आवडीप ढे अगर 

नादाप ढे स्वतःला व स्वहहताला हवसरतो ; तर स्त्री एखाद्या ध्येयाने अगर नादाने रंगलेली हदसत असताही 
हतच्या जीवनातील जो िम ख नाद व हेतू तो ती हवसरत नाही. ती आपल्ह्या ध्येयावर वा जीहवतकायावर िेम 
करीत आहे असा प रुर्षाला भास होतो; पि ती तो नकळत अहभनय करीत असते. थोर कायािी वा ध्येयािी 
याहून अहधक समरस होण्याची हतची पात्ताच नसते की काय कोि जािे! 

 
आजच्या य गात प रुर्षवगन मानव्याला उपकारक अिा अनेक सूक्ष्म कायांत व्यग्र आहे. नव्या जगात 

िहतभा, कतृनत्व आहि सहृदयता याचें नव ेनव ेआहवष्ट्कार हदसत आहेत, अिा य गातही स्त्री ज नेच आकर्षनिहवर्षय 
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कवटाळून बसत आहे व अिा िकारे आपल्ह्या नैसर्मगक सामथ्याचा द रुपयोग करीत आहे. हस्त्रयातं िास्त्रज्ञ आहि 
कवी हनमाि होत नाहीत हा माझा हस्त्रयांवर आरोप नाही; तर प रुर्षातं िास्त्रज्ञ आहि कवी हनमाि करण्याचे 
त्याचं्या अंगी असलेले सामथ्यन त्या वाया दवडीत आहेत हा माझा त्याचं्यावर आरोप आहे. माझ्या भहगनींस 
आरोप कबूल आहे काय? 

 
अथात्, माझ्या या आरोपासबंंधी माझ्या आध हनक भहगनीचे ित्य त्तर कळण्याची मजिमािेच रेहडओच्या 

श्रोत्यानंाही उत्स कता असेल अिी मला खात्ी आहे. 
     
 

हंस (वहनताहवश्व), 
जून १९४६, पृ. ४९-५१. 
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२ 
 

णस्त्रया आणि ससं्कृती 
 

मला वाटते जमनन कवी गटे यानेच क ठे तरी "कोित्याही समाजाच्या संस्कृतीचा परमोच्च लबदू 
पहावयाचा असेल तर, तो त्या समाजातील क लहस्त्रयाचं्या राहिीत पहावा" अिा अथाचे उद् गार काढले 
आहेत. आपिापंैकी ित्येकजि असेच म्हिेल असे नाही; काहींना या उद् गाराचे थोडे नवलही वाटेल, तर 
काहींना एका सौंदयनपूजक पािंात्य कवीने हस्त्रयाचंी केवळ दरबारी भारे्षत स्त ती केली आहे असे वाटेल. पि स्त्री 
म्हिजे काय आहि संस्कृती म्हिजे काय, याचा थोडा अहधक हवचार केल्ह्यास हे उद् गार केवळ यथाथनच नव्हेत, 
तर सवनमान्य होण्यालायकही आहेत असे आढळून येईल. 

 
संस्कृती म्हिजे काय हा िश्न अनेकदा हवचारला जातो व ित्येकजि आपल्ह्या पद्धतीने त्याचे उत्तर 

देतो. 'जीवनाकडे पाहण्याची हवहिष्ट दृष्टी' अिी संस्कृतीची एक स टस टीत व्याख्या एका हविानाने केली आहे. 
ित्येक समाजाला कोिते तरी एक ध्येय सवोच्च असे वाटत असते व त्या ध्येयाला अन सरून आपल्ह्या राहािीची 
जी माडंिी तो समाज करतो, तीच त्याची ससं्कृती म्हिनू ओळखली जाते व म्हिूनच 'संस्कृती' या आजकाल 
फारच चलनी झालेल्ह्या िब्दात पोर्षाखापासून मोक्षसाधनापयंत सवन गोष्टींचा अंतभाव होतो. पि संस्कृतीची 
ताहत्त्वक चचा करिारे लोकच काय ती संस्कृती बनहवतात असे मात् नव्हे. ताहत्त्वक चचा करिाऱ्या-
बोलिाऱ्यावंरून पाहहले तर संस्कृती म्हिजे कधी केवळ िीलच होय असे वाटेल, तर कधी केवळ धमनपालनच 
होय असे वाटेल, तर कधी तत्त्वज्ञानच होय असे वाटेल. या हतहींचा उपयोग ध्येय ठरहवण्याप रता खास आहे. 
परंत  चैत्ातील गौर म्हिजे ज्यािमािे न सती देवी नव्हे की न सती पूजा नव्हे, त्यािमािेच संस्कृतीचे आहे. 
हतजमध्ये देवीइतकेच महत्त्व हतच्या हनहमत्ताने केलेल्ह्या माडंिीला उफन  आरािीला आहे. 

 
जेव्हा आपि ससं्कृती हटकवायची म्हितो तेव्हा, एखादी नैवदे्यही न खािारी देवी हटकवायची असे 

म्हित नसून, हतची माडंलेली आरास हटकवायची व ती आरास माडंण्यामागची हौस हटकवायची असे म्हित 
असतो आहि जेव्हा संस्कृती बदलत आहे म्हिून आपि अस्वस्थ होतो तेव्हा, ती आरास हवसकटत आहे म्हिून 
अस्वस्थ होतो.  

 
आज आपल्ह्या या िाचीन समाजाची ही माडंिी बरीच हवसकटलेली हदसत आहे व त्याम ळेच 

समाजातील हवचारी लोक अस्वस्थ झालेले हदसत आहेत. उलट ही माडंिी इतकी ज नाट आहि ठरीव झालेली 
होती की ती मोडली तरी हरकत नाही, पि हतच्यात काही बदल झाला पाहहजे असे म्हििारे अनेक लोक होते. 
संस्कृतीची देवी त्याचं्याच नवसाला पावली असावी असे क्षिभर वाटण्यासारखी च्स्थती आज तरी हदसत आहे, 
व म्हिूनच या हवसकटलेल्ह्या संस्कृतीकडे पाहहल्ह्यावर िथम समाजातील हस्त्रयाचंा हवचार हवचारवतंाचं्या मनात 
येतो. 

 
अलीकडे कन्हय्यालाल म निी यानंी लहदू हवद्यापीठाच्या पदवीदानिसंगी केलेल्ह्या भार्षिाच्या 

हनहमत्ताने व त्यापूवी त्याचं्या हवद्याभवनाच्या समारंभाच्या हनहमत्ताने म ंबईच्या काही इंग्रजी पत्ानंी भारतीय 
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संस्कृती ही काही वगेळी चीज आहे काय असा िश्न उपच्स्थत केला होता. एके काळी हब्रहटि साम्राज्यिाहीच्या 
पाठीिी असिाऱ्या म ंबईच्या टाइम्सने हा िश्न उपच्स्थत करून, आंतरराष्ट्रीय दृहष्टकोनाचा आव आिला होता. 
ित्येक देिाची राहिी ही त्याचं्या भगूोलाने, इहतहासाने व त्याचं्या ताहत्त्वक आदिाम ळे बदलते हे जर खरे 
असेल तर, "भारतीय ससं्कृती ही काय चीज आहे?" हा िश्न पडण्याचे कारि नाही. एखाद्या देिाची भार्षा 
वगेळी आहे म्हिून ज्यािमािे आिंयन अगर मत्सर वाटण्याचे कारि नाही, त्याचिमािे त्याची संस्कृती वगेळी 
आहे म्हिूनही आिंयन वाटण्याचे कारि नाही. सवन ससं्कृतींचे ध्येय एक आहे असे क्षिभर मानले-असे मानिे 
अथात् च अज्ञान होय –तरी, ते ध्येय गाठण्याकहरता जीवनाची माडंिी सवनजि एकच करतील, असे मात् नव्हे. 

 
भारतीय संस्कृतीमध्ये 'भोग' आहि 'त्याग' याचंी एक बमेालूम ग फंि आहे. केवळ संन्यािांचा समाज 

बनू िकत नाही; तसाच केवळ उल्लू िरीरपूजकाचंाही समाज बनू िकत नाही. ही दोन्ही सत्ये नवीन आहेत असे 
नव्हे; परंत  ही तत्त्व ेआरंभापासून हचत्तात वागवनू ित्येक संस्कृतीची माडंिी होतेच असे नव्हे. भोग हा मूलतः 
गयन नाही; पि भोगाच्याही पलीकडे काही आहे याची जािीव मात् सदैव हवी, अिी भारतीय संस्कृतीची बैठक 
आहे.  

 
आज नव्या स्पधाय गाम ळे, व्यापारी य गाम ळे व भौहतक तत्त्वज्ञानाम ळे काही मािसे केवळ भोगाकडे 

वळत आहेत, तर काही केवळ त्यागाकडे वळत आहेत. यंत्ाने बदललेली राहिी आहि स्पधेने वडेावलेली मने, 
यानंा संस्कृतीच्या मूळ बैठकीची आठवि करून देण्याला हस्त्रयाही मूळ हठकािावंर उरल्ह्या नाहीत-त्याही या 
वावटळीत सापडल्ह्या तर काय होईल असा िश्न हवचारवतंापं ढे पडला तर नवल नाही! 

 
वास्तहवक हस्त्रया म्हिजे कोिी अद् भ त िािी आहेत अिी च्स्थती नाही. प रुर्षािमािे हस्त्रयानंा वासना 

आहेत; प रुर्षािंमािे हस्त्रयावंर बाय घडामोडींचे पहरिाम होिे िक्य आहे. आहि तरीही हेलकाव े खािाऱ्या 
संस्कृतीचा च्स्थरलबदू हस्त्रयाचं्या राहिीत असतो ही गोष्ट खोटी नाही. कारि मलूतः त्याचं्या मनात व राहिीत 
भोग व त्याग याचंा हमलाफ आढळतो. केवळ ज्ञानाच्या अगर हवरक्तीच्या मागे लागलेल्ह्या प रुर्षाला त्या वैयहक्तक 
िपंचाच्या मयादेचे स्मरि करून देतील, पि िपंचातील त्याचंी भहूमका मात् त्यागाची असेल. त्या हविान् 
नसतील पि िहाण्या असतील; िूर नसतील पि धीराच्या असतील; प रुर्षािमािे चैन करिे त्या गयन 
समजतात पि वाधनक्यातही त्याचंी हौस मरिार नाही. िरीरिृगंार गयन मानण्याइतक्या त्या वदेान्ती होिार 
नाहीत पि िालीनता हवसरण्याइतके बेभान होिेही त्यानंा परडविार नाही. लकबह ना िालीनतेचा आहि 
लजे्जचाही उपयोग िरीरिृगंाराकरता कसा करावा हे भारतीय हस्त्रयानंा उत्तम कळते-हनदान कळत असे! 

 
पि हे सवन क लहस्त्रयाचें आहि गृहहिींचे विनन आहे. आजही क लहस्त्रया व गृहहिी आहेत, म्हिूनच 

समाज व संस्कृती अच्स्तत्वात आहेत. मग स्त्रीजीवनातही हवसकटल्ह्यािमािे वाटत आहे ते काय? 'क लस्त्री' ही 
जात अगर category आजही आहे. पि तो संस्कृतीचा च्स्थरलबदू आहे ही कल्ह्पना मारण्याचा यत्न होत आहे. 
हेच द सऱ्या भारे्षत सागंावयाचे झाले तर असे म्हिता येईल की, 'गृहहिी' कडे अगर 'क लस्त्री' कडे आज 
प ढारीपि राहहले नाही. ज्या संयमय क्त संसारोपभोगाचे स कािू धरून त्या एकेजागी बसलेल्ह्या असतात त्याला 
आजच्या भडक य गात मानाचे स्थान हमळत नाही! हनदान तिी त्याचंी आपली वरवर कल्ह्पना होते व त्याम ळे 
आज क लहस्त्रयानंा द सऱ्या कोिाचे तरी प ढारीपि पत्करावसेे वाटते-क िाचे तरी अन करि करावसेे वाटते. 



 अनुक्रमणिका 

 
आजच्या भडक य गाचे भडक हचत् काढिारे प ढारी म्हिजे वृत्तपत्ाचें संपादक होत. जे सरळ आहि 

संयहमत आहे त्याची 'न्यजू' उफन  बातमी होऊ िकत नाही, हे िहसद्धच आहे! एखादे मूल 'धडपिे जन्माला 
आले', 'बाळबाळंतीि ख िाल आहेत' ही एखाद्या संसारी गृहहिीला महत्त्वाची वाता वाटेल. पि वृत्तपत्ाला ती 
उपय क्त वाता होण्यास त्यास तीन पाय अगर तीन डोळे असाव ेलागतात! हनदान ते 'कायरो ते कराची' या 
वाटेवर हवमानात जन्माला आले असे तरी कळाव ेलागते! वृत्तपत्ाचं्या या भडक हचत्कलेत सावनजहनक के्षत्ात 
चमकिाऱ्या हस्त्रया आहि हचत्पटाच्या के्षत्ात हवख्यात झालेल्ह्या नटी यानंा महत्त्वाचे स्थान हमळते. 
साहहच्त्यकाचं्या कल्ह्पनासृष्टीतही अद् भ त आहि असाधारि जीवनक्रमाचीच हचते् अहधक आढळतात! त्याम ळे 
संथपिे जीवनपथ आक्रमिाऱ्या-लकबह ना जीवनाची नौका उत्तान हवकाराचं्या वाऱ्याचं्या सपाट्यात सापडू नये 
म्हिून धडपिाऱ्या हबचाऱ्या गृहहिींना एक िकारचा 'न्यनूगंड' वाटू लागतो.  

 
आज महाराष्ट्रीय हस्त्रयांच्या जीवनातही अनेक कारिानंी बदल होत आहे. त्यातील काही आपल्ह्या 

िहक्तबाहेरची आहेत तर काही आपि आपल्ह्या हातानंी हनमाि केलेली आहेत. हिक्षिाम ळे हस्त्रयाचं्या स खात भर 
पडली की नाही हा एक िश्नच आहे. पि अहिहक्षतपिाम ळे हनमाि होिाऱ्या द :खापेंक्षा हिक्षिाम ळे उत्पन्न 
झालेली द ःखे पत्करावी असेच मी म्हिेन. हिक्षिाम ळे हस्त्रयाचं्या अंगावर अहधक कामे येऊन पडली यात मात् 
िकंा नाही. परीक्षा पास होण्याचे अच्र्गनहदव्य बाजारहाट करण्याची जबाबदारी िक्य तर नवऱ्याच्या कामाचा 
वाटा उचलिे जमाखचन-पत्व्यवहार वगैरे पाहिे आहि हिवाय हिक्षि वाया जाऊ नये म्हिून एखादी नोकरीही 
पत्करिे! आहि ही कामे वाढली म्हिून मूळची कामे कमी झाली असे मात् नाही. हनसगाने लावनू हदलेले 
अपत्य-संगोपन आहि गृहरक्षि ही दोन्ही कामे आहेतच. 

 
आजच्या बदललेल्ह्या जीवनक्रमात हस्त्रयाचंाही जीवनक्रम बदलिे स्वाभाहवक आहे. पि त्याचंी 

जीवनातील भहूमका मात् बदलण्याचे कारि नाही. आहि ती भहूमका म्हिजे भोग आहि त्याग याचंी सागंड 
घालण्याची भहूमका होय. आजच्या या भडक य गात तर या त्याचं्या भहूमकेचे महत्त्व अहधकच आहे. काही लोक 
समजतात त्यािमािे या नव्या याहंत्क स धारिेच्या य गात जर हवजेचे बटन दाबताच, ताटे तयार होिार 
असतील आहि पाट माडंले जािार असतील तर, हस्त्रयावंरील जबाबदारी कमी न होता उलट वाढिारच आहे. 

 
मी वर संस्कृतीची एक व्याख्या साहंगतली. तिीच ससं्कृतीची द सरी एक खूि काही लोक सागंतात. 

'संस्कृती' ही ज्यानंा हदवसभर काम कराव ेलागते त्यांच्या समाजात फार हवकहसत होत नाही. ज्यानंा 'फ रसत' 
सापडते तेच कला व ससं्कृती याचंी वाढ करू िकतात. पि त्यावरूनच असे एक गमक बसहवण्यात आले आहे 
की, एखादा समाज आपला फ रसतीचा वळे कसा घालवतो यावर त्याचं्या संस्कृतीची उंची मापता येते. 

 
फ रसतीच्या वळेात जेथे ज्यांचा कोिताच लागाबाधंा नाही असे अनेक लोक जमतात, आहि जेथे 

त्याच्याकरता वळे घालहवण्याची अनेक साधने पत्त्याचं्या डावापासून तो पेयाचं्या बाटल्ह्यापयंत ठेवली जातात, 
त्या हठकािास पािंात्य देिात 'क्लब' असे म्हितात. स च्स्थतीतील लोक वळे घालहवण्याकहरता क्लबमध्ये 
जातात, तर गरीब च्स्थतीतील लोक हसनेमागृहात अगर दारूच्या द कानात जातात आहि आजची बकाल िहरे 
लक्षात घेता, हबचारे द सरे काय करिार? हस्त्रयाचं्या राहिीवरून संस्कृती मापिारे हवचारवतं आहि हरकामा 
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वळे घालहवण्याच्या साधनावरून ससं्कृती मापिारे हवचारवतं दोघे नकळत एकाच िश्नाकडे वळतात असे मला 
वाटते. 'स खी आहि कतृनत्ववान् प रुर्षाचं्या जीवनाला हस्त्रया मयादा घालू िकतात की नाही?' हाच स संस्कृत 
समाजासबंंधी हवचारावयाचा म ख्य िश्न ठरेल, असे मला तरी वाटते. जर हस्त्रया समाजजीवनाचा मध्यलबदू 
असतील तर, क्लब, हसनेमा आहि दारूचे द कान अगर चहाचे द कानही –यानंा अवास्तव महत्त्व येिार नाही. 

 
'संन्यासी संस्कृती' ज्यािमािे हस्त्रया आहेत म्हिनूच अच्स्तत्वात येऊ िकत नाही, त्याचिमािे 

'उठवळ' संस्कृतीही क लहस्त्रयाचं्या महत्त्वाम ळेच अच्स्तत्वात येिार नाही असे मला वाटते. पि संस्कृतीच्या 
माडंिीमागील आपले सूत्धारत्व हटकवावयाचे असेल तर, हियानंी आपली भहूमका समजावनू घेतली पाहहजे 
व कोित्याही भडक हचत्ाम ळे भडकून न जाता त्या भहूमकेला हचटकून राहहले पाहहजे.  

 
हविरे्षतः, िहरातं तरी हस्त्रयानंी संस्कृतीच्या के्षत्ातील आपल्ह्या या महत्त्वाच्या स्थानासबंंधी हनहिंत 

जािीव ठेवली नाही तर, त्या आपले प ढारीपि गमावनू बसतील. 
 
आजच्या य गात इतर अनेक मोहाहूंन िहसद्धीचा मोह हा फार बलवत्तर झालेला आहे. िहरातील 

हस्त्रयाचं्या कतनव्यात व राहिीत बदल झाला आहे. पि दानतीत व मूळ भहूमकेत फरक झाला आहे असे मात् 
मला वाटत नाही. िहसद्धीची हाव आहि अन करिाची िवृत्ती याम ळे प ण्याम बंईत हस्त्रयाचें जीवन बायतः 
बदलल्ह्यासरखे हदसत आहे. पि उलट संस्कृतीचा मध्यलबदू या नात्याने त्याचं्यावरील जबाबदारी आजच्या या 
भडक काळात अहधक वाढत आहे. हस्त्रयानंा हमळत असलेल्ह्या हिक्षिाचा उपयोग ही वाढती जबाबदारी पार 
पाडण्याकडे त्यानंी केला तर, आजच्या उठवळ संस्कृतीला आपल्ह्या समाजात फारसा थारा हमळिार नाही. 

 
भडक हचते् रंगवनू हस्त्रयानंा स्वतःच्या मूळ भहूमकेहवर्षयी सािकं बनहविारे 'प रोगामी' लेखक 

संपादकही मनातून हस्त्रयासंंबधंी हीच अपेक्षा धरतात असे हदसून येते. 
 
अत्यंत स्वैरपिे जन्म घालविाऱ्या लॉडन बायरनने अंतकाली प ढील उद् गार काढल्ह्याचे सागंतात— 
 
"No man ever respected a virtuous woman more than I." 
 

हचपळूि-चंद्रोदय, हविरे्षाकं १९५०, 
पृ. १०-१३. 

  



 अनुक्रमणिका 

३ 
 

पक्षहीन मणहला पणरषद 
 

येत्या मे महहन्यात 'अहखल भारतीय महहला पहरर्षदे'चे पंचहवसाव े(रौप्य महोत्सवी) अहधविेन प िे येथे 
भरिार आहे. ओळीने पचंवीस वर्ष े अहखल भारतीय मागनदिननाखाली भरत आलेल्ह्या या पहरर्षदेला 
िथमपासूनच मोठी िहतष्ठा व िहसद्धी होती. अलीकडे हतची िहतष्ठा अहधकाहधक वाढण्याचे कारि उघडच 
आहे. स्वातंत्रयिाप्तीनंतर या िचंड आहि िाचीन राष्ट्रातील स्त्रीजागृतीला आहियातील प रोगामी चळवळीत 
महत्त्वाचे स्थान हमळिे स्वाभाहवक आहे. 

 
महाराष्रातील स्त्रीजागृतीचे कायय 

भारतीय स्त्रीजागृतीच्या चळवळीमध्ये महाराष्ट्राचे कायन मोठे आहे. उत्तरेकडील हस्त्रयाहूंन दहक्षिेकडील 
हस्त्रया पूवीपासूनच अहधक स्वतंत् व ब हद्धमान् म्हिनू िहसद्ध आहेत. राजमाता हजजाबाई, रािी ताराबाई, 
अहहल्ह्याबाई, लक्ष्मीबाई यासंारख्या कतनबगार महाराष्ट्रीय हस्त्रयाचंी नाव ेलहद स्थानभर महिूर आहेत. अवाचीन 
काळातही पहंडता रमाबाईसंारख्या महाराष्ट्रीय स्त्रीचे नाव हवित्ता आहि धाडस या ग िामं ळे लहद स्थानभर 
गाजले होते. श्रीमती रमाबाई रानडे यानंी हधम्मेपिाने केलेले समाजकायन प ण्यातील स िहसद्ध 'सेवासदन' 
संस्थेच्या रूपाने आजही हदसत आहे. महारािी हचमिाबाईसाहेब गायकवाड यानंी आपल्ह्या हवख्यात पतीच्या 
सहकायाने केलेले समाजकायनही िहसद्ध आहे. महहला पहरर्षदेच्या िहतष्ठापनेलाही रािीसाहेबाचंी मातब्बर 
मदत झालेली आहे. 

 
आज या पहरर्षदेची रौप्य महोत्सव ि भसंवत्सरी प ण्यास बोलाविाऱ्या प िेकर स्त्री-कायनकत्यांना 

महाराष्ट्राची ही थोर परंपरा चालवावयाची आहे ; इतकेच नव्हे तर, बदललेल्ह्या काळाला अन सरून हतजमध्ये 
भर घालायची आहे. कारि इतर के्षत्ािंमािेच स्त्रीजागृतीच्या के्षत्ानेही गेल्ह्या काही वर्षांत मोठीच मजल 
मारलेली आहे. पदवीधर हस्त्रयाचंी संख्या गेल्ह्या वीस वर्षांत बेस मार वाढली आहे. प रुर्षाचं्या बरोबरीने 
द्रव्याजननाचे व्यवसाय करिाऱ्या हस्त्रयाचंीही संख्या आज मोठी आहे. हवहवध िकारच्या संस्था चालहविाऱ्या 
हस्त्रयाही आज अनेक आहेत. ित्यक्ष राजकारिात भाग घेिाऱ्या हस्त्रयाचंाही वगन आज हनमाि झाला आहे. या 
प ढारलेल्ह्या अवस्थेत प ण्यात भरिाऱ्या महहला पहरर्षदेचा व्याप साभंाळिे, सावरिे व योर्गय वळिावर नेिे ही 
कामहगरी सोपी नाही. सौ. िोभनाबाई रानडे, सौ. ताराबाई साठे (रानडे), सौ. यमूताई हकलोस्कर, सौ. 
रमाबाई बकली याचं्यासारख्या नव्या हवचाराच्या व अन भवी हस्त्रया हे अवघड काम उत्तम िकारे पार पाडण्याची 
आज कोिीस करीत आहेत. 

 
पणरषदेबद्दलचे आके्षप 

कायनकत्यांच्या धावपळीबरोबरच आके्षपकाचंी व काकें्षखोराचंीही धावपळ स रू होत असते! महहला 
पहरर्षदेंच्या या गाजिाऱ्या अहधविेनासंबधंीही तोच अन भव आला तर नवल नाही. ही पहरर्षद म्हिजे श्रीमंताचं्या 
बायकाचंा एक वार्मर्षक सि होय, या आके्षपापासून तो ही पहरर्षद हळूहळू कम्य हनस्टाचं्या ताब्यात जािार 
येथपयंत दोन्ही टोकाचें आके्षप आज ऐकू येतात. 
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हमसेस् कहझन्ससारख्या लहद स्तान मायभमूी मानिाऱ्या य रोहपयन हवद र्षीने या पहरर्षदेची स्थापना 

केल्ह्यापासून आजपयंत भारतीय हस्त्रयाचं्या च्स्थतीत प ष्ट्कळच बदल झालेले आहे आहि या च्स्थत्यंतराच्या 
िमािात पहरर्षदेच्या स्वरूपातही बदल होिे अपहरहायन आहे. तथाहप, या पहरर्षदेत हस्त्रयाचं्या च्स्थत्यंतराचे 
िहतलबब हदसिे आहि चालू राजकीय भाडंिाचें िहतलबब हदसिे यातं फरक आहे. आजच्या हस्त्रयाचं्या, 
तरुिाचं्या, हवद्याथ्यांच्या-लकबह ना साहहच्त्यकाचं्याही चळवळीत जो काही अस्वाभाहवक िकार घडतो तो मात् 
वगेळाच आहे. त्यात त्या त्या के्षत्ातील च्स्थत्यंतरे िहतलबहबत होण्याऐवजी राजकारिातील पक्षभेदच अहधक 
िहतलबहबत होतात! आहि अखेर अिा पहरर्षदा म्हिजे समाजाच्या वगेवगेळ्या घटकाचं्या हवकासाचे साधन 
बनण्याऐवजी राजकीय चळवळ्याचं्या हाताला हात लाविाऱ्याचं्या पहरर्षदा बनतात. 

 
राजकारिी लोकानंी काढलेले िश्न, त्यानंी योजलेले उपाय, त्यानंी ठरहवलेले समाजसेवचेे मागन 

याखेंरीज समाजसेवचेे मागनच न स चिे हे आपल्ह्या बौहद्धक दाहरद्र्याचे लक्षि आहे. राजकीय हक्काचं्या बाबतीत 
प रुर्षाचंी बरोबरी करिे, धार्ममक रूढी आहि आर्मथक हलाखी याचं्यावर इलाज म्हिून कायदे मागिे, 
जातीयताहवरोध, य द्धहवरोध यासंारख्या राजकीय घोर्षािातं सूर हमसळिे वगैरे गोष्टी हस्त्रयाचं्या पहरर्षदेच्या 
कके्षत येत नाहीत असे नाही, पि एवढ्यावरच या पहरर्षदा संपल्ह्या तर, सवनसामान्य राजकीय पहरर्षदाचं्या 
नकलेपलीकडे यात कायन साधिार नाही. ज्यात कायद्याचंा व राज्ययंत्ाचा सबंंध येत नाही व म्हिनूच ज्यास 
िचहलत राजकीय पक्षभेदाचा उपसगन पोहोचत नाही असा समाजसेवचेा, देिसेवचेा व राजकीय कायांचाही 
केवढा तरी मोठा भाग असतो. 'रचनात्मक कायन' म्हिून ओरड करिारानंाही या देिात प ष्ट्कळदा हा पक्षहीन 
देिसेवचेा मागन हदसत नाही ही द दैवाची गोष्ट आहे. सत्ताकाकं्षी राजकारिाच्या के्षत्ात रुतलेल्ह्या प रुर्षवगाला 
जी गोष्ट साधत नाही, ती सेवाधमी हस्त्रयानंा अहधक लवकर साधेल असे आम्हालंा वाटते. 

 
ऐश्वयय-प्रदशयनाची हौस 

पि राजकीय पक्षभेदातं ग रफटण्याच्या आरोपाच्याही आधी, केवळ हस्त्रयावंरील असा जो आरोप अिा 
चळवळीवर होतो त्याचा हवचार केला पाहहजे. सत्ताहभलार्ष हा ज्यािमािे प रुर्षाचंा हनर्मववाद दोर्ष, तसाच ऐश्वयन-
िदिननाची हौस हा हस्त्रयातं आढळिारा हनर्मववाद दोर्ष होय. लर्गनकायात ज्या ऐश्वयाचे िदिनन होते त्याचेच 
िदिनन अिा पहरर्षरदातं होऊ लागले तर, हवहहिींच्या फिकाऱ्याचेंही दिनन सावनजहनक व्यासपीठावर 
झाल्ह्याखेरीज राहिार नाही! पि त्याला इलाज श्रीमहंतिींवर बहहष्ट्कार टाकिे हा खासच नव्हे! केवळ श्रीमंत 
हस्त्रयातंच िदिननाची हौस असते ही कल्ह्पना खरी नाही. धनसपंदेपेक्षाही रूपसंपदेच्या िदिननाचा मोह हस्त्रयातं 
अहधक द स्तर असतो. ही पहरर्षद म्हिजे िालूपठैण्याचंी पहरर्षद असते, अिी टीका करिाऱ्या संपहत्त-हवरोधी 
हस्त्रया सौंदयनहवरोधाचीही एखादी मोहीम काढिार की काय? सारािं, हदमाखाची हौस हा दोर्ष सावनजहनक 
कायास हवघातक आहे ही गोष्ट खरी असली तरी, केवळ श्रीमंतीवर करडी नजर ठेवनू तो दोर्ष टळिार नाही. 
रूप, बहद्धमत्ता, हवित्ता, संपत्ती, सत्ता यापंकैी ित्येक िकारचे धन हदमाखाची िवृत्ती उत्पन्न करतेच.  

 
पि केवळ हे ऐश्वयनच काय ते या बाबतीत ग न्हेगार असते असे नाही. ऐश्वयाला हरकामटेकडेपिाची, 

हनब नद्धतेची आहि भावनािून्यतेची जोड हमळाली तरच, हदमाख, पोर्षाखीपिा आहि हनच्ष्ट्क्रयता याचंा िविे 
होईल. सारािं, हस्त्रयाचं्या चळवळीत गोळा होिाऱ्या हस्त्रया श्रीमतं आहेत की गरीब आहेत, िालू नेसलेल्ह्या 
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आहेत की साडी नेसलेल्ह्या आहेत, वणे्या सोडून आल्ह्या आहेत की 'बॉब्' करून आल्ह्या आहेत यापेक्षा त्या 
ब हद्धमान आहेत की हनब नद्ध आहेत, हृदयाने श्रीमंत आहेत की दहरद्री आहेत, याला अहधक महत्त्व आहे. 

 
आज या देिात हजारो हस्त्रया स हिहक्षत व स ब द्ध आहेत. त्यातंील िकेडो हस्त्रया या ना त्या स्वरूपात 

सावनजहनक कायािी संबद्ध आहेत. िकेडो हस्त्रयानंा वैयहक्तक जीवनात व आपत्तीतच सावनजहनक िश्नाचें दिनन 
घडलेले आहे. अिा िातंोिातंींच्या हस्त्रया वर्षातून एकवळे एकत् येऊन आपले अन भव एकमेकींना न सते कथन 
करतील तरीही त्यात केवढे तरी सावनजहनक कायन होईल! पि आज मात् द दैवाने असे घडते की, अिा 
िामाहिक कायनकत्यांच्या हवचाराचंी देवघेव होण्याऐवजी िारंभापासूनच राजकीय पक्षोपपक्षाचं्या िकंाक िकंानंा 
आहि अडवि कीला स रुवात होते.  

 
संभाव्य उपसगय 

आज तरी हनदान हस्त्रयाचं्या चळवळीला हस्त्रयाचं्या दोर्षापेंक्षा प रूर्षाचं्या दोर्षाचंा उपसगन होण्याचा 
संभवच अहधक आहे. पोर्षाखीपिा, नटवपेिा, वैचाहरक मागासलेपिा, या द ग निापेंक्षाही, ित्येक के्षत्ात 
राजकीय पक्ष आहि प स्तकी तत्त्वज्ञान घ सडहवण्याची िवृत्तीच आज अहधक हवघातक होत असते. ज्यानंा 
वैयहक्तक जीवनात द ःखािंी गाठ पडून सामाहजक द ःखाचंी जािीव झालेली आहे, ज्यानंा सभोवतालच्या 
समाजातील अज्ञान व दाहरद्र्य पाहून कामाला बाहेर पडाव ेअसे वाटले आहे, ज्यानंा गाधंीजी, ज्योहतबा फ ले, 
पंहडता रमाबाई, रमाबाई रानडे, आण्िासाहेब कवे, याचं्या जीहवतकायातून कायाची हदिा हदसलेली आहे, 
ज्यानंा आरोर्गय आहि साक्षरता याचं्या िसाराच्या हनहमत्ताने समाजाच्या हवहवध थराचंी साक्षात् भेट झालेली आहे 
अिा िकेडो हस्त्रया आज लहद स्थानच्या दाहीहदिानंा हवख रलेल्ह्या आहेत. राजकीय पक्षाचं्या हाताला हात 
लाविे आहि 'रॅहडकल' (जहाल) सामाहजक तत्त्वज्ञानाची पोपटपचंी जिीच्या तिी पत्करिे एवढ्यावरच अिा 
खऱ्या कायनकत्यांचे समाधान होईलसे वाटत नाही! 

 
आज हस्त्रयाचं्या चळवळीला जर कोिता म ख्य धोका असेल, तर तो म्हिजे प रुर्षाचं्या चळवळींचे िपूेट 

बनून राहण्याचा होय! 'त म्हालंा बेकारीच हविरे्ष ख पत आहे,' 'द हेरी नीती हेच त मचे म ख्य द ःख आहे'; 'य दे्ध 
नाहीिी करिे हे त मचे पहहले काम आहे', यासंारखे अनेक मंत् त्यानंा प रुर्षाचं्या चळवळीतून प रहवले जातील, 
पि प रुर्षाचं्या चळवळीची नक्कल करिे हे आपले काम नसून, त्या चळवळीतील उहिवा काढून टाकून अहधक 
उच्च व ि द्ध भहूमकेवरून काम करिे हे आपले काम आहे ही महत्त्वाकाकं्षा हस्त्रयानंी ठेविे जरूर आहे.  

 
स्त्रीस्वभावातील गुिांचे दोष  

 या बाबतीत त्यानंा गाधंीजी, फ ले, हववकेानंद, हसस्टर हनवहेदता याचं्यासारख्या राजकारिाच्या 
पलीकडे पोहोचलेल्ह्या नेत्याचंा जेवढा उपयोग होईल तेवढा राजकारिी लोकांचा होिार नाही. गाधंीजींनाही 
मी या राजकारिातीत वगातच घातल्ह्याचे पाहून हकत्येक भहगनींना आिंयन वाटेल. तथाहप, गाधंीवादाचा सूक्ष्म 
अभ्यास केल्ह्यास त्यासं असे हदसून येईल की, धमन आहि समाजसेवा हाच गाधंीजींच्या कायाचा गाभा असून, 
राजकारि हा केवळ पहरच्स्थतीने लादलेला तात्प रता भाग होता. पि द दैवाने च्स्थती अिी झाली की, 
अन्यायाचा िहतकार करण्याऱ्या गाधंीजींच्या भोवती अन यायाचंी जेवढी दाटी झाली, तेवढी दाटी समाजसेवा 
आहि साधनि द्धी करिाऱ्या गाधंीजींच्या भोवती झाली नाही. हववकेानंद, दयानंद, राममोहनराय, 



 अनुक्रमणिका 

लोकहहतवादी, फ ले याचं्यासारख्या समाजोद्धारकासंबंंधी हनस्सीम आदर असूनही मी असे म्हिेन की, 
गाधंीजींसारखा जबरदस्त समाजसेवक अवाचीन काळात झालेला नाही. त्यानंी राजकारिाहूनही 
समाजोद्धारावर भर हदला. त्यानंी समाजोद्धाराचे नव ेआहि अस्सल देिी मागन िोधून काढले. त्यानंी बाटगी 
आहि प स्तकी सामाहजक तत्त्वज्ञाने दारातदेखील उभी केली नाहीत. त्यानंी हस्त्रयातंील भहक्तभावना आहि 
परोपकारब द्धी अचूक ओळखून, हतचा आपल्ह्या कायात उपयोग करून घेतला. इतर समाजोद्धारक हस्त्रयाचंा 
उद्धार करायला सरसावले होते, तर गाधंीजी हस्त्रयाचं्या साहत्त्वक िवृत्तीचा हकत्ता प ढे ठेवनू प रुर्षाचंी स धारिा 
करू पाहात होते. सारािं, हवख्यात वगंसाहहच्त्यक िरदबाबू याचं्या खालोखाल जर कोिी समाज सेवक 
स्त्रीस्वभावातील अमोल ग िावंर ल ब्ध असेल, तर ते महात्मा गाधंीच होते. गाधंीजींच्या राजकीय नेतृत्वाचे चीज 
त्याचं्या हपढीच्या राजकीय प ढाऱ्यानंी केले, पि त्याचं्या सामाहजक नेतृत्वाचे चीज करिे हे त्याचं्या कायानेच 
जागृत झालेल्ह्या आजच्या भारतीय महहलाचें कायन आहे.  

 
समाजसेवेचे रहस्य 

आजची महहला पहरर्षद लहदू कोड हबलाला पालठबा देते की नाही, म ंबई िातंाबाहेरही एकपत्नीत्वाचा 
कायदा मागते की नाही, स्त्रीप रुर्षानंा एकच नैहतक कसोटी मागते की नाही, या गोष्टींना हजतके महत्त्व आहे 
त्याहून, गाधंीजींसारख्या असाधारि नेत्याचं्या जीहवतकायातून आजची लहदी स्त्री हकतपत स्फूती घेते हा माझ्या 
दृष्टीने अहधक महत्त्वाचा िश्न आहे. हनधनन आहि अहिहक्षत खेडवळांिीदेखील समरस होिे, आध हनक 
जीवनातील ग्राम्य भोगलोल पतेबद्दल घृिा बाळगिे, श्रीमतंाबंद्दलही िेर्षब द्धी न बाळगिे, प स्तकी तत्त्वज्ञानापेक्षा 
ित्यक्ष समाजात-हविरे्षतः अहिहक्षत समाजात हमसळून सामाहजक तत्त्वज्ञान हस्तगत करिे या गोष्टींत 
गाधंीजींच्या समाजसेवचेे रहस्य आहे.  

 
लेहनननेही या तत्त्वावरच भर हदलेला होता. "ज्यानंा कामकरी-ितेकऱ्यानंा केवळ हिकवता येते ते 

खरे बोल्ह्िचे्व्हक प ढारी नसून ज्यानंा कामकरी-ितेकऱ्यापंासून हिकताही येते ते खरे बोल्ह्िचे्व्हक प ढारी होत, हे 
तत्त्व आम्हालंा लेहननने हिकहवले" असे जोसेफ स्टॅहलन याने स िहसद्ध स्टॅखनॅॉव्ह चळवळीतील एका पहरर्षदेत 
साहंगतले होते. अहिहक्षत बाधंवातं हमसळिे, इतकेच नव्हे तर त्याचं्यापासून चार गोष्टी हिकिे हे गाधंीवादी 
समाजसेवकाचे लक्षि आहे. आजच्या समाजसेहवका हे करू िकतील तर, त्यानंा कोित्याही पक्षाचे अगर 
प ढाऱ्याचे अन याहयत्व करण्याचे कारि नाही.  

 
द सऱ्याकहरता जगिे ही हस्त्रयानंा अगदी सहज गोष्ट आहे. केवळ त्यानंी आपल्ह्या आत्महनरपेक्षतेचे के्षत् 

स्वतःच्या कृतज्ञ भाईबंदापं रते मयाहदत न ठेवता हविाल समाजापयंत वाढहवले पाहहजे आहि ही एकच गोष्ट 
आमच्या हस्त्रया गाधंीजींपासून हिकल्ह्या असतील तर, त्या इतर कोित्याही पक्षाच्या अगर व्यक्तींच्या 
हस्तावलंबनाखेरीज हस्त्रयाचंी संघटना करू िकतील. 

 
रहववारची लोकसत्ता 

(स खसंवाद, वर्षन ४, क्र. २३) 
५ एहिल १९५३, प.ृ (? ) 

  



 अनुक्रमणिका 

४ 
 

आजच्या स्त्रीणशक्षिाची णदशा 
 
एके काळी महाराष्ट्रात व अहखल लहद स्थानात हस्त्रयाचं्या हिक्षिाला हवरोध होता. तो आज पूिनपिे 

नाहीसा होऊन हस्त्रयाचं्या हिक्षिाला क ठलाही अटकाव राहहलेला नाही. िहरातूंन तर आज प रुर्षाचं्या 
बरोबरीने हस्त्रया हिक्षि घेत आहेत असे हदसून येईल आहि तरी स्त्रीहिक्षिाच्या अहभमान्यानंा आज सवनतोपरी 
समाधान आहे, असे म्हिता येत नाही. स्त्रीहिक्षिापासून जे फल अपेहक्षत होते ते आजच्या िकै्षहिक िगतीत 
हदसून येत नाही अिीच रुखरुख हदसून येईल. 

 
या रुखरुखीतील सवनच रुखरुख 'स्त्रीहिक्षिा'संबंधी आहे असे मात् नाही. एकंदर आजच्या 

हिक्षिाबद्दलच असमाधान आहे. आजच्या िाथहमक, द य्यम आहि उच्च हिक्षिाची आखिी िायः इगं्रजी 
अंमलाच्या िथमाधातच होऊन गेली. इंग्रजी अंमलातील हिक्षिाचा िम ख हेतू केवळ चागंले कारकून तयार 
करण्याचा होता हे म्हििे जरी थोडे अहतरेकी आहि कृतघ्नपिाचे असले तरी, त्या हिक्षिात म ळात बरेच दोर्ष 
होते. पहहली गोष्ट म्हिजे ते हिक्षि राष्ट्रीय परंपरेत बसिारे व राष्ट्रीय परंपरा हनमाि करिारे नव्हते. इतकेच 
नव्हे तर, सामान्य ब द्धीच्या तरुि-तरुिींना तर ते अराष्ट्रीय, परकीय आहि परधमीय परंपरेत नेऊन दाखल 
करी! अध्यापनाच्या भारे्षपासून ते अध्यापकािी वागण्याच्या पद्धतीपयंत ित्येक बाबतीत आम्ही इंग्रजाचंी परंपरा 
म्हिजेच परदेिी आहि परधमी परंपरा उचललेली होती. 

 
पि हा परंपरेचा भाग सोडला, तरी आध हनक इंग्रजी हिक्षिाचा सामान्य उदे्दि स्त्री-प रुर्षानंा माहीतगार 

व कायनक्षम करिे एवढाच असतो असे हदसून येईल. जेव्हा आपि आजच्या हिक्षिाहवर्षयी तक्रार करतो तेव्हा, 
हे मयाहदत ध्येय गाठण्यातही ते हिक्षि क चकामी ठरत आहे हा त्याचा अथन असतो. उदाहरिाथन, बारा वर्ष े
इंग्रजी हिकून दोन वाक्येही सफाईदारपिे हलहहता वा बोलता न येिे, सोळा वर्ष ेस्वभार्षा हिकून दोन ओळीही 
ि द्ध हलहहता न येिे, इत्यादी.  

 
परंत  खरा हेतू चागंले कारकून तयार करिे हा नव्हे. आध हनक जगात अपहरहायनत्वाने लागिारे 

ताहंत्क ज्ञान देिे हा तर हिक्षिाचा हेतू आहेच; पि त्याबरोबरच व्यक्तीच्या अंगी मूळचा असलेला उत्साह, जोम 
व स्वाहभमान वाढहविे-हनदान हटकहविे-हे हिक्षिाचे कायन आहे. व्याकरि, गहित, इहतहास, पदाथनहवज्ञान 
यासंारख्या हवर्षयाचें ज्ञान िाथहमक व द य्यम हिक्षि संपवलेल्ह्या म लाम लींना समाधानकारक असते की नाही, 
हा िश्न आपि तूतन बाजूला ठेव ू ; पि ज्याला या हवर्षयाचे बऱ्यापैकी ज्ञान आहे, पि या ज्ञानाने 'स हिहक्षत', 
केवळ 'हिहक्षत', अथवा केवळ 'परीक्षोत्तीिन' झालेला हवद्याथी हताि आहि संियात्मा झालेला आहे असे हदसून 
येत असेल तर, आपि त्याची ती उमेदीची बारा वर्ष ेसत्कारिी लागली असे म्हिू िकतो काय? 

 
हा िश्न म लाचं्या बाबतीत तर महत्त्वाचा आहेच, पि म लींच्या बाबतीत त्याहून अहधक महत्त्वाचा आहे. 

याची कारिे दोन : पहहले असे की, म लींच्या िकै्षहिक आय ष्ट्यात वाया घालहवण्याला म लाचं्या इतकी वर्षचे 
उपलब्ध नाहीत आहि द सरे असे की, जीहवतावर श्रद्धा नसिे हे प रुर्षाचं्या बाबतीत न सते अपायकारक असेल 
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तर, हस्त्रयाचं्या बाबतीत ते भयावह लकबह ना अनथावह आहे आहि म्हिूनच हस्त्रयांच्या हिक्षिाच्या हदिचेा येथे 
अगदी त् हटत हवचार करीत असता मला दोनच धोक्याकंडे अंग हलहनदेि करायचा आहे. एक म्हिजे बह मोल 
वर्षांचा अपव्यय आहि द सरा म्हिजे बह मोल भावनाचंा अपव्यय. 

 
आजचे प रुर्षाचेंही हिक्षि सध्या लागिाऱ्या कालावधीपेक्षा अल्ह्प अवधीत सपंवता येईल असे मी 

अनेकवार िहतपादले आहे. हस्त्रयानंाही प रुर्षाचंाच अभ्यासक्रम हदल्ह्याने त्याचं्या अमोल पूवाय ष्ट्यातली काही वर्ष े
क्ष द्र उद्योगात आहि क्ष द्र अन करिात खची पडतात. आज उच्च हिक्षि घेतलेले तरुि पंचहविी उलटल्ह्यावरही 
परीक्षा व पदव्या यातं व्यथन भर घालीत असतात आहि हतिी उलटेपयंत स्थाहयक झालेले नसतात. प रुर्षाचं्याच 
कॉलेजात जािाऱ्या, प रुर्षाचं्याच अभ्यासक्रमाचं्या पदव्या संपादिाऱ्या हस्त्रया याच दीघनसूत्ी आहि अगहतक 
ियनतीत हिरत आहेत. हस्त्रयाचं्या पूवाय ष्ट्यात वाया घालवण्याइतकी वर्ष ेनसतात हे मी सागंायला हव ेअसे नाही. 
प रुर्षाचं्याच नोकऱ्या पटकाविे हे हस्त्रयानंा अिक्य नाही हे आता भरपूर हसद्ध झाले आहे ; पि ते दूरदिीपिाचे 
आहे हे मात् अद्याप हसद्ध झालेले नाही. 

 
आज स हिहक्षत समाजात एखादी उपवर तरुिी बी.ए. झालेली नसेल तर, हतच्यात थोडे वैग ण्य आहे, 

असे समजण्यात येते. म्हिजे केवळ 'वैग ण्य नाही' एवढे ठरहवण्याकहरता कमीत कमी सोळा वर्ष ेपरीक्षा देत 
राहाव ेलागते. आय ष्ट्याबद्दलचा आत्महवश्वास वाढलेला असतो असेही हदसत नाही. हववाहातील काही अडचिी 
कमी झालेल्ह्या असतात, तर काही नव्याने हनमाि झालेल्ह्या असतात. हववाहोत्तर आय ष्ट्याला उपयोगी अिा 
चार-दोन गोष्टी हमळवल्ह्या असल्ह्या तर त्याच्या द प्पट गोष्टी गमावलेल्ह्या असतात. समाधान एकच असते आहि 
तेही 'अकरिात्मक' असते. 'मी इतर म लींच्यापेक्षा हिक्षिात (म्हिजे परीक्षाचं्या याद्यात! ) मागे नाही!' एवढे 
समाधान हमळवता हमळवता बह िः संसार, आरोर्गय आहि मनाची उभारी याचंा खेळखंडोबा झालेला असतो. 
हववाह आहि पहहले अपत्य यानंा अयोर्गय हवलंब झालेला असतो. हववाहानंतर िकृतीने म ली 'स धारतात', या 
हनयमाचा आज व्यत्यास झालेला आढळतो. ित्यक्ष संसारातल्ह्या धकाधकीत पडल्ह्यावर त्यानंा असे आढळून 
येते की, आपल्ह्याजवळ ज न्या कमी हिकलेल्ह्या हस्त्रयाइंतका उत्साहही नाही-सोहिकपिाही नाही! आहि तरीही 
ज्यानंा ज्यानंा म्हिून िक्य आहे त्या म ली बी.ए., बी.एससी. लकवा अन्य पदव्याचें हिक्षि घेण्याची धडपड 
करीतच असतात. ती संधी हमळाली नाही तर, स्वतःला अभागी समजतच असतात. प रुर्षही बी.ए. नसलेली 
बायको पत्करिे कमीपिाचे समजत या आंधळ्या ियनतीला वगे देत असतात!  

 
मागच्या दोन-तीन हपढ्यातं जे स्वतःला स धारक म्हिवीत त्याचं्याप ढे हिक्षिाचा खरा, स्वतंत् ब द्धीचा 

काही कायनक्रम नसून ते आपल्ह्या हस्त्रयानंा केवळ इंग्रजसदृि करण्याच्या धडपडीत व्यग्र होते, असा आरोप 
हवख्यात समाजिास्त्रज्ञ ज्ञानकोिकार केतकर यानंी केला आहे. आजच्या स्त्रीहिक्षिाचे उहद्दष्ट 'हस्त्रयानंा 
प रुर्षसदृि करिे हे आहे' असे मी म्हिेन आहि या उहद्दष्टात व्यहक्तिः हकत्येक हस्त्रयाचें तर न कसान आहेच, पि 
एकंदर समाजाचे न कसान त्याहून अहधक आहे. िथम हस्त्रयानंा ब हद्धमते्तत, कतृनत्वात आहि पराक्रमात जात्याच 
कहनष्ठ मानायचे, आहि मग त्यानंी या सवन के्षत्ातं चमक दाखवताच नवा िोध लागल्ह्यािमािे चहकत व्हायचे हा 
साम दाहयक बावळटपिा, मला वाटते, आता भरपूर झाला! आता तो थाबंवायला हरकत नाही. फार दूर न 
जाता केवळ आपि मराठेिाहीचा इहतहास पाहहला, तरी राज्यकारभार, लढाया, आरमारी य द्ध यापंैकी 
क ठलीही जबाबदारी वळे पडल्ह्यास हस्त्रयानंी तडफेने पार पाडली आहे असे हदसेल आहि ज्या ज न्या समाजाला 
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आपि सनातनी म्हितो त्यानेही या जबाबदाऱ्या योर्गय वळेी हस्त्रयावंर हनःिकंपिे सोपवल्ह्या आहेत ; पि माझ्या 
या ऐहतहाहसक उल्लेखात 'वेळ पडल्ह्यास', 'योर्गय वळेी' या िब्दानंा महत्त्व अहधक आहे हे म द्दाम साहंगतले 
पाहहजे. अकारि केवळ बरोबरी हसद्ध करण्याकहरता ज न्या काळी हस्त्रया प रुर्षाचं्या उद्योगात पडत नसत ; पि 
असे असून इंग्रजी हिक्षिाचा िसार होऊ लागल्ह्यानंतरच्या दोन-तीन हपढ्यातं हस्त्रयानंा प रुर्षाचं्या बरोबरीला 
आिण्यात एक िकारचे कौत क, एक िकारचे 'रोमहँटक इंटरेस्ट' आमच्या काही समाजस धारकानंा वाटू 
लागले. आज या स्त्रीप रुर्ष स्पधेतला कौत काचा आहि रोमान्सचा भागही संपून गेला आहे. प रुर्षाचं्या 
जीवनातला रखरखीत काबाडकष्टी भाग आज प ष्ट्कळ हस्त्रयाचं्या वाट्याला येऊ लागला आहे आहि स हिहक्षत, 
स्वावलंबी स्त्रीच्या वाट्याला आज कौत काऐवजी कीव येऊ लागली आहे आहि म्हिूनच स्त्रीहिक्षिाच्या 
ध्येयासंबधंी फेरहवचार करण्याची आज वळे आली आहे.  

 
आज हस्त्रयानंा हिक्षि देताना दोन गोष्टींचा हवचार करायला हवा. आजच्या स धारलेल्ह्या, संघहटत, 

ग ंताग ंतीच्या जीवनाला जेवढे वाङमयीन, िास्त्रीय आहि ताहंत्क ज्ञान ित्येक समाजघटकाला हवे, तेवढे 
स्त्रीलाही हमळायला हव.े नाही तर ती िवास, पत्व्यव्हार, कौट ंहबक व्यवहार यातंही परावलंबी होईल. 
त्याचिमािे आपत्काळी स्वतःचे सवन व्यवहार स्वतः पाहािे-वळेिसंगी थोडेफार द्रव्याजननही करिे इतपत 
हिक्षि ित्येक स्त्रीला आज आवश्यक आहे. पि ही साधने जवळ आहेत एवढ्याचकहरता त्याचंा उपयोग करिे, 
हिक्षिाचा उपयोग करायला दैनंहदन जीवनात सधंी नसली की लगेच नाउमेद होिे, ही मनोवृत्ती मात् अयोर्गय 
आहे. आज जी अिी वृत्ती उत्पन्न झाली आहे, ती स्त्रीहिक्षिासंबधंीच्या भ्ातं कल्ह्पनामं ळे, अथात्  काही उथळ, 
अन करिहिय समाजस धारकानंी हपकवलेल्ह्या कल्ह्पनामं ळे उत्पन्न झाली आहे. 

 
हस्त्रयानंा प रुर्षाचं्याच उद्योगात िहवष्ट करिे हा सामाहजक अपव्यय होय. हस्त्रयाचंा सामाहजक उपयोग 

ग प्त धनासारखा, ग प्त मंत्ासारखा आहि राखीव सैन्यासारखा व्हायला हवा. जो आपल्ह्या ग प्त धनाची जाहहरात 
करतो, जो आपले राखीव सैन्य पहहल्ह्याच चकमकीत तोंडािी देतो, तो व्यवहारदृष्ट्ट्या उतावीळ आहि 
अदूरदिी. आजच्या समाजात हा उतावीळििा व अदूरदिीपिा चालला आहे की नाही, हे पाहण्याची वळे 
आली आहे. उपजीहवकेच्या स्पधेत हस्त्रयानंा अकारि फेकल्ह्याम ळे वळेिसंगी प रुर्षानंा धीर आहि क मक द्यायला 
कोिी उरत नाही, हा तर एक तोटा आहेच ; परंत  स्पधेच्या के्षत्ापासून, व्यवहारी जगताच्या बेम वनत नजरेपासून 
हस्त्रया दूर असल्ह्या तर त्याचं्या अंगी जे तेज सहंचत होते, ते त्या सदैव चवाठ्यावर वावरल्ह्याने उधळून जाते, हा 
आिखी एक तोटा आहे. हस्त्रयाचं्या लजे्जत आहि भीड-मयादेत बायतः दौबनल्ह्य हदसत असले तरी, िसंगी त्या 
मयादिील जीहवतातूनच तेजाचा ित्यय आहि प रवठा होतो. व्यवहारात फार तोँड न घालिाऱ्या स्त्रीने नाजूक 
िसंगी हदलेल्ह्या सूचक मसलतीचा मनावर जो पहरिाम होईल, तो वळेी-अवळेीं वादहववाद करिाऱ्या स्त्रीच्या 
अस्खहलत भार्षिाचा तरी होईल की नाही याची मला िकंाच आहे ; पि हे स्फूर्मतदायी सहंचत बल हस्त्रयाचं्या 
अंगी येण्याकहरता हस्त्रया प रुर्षाहून वगेळ्या आहि दूर असिे जरूर आहे असे मला वाटते. 

 
 आज हस्त्रयाचंा उपयोग सामाहजकदृष्ट्ट्या आहि मानसिास्त्रदृष्ट्ट्या आपि उधळेपिाने करीत आहोत. 

'आपि' हा िब्द मी जािीवपूवनक वापरला आहे. कारि उतावळ्या प रुर्षाचं्या भरीला पडून हस्त्रयाही आज 
स्वतःच्या सामथ्याचा द रुपयोग करीत आहेत. हस्त्रयानंी 'रहक्षत जीहवकाक्रम' (sheltered existence) 
स्वीकारिे हे हस्त्रयाचं्याही हहताचे आहे, प रुर्षाचं्याही हहताचे आहे आहि म लाचं्या हहताचे तर आहेच आहे. भीड, 
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संयम, आडपडदा यातं हस्त्रयाचें केवळ रक्षि आहि आच्िादन आहे असे नव्हे, तर त्याचें 'तप' देखील आहे 
आहि या तपाचा उपयोग संपूिन समाजाला आहि मानवजातीला आहे. "इहतहासकालीन हस्त्रया बाहेरच्या जगात 
वावरत नसून वळेिसंगी पराक्रम करीत" असे म्हििे माझ्या दृष्टीने अवास्तव आहे. मी म्हिेन, "त्या अकारि 
बाहेर उधळत नसत, म्हिूनच िसंगी अतक्यन कतृत्व दाखवीत."  

 
याचा अथन हस्त्रयानंी अडािी, दहलत आहि द बनल राहाव ेअसा खासच नव्हे. आध हनक जगाचे ग ंताग ंतीचे 

व्यवहार जािण्याइतपत हिक्षि त्यास जरूर हव;े परंत  ित्येकीने प रुर्षाचें व्यवसाय करण्याइतके हिक्षि 
संपादन करण्यात काळाचा आहि बळाचा अपव्यय करू नये एवढेच. तसेच 'आपि प रुर्षाहूंन कमी नाही' हे 
दाखहवण्यातही त्यानंी बळाचा अपव्यय करू नये! लकबह ना 'आपि प रुर्षाहूंन द बनल आहो', 'बाय जगताला 
आपि प ऱ्या पडिार नाही', असा ज न्या हस्त्रयािंमािे बहािा करिे त्यानंा अनेक दृष्टीने फायद्याचे होईल!  

 
माझी वरील हवचारसरिी मान्य असेल तर, हस्त्रयाकंहरता वगेळ्या आटोपिीर (condensed) 

अभ्यासक्रमाचंी आहि अथात् वगेळ्या िाळाचंीही गरज आहे. माझी वरील हवचारसरिी मान्य असेल तर, 
प रुर्षािंी समानता दाखहवण्याकहरता हस्त्रयापं ढे आज जे अनेक उद्योग ठेवण्यात येत आहेत त्याचंा मोह हस्त्रयानंी 
स्वसंरक्षिाथन हनग्रहपूवनक टाळला पाहहजे. स्त्रीहिक्षिाच्या के्षत्ातील आजच्या अभ्यासक्रमातही बदल झाला 
पाहहजे आहि मनोरचनेचाही बदल झाला पाहहजे. आहि त्याकहरता आजची बहहम नख अन करििधान 
हवचारसरिी सोडिे िथम अगत्याचे आहे. 

 
जीवनहिक्षि, 

हडसेंबर १९६०, पृ. २६८-२७१.  
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५ 
 

स्त्रीणवषयक आदशय-जुना आणि नवा 
 
ज ना काळ म्हिजे हस्त्रयाचं्या पारतंत्रयाचा काळ आहि नवा काळ म्हिजे स्त्री-स्वातंत्रयाचा काळ अिी 

एक समजूत आहे, आहि ती स्थूलमानाने खरी आहे. आज पािंात्य देिातं आहि त्याचं्या अन करिाने सवनच 
देिातं स्त्रीहिक्षि आहि स्त्री-स्वातंत्रय या गोष्टी हनरपवाद आदिन म्हिून पत्करण्यात आल्ह्या आहेत. आध हनक 
म्हिहवल्ह्या जािाऱ्या या सवन देिातं हस्त्रया खऱ्या अथाने स्वतंत् झाल्ह्या आहेत असे जरी म्हिता आले नाही, तरी 
ज न्या काळातील हस्त्रयाचं्या मानाने त्यानंा प ष्ट्कळच स्वातंत्रय आहे.  

 
हे स्वातंत्रयदेखील अथात् सापेक्ष आहे. कारि खऱ्या अथाने प रुर्ष तरी क ठे स्वतंत् आहे? तोही पोटाचा 

ग लाम असतो. 'अथनस्य प रुर्षो दासः' या वचनाचाही एक अथन हाच आहे. तथाहप, द्रव्याचे दास्य, रुढीचे दास्य, 
एकंदर भौहतक पहरच्स्थतीची ताबेदारी ही स्त्री आहि प रुर्ष यानंा साधारि म्हटली तर, स्त्रीच्या वाट्याला आिखी 
काही दास्ये लकवा ताबेदाऱ्या ज न्या काळात होत्या हा स्त्री-दास्याचा एक अथन होतो.  

 
हस्त्रया प रुर्षाइंतक्या स्वतंत्रय नव्हत्या याचा अथन त्याचं्यावर प रुर्षानंीच ग लामहगरी लादली होती, 

असाही केला जातो. हा अथन अंितः खरा असला तरी सवनथा खरा नाही. हस्त्रयाचं्या पारतंत्रयाचे मूळ त्याचं्या 
आर्मथक पारतंत्रयात आहे. हे आर्मथक पारतंत्रय काही दृष्टींनी क्रमिाप्त आहे आहि म्हिूनच ते िायः चारी खंडातं 
हदसून येते. पि या आर्मथक पारतंत्रयाचेही मूळ त्याचं्या मातृत्वाच्या जबाबदारीत आहे. गभावस्था आहि 
िसूहतकाल या दोन गोष्टींना स्त्रीजन्मात ममनस्थान असल्ह्याम ळे, जीवनाथन कलहातून हस्त्रयानंा बाजूला काढिे 
ज न्या समाजानंा अपहरहायन वाटले. हस्त्रयाचं्या वगेळ्या दजाचे मूळ या अपहरहायनतेत आहे. त्यानंा लागू होिाऱ्या 
वगेळ्या (हववाहहवर्षयक) नीतीचेही मूळ यातच आहे. हस्त्रयाचं्या ज न्या दजाचे मूळ त्याचं्या या मातृत्वरूप 
ममनस्थानात आहे हे जरी खरे असले तरी, त्याचं्या ज न्या पारतंत्रयाचंी सवनच म ळे त्याचं्या 'मातृत्वा'त सापडतात 
असे म्हििे चूक होईल. इसापनीतीतील घोड्याने स्व-रक्षिाथन पाठीवर बसहवलेला मािूस, त्याच्या पाठीवर 
कायमचा स्वार होिे हे हजतपत वाजवी, हततपतच अपत्यजनन आहि अपत्यसंगोपन याचं्या हनहमत्ताने 'गृहहिी' 
बनलेल्ह्या स्त्रीवर प रुर्षाने सवनच बाबतींत ह कूमत गाजहविे हेही वाजवी! पि या स्वाहमत्वाचे मूळ मात् केवळ 
प रुर्षाच्या अरेरावीत नसून स्त्रीच्या मातृत्वातही आहे. उलटपक्षी या गृहबद्ध अबलेचादेखील प रुर्ष स्वख र्षीने 
दास बनतो असेही अन भवाला येते. 

 
आजच्या स धारलेल्ह्या काळात द्रव्याजनन, गृहसेवा, अपत्य-संगोपन इत्यादी बाबतींत स्त्री पूवीइतकी बद्ध 

राहहलेली नाही ही गोष्ट उघड आहे. गृहसेवकेहरता हतने पूवीपेक्षा कमी वळे हदला तरी आज चालते. 
द्रव्याजननाचे के्षत् आज पूवीपेक्षा कमी धोक्याचे आहि कमी धकाधकीचे असल्ह्याने हस्त्रया प रुर्षाचें बह तेक सवन 
व्यवसाय करू िकतात, असे हदसून येते. अपत्य-संगोपनाच्या कामात आजच्या स्त्रीचा ज न्या स्त्रीहूनही अहधक 
वळे जात आहे हे खरे; (कारि िहरी राहिीम ळे आहि हवभक्त क ट ंबाम ळे या महत्त्वाच्या कामात हतला मदत 
करिारा, नवऱ्याखेरीज कोिीच नातेवाईक उरलेला नाही.) तथाहप, नव्या राहिीम ळेच अपत्याचंी संख्या 
मयाहदत करिेही आजच्या क ट ंबानंा अहधक िक्य झालेले आहे. सारांि, आजच्या काळात स्त्रीने नोकरी, 
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समाजसेवा, नाट्यसेवा, इत्यादी उद्योग केले तरी चालण्यासारखे आहेत. नव्हे, गृहकमाव्यहतहरक्त इतर उद्योग 
हाती घेिे आज हतला काही दृष्टींनी अपहरहायन झाले आहे.  

 
तथाहप, आजचे यंत्य ग स रू होईपयंत स्त्री नाइलाजाने घरी बसत होती व हतच्या या स्थानबद्धतेम ळे 

हतचे आहि समाजाचे केवळ न कसानच होते असे गृहीत धरण्यात आपले काही च कत आहे की काय, हे पाहहले 
पाहहजे. उपय क्तता आहि सामथ्यन याचं्यासबंंधीच्या आजच्या हवज्ञानय गातील कल्ह्पनाच कदाहचत् च कीच्या 
असिे िक्य आहे. वस्त तः हवज्ञानय गात मलूतः काही दोर्ष नाही. कारि हवज्ञान हेही एका भहूमकेवरील ज्ञानच 
आहे. ते अहंतम ज्ञान नसेल, ते एकमेव ज्ञान तर नाहीच; तथाहप कोित्याही पातळीतले असले तरी, ज्ञान हे 
उपय क्तही आहे आहि पहवत्ही आहे. पि हवज्ञान हेही ज्ञानच असले तरी, त्या ज्ञानाचा हवज्ञान य गात होिारा 
हवहनयोग सवनस्वी ज्ञानय क्त अथवा िहािपिाचा असेल असे मात् नाही. भौहतक सृष्टीचे कायदे िोधिे वा 
हिकिे हे ज्ञानातच मोडत असले तरी, 'भौहतक जीवनापलीकडे काही नाही' असे मानिे हे हवज्ञानही नव्हे 
आहि अध्यात्मही नव्हे. तसेच, जड सृष्टीचे कायदे माहीत करून घेिे वगेळे आहि त्यांचा उपयोग वस्तूच्या 
उत्पादनाकरता करिे वगेळे. हेच अहधक ताहत्त्वक भारे्षत सागंायचे झाले तर, हवज्ञान वगेळे आहि technology 
वगेळी. हवज्ञान हे अध्यात्मज्ञानाइतके श्रेष्ठ नसेल, पि तरी ते ज्ञानही आहे आहि श्रषे्ठही आहे. उलट ताहंत्क 
ज्ञान अथवा technology ही एक िकारची करामत लकवा craft आहे, ते ज्ञान नव्हे, श्रेष्ठ ज्ञान तर नव्हेच नव्हे. 
अिूचे घटक िोधून काढिे हे ज्ञान आहे; पि त्या ज्ञानाचा व्यावहाहरक उपयोग करिे-मग तो उपयोग 
गजबजलेले जपानी िहर मारण्याकरता असो की अि िक्तीने जहाजे चालवनू मके्कची यात्ा स लभ 
करण्याकरता असो,-हे ज्ञान नव्हे तर करामत आहे. 

 
आजच्या हवज्ञानय गात अध्यात्मापेक्षा हवज्ञानाला महत्त्व आले आहि हवज्ञानापेक्षा त्याचं्या व्यावहाहरक 

हवहनयोगाला महत्त्व आले. जेथे ज्ञानाचीच अिी 'अवगिना' अथवा हमथ्या गिना झाली, तेथे मूल्ह्याचें सवनच 
गहित च कल्ह्यास नवल काय? "ज्ञानाचे ध्येय उत्पादन; उत्पादनाचे ध्येय वस्तूचा आस्वाद घेिे नव्हे, तर 
व्यापार करिे; सामथ्यन स्तब्धतेत नसून धडपडीत आहि गोंगाटातच आहे; स ख हे िातंतेत व हनःिब्दतेत नसून 
धावपळीत आहे!" ही हवज्ञानय गाची 'मूल्ह्यपरंपरा' होय असे म्हिता येईल. 'सूक्ष्मापेक्षा स्थूल श्रेष्ठ', 'स्तब्धतेपेक्षा 
गहतमानता श्रेष्ठ'- अथात् 'अव्यक्ता' पेक्षा 'व्यक्त' श्रेष्ठ, अिी ही हवचारसरिी आहे! या हवचारसरिीचा पहरिाम 
जिा इतर के्षत्ातं झाला तसा तो मानवाच्या मापनातही झाला. हक्रयािवि बहहम नख, संकोचहीन व आक्रमक 
मन ष्ट्य हा अहधक हनकोप मानला जाऊ लागला. िातं, अंतम नख, संकोची आहि नमते घेिारा मन ष्ट्य रोगट आहि 
न्यूनताय क्त मानला जाऊ लागला. हस्त्रयासंंबधंीच्या अपेक्षातं व आदिातही या स्थूल जडवादी मूल्ह्याचंा पहरिाम 
झाल्ह्याखेरीज कसा राहील?  

  
स्त्रीचे िारीहरक वा मानहसक सामथ्यन हे स प्त आहि अित्यक्ष असावे अिी ज न्या य गाची अपेक्षा असे. 

हतच्या अंगी सौंदयन, उत्साह, हवलासहियता आहि िौयन हे सवन हविरे्ष असतात. परंत  या सवांचा उपयोग हतने 
फार संयमाने आहि संकोचाने करावा अिी हतच्या ज न्या चाहत्याचंी आहि भक्ताचंी अपेक्षा असे. सौंदयाचा 
उपयोग कलात्मक सयंमाने करिे यालाच मी हस्त्रयाचंी लज्जा असे समजतो. स्त्रीसौंदयाला ह कमी उठाव देिारा 
कोिता मानहसक ग ि असेल तर तो म्हिजे लज्जा. इतकेच काय? ज्या स्त्रीला सौंदयन लाभले नसेल हतनेदेखील 
हा मानहसक दाहगना चढहवला की हतला अल्ह्पिी का होईना आकर्षनकता िाप्त होते. वीररसाचा स्थायीभाव जो 
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उत्साह, तो हस्त्रयाचं्या अंगी प रुर्षाहूंनही अहधक असतो, हे आपल्ह्या िास्त्रकारानंी ओळखले आहे की नाही कोि 
जािे; परंत  स्त्रीिेष्टा म्हिनू ओळखल्ह्या जािाऱ्या िोपेनहौरने मात् ते प रते ओळखलेले हदसते. तो हस्त्रयानंा 
स ंदर गिायला हततकासा राजी नाही; पि त्याचं्या उत्साहाचे आहि उल्ह्हासाचे मात् तो विनन करतो. (They 
are known for their high spirits.) पि हा उत्साह त्यानंी प रुर्षाचं्या स्थूल आहि रानवट पद्धतीने व्यक्त 
करावा हे म्हििे मात् वडेेपिाचे होईल. घरामधील ठराहवक आहि माम ली कतनव्येच त्या जिू धार्ममक हनष्ठनेे 
पार पाडतील. वाघाच्या अंगावर धावनू जािारा प रुर्ष, स्वतःचे लकवा म लाचें द खिे अपेके्षपेक्षा अहधक लाबंले 
तर गागंरून जातो. पि या लचतेच्या आहि कंटाळवाण्या काळात स्त्रीचा उत्साह हतला कधीच दगा देत नाही. 
तसेच स्त्री ही प रुर्षापेक्षा हवलासहिय आहे, हे आमच्या िाचीनानंी ओळखले होते. पि म्हिून हतने आध हनक 
स्त्रीिमािे exhibitionist व्हाव े अिी िाचीनाचंी अपेक्षा नव्हती. लजे्जच्या आहि हनरे्षधाच्या पडद्यातच हतची 
हवलासहियता अहधक िभावी ठरत असे. ज्याला ित्यक्ष लढाऊ आहि आक्रमक िौयन म्हितात, तेही िाचीन 
स्त्रीच्या हठकािी अपेहक्षत नसेल असे नव्हे. पि तेही ती सयंमात आहि काबूत ठेवी. प रुर्ष हा केव्हाही लढण्याला 
उत्स क असे, तर स्त्री सामान्यतः िथम भीतीचे िदिनन करी; आहि आिीबािीच्या िसंगीच काय ती अचाट 
साहस करून दाखवी. म्हिजे हवलासहियतेिमािेच हतचे िौयनदेखील सामान्यतः स प्त असे. 

 
 स्त्रीने आपल्ह्या ित्येक िक्तीचा उपयोग संयमाने, संकोचाने, आढेवढेे घेत आहि चात याने करावा अिी 

ज न्या जगाची अपेक्षा असे. या अपेके्षत बायतः दास्य आहि अंतःप र याचें वातावरि हदसले तरी, ते वातावरि 
हनभळेपिे दोर्षास्पदच होते, ही प रोगामी मंडळींची कल्ह्पना तपासून पाहहली पाहहजे. जो वगन नेहमी चवाठ्यावर 
हदसेल तोच स्वतंत् आहि श्रषे्ठ, जो अंतगृनहात असेल तो परतंत् आहि कहनष्ठ होय, हा हनयम हनरपवाद नाही. 
घरातील महत्त्वाचा भाग उघड्यावर ठेविे ही आध हनक िहरी घराचंी पद्धत म्हटली, तर उघड्यावर फक्त 
देवडी व देवडीवाले ठेविे आहि बैठकीची जागा थोडी आत ठेविे; -हस्त्रयाचं्या बठैकीची जागा त्याहून आत 
ठेविे ही ज न्या वाड्यातंली पद्धत म्हिता येईल. यात हस्त्रयाचें पारतंत्रयही होते आहि माहात्म्यही होते. हस्त्रयाचंा 
गोर्षाही होता आहि हस्त्रयाचें रक्षिही होते. पि या गोर्षाचे कारि 'हस्त्रया द बनल आहेत' एवढेच केवळ नव्हते. 
हस्त्रयाचंा िभाव हा अित्यक्षपिातच अहधक ख लतो आहि चढतो हे एक कलातत्त्व या सवन समाजव्यवस्थेत 
सूहचत होते. 'न स्त्री स्वातंत्रयमहनहत' म्हिजे स्त्रीला स्वातंत्रय हदल्ह्यास ती अहवचार करील असा अथन क्वहचत् का 
होईना मनात येत नसेल असे नव्हे, परंत  या वचनाच्या मागेप ढे उल्लेख रक्षिव्यवस्थेचा आहे–हनयंत्िाचा लकवा 
पहारा करण्याचा नाही हे लक्षात घेतले पाहहजे. (हपता रक्षहत कौमाये… इ.). हा संदभन लक्षात घेतल्ह्यास स्त्रीच्या 
हनवातं जीवनक्रमाची (sheltered existence) ही व्यवस्था आहे हे लक्षात येईल. आहि या स रक्षिात मनूने 
कदाहचत् केवळ त्याचें िारीहरक दौबनल्ह्य लक्षात घेतले असेल. पि वगेवगेळया कालखंडातंील समाजध हरिानंी 
हस्त्रयाचें सौंदयन आहि आदरिीयत्व लक्षात घेऊनही या स रक्षिव्यवस्थेचे माहात्म्य वाढहवले. पि प रुर्षानंी मनात 
काय योजले, याहीपेक्षा स्त्रीवर त्याचा पहरिाम काय झाला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 

 
 पडद्यात राहहलेली स्त्री तेजात, चात यात आहि िसंगहविरे्षीच्या धाडसात कमी नव्हती हे 

इहतहासातील िकेडो उदाहरिावंरून स्पष्ट होईल. जेव्हा हनवािीचा िसंग नसे, तेव्हाही स्त्री केवळ पडद्यात 
लकवा स्वयंपाकघरात क ढत बसण्याचे काम करी, ही कल्ह्पना इहतहासावरूनही हततकीिी खरी ठरत नाही, की 
वतनमानकाळावरूनही खरी ठरत नाही. हनत्याच्या धकाधकीत स्त्रीला आिून उभी करिे ज ने प रुर्ष कमीपिाचे 
समजत, हा ज न्या अन्तगृनहाचा एक अथन होय, तर द सरा अथन म्हिजे सवनच सामाहजक सामथ्यन रोजच्या 
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जीवनाथन कलहात आिनू उभे करिे ज न्या प रुर्षानंा व्यवहारिून्यतेचे वाटे. अन्तगृनहात बाधूंन राहिाऱ्या 
हस्त्रयाचंा एक उपयोग राखीव दलासारखा होई. पि त्याचं्या सौंदयाचा, सलज्जतेचा आहि िेमाचा आिखी जो 
उपयोग असे, त्याची वाच्यता न करण्यातच िास्त्रकार आहि कते प रुर्ष िहािपिा समजत. तो उपयोग म्हिजे 
प रुर्षाचं्या मनात आपल्ह्या बायतः द बनल आहि परावलंबी राहिीने ईष्ट्या आहि अहंभाव उत्पन्न करिे हा होय. 
आपि केवळ अबला नव्हे, याची जािीव ज न्या हस्त्रयानंा आजच्या 'अ-हमतभार्षी' स्त्रीहून अहधक असे. पि 
प रुर्षाला कतनबगार आहि जबाबदार बनहवण्याकरता ती 'आम्हा बायकानंा काय कळिार?', 'प रुर्षाचंं वगेळं 
पडतं' यासंारखे उद् गार सकाळ-संध्याकाळ तोंडातून काढून स्वतःच्या अबलापिाची जाहहरात करी. प रुर्षाला 
ती नेहमीच हनभनय आहि िरू समजे असे नव्हे; वळेिसंगी त्याला हहिवनू ती 'बागंड्या भरायला' ही सागंत असे, 
हे ज न्या बखरीच्या पानापानात पाहायला सापडेल. सारािं, ती अबला नसून 'रहक्षतबला' आहि बलिेरका 
असे, असेच हदसून येईल.  

 
हस्त्रयाचं्या रूपाचा आहि ग िाचंा असा 'वक्र' आहि कलात्मक उपयोग करून घेिारा जमाना-मग तो 

लहद स्तानामधला असो की य रोपमधला असो-कलात्मकता आहि मानसिास्त्र या दोन्ही दृष्टींनी अहधक क िल 
आहि िगत होता असे मला वाटते. 

 
स्त्री ही प रुर्षापेक्षा हीन आहे असे म्हिण्याचा मोह त्या काळच्या प रुर्षानंा होत नव्हता असे नव्हे, पि 

ित्यक्षात प ष्ट्कळदा हतला मधूनस्थानही हदले जाई आहि उलट, आज समानतेच्या प काऱ्यात हतला प रुर्षसदृर्ष 
बनहवण्याचा मखून हव्यास स प्तपिे वावरत आहे, हे हवसरता येिार नाही. ज नी स्त्री समान नव्हती, पि काही 
िसंगी ती कहनष्ठ असे, तर काही िसंगी श्रेष्ठ असे. मात् ती कधीच प रुर्षसदृि मानली जात नसे. आहि यातच 
िाचीनाचें उपजत (instinctive) िहािपि हदसून येते. स्त्रीमध्ये प रुर्षापेक्षा वगेळ्या िक्ती आहेत व त्याचंा 
समाजात उपयोग करून घेण्याच्या पद्धतीही वगेळ्या आहेत, हे ज न्या समाजानंी आजच्या समाजापेक्षा अहधक 
चािाक्षपिाने हेरले होते. आजच्या जगात हवज्ञान, मानसिास्त्र, समाजिास्त्र याचंी अपरंपार वाढ झाली असूनही 
हस्त्रयाचं्या सामाहजक उपयोगाबाबत अडािीपिा वाढत आहे ही गोष्ट बायतः आिंयनकारक वाटली तरी केवळ 
स्वाभाहवक आहे. समाजवधनन ही एक कला आहे, नव्हे संसार हीच एक कला आहे याची जािीव यंत्पूजन, 
वगेपूजन आहि उत्पादन यानंी नादावलेल्ह्या आजच्या य गातून पार नाहीिी झाली आहे. जीवन म्हिजे एक 
'काळ-काम-वगेाची' ियनत असून िवासाचा आहि उत्पादनाचा वगे वाढवनू ती लजकता येईल अिी आजच्या 
वगेमूढ, यंत्पूजक जगाची कल्ह्पना आहे. जीवनाची ियनत हदक् आहि काल याचें आलोडन करून क ठे तरी 
आहि कोित्या तरी तारखेला लजकून संपवता येईल अिी ख ळी कल्ह्पना आजच्या हवज्ञानपूजक जगाने घट्ट 
पकडून ठेवली आहे. सवांना समान हवद्या, समान हक्क, समान वगे, समान धन, िाप्त करून देईपयंत स ख आहि 
स धारिा याचें स्टेिन गाठता येिार नाही असे ठरवनू 'साधनानंा समानता' हे ध्येय गाठण्याची 'रेस' आज चारी 
खंडात चालू आहे. परंत  जीवनाची ियनत दूर क ठे पोहचल्ह्यावर लजकायची नसून बसल्ह्या जागीच लजकायची 
आहे हे हवज्ञानवादी मनाला समजू िकत नाही. अहधक उत्पादनाने जग अहधक स खी आहि स ंदर व्हावयाचे 
नसून बसल्ह्या जागी अहधक िातंपिे जीवनाची व्यवस्था लावल्ह्याने ते स ंदर होत असते हे कळण्याला लागिारे 
मनःस्वास्थ्य आजच्या जगाला नाही. आजच्या समानतेच्या आहि ियनतीच्या मनोगडंाम ळे मािसानंा द्रव्याचा, 
हनसगाचा, हस्त्रयाचंा आहि स्वतःचाही योर्गय उपयोग कोिता याचा हवचार करायलाच वळे नाही. 
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हा धावरेपिा केव्हा संपेल तो सपंो; पि त्या य गात technology ची वाढ कमी झाल्ह्यानेच की काय 
कोि जािे! –हा हावरेपिा आहि धावरेपिा नव्हता, त्या य गात हनसगन, स्वगृह, अपत्य, स्त्री–फार काय 
स्वतःच्याच नाजूक भावना याचंा जीवनसौंदयात उपयोग कोिता याचा हवचार मानवाने अहधक केला होता. 
देवळाचंी इच्स्पतळे, उपवनाचंी उपनगरे, वाड्याचंी द काने आहि हस्त्रयाचें प रुर्ष बनहवण्यापूवी ज न्या जगाच्या 
सासं्कृहतक मूल्ह्याचंा हवचार अहधक हनमनळ मनाने केला तर फायदा होण्याचा संभव आहे. 

 
ज न्या मूल्ह्यातं आहि ज न्या जगात काही दोर्ष नव्हते असे मला म्हिावयाचे नाही. ज न्या जगात स्त्री 

पददहलत होण्याला अहधक अवसर होता, हे क िालाही कबूल कराव ेलागेल. आजच्या जगात स्त्री स हवद्य होत 
आहे ही गोष्ट कोिीही इष्टच मानील (ज न्या जगात हवद्याहीनतेच्या बाबतीत प रुर्ष आहि स्त्री याचं्यामध्ये फारसे 
अंतर नव्हते हे मात् हवसरून चालिार नाही! ) पि याचा अथन असा नव्हे की, प रुर्ष आहि हस्त्रया दोघाचंाही 
उपयोग एकच असे समजून हिक्षि आहि व्यवसाय याचंी आखिी व्हावी! स्त्री ही प रुर्षाचं्या बरोबरीचीच काय 
पि प रुर्षाहूंन हकत्येक बाबतींत श्रेष्ठही आहे. पि हस्त्रयानंा 'समान' मानिे वगेळे आहि 'सदृि' मानिे वगेळे. 
आजच्या समानतेच्या य गात जर म ख्य कोिती चूक होत असेल तर, ती वस्तूवस्तंूतींल आहि व्यक्तीव्यक्तींतील 
भेद न ओळखण्याची होय. आजच्या वगेपूजक य गात जर कोिती चूक होत असेल तर ती स्वस्थ बसून हवचार 
करण्याचे महत्त्व न ओळखण्याची. आजचे य ग हघसाडघाईचेही आहे आहि हघसाड्याचेंही आहे. अिा य गात 
सोन्याच्या तराजूने मापण्याच्या वस्तंूची हेळसाडं आहि गल्लत झाली तर नवल काय? पि या 'गलती' ला आहि 
गफलतीलाच िगती म्हिण्याचा िहािपिा होऊ लागला तर, िगतीच्या 'रेलगाडी' ची साखळी ओढून हतच्या 
सारथ्यानंा हवचार करायला लाविे हेही एक िगतीचे साधन आहे!  

 
 अहधक उत्पादन आहि अहधक समानता या दोन घोर्षवाक्याखेंरीजही काही घोर्षवाक्ये आजच्या 

जगाप ढे ठेवण्यासारखी आहेत एवढे जरी आजचे हवचाराग्रिी ध्यानात घेतील, तरी प ष्ट्कळ कायन होण्यासारखे 
आहे. स्त्रीला प रुर्षसदृि बनवनू यंत्य गाच्या हगरिीतील मजूर बनहविे िक्य नाही असे नाही. पि त्यात साधेल 
काय हा िश्न आहे. प रुर्ष जगातील रुक्षपिा आहि एकदेिीयता कमी करायची असेल तर, हस्त्रयाचें जग अहलप्त 
आहि 'स रहक्षत' ठेविे हाच एक मागन आहे. हस्त्रयाचें वगेळेपि मान्य करिे म्हिजे त्याचं्यावर कमीपिा लादिे 
नव्हे. ईश्वरी सृष्टीतील एखाद्या बह मोल वस्तूचे–रत्नाचें वैहिष्टय ओळखण्यात तकन िास्त्रापेक्षा सौंदयनदृष्टीचाच 
उपयोग अहधक आहे असे मला वाटते. 

 
 

िज्ञालोक, 
मे १९६२, पृ. २५-३१. 
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६ 
 

णस्त्रया लग्न कशाला करतात? 
 

परवा माझे एक हमत् आपल्ह्या म लीची हववाहहवर्षयक मते आपल्ह्याला कळत नाहीत, अिी तक्रार घेऊन 
माझ्याकडे आले. साधारिपिे 'आई-बापाचं्या मताने हववाह' व 'स्वतः हनवड करून केलेला हववाह' असे दोन 
िकार आजच्या पहरच्स्थतीत आपल्ह्या डोळ्यासंमोर येतात. पि त्या म लीच्या कल्ह्पनाकंडे पाहता, हतचा भर 
स्वतःच्या हनवडीवरही नव्हता. हतचे म्हििे लर्गनातील पैिाअडक्याच्या देवघेवीला आज जे िम ख स्थान येते 
त्याने सवन काही हबघडते. याचा अथन मी तरी िथम 'हतला ह ंड्याची चाल पसंत नाही' एवढाच घेतला, नव्हे 
'त्यात त मच्या म लीने अिी कोिती नवीन कल्ह्पना साहंगतली? ह ंड्याहवरुद्ध तर गेली पन्नास वर्ष ेआपि ओरडत 
आहोत (अथात् आपि म लाच्या लर्गनाच्या वळेी ह ंड्याच्या चालीहवरुद्ध ओरडा करीत नाही, तो भाग वगेळा! )' 
असे मी माझ्या हमत्ाला म्हिालो. 

 
माझी कल्ह्पना अिी झाली की, या म लीच्या लर्गनात चागंल्ह्या स्थळाच्या दृष्टीने जेवढा खचन करिे अवश्य 

ठरेल तेवढा खचन करण्यास माझा हमत् समथन नाही. पि तिी च्स्थती नाही असे माझ्या हमत्ाकडून स्वच्िपिे 
सागंण्यात आले. पैिाची अडचि नाही व िेमहववाहासंबंधीही म लीचा हट्ट नाही. मग नेहमीच्या पद्धतीने 
लर्गनाची बैठक रीतसर भरवन उभयपक्षी रस्सीखेच करून सातआठ हजार रूपये खचन केल्ह्यास, या म लीला 
एखादा बी.एस्सी. टेक., फॉहरन हरटन्डन लकवा एखादा आय्.ए.एस्. सहज हमळाला असता.  

 
हववाह व हस्त्रया यासंंबधंी मी अनेक लेख व एखादे प स्तकही हलहहलेले असून, माझ्या डोक्यात ही 

'केस' हिरत नाही, हे पाहून माझा हमत् अहधकच गोंधळला व म लीकडूनच हतचे म्हििे मी समजावनू घ्याव ेअसे 
त्याने ठरहवले. 

 
 "म लीकडच्या मािसानंी ह ंडा, मानपान यातं फार खचन करून ब डिे त ला मान्य नाही, एवढंच ना?" 

मी िारंभ केला. 
 
"तसचं केवळ नाही" म लीने थोड्या गंभीरपिे व थोड्या अहवश्वासानेच बोलावयास स रूवात केली. 

आपल्ह्या मानहसक अडचिी (conscientious objections) याचं्या डोक्यात हिरतील की नाही व आपिासं त्या 
नीटपिे माडंता येतील की नाही, यासबंंधीच हतला अहवश्वास वाटत होता. "ज्या लर्गनातं पैिाच्या देवघेवीला 
महत्त्व येते ती लर्गनं मला वधूच्या व वराच्या दोघाचं्याही दृष्टीने अपमानास्पद-नव्हे लज्जास्पद वाटतात! पैिाच्या 
जोरावर खपहवली जािारी म लगी आहि पैिाच्या लोभानं वा लाभानं स्वतःला उपलब्ध करून देिारा म लगा, 
या दोघाचंंही स्थान मािसातं नसून बाजारच्या मालात आहे. िथम हवकाऊ माल म्हिनू एकमेकापं ढे उभे राहून, 
पैसा च कता झाल्ह्यावर हृदयाच्या गाठी सोडण्याच्या तयारीला लागिारे वधूवर एक योगी तरी असले पाहहजेत, 
नाही तर पके्क बाजारी तरी असले पाहहजेत!" 

 



 अनुक्रमणिका 

'या म लीचे स्थान बाजारात नसले, तरी प स्तकी जगात आहे!' असे माझ्या मनात आल्ह्याखेरीज राहहले 
नाही. िेमहववाहाची गोष्ट एक वळे वगेळी, पि त्यस्थानंी ठरवनू होिारे हववाह देण्याघेण्याच्या बोलण्याखेरीज 
कसे होिार, हे मला समजेना. लकबह ना 'लर्गनाचे बालिे म्हिजे देण्याघेण्याचे बोलिे' हा माझा दीघनकालीन 
समज माझ्या डोक्यातून हनघेना. उलट, लर्गनात पैिाची बोलिी करिाऱ्या मािसाची मूल्ह्ये हववाहसंबधंाला 
तन हवक्रयाच्या पातळीवर आितात, हे आपले मत ती म लगी संतापाने पि अडखळत अडखळत माडंीत होती. 

 
हववाहाला बनाडन िॉने 'licensed prostitution' (समाजाच्या परवान्याखाली चाललेला तन हवक्रय) हे 

भयंकर नाव हदले आहे ही गोष्ट, इंग्रजी वाचन बेताचेच असलेल्ह्या त्या म लीला माहीत नसली तरी, माझ्या 
मनात मात् आल्ह्याहिवाय राहहली नाही!  

 
पि हववाहसबंंधावर आिखीही एका बाजूने आर्मथक व्यवहाराची िाया पडलेली आहे. म लाला जिी 

चागंली नोकरी, तसे म लीला चागंले स्थळ. ती हतची जन्माची भाकरी आहे, अिी समजूत सवन समाजात हदसून 
येते. मग तो पािंात्य समाज असो की पौवात्य समाज असो, "For a woman marriage is a career."(स्त्रीच्या 
दृष्टीने हववाह म्हिजे चहरताथाचे साधन वा एक मानाचा पेिा होय.) असे बनाडन िॉ यानेच म्हटले आहे. पि मग 
व्यवसायवतं स्त्रीयानंी अथवा 'career women' नी हववाह कोित्या भहूमकेवरून करायचा? त्याचं्या कतृनत्वाला 
त्याचं्या नोकरीत वा स्वतंत् व्यवसायात उत्तम वाव असतोच. एखादी लेडी डॉक्टर, स्त्री िोफेसर लकवा 
म ख्याध्याहपका जीवनात कतृनत्वाचे एकमेव के्षत् म्हिून हववाह करीत नाही, उपजीहवकेकहरता तर नाहीच नाही. 
अथात् व्यवसायवतं हस्त्रयाचंा हववाहाकडे पाहण्याचा दृहष्टकोन वगेळा असिे िक्य आहे. जन्माची भाकरी अथवा 
िहतष्ठा हमळहवण्याचे एक साधन म्हिून त्या हववाहाकडे पाहात नसतात. भाकरी, िहतष्ठा, मानाचे काम ही हतन्ही 
त्यानंा आधीच लाभलेली असतात. लर्गनाने हस्त्रयानंा (प रुर्षापेंक्षा) ज्या 'जादा' गोष्टी हमळतात त्याचंी अपेक्षा 
नसूनही ज्या हस्त्रया लर्गन करतात त्याचें हववाहच एका अथाने 'ि द्ध हववाह' म्हिता येतील! अथात् ही थोडी 
चमत्काहरक कल्ह्पना मला त्या म लीच्या हवहचत् आके्षपाचंा हवचार करीत असतानाच स चली. 

 
चागंली िहतष्ठेची नोकरी वा आवडती कला हस्तगत असूनही ज्या हस्त्रया हववाह करतात, त्याचंा 

हववाहातील हेतू कोिता? अथात्, सनातनी लोक असोत की आध हनक लोक असोत, माझ्या या िश्नाला 
खासच हसतील! आहि म्हितील—"अहो, अिा हस्त्रया लर्गन किाकरता करतात एवढेही त म्हाला कळू नये? 
म ले हवी असतात म्हिून!"  

 
या रुक्ष लोकाचं्या या थोड्यािा चावट उत्तराला हततकेच चावट ित्य त्तर देिे अिक्य नाही; पि 

सौंदयनवादी लोक व द्रव्यवादी लोक या दोघानंीही केवळ आपल्ह्या तकन टानंी आहि तरंगानंी स्त्रीमनाची परस्पर 
हचरफाड करण्यापेक्षा वस्त च्स्थती पाहिे अहधक चागंले. 'हववाहाचा हेतू िजा होय' हा हनष्ट्कर्षन िास्त्रकारानंा 
मागाहून काढता येत असला तरी, म ळात स्त्री-प रुर्ष म लाच्या अपेके्षने एकमेकाकंडे ओढले जात नसतात! 
एकमेकाचं्या आकर्षनिानेच ते एकत् येतात. 

 
या आकर्षनिाचा फायदा घेऊन िास्त्रकार आहि वडीलधारी मािसे आकर्षनिाच्या एहंजनाला पसैा आहि 

िहतष्ठा यासंारखे मालगाडीचे डबे जोडतात, एवढेच काय ते! 'लर्गन म्हिजे जन्माची भाकरी', 'नवरा म्हिजे 
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जन्माचा मालक' वा 'एंप्लॉयर' या कल्ह्पनातं 'कहरअर व मेन' ना अथवा व्यवसायवतं हस्त्रयानंा फारसा अथन वाटत 
नाही. याचा पहरिाम म्हिजे त्याचंी हनवडीची दृष्टी मलूतःच बदलते. जो आपल्ह्यापेक्षा हिक्षिाने, दजाने, 
द्रव्याजननाने व वयाने मोठा असेल तोच 'नवरा' होण्याला पात्, ही कल्ह्पना त्या गृहीत धरिार नाहीत. 
कोित्याही एका ग िाम ळे लकवा एकंदरीत आकर्षनक स्वभावाम ळे जो त्यानंा जन्माच्या सहवासाला हवासा 
वाटेल, त्याच्यािीच अिा हस्त्रया हववाह करतील. अिा हववाहाची आपल्ह्याकडेही काही उदाहरिे आहेत. 
त्यातंले िहसद्ध उदाहरि म्हिजे श्री. बालगधंवन याचं्या हववाहाचे. अिा हववाहात तारुण्य, द्रव्याजनन इत्यादी 
गोष्टी साफ-साफ गौि ठरहवलेल्ह्या हदसतील!  

 
पि पािंात्य देिातं असे हववाह या ितकातच नव्हे, तर गेल्ह्या ितकातही झालेले आहेत. सवांत 

आिंयनकारक उदाहरि म्हिजे होहमओपॅथीचा जनक िख्यात डॉ. हानेमान याचे. हानेमान ऐिी वर्षांचे असता, 
एका पस्तीस वर्षांच्या श्रीमान फ्रें च क माहरकेने केवळ एका हविान् सिंोधकाच्या आय ष्ट्यात त्याचा मददगार 
होण्याच्याच दृष्टीने त्याच्यािी हववाह केला. त्यानंतरची नऊ वर्ष ेडॉ. हानेमानच्या आय ष्ट्यातील सवांत स खाची 
गेली असे त्याचे चहरत्कारच आवजूनन सागंतात!  

 
हववाह म्हिजे 'खाण्याहपण्याची आहि िजा होण्याची जेथे सोय आहे अिा दाविीला एक परावलंबी 

गाय नेऊन बाधंिे' हा अथन िौढ आहि स्वावलंबी हस्त्रयाचं्या बाबतीत हटकत नाही, एवढेच यावरून हदसते.  
 
आपल्ह्याकडे अद्याप इतकी ध्येयवादी लर्गने हदसत नसली तरी, आईबापाचं्या पैिाकंडे पाहून होिारी 

लर्गने काही हस्त्रयानंा तरी आज हास्यास्पद वाटू लागली आहेत, हेच माझ्या हमत्कन्येच्या त्या हवहचत् अटीवरून 
हदसून येत नाही का? 

 
केसरी (सहज संवाद), 

३० जानेवारी १९६६, पृ. ४. 
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७ 
 

माझ्या दृणिकोनातून 
 

माझे 'बायका' हे प स्तक अमरावतीच्या एका िकािकाने िहसद्ध केल्ह्याला आता चार वर्ष े झाली 
असतील. त्यावर 'फार टीका झाली' असे मी म्हित नाही. उलट 'कमी टीका झाली' असेच मी म्हितो. परंत  
याचा अथन त्यातील हवचाराचें स्वागत झाले, म्हिून टीका बेताची झाली असेही मी मानीत नाही. कारि मला 
भेटिाऱ्या वाचकातं 'बायका' या प स्तकावर गरम झालेले वाचकच मला अहधक भेटतात आहि त्या गरम 
मंडळीत हस्त्रया अहधक असतात. काही आपला राग पत्ाने कळहवतात, काही अमरावती-नागपूरसारख्या 
दूरच्या िहरातूंन प ण्यास आल्ह्यास म द्दाम आधी पत् हलहून माझ्यािी कडाक्याचा वाद करून आपली नाराजी 
माझ्यापयंत पोहचहवतात. त्या मानाने लेख वा परीक्षि हलहून आपला हवरोध जाहीर करिाराचंी संख्याच उलट 
कमी आहे! 

  
टीकेला उत्तर देण्याची मला आवश्यकता भासली नाही. याला कारि काही नाही. 

'नवसािंदाहयकािमािे टीकेसंबंधी उद्धट दंभ' अथवा 'पोज' हे मात् खास नव्हे. कारि मी हाडाचा िचारक 
अथवा 'हमिनरी' आहे! आहि उद्धट बनिे, -हविरे्षतः उद्धटपिाचे मौन!-िचारकाला कधीच परवडत नाही. 
पि माझे टीकाकार जर माझे प स्तक-हविरे्षतः त्याची िस्तावना प न्हा वाचतील तर, त्यानंा 'आपल्ह्या आके्षपानंा 
जागा नाही' असे आढळून येईल आहि तरीही आजच्यासारख्या वगेळ्या िसंगी वगेळ्या माध्यमातून मी 
'हस्त्रयासबंंधीचा माझा दृहष्टकोन' माडंला तर, त्यात काहीच नवा िकाि पडिार नाही असे नव्हे. 

 
पहहली गोष्ट म्हिजे मन ष्ट्याचा 'स्त्रीहवर्षयक' दृहष्टकोन एक असू िकेल, आहि 'आजच्या स्त्रीसंबधंी' 

त्याचा दृहष्टकोन वगेळा असू िकेल, हे फारच थोड्या वाचकानंी लक्षात घेतले आहे असे मला हदसले. याला 
कारि कदाहचत् हे असेल की, मला भेटलेले वाचक बह धा 'प रोगामी' जातीपैकी होते आहि या जातीइतकी 
मागासलेली जात माझ्या तरी पाहाण्यात नाही! 

 
थोडक्यात व एकदम सागंायचे तर, मला हस्त्रयासंंबधंी आत्यंहतक आदर आहे; पि आध हनक स्त्रीसंबधंी 

मात् हततका हनभळे नाही. पि एखाद्या मन ष्ट्याने आध हनक हस्त्रयाचं्या गतान गहतक वृत्तीसंबधंी नापसंती दिनहवली 
की तो अहखल स्त्रीजातीचा हवरोधक आहे असा समज आहि ओरडा करिे हकत्येकानंा सोयीचे जाते. 
उदाहरिाथन, माझ्या प स्तकाच्या मथळ्याबद्दलच प ष्ट्कळ स्त्री-प रुर्षानंी तक्रार केली. मथळ्यापासूनच स्त्रीहवर्षयक 
अनादर व्यक्त होतो असे त्याचें म्हििे. यासंबधंात समंजस स्त्रीयानंा मला एवढेच सागंावयाचे आहे की, घरग ती 
मराठीपासून ज्याची फारकत झाली आहे आहि जे वतनमानपत्ी भारे्षचे दास आहेत त्याचं्या भारे्षचे हनयम त्यानंी 
ित्येक लेखकाला लाव ू नयेत. 'बायकामंडळींसमोर धूम्रपान करू नये', 'त्याच्या घरी कोिी बायकोमािसू 
नाही', 'बायकाचंी पंगत' हे सवन िब्दियोग अस्सल आहि घरंदाज मराठीत मोडतात व त्यात अस्सल हस्त्रयानंा 
अपमानाचा वासही येत नाही. अथात् बायकाम लाचं्या घरात वाढलेले वाचक आहि वतनमानपत्ावंर पोसलेले 
वाचक हा भेद येथे मी केलेला आहे! आता इंग्रजीतून उसना घेतलेला आदर आहि उसनी घेतलेली भार्षा पाहा. 
काही वर्षांपूवी प ण्याच्या वृत्तपत्ात वाचलेली एक वाता आठवते: 'काल रोजी येथील गिपती चौकात चार 
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मागंगारोडी महहलानंी एका सदृ्गहस्थाचे हरस्टवॉच लाबंहवले!' सारािं, 'बायका' िब्द अनादरवाचक आहे आहि 
'महहला' िब्द आदरवाचक ही कल्ह्पना अवास्तव आहे.  

 
पि मथळ्यासंबधंीचा हा िश्न सोडला तरी, माझ्या स्त्रीहवर्षयक आदराचा िश्न उरतोच. मला तो का 

आहे एवढेच येथे सागंतो. कोिाही प रुर्षाला जर कोिती गोष्ट सवांत अवघड जात असेल तर ते म्हिजे, 
अहंकें हद्रतता सोडून काम करिे. स्वाथनत्याग करतानाही तो अहंकाराने स्वाथनत्याग करील. ज्ञान, पराक्रम, 
कला या गोष्टी प ष्ट्कळ प रुर्षानंी संपादन केलेल्ह्या आढळतात. तथाहप, 'अहमच्स्म' हा त्या सवांचा आधारस्तंभ 
असतो. उलट, सामान्यातली सामान्य स्त्रीदेखील, तो सहज सोडू िकते. नव्हे तो आपि सोडला आहे हेदेखील 
हतच्या ध्यानात येत नाही. याबाबतीत स्त्री ही प रुर्षापेक्षा जन्मतःच श्रेष्ठ आहे. स्त्रीसंबधंीच्या माझ्या आदराचे हे 
एक म ख्य कारि आहे. 

  
 द सरे कारि म्हिजे सामान्य स्त्रीदेखील समाजात सौंदयन आहि आनंद याची वाढ करीत असते. 

कृहत्म पािंात्य रंगरंगोटी करून क्लबमध्ये लकवा हथएटरमध्ये जािारी स्त्रीच काय ती समाजाच्या आनंदात भर 
घालते असे नव्हे, तर नऊवारी नेसून संसारात राबिारी वा देवाला जािारी स्त्रीदेखील प रुर्षापेक्षा अहधक 
नीटनेटकी आहि आनंदी असते. अहंकाराम ळे प रुर्ष जसा सहज महत्त्वाकाकं्षी बनतो तसाच तो सहज हताि 
आहि द म नखलेलाही बनतो. पि स्त्री साध्या गोष्टींनी आनंहदत होते, कष्टानंा भीत नाही ; वाधनक्यातही हौस आहि 
कौत क या भावनानंा पारखी होत नाही. िोपेनहौरसारख्या स्त्रीिेष्ट्ट्यालाही "She is known for her high 
spirits." ('उल्ह्हास हे हतचे एक वैहिष्ट्ट्य म्हिून िहसद्ध आहे.') असे नमूद कराव ेलागले आहे. 

 
सारािं, केवळ व्यक्तीचा नव्हे तर समाजाचा ससंारही स्त्रीच्या त्यागावर आहि उत्साहावर चाललेला 

आहेसे हदसेल. पि स्त्रीच्या या ग िामं ळे व स्वभावधमाम ळेच हतच्या जीवनाला आहि कतृनत्वाला सामान्यपिे 
काही मयादा पडतात. क िाकरता तरी घर सजहविे, क िाकरता तरी जगिे हा हतचा स्वभाव असल्ह्याने कोिी 
ना कोिी िेमाचे ग्राहक (recipients), सेवचेे ग्राहक हतला सदैव घट्ट धरून ठेवाव ेलागतात. नवरा आहि म ले हे 
हतच्या िेमाचे आहि सेवाि श्ररेू्षचे िम ख ग्राहक होत. प रुर्ष अरेरावी असतो म्हिून नव्हे, म ले अजाि, परावलंबी 
असतात म्हिनू नव्हे, तर स्त्रीच्या पोटात िेमाचा द दनम्य साठा असतो म्हिून स्त्री द सऱ्याकहरता हसतम खाने 
खपत असते.  

 
 अथात् हा मी स्वभाव म्हिून साहंगतला. जगात स्वभावाला आहि सहजतेला नेहमीच वाव असेल असे 

नव्हे. स्त्रीच्या सेवािधान, त्यागिधान जीवनाला खरा िहतसाद कोिता? त्याचं्याबद्दल कृतज्ञता आहि अहभज्ञता 
बाळगिे. पि आपि प रुर्ष प ष्ट्कळदा स्त्रीचा त्याग ही आपली वहडलार्मजत हमरास समजून चालतो आहि 
त्याचं्यािी कधी लाडावलेल्ह्या मखून म लासारखे वागतो, तर कधी कृतघ्न उनाड मािसासारखे वागतो. या 
वृत्तीम ळे प ष्ट्कळदा हस्त्रयाचंा िळही होतो. पि यावर इलाज हस्त्रयानंा प रुर्षािंमािे राठ, ऐदी आहि उनाड 
बनहविे हा एकच आहे, असे नव्हे. त्यानंा (हक्काकहरता) भाडंखोर आहि कजाग बनहविे हाही नव्हे, तर 
प रूर्षानंा अहधक दाहक्षण्य, अहभज्ञता आहि कृतज्ञता हिकहविे हा होय. हस्त्रया प रुर्षाचं्या बरोबरीने कोितेही 
काम वा पराक्रम करू िकतील याबद्दल कधीच िकंा िदर्मित केलेली नाही. जे जे प रुर्ष करून दाखवतात, ते 
ते स्त्री करून दाखवील ; स्त्री जे जे करून दाखहवते ते मात् प रुर्ष करून दाखव ूिकिार नाही. सामाहजक 
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िगती, उद्योग आहि सरंक्षि याकंहरता प रुर्षाच्या िक्तीचा आहि अहंकाराचा उपयोग आहे. सामाहजक स्थैयन, 
सभ्यता आहि िसन्नता याकहरता स्त्रीच्या त्यागमय आहि सहज िसन्न वृत्तीचीच आवश्यकता आहे.  

 
पि आज आपि करीत आहोत काय? स्त्री जी भहूमका िातंपिे पि नैसर्मगक समाधानाने वठहवते ती 

वठहवण्यात 'पराक्रम' नाही, अथात् आनंद व कतृनत्वही नाही अिी प रुर्षी कल्ह्पना आपि हस्त्रयाचं्या डोक्यात 
भरवीत आहोत. कतृनत्वाची आहि साथनकतेची ही ढोबळ जाहहरातबाज आहि बहहम नख कल्ह्पना आजच्या बहहम नख 
आहि पहिंमाहभम ख जमान्याला साजेिीच आहे! प रुर्षाचं्या के्षत्ात म्हिजे स्पधा आहि परदास्य याचं्या के्षत्ात 
हिरिे म्हिजेच िगती आहि स्वातंत्रय ही कल्ह्पना भ्ामक आहे, हे अनेक हस्त्रयानंा आज स्पधेच्या बाजारी जगाचा 
अन भव घेतल्ह्यावर कळून येत आहे. घराबाहेर पडिारी 'नवी स्त्री' आज जागजागी हदसत आहे. पि घराचे व 
गृहहिीचे महत्त्व ओळखून स्वतःच्या घरात कृतज्ञतेने आहि दाहक्षण्याने वागिारा 'नवा प रुर्ष' मात् अद्याप 
जन्माला आलेला नाही. आहि द दैवाची गोष्ट म्हिजे तथाकहथत प रोगामी हस्त्रयाचं्या गोटातूंनही 'नव्या प रुर्षा'ची 
मागिी नाही! 'घराबाहेर न पडलेल्ह्या' स्त्रीची मूक आहि साहत्त्वक समाजसेवा ओळखून स्वगृहातच स्त्रीदाहक्षण्य, 
कृतज्ञता, मूक सहकायन दाखहविाऱ्या प रुर्षापेक्षा आहि खोट्या समानतेची साद घालून घराबाहेर बोलाविाऱ्या 
व घराबाहेरच दाहक्षण्य दाखहविाऱ्या उथळ प रुर्षाचीच अद्याप मागिी करीत आहेत. सारािं, प रुर्षाची ढोबळ 
आहि तोंडाळ भहूमका वठहवण्याकहरता पदर कसून उभी ठाकलेली स्त्री ही खरी 'नवी स्त्री' नसून, स्वतःची 
हनःिब्द, िातं आहि संसारिेमी भहूमकाच श्रेष्ठ मानिारी आहि हतचे श्रेष्ठत्व मानिाऱ्या 'नवप रुर्षाची' ची मागिी 
करिारी स्त्री ही खरी नवी स्त्री होय.  

 
राहता राहहला िश्न अपवादभतू हस्त्रयांचा. काही हस्त्रया हवद्याव्यासंग, संिोधन, लेखन यातं रममाि 

होतील. काही सावनजहनक प ढारी वा लढवय्याही होतील तर काही कलेच्या के्षत्ातील नैप ण्याम ळे गाहयका, 
नटी वा नर्मतका होतील. यातंील सवनच के्षते् सारखी असून सवनच गृहहिीधमाला हवरोधी आहेत अिी कल्ह्पना 
करून घेण्याचे कारि नाही. अत्यंत सनातनी हस्त्रयानंीही राज्यकारभार व सेनानायकत्व वा संस्थाचालकत्व 
केल्ह्याची उदाहिरिे ज न्या नव्या इहतहासात आहेत. देवी अहहल्ह्याबाई (होळकरीि) कमालीची धार्ममक 
असूनही राज्याचा कारभार, परराज्यािी म त्सदे्दहगरी आहि सैन्याच्या हालचाली चालव ू िकत असे. अथात् 
प रुर्षािी स्पधा करण्याकहरता नव्हे, तर प रुर्षाची हरकामी जागा भरून काढण्याकहरताच हतने या उलाढालीच्या 
आय ष्ट्यात पाऊल टाकले. झािीच्या रािीचा हदवसातील बह तेक काळ धार्ममक कृत्यातंच जात असे. हतने 
अत लनीय िौयन गाजहवले तेव्हा ती केवळ बावीस वर्षांची म्हिजे हॉस्टेलमध्ये राहून एम.ए.चा अभ्यास 
करिाऱ्या आजच्या म लीच्या वयाची होती. आज मराठी म ली हनवाहसत पजंाब्याचें अंधान करि म्हिून जो 
पोिाख करतात त्यापेक्षाही 'प रोगामी' पोिाख (पठािी फेटा, हवजार, इ.) ती दरबाराप रता करीत असे, तर 
बाकीचा वळे ि भ् मलमलीचे पातळ, डोक्यावरूनच पदर या वरे्षात िायः देवघरात बसून काढीत असे. आजही 
सवनस्वी धार्ममक वृत्तीच्या असून राजकारिात भाग घेिाऱ्या, िहसद्धी टाळून संस्था चालहविाऱ्या हस्त्रया 
बृहन्महाराष्ट्रात कोठे हदसून येतात. पि हस्त्रयाचं्या प रुर्षी कतृनत्वाला वाव देिे वगेळे आहि 'कतृनत्व' म्हटले की 
काय ते प रुर्षाचं्या के्षत्ातच, अिी कल्ह्पना करिे वगेळे. उलाढाली व लढाया याचंा अंहतम हेतू िातं, हनवेध 
गृयजीवन हाच असतो. गयृजीवनाला त च्ि लेखिारी हवचारसरिी सागंनू जे लोक प्लॅटफॉमन गाजहवतात 
त्यानंा राजकीय पराक्रम वा सामाहजक कतृनत्व याचें अहंतम उहद्दष्टच कळलेले नसते. लढाईचे उहद्दष्ट स संस्कृत 
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समाजाला िातंता हमळवनू देिे हे असते. प रुर्षी कतनबगारीची सफलता, चार लभतींच्या आत िातंपिे गृहहिीची 
कतनव्ये करिाऱ्या स्त्रीच्या ससंारस खात असते. 

 
माझ्या स्त्रीहवर्षयक दृष्टीकोनातील एका भागासंबधंी काही भहगनींनी साफ च कीचा ग्रह का करून घ्यावा 

हे मात् मला कळत नाही. माझ्या 'बायका' या प स्तकात, मी 'society women' अथवा 'समाजयोहर्षता' म्हिून 
ज्यानंा म्हिता येईल त्याचंी भहूमका गृहहिीच्या भहूमकेला हवरोधी असल्ह्याने ते दोन वगेळे वगन असावते असे 
स चहवले आहे. पािंात्य देिातं 'सोसायटी हवमेन' म्हिून ज्याचंा उल्लखे होतो त्याचें जीवन आपल्ह्या 
पहरच्स्थतीतील गृहहिीजीवनािी ज ळण्यासारखे नाही हे उघड आहे. हिवाय, सामाहजक आकर्षनिलबदू बनिे, 
फॅिनचे नेतृत्व करिे, अनेक प रुर्षाचं्या आकर्षनिाचा हवर्षय होिे हे ज्या हस्त्रयाचें हविरे्ष म्हिून मानले जातात 
त्याचंा वगन सवनस्वी स्वतंत् करण्यात समाजाची आहि त्याचंी स्वतःचीही सोयच आहे. कला, संभार्षिचात यन व 
सावनजहनक हठकािचे आदराहतथ्य याच ग िाचंी ज्याचं्याकडून अपेक्षा आहे अिा हस्त्रयाचंा वगन िाचीन ग्रीसमध्ये 
वगेळा होता व अवाचीन जपानमध्ये वेगळा आहे. याचाही मी या संदभात माझ्या प स्तकात हनदेि केला आहे. 
पि प ण्याकडील एका पदवीधर स्त्रीने आपल्ह्या डोक्यातून एक हवहचत् कल्ह्पना काढून म ंबईच्या 'वसंत'मध्ये 
यासबंंधात बराच रोर्ष व्यक्त केला आहे. या भहगनीचे म्हििे असे की, ज्या हस्त्रया काही ध्येयवादाने अहववाहहत 
राहतात त्यानंी 'society women' ची भहूमका वठवावी असे मी म्हित आहे. अथात् माझ्या प स्तकातील 
'सासं्कृहतक सौंदयन आहि हस्त्रया' हे िकरि पाहहल्ह्यास अहववाहहत राहिाऱ्या हस्त्रयानंा मी कोिताही उपदेि 
केलेला नाही असे हदसून येईल. नाट्यनृत्यादी कलाचंा व्यवसाय करिाऱ्या हस्त्रया आहि गृहहिी याचें वगन वगेळे 
असावते एवढेच मी स चहवले आहे. तसेच, ध्येयवादाम ळे असो की वैयहक्तक अडचिींनी असो-आजन्म 
अहववाहहत राहिाऱ्या हस्त्रया आहि नाट्यनृत्यादी कलाचंा व्यवसाय करिाऱ्या हस्त्रया याचें वगन वगेळे असावते, 
असेही मी म्हिेन. यात गृहहिींचा आहि क माहरकाचंा मी गौरवच करीत आहे.  

 
हस्त्रयाचं्या विेभरेू्षसंबधंीही मी माझ्या प स्तकात व अन्यत् हलहहले आहे. त्याचंाही हवपयास केलेला मी 

पाहहला आहे. हस्त्रयानंी स ंदर पोर्षाख करू नये असे मी कधीच म्हटलेले नाही. पि स ंदर नसलेले विेभरेू्षचे 
िकार हस्त्रया जेव्हा केवळ 'नव'े आहि 'पािंात्य' एवढ्याच कारिास्तव उचलतात तेव्हा मी विेसौंदयाखातर 
त्याच्यावर कडक टीका करतो. माझे स्त्रीसौंदयाबद्दलचे हवचार दोन वर्षांपूवीच्या 'मनोहर' माहसकाच्या हदवाळी 
अंकात िहसद्ध झालेले आहेत. केिकलाप हा हस्त्रयाचंा सौंदयाचा एक िम ख भाग आहे हे क िालाही मान्य 
होईल. पि आध हनकतेच्या पािंात्य-सदृितेच्या वा सोयीच्या नावावर आमच्या हस्त्रया हे सवनमान्य सौंदयांग 
कापून हफरू लागल्ह्या तर त्यानंा क िीही वडे्यातच काढील. (अथात् येथे हस्त्रयाचंा दृहष्टकोन व प रुर्षाचंा 
दृहष्टकोन असा िश्नच नाही. िकेडा नव्याण्िव हस्त्रया व प रुर्ष याचें यात मतैक्यच असिार.) 

 
पि माझ्यासारख्या सौंदयनवाद्याने अिा क रूप फॅिनवर टीका केली व त्याबद्दलही त्याच्यावर कोिी 

स्त्रीिेर्षाचा आरोप केला तर, त्यात समंजसपिाचा भाग नाही हे उघड आहे.  
 
 'हस्त्रयाचंा पोर्षाख हा प रुर्षाचंा हवर्षयच नाही', असाही य हक्तवाद काही स्त्रीप रुर्ष माझ्या स्त्रीहवर्षयक 

हवचारावंर टीका करताना करतात. अथात्न हे मत साफ वडेपटपिाचे आहे. कारि हस्त्रयाचंा पोर्षाख 
म ख्यत्वकेरून प रुर्षाचें मत चागंले व्हाव ेम्हिून आहे व प रुर्षाचंा पोर्षाख हस्त्रयाचें मन आपिाहंवर्षयी चागंले व्हाव े



 अनुक्रमणिका 

म्हिून आहे असे मी मानतो. 'स्त्री आहि प रुर्ष हे दोन िािी वगेळ्या आहि सवनस्वी असंबद्ध जगात राहात आहेत' 
हे मत वडेपट स्वातंत्रयवाद्याखेरीज क िी माडंीलसे वाटत नाही. हस्त्रयाचंी हनसगातील भहूमका लक्षात घेऊनच 
त्याचें समाजातील स्थान असाव ेव प रुर्षानंी केवळ नैसर्मगक अन कूलते (advantages) च्या जोरावर हस्त्रयानंा 
त च्ि लेखू नये आहि त्याचं्या सौम्यतेचा व त्यागीपिाचा गैरफायदा घेऊ नये, हा माझ्या या संबधंातील 
हवचारसरिीचा गाभा होय. माझे प स्तक स ब द्धपिे व अहवकृत मनाने वाचिाऱ्या अनेक हस्त्रयानंा माझे हे मत 
मान्य झाल्ह्याचे मला माहीत आहे.  

 
सारािं, हा वाद 'स्त्री हवरुद्ध प रुर्ष' असा नसून, 'वडे्या भहगनी हवरुद्ध िहाण्या भहगनी' असा आहे. माझे 

प स्तक मात् मी दोघानंाही अपनि केल्ह्याचे हदसेल! 
 

वैहिष्ट्ट्य, 
एहिल १९६६, पृ. (?).  
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८ 
 

णस्त्रयांच्या नोकऱ्या : आिखी एक दृणिकोन  
 
रेहडओवरील पहरसंवादाचे जे आवडते हवर्षय आहेत त्यातला हा िम ख आहे. मी स्वतःच या 

हवर्षयावरील पहरसंवादात म बंई आहि प िे रेहडओवरून हनदान अधा डझन वळेा तरी भाग घेतला असेल. 
'हस्त्रयानंी नोकऱ्या कराव्यात की करू नयेत!' या ज न्याच िश्नाभोवती या चचा अद्याप घोटाळत असतात! पि 
आधीच हजारो स हिहक्षत हस्त्रया हकरकोळ नोकऱ्यापंासून मोठ्या अहधकाराच्या नोकऱ्यापंयंत सवन तऱ्हाचं्या 
नोकऱ्या करीत आहेत अन् त्या प रुर्षाइंतक्याच जबाबदारीने अन् नैप ण्याने करीत आहेत. 

 
पि म्हिजे याबाबतीत आता हवचार करण्याला जागा लकवा 'िॉब्लेम' उरला नाही, असे मात् नव्हे! 

िथम हस्त्रया कारकून, हिक्षक, वकील, डॉक्टर, िोफेसर, इ. झाल्ह्या तर इकडचा सूयन हतकडे उगवले अिी 
आपि धास्ती घेत होतो. उलट एकदा, मोठमोठ्या ऑहफसातं एकाआड एका ख चीवर बूटपँटऐवजी, गोल 
पातळ आहि अंबाडा पाहण्याची सवय झाल्ह्यावर आपि नोकरीच्या के्षत्ाप रत्या तरी हस्त्रयानंा प रुर्षच मानू 
लागलो आहोत आहि समाजिास्त्राच्या अन् िाहििास्त्राच्या दृष्टीने आपि ही एक घोडचूकच करीत आहोत. 
हस्त्रयानंी नोकऱ्या करण्यात काही तोटा नाही, उलट प ष्ट्कळ फायदेच आहेत. पि नोकरी करिाऱ्या हस्त्रयाही 
हस्त्रयाच आहेत हे हवसरण्यात मात् आपि हस्त्रयानंा नकळत वाईट वागिूक देत आहोत.  

 
आज सामान्य रेहडओवक्त्याचे या हवर्षयावरचे भार्षि आपि ऐकले तर, आपल्ह्याला दोन दृहष्टकोन 

एकमेकाहंवरुद्ध, पि ज नेच-ऐकायला सापडतील. एक पक्ष हस्त्रया प रुर्षापेक्षा कोित्याही बौहद्धक, व्यावसाहयक 
के्षत्ात कमी नाहीत ही ज नीच गोष्ट तावातावाने सागेंल, तर द सरा पक्ष हस्त्रयाचं्या नोकरीपेिातले ज नेच धोके 
प न्हा नव्या भारे्षत सागेंल. स हिहक्षत, स स्वरूप, तरुि हस्त्रयानंी 'बॉस'रूपी परप रुर्षाच्या खोलीत सहीकहरता 
कागद घेऊन उभे राहायचे, वहरष्ठाच्या मेहेरनजरेत आपल्ह्या िहतस्पधी 'कलीग'पेक्षा अहधक भरण्याकहरता 
कामातल्ह्या वाकबगारीपासून बोलण्यातल्ह्या गोडव्यापयंत सवन असे्त्र वापरायची – िे! हस्त्रयाचं्या नोकरीतले 
नाजूक धोके बोलून दाखविारा प रुर्ष क्ष द्र लकवा मागासलेला ठरेल, पि ते नाकारिारा तर आधंळाच म्हिावा 
लागेल! हिवाय, आिखी एक िहसद्ध आके्षप-एका स्त्रीची नोकरी म्हिजे हनदान एका तरी प रुर्षाची बेकारी 
होय!  

 
पि हे तोटे घोकता घोकताच, आज सवन व्यवसायातं-पोलीस खात्यात देखील! हस्त्रयाचंा एवढा भरिा 

होत आहे की, आके्षपकाचं्या आके्षपानंी रुसण्याइतकं मन नाजूक करून, हस्त्रयानंी एक आठवडा संपावर जायचे 
ठरहवले तर, आपली िासनयंत्िाच कोलमडून पडेल.  

 
 पि म्हिून त्याचं्या व्यावसाहयक जीवनात हवचार करण्यासारखे िश्नच उरलेले नाहीत ही कल्ह्पना 

मात् हततकीच वडेेपिाची आहे. हिक्षिात आहि व्यवसायात आपि आज समान हक्काच्या पोपटपचंीम ळे 
हनसगनहनर्ममत (स्त्री-प रुर्ष) भेद मानीत नसल्ह्याने प रुर्षाचें हाल होत नाहीत. पि हस्त्रयाचें मात् हाल होत आहेत. 
(स्त्रीच्या िरीररचनेम ळेच होिाऱ्या नाजूक क चंबिेचा उच्चार मी संकोचाम ळे तूतन टाळतो.) परंत  स्त्री 
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द्रव्याजननाला पात् आहे असे समजण्याइतका प ढारलेला प रुर्ष, 'फ लटाईम' नोकरी करिाऱ्या स्त्रीला त्याच्या 
जोडीला फ लटाईम घरकामही करण्याइतकी खंबीर समजू लागला आहे! काही घरकामे यंत्ाने अन् िहरी 
सोयींनी होऊ लागली तरीही, नोकरी करिारा प रुर्ष घरी काय करतो आहि नोकरी करिारी स्त्री घरी काय 
करते याची डायरी डोळे उघडिारी ठरेल. हा द हेरी ताि पत्करून प रुर्षाच्या बरोबरीचे ठरण्याचा मान हस्त्रयानंा 
थोडा महागातच पडत आहे, असे मला वाटते. 

 
याला इलाज हस्त्रयानंी प न्हा स्वयंपाकघरात कोंडून घेिे हा नव्हे, तर आमच्या कचेऱ्यानंी, 

हिक्षिसंस्थानंी आहि इतर सवनच व्यवसायानंी स्त्री ही प रुर्षापेक्षा कमी नाही, हे जसे आतापयंत हिकून घेतले 
तसे आता 'स्त्री म्हिजे प रुर्ष नव्हे' हे हिकण्याची वळे आली आहे! तसेच, हस्त्रया चोवीस तासाचं्याच हदवसात 
दोन साहेबाचंी नोकरी करण्याची अवघड सकन स फार काळ करू िकिार नाहीत, हेही समाजाने लक्षात 
घ्यायला हव!े' हे सगळं सागंिं ठीक आहे, पि याच्यावर इलाज काय? इलाज मी तरी एकदम 'मूले क ठार' या 
जातीचा म्हिजे 'radical' स चवीन.  

 
हस्त्रयाचें कामाचे तास प रुर्षाचं्यापेक्षा वगेळे आहि कमी ठेवले तरच त्याचंी ही क त्तरओढ संपेल. सकाळी 

साडेनऊच्या आत नवऱ्याचं जेवि, म लाचंी जेवि,ं मधल्ह्या वळेचे डबे हे सगळं संपवनू, घाईघाईनं जेवनू स पारी 
चघळीत बसस्टॉप गाठिारी, अन् ऑहफस संपल्ह्याचा गजर कानी पडल्ह्याबरोबर परत बसस्टॉप गाठिाऱ्या 
क ं भमेळ्यात प रुर्षाचं्या बरोबरीनं धावत स टिारी स्त्री, डोळ्याप ढे आिा! म्हिजे मी काय म्हितो ते समजेल. 
अन् हिवाय, घरी गेल्ह्यावर प रुर्षाला हसगारेटच्या ध रात समाहधस्थ होण्याइतपत तरी मोकळीक असते, पि स्त्री 
घराच्या कंपाऊंडमध्ये पोहोचण्याच्याही आत, हतचा हतसरा साहेब-िोटा अहवनाि-हतच्यावर रुष्ट होऊन 
सामोरा आलेला असतो!  

 
नोकरी करिाऱ्या हस्त्रयाचं्या म लाचंा िश्न तर इतका अवघड आहे की त्याच्याकडे आपि डोळेझाक 

किी करतो याचं मला नेहमीच आिंयन वाटतं. नोकरी करिाऱ्या हस्त्रयानंा नेिती, अंगावर हपिारी म लं असू 
िकतील ही कल्ह्पनाही आपि जि ूबहहष्ट्कृत समजतो. दोन मािसाचं्या संसारात नोकरी करिारी स्त्री म लाचंी 
काय व्यवस्था लावनू ऑहफसात जात असेल? की घरात क िी म्हातारी सासू, आई, आजी असली तरच या 
हस्त्रया नोकरी करू िकतात? म्हिजे ग्रीक समाजातली कलाहनर्ममती जिी ग लामाचंा स्वतंत् वगन असण्यावरच 
अवलंबून होती, तिी प रुर्षाचं्या बरोबरीनं नोकरी करिारी स्त्री ही आजची 'समान संस्कृती' घरातल्ह्या 
आजीबाईंच्या अच्स्तत्वावरच अवलंबून आहे, असं म्हिाव ं लागेल. म्हिजे ज्या घरात आजीबाई आहेत त्या 
घरातल्ह्या तरुि स्त्रीनेच नोकरी करावी, हा एक नवाच दंडक झाला. पि हा दंडक प रोगामी कसा काय ठरतो 
देव जािे!  

 
पि या अडचिीवरही 'त मचा तोडगा काय तो बोला!' असं लोक मला म्हििारच. क ठलीही व्यवस्था 

अधनवट करिं म्हिजे ि द्ध अधनवटपिा होय, एवढंच माझं याला उत्तर आहे. हगरिीत कामगार हस्त्रयाचं्या 
म लाकंहरता जर 'के्रि' (creche) ची म्हिजे 'बालसंगोपनगृहा' ची व्यवस्था असते, तर तीच व्यवस्था 
सेके्रटहरएट, सेंरल हबच्ल्ह्डंग, हसच्व्हल कोटन, य हनव्हर्मसटी याचं्या ऑहफसात का नसावी? पि मी हे घरी बसून 
लेखात हलहीत आहे, म्हिून बरं! सभेत लकवा ऑहफसच्या स्टाफरूममध्ये सागेंन, तर प रुर्षच काय, हस्त्रयास द्धा 
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माझ्या अंगावर धावनू येतील! एम्.ए. झालेल्ह्या हस्त्रयानंी ऑहफसात म लं आिायची! अन् ती सावनजहनक 
पाळण्यात घालून ठेवायची? इश्ि! अय्या! अब्रह्मण्यम्! 

 
ऑहफसात जािाऱ्या हस्त्रयानंा म लं असतात या गोष्टीचा उच्चार करिंदेखील 'un-fashionable' लकवा 

गाढवपिाचं समजलं पाहहजे! मग त्याचें पाळिे उघडपिे हालविं म्हिजे जंगलीपिाच! त्या काय मज राचं्या 
बायका थोड्याच आहेत? 

 
यालाच मी अधनवट दृष्टी आहि अधनवट स धारिा म्हितो! नोकरी करिाऱ्या हस्त्रया हस्त्रयाच आहेत हे 

कबूल करायला आम्हालंा जिू लाज वाटते! 
 

केसरी (सहज संवाद), 
२१ मे १९६७, पृ. ७.  



 अनुक्रमणिका 

९ 
 

स्त्री-णवमोचनाची आजची णदशा 
 

स धारकानंी जेव्हा महाराष्ट्रीय स्त्रीच्या दास्यहवमोचनाचा कायनक्रम हाती घेतला तेव्हा ती कोित्या 
अवस्थेत होती, हे एका िब्दात सांगिं कहठि आहे. ती दास्यात होती म्हिाव,ं तर हजजाबाई, ताराबाई, 
अहहल्ह्याबाई, लक्ष्मीबाई याचं्यासारख्या कतनबगार हस्त्रया डोळ्यापं ढे उभ्या राहातात. ती स्वतंत् होती म्हिाव ंतर 
सासू, नवरा, बाळंतपि याचं्या दडपिानं जेरीला आलेली, स्वतःच्या उंबरठ्याबाहेर पडण्याची वळे आली की 
बावरिारी, अिी अबला डोळ्यापं ढं उभी रहाते. ती अहिहक्षत होती, पि अससं्कृत नव्हती. (हिवाय, त्या 
काळात प रुर्ष तरी क ठं स हिहक्षत होते?) म्हिजे हिक्षिात त्या काळी हस्त्रया प रुर्षाचं्या 'बरोबरीनं' च चालत 
होत्या. हस्त्रयावंर त्या काळी सवांत मोठे दडपि होते ते िील, क लीनता आहि मयादिीलपिा याचं्या हनबधंाच.ं 
आहि या बाबतीत सबंध भारतानेच अहतरेकीचा उच्चाकं गाठला होता यात िकंा नाही. बालहववाहाची चालही 
िीलरक्षिाकरताच होती, असं काही लोक म्हितात. लहानपिीच नवरा करून हदला, म्हिजे म लीचं वाकडं 
पाऊल पडण्याचा संभव नाही, अिी ही हवचारसरिी होती. पि बालहववाहानं हववाहपूवन अनीती टळली, तरी 
हववाहबाय सबंंधाची िक्यता उरतेच, त्याला बालहववाह काय करिार? ते काहीही असो, बालहववाह हे स्त्रीच्या 
परवितेचं आिखी एक कारि होतं. 

 
स धारकानंी स्त्री-हवमोचनाचे जे मागन काढले त्यातं हिक्षि आहि िौढहववाह हे िम ख होते. लकबह ना 

हिक्षि हाच बाकीच्या सवन हवमोचनमागांचा पाया होता. हस्त्रयाचं्या हिक्षिाला मान्यता हमळाली की त्याचंं लर्गनाच ं
वय वाढिारच. लर्गनाचं वय वाढलं की िेमहववाह, आंतरजातीय हववाह, आजन्म अहववाहहत राहाण्याच ं
स्वातंत्रय, इत्यादी गोष्टी आल्ह्याच. आजचं प ढारलेल्ह्या जातींतील स्त्री-जीवन पाहहलं, म्हिजे या सवन 
बाबतींतील स्त्रीस्वातंत्रय च्स्थर झालेलं हदसेल. पि पहहल्ह्या हपढीचे स धारक आज हफरून हजवतं झाले तर, 
त्यानंा याखेरीज इतरही गोष्टी स्त्री-जीवनात हिरलेल्ह्या हदसतील. त्या सवांनाच 'हवमोचन' हे नाव देता येईल 
की नाही कोि जािे! आहि द सरी गोष्ट म्हिजे ज न्या हस्त्रयापेंक्षा आजच्या हस्त्रया हकतीही वगेळ्या हदसत 
असल्ह्या तरी त्याचं ंपरावलंहबत्व अथवा प रुर्षावलंहबत्व कमी झालं आहे की नाही याची िकंाच आहे. हिवाय, 
त्या स्वतंत् झाल्ह्यानं त्याचंा दजा वाढला की कमी झाला हाही िश्नच आहे. 

 
पूवी हस्त्रयानंा स्वातंत्रय नसे, पि मान असे. नजरकैदेत ठेवलेल्ह्या राजबंद्यासारखी त्याचंी च्स्थती असे. 

घरात काय काम कराव ंलागेल तेवढंच. बाकी बाहेरची त्याचंी सवन काम त्याचं्याकहरता कोिीतरी करीत असे. 
िवास असो, िपंचातला बाजारहाट असो, कोटनकचेऱ्याचंी कामे असोत, त्याचंी झळ त्यानंा लागू नये अिी 
तरतूद असे–नव्हे असा जिू ग प्त करारच असे. कोित्याही धकाधकीच्या मामल्ह्यात हस्त्रयानंा तोंडािी देि ं
म्हिजे प रुर्षाची नाम ष्ट्की ठरे. अिा िसंगातूंन हस्त्रयानंा अलगद बाजूला करून आपि प ढं होिं यात प रुर्षाच ं
दाहक्षण्य हदसून येई. ज्या समाजात स्त्रीस्वातंत्रय वाढीला लागलेलं हदसून येतं त्या समाजातून स्त्रीदाहक्षण्य बह धा 
पळ काढताना हदसून येत. आिखीही एका गोष्टीचा हनदेि केला पाहहजे. हस्त्रया स्वतःच सामथ्याची अन् धैयाची 
कामं करू लागल्ह्यावर प रुर्षाचं्या कतृनत्वाला अन् िौयाला स्फूती प रवण्याची त्याचंी पडदानिीन िक्ती कमी 
झाली. स ंदर पि असहाय अिा स्त्रीच्या अब्रकूरता, रक्षिाकरता प रुर्ष जो पराक्रम करी, तो त्याच्याबरोबरीनं 
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समाजात वावरिाऱ्या 'म क्त' स्त्रीकरता तो करील की नाही याची िकंाच आहे. प रुर्षी सद्ग िाचं्या हवकासाकरता 
स्त्री असहायच राहाि ंआवश्यक आहे अस ं हदसून येईल. अथात् स्त्रीच्या असहायतेनं प रुर्षाचें काही द ग निही 
वाढीला लागतात, हे मी हवसरलेलो नाही. स्त्रीच्या सौंदयाम ळं आहि असहायतेम ळं प रुर्षाचंं दाहक्षण्य वाढीला 
लागतं, तसंच त्याचं sadism ही वाढीला लागण्याचा संभव असतो. स्वभावतः स्त्री masochist असते, तर प रुर्ष 
sadist असतो असं मानसिास्त्र सागंतं. (masochist = हिय व्यक्तीकडून िळ करून घेण्यात आनंद मानिारा; 
sadist = हिय व्यक्तीला िळण्यात आनंद मानिारा.) 

 
स्त्री स्वतंत्रय झाली तर ती प रुर्षाची बरोबरी करण्यातच काय तो आनंद मानील, ही स धारकाचंी कल्ह्पना 

त्याचं्या कल्ह्पकतािनू्य तकन टीपिाला साजेिीच होती. स्वातंत्रयाचा उपयोग स्त्री आपल्ह्या िारीहरक आकर्षनिाच ं
(sex appeal चं) भाडंवल करण्याकरताही करू िकेल. ज न्या जमान्यातील स्त्रीच्या विेभरेू्षचे िेक्षक बह धा 
हतच्या आप्तवगातील स्त्री-प रुर्ष असत. आजच्या जमान्यातील स्त्रीच्या विेभरेू्षचे िेक्षक समाजाच्या सवन थरातंील 
परप रुर्ष असतात. आज ज्या हिक्षिानं आहि स्वातंत्रयानं स्त्री िोफेसर, बॅहरस्टर वा एहडटर बनू िकते त्यानंच ती 
'समाजयोहर्षता' अथवा 'society woman' ही बनू िकते. 

 
िहसद्ध हचनी लेखक हलन् य टागं् यानं पािंात्य हस्त्रयाचं्या आजच्या पोर्षाखाकडे पाहून काही गमतीचे 

उद् गार काढले आहेत. आजचं जग-हविरे्षतः पािंात्य जग-अद्यापही प रुर्षाच्या ह कमतीत आहे याचा त्यानं एक 
हवहचत् प रावा हदला आहे. पािंात्य हस्त्रया आपल्ह्या िरीराचा चार-पंचमािं भाग उघडा टाकून हफरतात, याचाच 
अथन, आजच्या जगात प रुर्षाचं्या डोळ्याला अहधक महत्त्व आहे हा नाही का? पि स्त्रीिरीराचं हे फाजील 
अनावरि केवळ व्यक्तीच्या मजीन रूपच होतं असं नव्हे. त्यात कधीकधी 'हबझनेस्'चाही भाग असतो. हलन् 
य टागं् म्हितो, "नाट्य, नृत्य, हचत्पट यासंारख्या कलाचं्या के्षत्ातं फक्त हस्त्रयाचं्याच िरीराचंं िदिनन होत 
असतं, ही गोष्ट आजची कला म ख्यत्वकेरून प रुर्षाचं्या तृप्तीकरता असते हेच हसद्ध करते!" तो प ढे म्हितो-
"The theatre strips to tease, but generally strips the women to tease the men and does not strip 
the men to tease the women." -"िेक्षकाचं्या मनाचा िक्षोभ करण्याकरता नाट्यगृहं िरीर अनावृत 
करण्याचा मागन पत्करतात. पि बह धा हस्त्रयानंा अनावृत करून प रुर्षानंा हखजवलेलंच अहधक आढळतं. प रुर्ष-
नटानंा उघडं करून हस्त्रयानंा िक्ष ब्ध केलेलं क्वहचतच आढळतं!" 

 
स्वामी हववकेानंद नेहमी म्हित की, हस्त्रयाचंं हवमोचन करिं हे प रुर्षाचंं काम नव्हे. स्वातंत्रयाची आहि 

आनंदाची प रुर्षी कल्ह्पना हस्त्रयावंर लादिं म्हिजे प न्हा एक पारतंत्रयच नव्हे का? हस्त्रयानंी प रुर्षाचंी कामं केली 
तरच त्यानंा सन्मान हमळावा, स्वातंत्रय हमळाव,ं अन् त्यानंी ससंार केला तर त्या उपेक्षिीय ठराव्यात, ही प न्हा 
ज न्या प रुर्षाचंीच दृष्टी नव्हे का? हस्त्रयाचें खास ग ि आहि खास कायनके्षत् प रुर्षानंा आदरिीय वाटत असेल तर, 
हस्त्रयानंा प रुर्षासंारखं बनवण्याचा यत्न होिार नाही. त्याचं्या मूळ स्वरूपातच त्यानंा मान हमळेल. लज्जा, 
संकोच, द सऱ्याकरता जगण्यात आनंद, मनाचंी कोमलता हे हस्त्रयाचें ग ि म ळातच आदरिीय आहेत. हस्त्रया 
प रुर्षासंारख्या झाल्ह्या तरच आदरिीय, नाहीतर त्या द बनल आहि केवळ िळण्यालायक (exploit 
करण्यालायक) अिी कल्ह्पना आध हनक काळात रूढ होत आहे. या कल्ह्पनेचा पहरिाम म्हिजे सवन समाजच 
रुक्ष, अहृदय, अरहसक आहि स्वयंकें हद्रत बनिं हा होईल. हस्त्रया हस्त्रयासंारख्या असल्ह्या तर, प रुर्ष त्यानंा 
exploit करू िकतात हे सत्य आहे; पि म्हिून त्यानंा प रुर्षासंारखं बनविं हा मागन नव्हे. लोकिाहीतील 
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व्यहक्तस्वातंत्रयाचा कम्य हनस्ट लोक गैरफायदा घेतात, हे लोकिाहीतील न्यनू होय. पि म्हिून लोकिाही 
राज्यानं ह कमिाही पत्करिं हा त्यावर इलाज होऊ िकेल काय?  

 
स्त्री आहि प रुर्ष यातंला भेद कमी करिं हे काही तथाकहथत क्राहंतवाद्यानंी आपलं उहद्दष्ट बनवलं आहे. 

याचं सवांत हास्यास्पद उदाहरि डॉ. लोहहया याचं्या काही हवचारातं सापडेल. हस्त्रयाचं्या बाबतीत आपि 
भारतीयानंी पाहवत्रय कल्ह्पनेचा अहतरेक केला आहे हा त्याचंा म ख्य आरोप आहे. 'प रुर्षाचं्या जीवनात जर 
एकाहून अहधक िेमसंबधं येऊ िकतात, तर स्त्रीवरच एकहनष्ठचेी सक्ती का? हस्त्रयानंा एक नीती आहि प रुर्षानंा 
द सरी, असं का?' असा लोहहयाचंा िश्न आहे. वैवाहहक नीतीत प रुर्षाचं स्खलन झालं तर ते उपेक्षिीय, अन् 
स्त्रीचं स्खलन मात् अक्षम्य, असं का? हे िश्न लोहहयासारख्या ब हद्धमान् मािसानं हवचारावते हे एक आिंयन 
होय. पि समानतेच्या मृगजळामागं लागलेला ब हद्धमान् मन ष्ट्यही हकती भ्ामक हवचार कवटाळतो ते यावरून 
हदसून येईल. एकदा िेमहववाहाला समाजानं मंज री हदली, की एका स्त्रीच्या जीवनात एकाहून अहधक िेमसंबधं 
घडले तर त्याला मजं री देि ंक्रमिाप्तच आहे. इतकंच नव्हे, तर अिा समाजात क्वहचत् हववाहपूवन गभनधारिा वा 
संतती हीदेखील एक क्षम्य घटना म्हिून मान्य करायला हवी, हे लोहहयाचंं म्हििंही रीतसरच आहे. 
बालहववाहरूपी अनैसर्मगक संस्था टाळायची असेल तर िौढ हववाहातील काही धोकेही पत्करलेच पाहहजेत. 
पि म्हिजे स्त्री-प रुर्षानंा एक वैवाहहक नीती लावावी वा लावि ंिक्य आहे असं नव्हे. 'हववाह' हा एकच िब्द 
स्त्रीच्या व प रुर्षाच्या बाबतीत लोक लावीत असले तरी, हववाहबंधनाचा अथन प रुर्षाच्या बाबतीत जो आहे त्यापेक्षा 
स्त्रीच्या बाबतीत अहधक खोल आहि गंभीर आहे. 'To a woman marriage is career.' असं बनाडन िॉ यानंी 
म्हटलं आहे, त्यात प ष्ट्कळच तथ्य आहे. हिवाय, च्स्थर आहि स रहक्षत ससंारी जीवनाची स्त्रीला प रुर्षाहून अहधक 
गरज असते. हववाहरूपी िृखंलेिी खेळिं हतलाच परवडिारं नसतं. वैवाहहक पाहवत्रय हे हतच्या जीवनात एक 
जोखड नसून ते हतचं एक िकारचं भाडंवल असतं. स्त्रीच्या नैहतकतेला प रुर्षानंी क्ष ल्लक लेखायचं ठरवलं तरी 
हस्त्रयाच नैहतकतेला महत्त्व देतील. आहि याला कारि त्यात त्याचंा व्यावहाहरक फायदा आहे हेच केवळ नव्हे. 
प रुर्षापेक्षा स्त्रीला जसं स्वच्ितेचं वडे अहधक असतं, तसचं पाहवत्रयाचंही वडे अहधक असतं. आपल्ह्या स्त्रीहवर्षयक 
पराक्रमाबद्दल (gallantry बद्दल) वल्ह्गना करिारे प रुर्ष द र्ममळ नाहीत; पि स्वतःच्या हववाहबाय 
िेमसंबंधाबद्दल वल्ह्गना करिारी स्त्री (आपल्ह्या समाजात तरी) िोधूनही सापडिार नाही. अिा च्स्थतीत 
हस्त्रयानंा वगेळी नीती लाविं ही गोष्ट त्याचं्या दृष्टीने अन्यायाची नव्हे तर अहभमानाची आहे. यात हवर्षमता आहे, 
पि स्त्रीला समाजानं अहधक स संस्कृत व अहधक पहवत् मानल्ह्यानंच ती हवर्षमता उत्पन्न झाली आहे.  

 
पि पाहवत्रय कल्ह्पनेबद्दलचा लोहहयाचंा हतटकारा इतक्यात थराला गेला आहे की, िारीहरक 

ि द्धाि द्धतेच्या कल्ह्पनाचंीही त्यानंी चेष्टा केली आहे! माहसक पाळीच्या वळेी स्वतःला अि द्ध समजून बाजूला 
बसण्याच्या िथेची चेष्टा करून ते म्हितात, "प रुर्षाच्या िरीरातूनही मलमूत्ाची अि द्धता असतेच! मग त्यानंी 
बाजूला का बसू नये?" हस्त्रयानंा या अवस्थेत हवश्रातंीची जी गरज असते ती भाबड्या स्पिन कल्ह्पनेनं हनहिंत 
भागते. पि स्त्री-प रुर्षातंील िारीहरक भेद कबलू करि ं हेदेखील लोहहयाचं्या 'कडक साम्यवादा' ला मंजूर 
नाही. लोहहयासंारखा अहववाहहत पंहडतच असला हास्यास्पद 'साम्यवाद' कवटाळू िकेल, एवढंच या बाबतीत 
म्हिता येईल!  
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स्त्री-प रुर्षाचंी समानता कच्ल्ह्पिारे आध हनक क्राहंतवादी लोक भारतीय पाहतव्रत्य कल्ह्पनेचीही अिीच 
क चेष्टा करतात. 'हस्त्रयाहंवर्षयीचे भारतीयाचें हवचार केवळ लैं हगक नीतीत ग रफटलेले आहेत, पाहतव्रत्य म्हिजे 
केवळ 'योहनि हचते'ला महत्त्व देिारी ख ळचट नीती होय' असा उपहास करण्यात आला आहे. पाहतव्रत्याला 
अथवा एकंदर लैं हगक नीतीला कोिी हकती महत्त्व द्याव ं हा ज्याचा त्याचा स्वतंत् िश्न आहे. स्त्री-प रुर्षाचं्या 
अहनबधं संबधंाला मान्यता देिं हेही एखादा क्राहंतवीर 'प रोगामी' सद्ग िातं घालू िकेल. पि योनीचं पाहवत्रय 
आहि मनाचं पाहवत्रय यातं सबंंध नाही असं मानिं हे प रोगाहमत्वात कस ंबसतं हे मात् सागंि कहठि आहे. स्त्री-
प रुर्षाचंा िरीरसंबधं इतका क्षहिक आहि फ टकळ असू िकेल असं समजिाऱ्या प रोगाम्याचंी मानवी 
मनासबंंधीची कल्ह्पना अगदीच याहंत्क असली पाहहजे. 

 
कायद्यानं लादलेलं एकपत्नीकत्व म्हिजे स्त्री-प रुर्षानंा समान करण्याचा एक मागन आहे अिीही 

समजूत हदसते. वास्तहवक िौढ हववाह आहि घटस्फोटाची तरतूद या दोन स धारिानंी हस्त्रयाचं्या द ःच्स्थतीच ं
हनवारि झालं होतं. सक्तीच्या एकपत्नीकत्वानं त्यात काही भर पडली असं वाटत नाही. स्त्री-प रुर्षाचं्या 
वैवाहहक नीतीत फरक आहे त्याची कारि ंवगेळीच आहेत. सामान्यतः प रुर्ष हा क ट ंबातील हमळवता मािसू 
असतो, त्याम ळं त्याला जाब हवचारिं सोपं नसतं. प रुर्षावर गभनधारिेची जबाबदारी हनसगानं टाकलेली नाही, 
त्याम ळंही त्याला स्वैर संबधंाचं स्वातंत्रय अहधक आहे. अपत्यसंगोपनाची-म्हिजे लहान अभनक अंगावर 
वाढवण्याची-जबाबदारी प रुर्षावर पडत नसल्ह्याम ळंही प रुर्ष अहधक स्वैर वागू िकतात. या त्याचं्या स्वैरतेच्या 
हक्काला एकपत्नीकत्वाच्या सक्तीनं हकतपत आळा बसतो हा एक िश्नच आहे. उलट त्याम ळं आज स्त्रीला 
अहधक धोकाच उत्पन्न झाला आहे. अन्य स्त्री घरात आििारा प रुर्ष आज पहहल्ह्या हनरपराध स्त्रीला घटस्फोटानं 
घराबाहेर घालवील असा धोका उत्पन्न झाला आहे. 

 
हस्त्रयाचं्या क ट ंबातील दजाबद्दल स्त्रीहवमोचक लोक प ष्ट्कळदा अव्यवहायन ध्येयवादाची भार्षा बोलतात. 

पती आहि पत्नी ही दोन्ही एका रथाची दोन चाकं असल्ह्यानं त्यानंा समान दजा पाहहजे असं म्हटलं जातं. पि 
क ट ंब ही एक ससं्था आहे हे मान्य केल्ह्यावर एका संस्थेला दोन िम ख असिं हकतपत व्यवहायन आहे याचा 
हवचार या लोकानंी केलेला हदसत नाही. एक स्त्रीसत्ताक क ट ंब तरी असेल, नाहीतर प रुर्षसत्ताक क ट ंब तरी 
असेल. ज्यानंा हस्त्रयाचं्या दजाबद्दल वैर्षम्य वाटत असेल त्यानंी सरळ मातृसत्ताक समाजव्यवस्थेचा प रस्कार 
करावा. परंत  एका घरात दोघं िम ख झाल्ह्यास अराजक माजेल. नमतं घेण्याची भहूमका प रुर्षाकडे हदली तर 
त्याच्यातील पौरुर्ष कमी होऊन बाहेरच्या जगातही तो नमतंच घेऊ लागेल. ही आपत्ती टाळण्याकरता हस्त्रया 
बायतः नमतं प रुर्षावर ह कूमत गाजवतात. 

 
हववाहससं्था आहि क ट ंबससं्था या संस्थाच म ळात सदोर्ष आहेत. पि त्याचं्याऐवजी द सऱ्या ससं्था 

हनमाि करू पहािाराला हातच टेकाव ेलागतात. त्याचं्यापेक्षा कमी दोर्ष असलेली ससं्था हनमाि करिं अिक्य 
आहे असं आढळून येतं. सॉके्रहटसला एका तरूिानं हवचारलं, "मी हववाहबद्ध व्हाव ंकी अहववाहहत राहाि ं
बरं?" सॉके्रहटसनं उत्तर केलं, "काहीही केलंस तरी त ला पिंाताप करावाच लागेल." सवन मानवी ससं्था 
म्हिजे स्वचे्िेनं पत्करलेल्ह्या तडजोडी आहेत. त्यातंील दोर्ष त्या संस्थाचं्या हनमात्यानंा माहीत नसतात असं 
नव्हे. पि कमीत कमी दोर्षाचंी एक योजना म्हिनू त्यानंी ती स्वीकारलेली असते. हस्त्रयाचंं काही बाबतींतलं 
पारतंत्रय हे त्याचंी काही द ःखं टाळण्याकरताच त्याचं्यावर लादलेलं आहे-लकबह ना त्यानंी पत्करलेलं आहे. 
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ज्यानंा हस्त्रयाचं्या हवर्षमतेची आहि हस्त्रयावंर होिाऱ्या अन्यायाची तीव्र जािीव असेल त्यानंी ती जािीव ठेवनू 
त्याचं्यािी आदरानं आहि सहान भतूीनं वागिं एवढाच हवर्षमता कमी करण्याचा मागन आहे. हदखाऊ हक्क नव्हेत, 
तर स्त्री-प रुर्षाचंी परस्पराबंद्दलची जािीव हा हवर्षमता कमी करण्याचा, द ःख कमी करण्याचा मागन आहे. िौढ 
हववाह, हिक्षि, द्रव्याजननाची मोकळीक, या स धारिानंी स्त्रीची काही द ःखं कमी झाली आहेत; पि काही 
वाढलीही आहेत. प रुर्षानं स्त्री-जीवन समजावनू घेिं आहि स्त्रीनंही स्वतःचं जीवन समजावनू घेिं, हाच स्त्रीच्या 
द ःखहनवारिाचा खरा मागन आहे. स्त्री आहि प रुर्ष हे स हिहक्षत पि अडािी असल्ह्यास हक्कानंी द ःख वाढण्याचाच 
संभव अहधक, असं आजच्या च्स्थतीवरून तरी म्हिाव ंलागतं. 

 
हंस, हदवाळी १९६७, 

पृ. ३९-४१. 
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१० 
 

धकाधकीच्या युगातील स्त्री 
 

म ंबईच्या एका दैहनकात काही हदवसापूंवी एका भहगनीने साहत्त्वक संतापाने एक लेख हलहहला होता. 
त्यानंी लकवा संपादकानंी त्याला "हभते्पिाची बाळग टी प्यालेल्ह्या मेर्षपात् स हिहक्षत महहला" असा मथळा हदला 
होता. म ंबईच्या 'लोकल'मध्ये िवास करून व हिवाय नोकरी करून एखाद्या स हिहक्षत स्त्रीला हकती वैताग येत 
असेल याची कल्ह्पना त्या लेखावरून येत असली, तरी त्यात केलेलं रोग-हनदान मात् त्या वैतागाम ळेच थोडंस ं
भलत्या हदिलेा गेलं आहेसं वाटलं. आजच्या जमान्यात अन् त्यातल्ह्या त्यात म ंबईच्या लोकलमध्ये, स हिहक्षत 
मध्यमवगीय स्त्री, कष्ट करून धष्टप ष्ट झालेल्ह्या 'कोळिी', 'माळिी', 'वडारिी' िी यिस्वी म काबला करू 
िकत नाही, म्हिून हतला एकदम 'मेर्षपात्' ठरविं योर्गय आहे की नाही, याची िकंाच आहे. हिवाय, रागाच्या 
भरात झाला तरी कोळी, माळी, वडारी 'महहला'ंचा उल्लखे 'ईि' ित्ययान्त जाहतवाचक हस्त्रललगानं करिंदेखील 
काही मंडळींना दाहक्षण्यिून्यतेचं वाटेल. बाकी 'दाहक्षण्य' म्हिजे 'प रुर्षानंी हस्त्रयाचं्या बाबतीत दाखहवण्याचा 
हदखाऊ हळ वारपिा' अिी व्याख्या केली तर गोष्ट वगेळी! कारि मग हस्त्रयानंी हस्त्रयाबंद्दल दाडंगाईची भार्षा 
वापरायला हरकत नाही!  

 

 'स हिहक्षत स्त्री' ही हतच्या या नावाच्या िब्दाथाम ळेच (अगदी 'बाय डेहफहनिन!') आहे तिी असि ं
अपहरहायन नाही का? आधी स्त्री ही 'स्त्री' म्हिूनच थोडी सालस, सौम्य असिार, त्यात प न्हा हिक्षिानं एक 
वगेळी इभ्त लकवा 'हडच्र्गनटी' येिार. हिक्षिानं प रुर्षदेखील थोडे अतंम नख, अहलप्त, आत्महनमर्गन बनतात. मग 
हस्त्रयानंा द सऱ्या पॅसेंजसनच्या भाडंिात मन घालण्याइतका उत्साह क ठून येिार? त्याम ळे अहिहक्षत हस्त्रया जागा 
अडवनू बसून वर हिरजोर वतनन करतात, अन् स हिहक्षत हस्त्रया मात् एकमेकींच्या मदतीला जात नाहीत, अिी 
च्स्थती आहे खरी. पि त्याबद्दल ओरड करिं म्हिजे एकपरीने 'गूळ घेऊन ग ळाचा पैसा मागण्यातला' िकार 
नव्हे काय? हिक्षि, स्त्रीत्व, पाढंरपेिपेिा आहि हिवाय आध हनक (इस्त्रीय क्त! ) विे इतकं असून वर कोळिींिी 
झटापट करण्याची तयारी असावी ही अपेक्षा द हेरी नाही का होत? 

 

 पि तो लेख हलहहिाऱ्या भहगनीने दाखहवलेली ही अपेक्षा अगदी अिक्य कोटीतली आहे असे मात् मी 
म्हित नाही. अगदी 'लोकल'मधला नव्हे तरी 'थ्र'ू गाडीतला एक हकस्सा आठवतो. माझ्या माहहतीची एक 
कॉलेजकन्यका दादर स्टेिनवर प ण्याकडे जाण्याऱ्या गाडीत बायकाचं्या डब्यात हिरत होती. हतला धक्का 
देऊन एक श्रमजीवी महहला प ढे घ सली. ही कॉलेजकन्यका एन. सी. सी. वगैरे सवन 'िहिक्षिा'तून पार 
झालेली व हिवाय जात्याच थोडी फाजील धीट म्हिून िहसद्ध होती. हतनं त्या श्रमजीवी महहलेच्या श्रीम खात 
भडकावली! तो अपमान हगळूनही त्या अहिहक्षत बाईनं गाडीत जागा पटकावली. हतच्या मागोमाग ही 
कॉलेजकन्यका हिरली आहि जेमतेम दारािीच उभी राहू िकली. गाडी स रू होईपयंत दम धरून गाडी स रू 
होताच त्या अहिहक्षत बाईनं या कॉलेजकन्यकेला हतच्या हातातील बॅगेसह प्लॅटफॉमनवर ढकलली! अथात् हतची 
गाडी च कली अन् (हववाहाच्या वयात) पाय कायमचा मोडिं थोडक्यात च कलं!  

 

 पि रेल्ह्वतेील बेकायदा वतनिूक हा एक स्वतंत् हवर्षय आहे. त्याचा त्ास हस्त्रयानंाच होतो असं नसून 
प रुर्षानंाही हततकाच होतो. या देिात इंग्रजाचंं राज्य होतं तेव्हापासून असं ठरून गेलं की, पहहल्ह्या वा द सऱ्या 
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वगात बसिारेच काय ते 'सभ्य गृहस्थ', हतसऱ्या वगात बसिारी ती मेंढरं! या समज तीम ळे बह संख्य 
िवाश्याचं्या तक्रारी केवळ 'या कानानं ऐकून त्या कानानं सोडून द्यायच्या' अिी रेल्ह्व ेनोकरानंी मनािी गाठ 
बाधूंन ठेवली आहे. त्यानंा वठिीवर आििं हे काम, आमची मतं लाचारपिे मागनू लोकसभेत वा अॅसेंब्लीत 
जाऊन स्वस्थ बसिाऱ्या सभासदाचंं आहे. साडेआठला घाईनं जेवि उरकून 'लोकल' पकडिाऱ्या हस्त्रयानंी ते 
काम स्वतःच्या अंगावर घेण्यानं हनभाव लागिार नाही!  

 

पि आमच्या स हिहक्षत भहगनींवरील मेर्षपात्पिाच्या आरोपाचं काय? त्या सभ्य आहेत, मेर्षपात् आहेत 
की न सत्या मध्यमवगीय आहेत? मला आजही असं वाटतं की, हस्त्रयाचंं रक्षि करिं हे प रुर्षाचंं काम आहे. 
अथात् हे मी मध्यमवगीय हस्त्रयाबंद्दल म्हित आहे. त्यानंा स्वतःला अस्तन्या मागे सारून (हस्त्रयाचं्या बाबतीत हा 
वाक्िचार अथनिून्य आहे हे मी जाितो! ) धक्काब क्की करण्याची वळे येिं हा समाजातल्ह्या सभ्यतेचा पराभव 
आहे. त्याचं्या न सत्या 'नफ़रती'च्या नजरेनं अहिहक्षत आडदाडं लोक वचकले पाहहजेत. 'कोळिी'िी लकवा 
'वडारिी'िी एखाद्या पदवीधर महहलेनं यिस्वी मारामारी केली तरी मला फारसं समाधान वाटिार नाही. 
कारि त्यात त्या दोघीची बरोबरी झाली! पि महाराष्ट्रीय पाढंरपेक्षा हस्त्रयापं रतंच बोलायचं झालं तर मी म्हिेन 
त्या हभत्रया वा द बळ्या नसून 'हनराधार' आहेत. अन् म ंबईत अिा हस्त्रयाचंा अपमान होऊ िकतो. त्यातं म ख्यतः 
महाराष्ट्रीय हस्त्रयाचं अहधक आहेत असं हदसून येईल. याचं मूळ किात आहे? याचं मूळ त्याचं्या प रुर्षाचं्या 
सामाहजक दजात आहे. म ंबईत आज जे अनेकिातंीय, अनेकदेिीय लोक पोट भरत आहेत, पाढंरा वा काळा 
पैसा कमावीत आहेत त्या सवांत महाराष्ट्रीय प रुर्षाचा सामाहजक दजा हनकृष्ट आहे असं हदसून येईल. तो केवळ 
हनधनन आहि हनकृष्ट नोकरीत असतो एवढंच नव्हे, तर तो बह धा हखन्न, त्स्त आहि एकलकोंडाही असतो. तो 
स्वजनानंाच हवटलेला असतो. हिवाय, अब्रसूंबधंीच्या त्याच्या कल्ह्पना अहतरेकी असतात. आपल्ह्या हस्त्रयाचंा 
अपमान होण्यानं त्याला जेवढा खेद होतो त्यापेक्षाही त्या अपमानाची चचा होण्यानं त्याला अहधक खेद होतो! 
अथात् हस्त्रयाचं्या अपमानाकडे डोळेझाक करिं एवढाच मागन तो प ष्ट्कळदा स्वीकारतो!  

 

उलट, महाराष्ट्रातील मध्यमवगीय हस्त्रया धीट व नीटनेटक्या असतात. नोकऱ्यातं त्याचंाच भरिा 
हविरे्ष आहे. स हिहक्षत फॅिनेबल हस्त्रया तर इतरानंा काहीिा तोऱ्यात असल्ह्यासारख्याच वाटतात. पि त्या 
तोऱ्यात असल्ह्या तरी त्याचं्या बाजूने हात उगारिारेच काय, पि तोंड उघडिारेही कोिी नाही, हे समाजातील 
असंस्कृत, आडदाडं लोकानंा माहीत झालेलं असतं. तात्पयन, महाराष्ट्रीय स्त्रीचा अपमान केला तर 'तेरीभी चूप, 
मेरीभी चूप' असा िकार होऊन सहीसलामत स टण्याची ग डंानंा आिा वाटते.  

 

 मी महाराष्ट्रीय स्त्री-प रुर्षाचंी ही खास कैहफयत माडंल्ह्यानं काही लोकानंा 'हिवसेने'चा वास न येवो 
म्हिजे झालं! पि हस्त्रयाचंा सामाहजक दजा त्याचं्या प रुर्षाचं्या दजावर अन् 'वक बा'वर अवलंबून असतो, हे 
प ष्ट्कळ स्त्री-कैवारी हवसरतात. हस्त्रयानंा 'लोकल'च्या धकाधकीत िरीरबळाने स्वतःचं रक्षि कराव ंलागण्यात 
हस्त्रयाचंीच केवळ नव्हे तर त्याचं्या प रुर्षाचंीही मानहानी आहे. 

  
 त्या मानानं हस्त्रयाचंा तथाकहथत 'मेर्षपात्पिा'ही प रवला असं मी तरी म्हिेन. 
 

आपि, 
२० एहिल १९६८,पृ.२. 
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११ 
 

णशक्षि की वळि 
 

आज हवसाव्या ितकात सवांनाच हिक्षिाची गरज आहे. मग समाजाच्या ज्या थरातील प रुर्षवगात 
हिक्षिाचा भरमसाट िसार झाला आहे त्या वगातल्ह्या हस्त्रयानंा हिक्षिाची गरज आहे असे क िी िहतपाहदले तर, 
त्यात नवल नाही. गेल्ह्या काही हपढ्यातंल्ह्या स धारकानंी हेच िहतपाहदले. अथात् त्यात चकू नव्हती. चूक 
वगेळीच होती. हे स धारक तकन वादी असल्ह्याने, त्यानंा कल्ह्पनािक्ती बेताचीच असे! प रुर्षाचें हिक्षि अन् हस्त्रयाचें 
हिक्षि एकच, अिी त्याचंी सरळ, भाबडी कल्ह्पना होती! जेव्हा, समाजाने त्यानंा त्याचं्या या धोपटमागी 
समज तीतला दोर्ष दाखवनू हदला तेव्हा, त्यानंी हस्त्रयाकंहरता वगेळे अभ्यास आहि वगेळी िाळा कॉलेजे 
काढण्याचे ियोग केले. अिा ियोगातं कै. धोंडो केिव ऊफन  आण्िासाहेब कवे याचंा ियोग सवांत मोठा होता. 

 
 पि प रुर्षिधान समाजात, हस्त्रयानंा हिक्षिापेक्षाही 'वळिा'ची गरज अहधक असते, हे सवनच स धारक 

हवसरले. क ट ंबाचं आहि समाजाचं केवळ पोर्षि नव्हे, तर पालन करण्याचंही काम सवन जगात स्वाभाहवकपिे 
प रुर्षाकंडे असतं अिा प रुर्षिधान समाजात हस्त्रयानंा वागावयाचं असतं, नव्हे महत्त्व हमळवायचं असतं. अन् 
म्हिूनच हस्त्रयानंा वगेळ्या 'वळिा'ची अथवा 'रेलनग' ची आवश्यकता असते. त्याचंा हिक्षिक्रम वगेळा असावा 
की नाही, यावर मतभेद होईल. (मी तर वगेळा हिक्षिक्रम नसावा असेच म्हिेन! ) पि म लींना म लाचं्यापेक्षा 
वगेळं 'वळि' हव,ं हे मात् मी आग्रहानं सागेंन. हिक्षि असल्ह्यावरही हे 'वळि' अथवा 'रेलनग' हवचं,-नव्हे, 
स हिहक्षत म लींना या रेलनगची गरज अहिहक्षताहूंनही अहधक आहे, असं मी म्हिेन. कारि हिक्षिाम ळे हस्त्रयाचं्या 
मनात समानतेच्या खोट्या कल्ह्पना हिरून प रुर्षिधान समाजात वागण्याची त्याचंी पात्ता उलट कमी होते असे 
हदसून येईल!  

 
स्त्री-प रुर्षाचंी समानता िहतपादण्याच्या या य गात माझं हे मत नव्यानंा चमत्काहरक वाटेल, तर ज न्यानंा 

धाडसाच ंवाटेल. म ख्य िश्न ते मत धाडसाच ंआहे की काय, हा नसून ते वास्तवािी स संगत आहे की हवसंगत 
आहे हा आहे. ते वास्तवािी स संगत आहे असा माझा दावा आहे. अन् ते वस्त च्स्थतीला धरून असलं, म्हिजे 
मग ते क िाला चमत्काहरक वाटत आहे की काय याची चौकिी करण्याचं मला तरी कारि वाटत नाही. 
याबाबतीत एक साधी गोष्ट लक्षात घेिं जरूर आहे, - पि जी घेतली जात नाही ती म्हिजे, स्त्री-प रुर्षाचंी 
'समानता' म्हिजे स्त्री-प रुर्षाचंी 'सदृिता' नव्हे! स्त्री ही प रुर्षाच्या बरोबरीचीच केवळ नव्हे, तर प रुर्षापेक्षा 
हकत्येकदा पात्तेत अन् नेहमीच 'संस्कृती'त श्रेष्ठ असते, असं मी मानतो. आहि तरीही ती प रुर्षापेक्षा वगेळी 
आहे हे हवसरता येत नाही. तसेच, हतला प रुर्षिधान समाजात राहायचं आहे, हेही हवसरता येत नाही. अन् 
म्हिूनच हिक्षि असल्ह्यावरही हतला 'स्पेिल रलेनग'ची गरज आहे असं मी म्हितो. 

 
 तथाकहथत समानतेच्या बाबतीतही काही उघड गोष्टी, काही 'फॅक्टस्' लक्षात घेिं जरूर आहे. 

हस्त्रयानंा सामाहजक समानता हमळिं योर्गय आहे-नव्हे, सामाहजक के्षत्ात प रुर्षापेक्षा मानदेखील देिं योर्गय आहे. 
पि म्हिजे कौट ंहबक के्षत्ातही 'समानता' हमळू िकेल ही कल्ह्पना च कीची आहे. क ट ंब ही स्त्री-प रुर्षभेदावर 
आधारलेली संस्था आहे. ती संस्था लहान आहि खाजगी आहे, पि हतचे अहधकार मात् व्यापक आहि गंभीर 
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आहेत. एकमेकाचं्या आहि अल्ह्पवयस्क म लाबाळाचं्या, जन्माचं कल्ह्याि (लकवा वाटोळं! ) करण्याचे अहधकार 
या ससं्थेला समाजानं अन् संस्कृतीनं हदलेले आहेत. अिा या सवाहधकारी संस्थेला दोन 'िम ख' एकाच वळेी 
असू िकतील काय? अन् एकच क ट ंबिम ख असिं अपहरहायन असलं तर, प रुर्षाऐवजी स्त्री त्या संस्थेची िम ख 
असावी असं क िी म्हिेल काय? अन् क िी केवळ वादाकहरता म्हिून तसं म्हिालंच तर, मी प रुर्षानंाही त्या 
स्त्रींिधान समाजात वागण्याचं 'स्पेिल रेलनग' (प स्तकी हिक्षिाच्या जोडीला) हदलं पाहहजे असं िहतपादीन! 

 
पि आजची अहनवायन च्स्थती म्हिजे प रुर्षिधान जगात स्त्रीला वागायचं आहे ही आहे. या जगात 

लभतीिी व्यथन टकरा न घेता, स्त्रीने मानानं-इतकंच नव्हे तर सफलतेनं कसं वागाव ं त्याचं 'रेलनग' देिं याला 
ज न्या, स्त्रीहिक्षि पूवन जमान्यात 'वळि' असं म्हित. स्त्रीचे वैवाहहक जीवन-साध्या भारे्षत, 'सासरी जाि'ं –
म्हिजे एक नोकरी आहे, एक 'कहरअर' आहे; ही गोष्ट समानतेच्या अन् िेमहववाहाच्या वतनमानपत्ी गप्पामं ळे 
आज आपि हवसरतो. म ली, तरुि हस्त्रया तर हवसरतातच, पि आम्ही प रुर्षदेखील हवसरतो. नोकरी 
अहधकाराची असो की हलकी असो, कारक नी असो लष्ट्करी असो, नोकरी म्हटली की हतचे हनयम आले, हतची 
हिस्त आली, हतचं रेलनग आलं. हजतकी नोकरी जबाबदारीची अन् मानाची हततकी हतची हिस्त कडक, हतच ं
रेलनग कडक. लष्ट्करी नोकरीचंच पहाना! लष्ट्करी अहधकाऱ्याएवढा रुबाब क ठल्ह्याच अहधकाऱ्याचा नसेल ; 
पि त्याला जेवढी कडक हिस्त पाळावी लागते, कडक हनयम साभंाळाव ेलागतात, तेवढे क िालाच लागत 
नसतील. पािंात्य देिातंील पहरचाहरका असोत की संन्याहसनी (Nuns) असोत, त्यानंा हदघनकालपयंत 
'िात्ावस्थे'त लकवा 'रलेनग'मध्ये राहाव ंलागतं. अन् नंतर जन्मभर कडक हनयमपालन कराव ंलागतं. अिा 
च्स्थतीत, गृहहिीधमन स्वीकारिाऱ्या तरुि म लीला मात् हायस्कूलच्या लकवा कॉलेजच्या प स्तकाचा अभ्यास 
केला की प रेसे 'रेलनग' हमळाले, असे मानण्याचा वडेेपिा स्वतःला प रोगामी म्हिविाऱ्या मािसानंी करावा, हे 
नवल आहे. लकबह ना, प रोगामी मािसाखेंरीज क िीच असे मानण्याचा वडेेपिा करिार नाही! 

 
हस्त्रयानंा गहृहिीधमाचं हिक्षि द्यायचं म्हिजे त्यानंा िाळा-कॉलेजातल्ह्या इहतहास, भगूोल, हफहजक्स-

केहमस्रीच्या जोडीला हिविकाम, भरतकाम, हिकवायच,ं अिी काही हविानाचंी कल्ह्पना आहे! नवऱ्याच्या 
उिीवर 'Good Night' लकवा 'Sweet Dreams' ही इंग्रजी अक्षरं रेिमानं भरता आली म्हिजे ती नवरी 
गृहहिीपदाला पात् झाली! पि यानंा िोभेच्या हवद्या लकवा 'accomplishments' म्हितात. हे गृहहिीपदाचे 
रेलनग नव्हे. फार काय, कहठि िसंगात नवऱ्याकहरता स खाचा अन् स्वास्थ्याचा त्याग करि ंहेदेखील गृहहिीच ं
रेलनग नव्हे. कारि तो िसंगच तिी स्फूती देईल!  

 
खरं 'रेलनग' दैनंहदन संसाहरक जीवनाकहरताच अहधक आवश्यक असतं. भारतीय पत्नीची भहूमका ही 

रंगभमूीवरची िकािातली भहूमका नसून, पडद्यामागे राहून स्टेज सजविाराची, मेकअप करिाराची वा 
'िॅाम्पलटग' करिाराची भहूमका असते. अिा भहूमकेकहरता जर भावी गहृहिीच्या मनाला कोितं वळि द्याव ं
लागत असेल, तर ते मागं राहून आपलं काम करीत राहण्याचं! Remaining in the background' या वृत्तीच!ं 
जर आजचं प स्तकी हिक्षि तरुि मनातील आक्रमकपिा, आत्मिदिनन अथवा हदखाऊपिा वाढवीत असेल, 
तर ते तरुि म लींना गृहसंस्थेला अपात् बनवीत आहे. याचा अथन त्यानंा स्वयंपाक करता येिार नाही लकवा 
लहान म लाची झबली हिवता येिार नाहीत, असा नव्हे. (ज न्या लोकानंा ती भीती पडे! ) उलट, त्यात 
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आध हनक म ली ज न्याच्यापेक्षाही तरबेज असतात! पि आपल्ह्या आत्मिदिननाम ळे, आग्रही वृत्तीम ळे लकवा 
'assertiveness' म ळे त्या द सऱ्यानंा द ःखी करून स्वतः द ःखी होतील. 

  
सामान्य दैनंहदन गोष्टी हधम्मेपिानं करिं, ज्याचं श्रये नवऱ्याला लकवा म लाला हमळिार आहे अिा 

कामाची तयारी लकवा हिदोरी मागं राहून करून देिं या गोष्टी पत्नी म्हिनू लकवा आई म्हिून हस्त्रयानंा जन्मभर 
कराव्या लागतात. स्त्री एकवळे ह िार नसली तरी चालेल, पि ती जर स्वतःचे िदिनन करिारी,स्वतःला श्रेय 
हमळण्याकहरता तडफडिारी, तसे श्रये हमळेल तरच काम करिारी असेल तर, गृहहिी म्हिून अपेिी ठरेल. 

 
प रुर्षाचं हिक्षि घेण्यानं, प रुर्षाचं्या िाळा-कॉलेजात जाण्यानं 'म ली हबघडतील' म्हिजे िेमात 

पडतील, लकवा क िाच्या िेमाचा हवर्षय होतील, ही ज न्या लोकानंा भीती वाटे! आता ती भीती (वगेवगेळ्या 
कारिानंी! ) कमी झाली आहे. पि खरी भीती वगेळीच आहे. प रुर्षी हिक्षिानं, प रुर्ष-हवद्याथ्यांच्या 
अन करिानं, म ली िदिननहिय अन् 'assertive' बनल्ह्या तर गृहससं्थेला हनरुपयोगी बनतील! त्यानंा 
'हिक्षिा'पेक्षाही 'वळिा'ची, रेलनगची इतकेच नव्हे तर बोलिं, चालि,ं पेहेराव यासंारख्या गोष्टींतल्ह्या 
हिस्तीची गरज आहे ती याम ळेच. 

 
हिक्षि िाळा-कॉलेजं देतील, पि वळि लावण्याचं काम घरच करू िकेल. आज मात् कॉलेज 

कन्यकाचंी तरी अिीच च्स्थती हदसते की 'धोबी का क त्ता, न घर का न घाट का!' िाळेच्या म लींची च्स्थती आज 
तिी नाही. पालकाचं्या सहकायाने 'हिक्षिा' बरोबरच 'वळि' लावण्याचं कामही केलंच तर कदाहचत् िाळाच 
करतील! 

 
ना. दा. ठा. कन्यािाळा, प िे, 
ज्य हबली अंक १९६९, पृ. ४-५. 

  



 अनुक्रमणिका 

१२ 
 

णस्त्रयांच्या सुरणक्षततेचा कूट प्रश्न 
 
गेल्ह्या आठवड्यात सोलापूर येथे भरलेल्ह्या 'पूवन महाराष्ट्र िाहंतक महहला पहरर्षदे'च्या अहधविेनात 

आमदार सौ. िभाताई झाडब के यानंी अध्यक्ष या नात्याने जे धीट, साहत्त्वक संतापाचे उद् गार काढले ते आजच्या 
एका िोचनीय िश्नावर िकाि टाकिारे होते. त्या म्हिाल्ह्या, ''नोकरी करिाऱ्या महहलाचं्या िीलाची आज 
िाश्वती राहहलेली नाही… आमदार म्हिनू नव्हे, तर एक स्त्री म्हिून मी माझी व्यथा बोलून दाखहविार आहे… 
िीलाच्या रक्षिासाठी महहलानंा िस्त्र द्या म्हिण्याची पाळी यावी, हे देिाचे द दैव होय…'' 

 
त्यानंी या संबधंात सरकारच्या कायनक्षमतेवर जिी टीका केली, तिीच खेड्यापयंत पोहोचलेल्ह्या 

'टेहरहलन संस्कृती' वरही टीका केली. एक काँगे्रसपक्षीय आमदार या नात्याने सौ. िभाताई झाडब के याचें 
सरकार-दरबारातले ऋिान बंध लक्षात घेता, त्याचं्या या स्पष्टोक्तीचे हविरे्षच कौत क केले पाहहजे. सरकारी 
नोकरीतील हस्त्रयाचं्या सरंक्षिासबंंधी त्यानंी जो कडक इिारा हदला तो योर्गयच होता, पि हा िश्न केवळ 
नोकरीच्या के्षत्ाप रता मयाहदत नाही, हे वृत्तपत्ातं हस्त्रयावरील अत्याचाराच्या वा हस्त्रयाचं्या उपमदाच्या ज्या 
वाता येतात त्या पाहहल्ह्या तर, सहज लक्षात येईल. 

 
सोलापूरची ही पहरर्षद चालू असतानाच, म ंबईच्या लोकल गाडीच्या पहहल्ह्या वगात भर हदवसा, एका 

स हिहक्षत हववाहहत स्त्रीचा अमान र्ष खून झाल्ह्याची वाता प ण्या-म ंबईच्या वृत्तपत्ातं आलेली होती. रेल्ह्वसेारख्या 
सरकारी वाहनातं, सावनजहनक रस्त्यातं वा क ठल्ह्याही सावनजहनक हठकािी हस्त्रयावंर अत्याचारच केवळ नव्हे, 
तर हस्त्रयाचंी अिहतष्ठा होिेदेखील सरकारइतकेच समाजाला काहळमा आििारे आहे. प ण्याच्या गिेिोत्सवाची 
वार्मर्षक विनने वाचली तर, त्यात करमि कीच्या कायनक्रमािमािेच हस्त्रयाचं्या हवनयभगंाचे वा हनदान उपमदाचे 
िकार हमखास वाचायला हमळतात. अिा मोठ्या िहरातंल्ह्या मोठ्या उत्सवातं अलीकडे पोलीसलोक खास 
दक्षता घेऊन ग न्हेगार हटपून काढतात ही गोष्ट ििसंनीय आहे. पि सरकारइतकेच या बाबतीत समाजाचेही 
कतनव्य आहे हे हवसरता येत नाही. एक साधीच गोष्ट सागंावीिी वाटते. गदीचं आहि उत्सवाचं वातावरि पाहून, 
अनोळखी सभ्य हस्त्रयानंा उदे्दिून घािेरडे िब्द उच्चारिारे वा वळेिसंगी त्याचं्यािी अहतिसंग करिारे तरुि 
आढळल्ह्यास, वृत्तपत्ानंाही योर्गय भारे्षत त्याचं्यासबंंधी हतरस्कार दाखहवता येईल. पि प ष्ट्कळदा इंग्रजी 
सामाहजक मूल्ह्याचंं आहि इंग्रजी वृत्तपत्ाचं अन करि करून अिा हबनअब्रचू्या असभ्य इसमाचंा उल्लेख 'िेमवीर' 
या सौम्य थटे्टखोर िब्दाने केलेला आढळतो. याचं कारि इतकंच की, इंग्रजी वृत्तपतं् अिा तरुिाचंं विनन 
'Roadside Romeos' या िब्दानंी करतात! या इगं्रजी िब्दियोगात इगं्रज समाजाचीदेखील अिा 
वतनमानासंबधंीची वृत्ती योर्गय िकारानं िहतलबबत होते असे मला वाटत नाही. रस्त्यातील हस्त्रयािंी असभ्यपिे वा 
उल्लूपिे वागिारानंा 'रोहमओ' म्हिि,ं लकवा मजनू म्हििं म्हिजे मवाल्ह्यानंा मानकरी बनवण्यातला िकार 
आहे! 'रोहमओ' या नावाचा हा उपयोग िके्सपीअरला मान्य झाला असता असे मला वाटत नाही. काव्यात अमर 
झालेला मजनूही मवाली नव्हता! पि तूतन आपल्ह्याला काळजी िके्सपीअरच्या अन् उदून कवीच्या भावनाचंी 
नसून रस्त्यातंल्ह्या मवाल्ह्याचं्या मनाची आहे. त्यानंा या पदव्यानंी मूठभर मासंच चढत असेल. 
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मवाल्ह्याचें अित्यक्षपिेही कौत क होता उपयोगी नाही, ही झाली पहहली गोष्ट. पि हा िश्न केवळ 
असभ्यपिाचा लकवा हस्त्रयाचं्या उपमदाचा नाही. आगगाडीच्या डब्यात लकवा प ण्यासारख्या िहराच्या 
गल्लीबोळात अंगावरचे दाहगने ओढण्याचे अनेक िकार होतात. क्वहचत् त्यात हवनयभगंाचाही हेतू असतो. अिा 
पहरच्स्थतीत हस्त्रयानंा िस्त्र आहि िस्त्रहिक्षि देण्याची कल्ह्पना अनेक वळेा हनघते. सोलापूरच्या महहला 
पहरर्षदेतही हनघाली होती. पि तो इलाज केवळ हनवािीचा होय; अन् हिवाय त्याचा उपयोग संिहंयतच 
म्हटला पाहहजे. कारि एका बाजूला हनढावलेला ग न्हेगार अन् द सऱ्या बाजूला जन्मात िथमच िस्त्र 
चालहविारी घरंदाज स्त्री, अिा मामल्ह्यात िस्त्र कोित्या पक्षाला अहधक अन कूल होईल हे सागंायला नकोच. 
पि हेही खरे की, िस्त्र बाळगण्यानं अन् ते वापरण्याच्या मानहसक तयारीनं आमच्या अहतसभ्य हस्त्रयाचंी 
िहतकारिक्ती वाढेल. मवाल्ह्यािंी िसंग-अन् कदाहचत अहतिसंग या कल्ह्पनेनं त्या आजच्यािमािं गभनगहळत 
होिार नाहीत. पि आमदार सौ. झाडब के यानंी म्हटल्ह्यािमािं हस्त्रयानंा स्वतःचे सरंक्षि करण्याची वळे येिं हे 
द दैवच होय. द दैवच केवळ नव्हे तर कोित्याही सरकारला अन् समाजाला ती लजे्जची गोष्टच वाटली पाहहजे. 
पि यात जबाबदारी फक्त सरकारचीच अस ंमानून चालिार नाही. ित्येक मािसागहिक एक पोलीस, असे तर 
सरकार खासच करू िकत नाही. 

 
आज आपल्ह्या समाजात भ रटे चोर आहि मवाली याचंं 'धैयन' वाढलं आहे, अन् सभ्य मािसाचंं धैयन कमी 

झालेलं आहे. भर हदवसा रस्त्यात वा रेल्ह्व ेडब्यात एकट्या-द कट्या चोरानं एखाद्यावर हल्ला केला तर, द सरे 
िवासी मध्ये पडण्याची तर आिा नाहीच, पि साखळी ओढतील हीदेखील िाश्वती नाही. क िी उगीच अडीचि े
रुपये (द रुपयोग ठरला तर होिारा दंड! ) भरायचे! गेल्ह्या तेरा तारखेला म ंबई लोकलमध्ये झालेल्ह्या ख नाच्या 
वळेची हकीगत बोलकी आहे. ''गाडी (कळवा स्टेिनवरून) प ढे गेल्ह्यावर सौ. मंदा पाटिकर बसल्ह्या होत्या 
त्या डब्यातून रक्ताचे ओघळ वाहत असलेले बाजूच्या डब्यातील लोकानंा हदसले. परंत  भाडूंप स्टेिन येईपयंत 
कोिीही गाडी थाबंवनू पोहलसानंा कळहवण्याचे कतनव्य बजावले नाही. उलट भाडूंप स्टेिनवर आल्ह्यावर, 
िजेारच्या डब्यात काहीतरी भयानक िकार घडला आहे असे कळल्ह्यावर, 'नको ती भाडनड' म्हिून 
ित्येकजि ग पचूप द सऱ्या डब्यात जाऊन बसला. पोहलसाचं्या नाकतेपिावर त टून पडिारे लोक, जनतेची 
'मला काय त्याचे' ही वृत्ती मात् लक्षात घेत नाहीत.'' (दै. मराठा) 

 
लोकाचं्या या घाबरट वृत्तीच ंमूळ िोधायच ंम्हिजे या देिाचा ब द्धकालापासूनचा इहतहासच िोधायचा 

असा िकार आहे. आमच्या अलहसावादाबरोबर आहि आमच्या हनवृहत्तवादाबरोबरच आमच्यातली िहतकारिक्ती 
कमी होत गेली. आपलं काम अन् आपली स रहक्षतात सोडून एखाद्या धलटगिाला हटकण्याला जी ताकत अन् 
फ रसत लागते ती आमच्या समाजात, हविरे्षतः स हिहक्षत समाजात आज उरलेली नाही. त्यातल्ह्या त्यात 
म ंबईसारख्या हठकािी तर नोकरीवाल्ह्या मािसानंा पाच हमहनटाचंीही फ रसत नसते. स्वतःच्या घरी क िी मेलं 
तरी ज्या द दैवी मध्यमवगीयाचं्या डोक्यात 'साहेब रजा देईल की नाही?' हा पहहला िश्न येिार ते, िजेारच्या 
डब्यात खून झाल्ह्यावर त्यात लक्ष घालून 'हवकतचे श्राद्ध' घेतील, ही आिाच नको! 

 
हस्त्रयावंरील हल्ह्ल्ह्यात-मग ते िीलावर असोत की दाहगन्यावंर असोत-ताकत अजमावली जाते ती 

च्स्यत्ाचंी नव्हे, तर त्याचं्यामागे उभ्या असलेल्ह्या त्याचं्या प रुर्षाचंी होय. वृत्तपत्ातंल्ह्या वातांवरून तरी 
स्थूलमानाने असं म्हिता येईल की, हल्ले होिाऱ्या हस्त्रयातं पारिी, म सलमान, हिस्ती हस्त्रयापेंक्षा लहदू हस्त्रयाचंीच 
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संख्या अहधक हदसून येते. त्यातही स हिहक्षत लहदू हस्त्रयाचंी संख्या अहधक हदसून येते, याची कारिं हवचार 
करून िोधण्यासारखी आहेत. ज्या समाजातल्ह्या प रुर्षाजंवळ पैिाचेही बळ कमी, दंडेलीची तयारी कमी त्या 
समाजातल्ह्या हस्त्रयावंर हल्ले करताना ग ंडानंा दहित वाटत नाही. कारि ग ंडानंा दहित िथमतः आजूबाजूच्या 
लोकाचंी असते-पोहलसाचंी गोष्ट नंतरची असते. आज लहदू हस्त्रयाचंी घराबाहेरची हालचाल ज्या िमािात 
वाढली आहे त्या िमािात त्याचंं धैयन वाढलेलं नाही. हिवाय, इतर समाजातंल्ह्या-हविरे्षतः पारिी, हिस्ती, 
य रोहपयन समाजातंल्ह्या हस्त्रयाचं्या मानाने आमच्या हस्त्रयाचं्या अंगावर आजही सोनंनािं हमखास अहधक 
हमळण्याची चोरानंा उमेद असते! तसेच, इतर समाजातंल्ह्या हस्त्रयािंमािे त्याचं्याजवळ, सहज 
लाबंवण्यासारखी, जिू चोराकहरता तयार ठेवलेली मनीबॅगही असते. अनेक ितके हमळालेल्ह्या िालीनतेच्या 
हिक्षिाम ळे त्यानंा जोरात ओरडण्याइतपतही िहतकारिक्ती नसते. उलट, सराईत चोराजंवळ केवळ रामप री 
चाकूच असतो असे नव्हे, तर मािसाच्या 'सायकॉलॉजी'चे ज्ञान केवळ चेहरा पाहून त्यानंा होत असतं! त्याम ळे 
एकट्याद कट्या िालीन स्त्रीवर म्हिजेच बह संख्य लहदू हस्त्रयावंर हल्ले करण्याचा चोरानंा हविरे्ष मोह होतो. 

 
अथात् कहनष्ठ सरकारी नोकरीतील हस्त्रयाचं्या स रहक्षततेचा िश्न व सवन समाजातंल्ह्या मोकळेपिानं 

वावरिाऱ्या पि िालीन हस्त्रयाचं्या स रहक्षततेचा िश्न हे दोन वगेळे िश्न आहेत. समाजातल्ह्या िालीन हस्त्रयानंा 
घराबाहेर मोकळेपिानं वावरायचं असेल, एकटी-द कटीने िवास करायचा असेल तर, न कते िस्त्र बाळगण्यानं 
काम भागिार नाही. हा िश्न हस्त्रयाचं्या सिस्त्रतेचा नाही तर प रुर्षाचं्या सिक्ततेच्या, हनभनयतेचा आहि 
बेग मानपिाचा आहे. सावरकरानंी लहदंूच्या ज्या 'मला काय त्याचे'-या वृत्तीवर कडाका उडहवला आहे, त्या 
वृत्तीचे मूळ लहदंूच्या िारीहरक, मानहसक आहि आर्मथक द बळेपिात आहे. ज्याचं्यावर स्वतःवर लकवा ज्याचं्या 
क ट ंहबयावंर हल्ला झाला ते स्वतःदेखील 'नको ती कटकट' म्हिून पोलीसािंी सहकायन न करता अंगचोरपिा 
करतात, ही पोहलसाचंी कायमची तक्रार आहे! अथात् पोलीसही कधी अंगचोरपिा करीत नाहीत असं नव्हे! 

 
हनदान हस्त्रयाचं्या स रहक्षततेचा िश्न हा केवळ पोहलसाचंा िश्न नव्हे एवढं तरी म्हटल्ह्यावाचनू गत्यंतर 

नाही! 
 

केसरी (सहज संवाद), 
२८ हडसेंबर १९६९, पृ. ८. 
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१३ 
 

मणहलांवरील अत्याचार-मनोरचना 
 
हस्त्रयावंरील अत्याचाराचे िमाि अलीकडे वाढले आहे का? की वृत्तपत्ातं ठळक वाता आली म्हिजे 

आपिालंा एखाद्या गोष्टीचे िमाि अहधक वाटू लागते? पि अिा बाबतीत 'िमाि', 'सरासरी', 'िकेडेवारी' हे 
िब्द वापरिेच म ळी वडेेपिाचे आहे. आमच्या प िे हवद्यापीठ आवारात ''अलीकडे सापाचें िमाि कमी झाले 
आहे!'' असे मी जेव्हा थोड्या समाधानाने एका परिातंीय िाध्यापकानंा म्हटले तेव्हा, चहकत व रुष्ट होऊन ते 
म्हिाले, ''Why, even one is enough! '' का? एक सापस द्धा प रेसा नाही का? 

 
तोच न्याय हस्त्रयावंरील अत्याचाराला लाग ूकेला पाहहजे. प ण्याच्या गजबजलेल्ह्या रेल्ह्व ेस्टेिनवर पाच 

वर्षांत एक बलात्काराचा िकार झाला, अन् समजा, कलकत्त्याच्या लकवा मास्कोच्या स्टेिनवर पाच वर्षांत दोन 
बलात्कार हे िमािे पडत असले तर, प ण्याची च्स्थती समाधानकारक समजायची का? या बाबतीत 'एक 
बलात्कारदेखील प रेसा-म्हिजे सरकार व समाज यानंा खडबडून जागे होण्याला प रेसा आहे' हीच दृष्टी बरोबर 
आहे. पि वृत्तपत्ात ठळक ठिाचंा मथळा येण्यापलीकडे अहधक खळबळ हदवसाढवळ्या रेल्ह्वचे्या डब्यात 
क लीन स्त्रीची अब्र ूघेतल्ह्यानेही आज होत नाही. लकबह ना ''पाचजिानंा पोहलसानंी ताब्यात घेतले'', ''तरुिीला 
उपचाराथन ससूनमध्ये पाठहवले'', ''महॅजस्रटेकडून 'हरमाडं' मागून घेतला'' अिा वाता वाचता वाचता, 
समाजाच्या संतापाची वाफ हवते हवरून जाते, असे म्हटले तरी चालेल. कधी कधी तर या अत्याचाराचे प ढे 
काय झाले हे आपल्ह्याला कळतदेखील नाही. आपि नव ेअत्याचार वाचण्यात ज ने अत्याचार हवसरून जातो! 

 
चत ःिृगंीजवळ एका झाडाखाली स्कूलबसची वाट पाहािाऱ्या एका सहा-सात वर्षांच्या बाहलकेला 

चॉकोलेटची लालूच दाखवनू एक वीस वर्षांचा मािसू रोज आडोिाला नेत असे व तो अखेर पकडला गेला, ही 
वाता पंधरा हदवसापूंवी येऊन गेली. प ढे त्या बाहलकेचे काय झाले? त्या ग न्हेगार इसमाचे काय झाले? वृत्तपत्-
वाचकानंा खबर नाही. हा हवर्षय वृत्तपत्वाताहर आहि पोलीस याचंाच फक्त आहे, असे आज आपि समजतो. 
पि ज न्या समाजात पोलीस आहि वाताहर याचं्याही आधी, रस्त्यावरच्या लोकानंी या ग न्हेगाराचा समाचार 
घेतला असता. कदाहचत् त्याच्यावर 'लललचग'चाही िसंग ग दरला असता. अठराव्या ितकात व्हर्मजहनयातील 
कोिा एका 'कॅप्टन ललच्' याने, ग न्हेगारानंा लोकानंी हतथल्ह्या हतथे ठेचण्याचा मागन मान्य ठरहवला होता! 
पेिवाईत घािीराम कोतवालाला त्स्त ब्राह्मिानंी असाच ठेचून ठार केला! 

 
हा िकार बेकायदा आहि अमान र्ष तर खराच, पि ग न्याच्या जागेवरून ग न्हेगार पसार झाल्ह्यावर 

प रावा िोधीत बसिे, अन् अखेर 'सबळ प राव्याअभावी' ग न्हेगार हिके्षहिवाय स टिे, यापेक्षा हा िकार बरा! अन् 
कोटात हिक्षा झाली तरी काय? एकीकडे स धारिेच्या नावाखाली त रंुगानंा िाळाचें रूप देण्याचा कायनक्रम स रू 
असल्ह्यावर, हबनअब्रचू्या हनढावलेल्ह्या ग न्हेगारानंा वर्षन दोन वरं्ष त रंुगात राहण्याचे भय का वाटाव?े मी तर असे 
ऐकतो की, काही ग न्हेगार आपि केलेल्ह्या स्त्रीहवर्षयक ग न्याचं्या 'स खद' आठविीने इतके ध ंद असतात, की 
त्यानंा माम ली सक्तमज रीचे हविरे्ष काहीच वाटत नाही. 
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अलीकडे बलात्काराच्या ग न्याबद्दल चार इसमानंा गोळ्या घालून ठार केल्ह्याची रहियातील वाता 
वृत्तपत्ातं आली होती. कम्य हनस्ट राजवटीतल्ह्या 'फालतू' गोष्टी घेण्यापेक्षा, आमच्या 'समाजवादकाहंक्षिी' 
राजवटीने अिा काही कडक न्यायाच्या गोष्टी का घेऊ नयेत, हे मला समजत नाही! ज न्या काळात चोरी 
करिाराचा हात तोडिे, अहतक्रमि करिाराचा पाय तोडिे, अिा 'अपराधी इहंद्रयान सार' हिक्षा असत. रेल्ह्व े
कंपाटनमेंटमधील स्त्रीच्या असहायतेचा फायदा घेऊन बलात्कार करिाऱ्या नरपिूनंा अिी इहंद्रयहवच्िेदाची 
हिक्षा असती तर, हस्त्रयावंरील ग न्हे आजच्याइतके वाढले नसते. बेगम नूरजहान हहच्या हातून तटापलीकडील 
मािसाला च कून गोळी लागली. त्या मािसाची बायको दाद मागण्याकहरता आली असता, बादिहा जहागंीर 
याने हतच्या हाती तीच बंदूक देऊन साहंगतले, ''हजने त झ्या नवऱ्याला गोळी घातली हतचा नवरा त झ्याप ढे उभा 
आहे. घाल गोळी!'' आज कायद्यात अन् हिके्षत स धारिा (म्हिजे सौम्यता! ) झाली आहे, पि ग न्हेगार मात् 
आहेत त्याच पायरीवर आहेत! 'जहाहंगरी' कायदा लाग ूकेला तर, ग न्याचें िमाि कमी होईल. अथात् जबरी 
संभोगाबाबत हा 'eye for eye' चा कायदा लागू करावा, असे आपि भारतीय तरी म्हििार नाही! 

 
पि आज हिक्षि आहि याहंत्क स धारिा यातं वाढ असूनही लैं हगक ग न्हे कमी होत नाहीत याचे कारि 

िोधले पाहहजे. इतर स धारिाबंरोबरच वाचन आहि करमिूक यातही 'स धारिा' झाली आहे! म्हिजे 
वाचिाराचंी संख्या वाढली आहे. ग न्हेगारातंही आज बह तेक सवन साक्षर, हिकलेले व वाचिारे असतात. पूवी 
ज्या लोकानंा तमाि े आहि क स्त्या एवढ्याच करमि की माहीत होत्या, त्यानंा आज ग न्याचे िात्यहक्षक 
दाखहविारे हचत्पट रोज उपलब्ध झाले आहेत. तमािात खेडवळ िृगंार असे, पि ग न्हेगारीचे हिक्षि नसे. 

 
पि त्यापेक्षाही अहधक क संस्कार गेल्ह्या दहाबारा वर्षांतल्ह्या लैं हगक हलखािाने केले आहेत. त्यातले जे 

उत्तान असते त्याने फार तर काम क वृत्ती हनमाि होईल, पि मनोहवश्लेर्षि आहि अहतवास्तववाद याचं्या 
िहतजे्ञम ळे ज्या वाङ्मयात स्त्री-प रुर्ष आकर्षनिाकडे थंड आदरिनू्य वृत्तीने पाहहलेले असते त्या वाङ्मयाचा 
पहरिाम आज समाजावर फार घािेरडा होत आहे, अिाम ळे हस्त्रया आहि हस्त्रयाचंा स्वाभाहवक हवनय याकंडे 
त च्िेतेने पाहाण्याची वृत्ती हनमाि होत आहे. लज्जा, हवनयवृत्ती या अथनिून्य म्हटल्ह्यावर, हवनयभगंाचा आरोपही 
या नव्या तत्त्वज्ञानािमािे अथनिून्यच ठरतो! थोडक्यात म्हिजे, स्त्री-प रुर्षामंधील सबंंध हा दोन जनावरातंील 
संबंधाच्या पातळीवर येऊन ठेपतो. राहता राहहली भीती कायद्याची! हतला वळसा कसा घालायचा ते 
हिकविारे पहंडत समाजात हमळतातच! 

 
इकडे हळूहळू हसनेमापेक्षाही उघड आहि उत्तान करमि की साध्याभोळ्या मराठी समाजाला उपलब्ध 

करून देण्यात येत आहेत. आपल्ह्या समाजात पूवीही नृत्य नव्हते असे नाही. उलट, आजच्यापेक्षा त्याला 
अहधक हक्काचे स्थान होते. श्रीमंताचं्या लर्गनकायात व दरबारात नायहकिीचे नाच 'सवनमान्य परंपरा' म्हिूनच 
होत असत. पि त्या नृत्याला गायनाचे अहधष्ठान असे. ते नृत्य करिारा नायहकिींचा वगन वगेळा आहि 
हपढीजात असे. आज ते समारंभात्मक नृत्यिसंग संप ष्टात आले आहेत. उलट, खास िास्त्रीय नृत्याचा,- 
'भरतनाट्यम', 'कथ्थकली', 'कथ्थक' इत्यादींचा िविे आमच्या क लीन हस्त्रयाचं्या कलोपासनेने झाला आहे. हे 
नृत्य कष्टसाध्य म्हिूनही फार वाढत नाही. अन् त्याला आपल्ह्या पारंपाहरक समारंभात स्थान नसल्ह्यानेही ते 
लोकापंयंत पोहोचत नाही. 
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उलट, पािंात्य नृत्याचा िविे मात् हचत्पट, नाटक आहि नाइटक्लब याचं्यािारे अहधक होत आहे. 
आपल्ह्या नृत्यात िरीराच्िादनाला, डे्रपरीला आहि पदराच्या हवभ्मानंा फार महत्त्व, तर पािंात्याचं्या आजच्या 
नृत्यात िरीर उघडे टाकण्याला महत्त्व! या 'उघडेपिा'चा िवेटचा िकार म्हिजे 'strip tease' नृत्य! खास 
धनाढ्य लोकाकंहरता असलेल्ह्या म ंबई-कलकत्त्याच्या हॉटेलातं 'कॅबरे' म्हिून जे नाच होतात त्यातं िायः नर्गन 
अवस्थेत स ंदर हस्त्रयानंी नाचिे, त्याच वरे्षात िेक्षकातं येऊन हमसळिे, हेच वैहिष्ट्ट्य असते. एक दोन 
आठवड्यामंागे म ंबईच्या 'इलेस्रेटेड् वीकली'ने, या (िायः) नर्गननृत्याच्या विननाथन खास अंक काढला होता व 
त्यात हववस्त्र अवस्थेत असलेल्ह्या हस्त्रयाचें फोटो िापले होते. या नर्गननृत्यात पूवी फक्त य रोहपयन हस्त्रयाच 
उपलब्ध असत. आज भारतीय हस्त्रयानंीही इतपत िगती केलेली आहे! ख द्द प ण्यात महहला पहरर्षदेच्या 'मौज' 
कायनक्रमातं हे नर्गननृत्य झाल्ह्याची तक्रार एका महहलेनेच केली आहे! हे सवन सागंण्याचे कारि असे की, कलेची 
जागा आज 'नर्गनता' अथात् हस्त्रयाचंी नर्गनता घेत आहे हे होय. अिा च्स्थतीत स्त्री-प रुर्षानंा एकमेकाहंवर्षयी 
वाटिारा संकोच आहि आदर नष्ट झाला तर नवल नाही. आहि लाज व आदर नष्ट झाल्ह्यावर मािसू आहि पि ू
यातं फारसा फरक नाही. सामान्य मािसानंा पिू बनवण्याचे कायन सवगं माहसके व कथाकादंबऱ्या करीत 
आहेत, तर बड्या लोकानंा पि त्वाचा आनंद देण्याचे कायन 'कॅबरे' हॉटेल्ह्स करीत आहेत. या च्स्थतीचा सबंंध 
लैं हगक ग न्याचं्या वाढीिी तर नसेल ना? 

 
तरुि भारत, 

२५ फेब्र वारी १९७०, प.ृ २. 
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सुणशणक्षत णस्त्रयांची भजनी मंडळे 
 
काही हदवसापूंवी मी एका धार्ममक उत्सवाच्या हठकािी गेलो होतो. एका िख्यात भजनी मंडळाचा 

कायनक्रम त्या हठकािी होिार असे जाहीर झाले असल्ह्याने, खूप समाज जमलेला होता. येिारं भजनी मंडळ 
प ण्याच्या प ढारलेल्ह्या भागातलं अन् हस्त्रयाचंं होतं. ते येऊन दाखल होईपयंत उत्सव साजरा करिाऱ्या संस्थेचा 
नेहमीचा गायक कबीराची पदं म्हित होता. हस्त्रयाचंं हनमंहत्त मंडळ येऊन दाखल होताच, पहहलं तात्प रतं 
पद्यगायन थाबंलं आहि त्या ितीहक्षत िख्यात भजनी मंडळाचं भजन स रु झालं. काय असेल ते असो, त्या 
पहहल्ह्या अिहसद्ध गायकानं जे भक्तीचं अन् वैरार्गयाचं वातावरि हनमाि केलं होतं, ते त्या हस्त्रयाचं्या स रेल संगीत 
भजनानं हनमाि झालं नाही. वास्तहवक आजकाल 'हस्त्रयाचंी भजनी मंडळं' ही एक मोठीच सामाहजक चळवळ 
होऊन बसली आहे. ती खूप लोकहियही आहे, अन् (वळे सत्कारिी लावायला) उपय क्तही आहे. त्यात तंबोरे, 
हामोहनयम, व्हायोहलन, स स्वर आहि गानहिहक्षत हस्त्रया हा सवन सरंजाम असतो. पि हे सवन असूनही त्या साध्या 
पद्यगायकाच्या भजनाचा पहरिाम अहधक का व्हावा, असा हवचार माझ्या मनात आला. 

 
आजकाल रेहडओवरही अनेक स्त्रीप रुर्ष भजनं गातात. रेहडओनं या िकारच्या गायनाला 'भहक्तसंगीत' 

हे नाव देऊन टाकलं आहे. या नावाम ळे दोन कायनभाग साधले. पहहली गोष्ट म्हिजे हनयोहजत कायनक्रमात 
'अभगं' आहे, की 'पद' आहे, की 'धावा' आहे, ते ओळखून नेमकं जाहीर करायला नको! कारि मग प ष्ट्कळदा 
पदाला 'अभगं' म्हिि,ं अभगंाला 'पद' म्हििं असा घोटाळा होतो. अन् द सरी गोष्ट साधते ती म्हिजे 
'भहक्तसंगीत' या नावानं तो 'स गम संगीता'सारखा एक संगीताचा िकार ठरून भक्तीला गौित्व येतं. हळूहळू 
हस्त्रयाचंी भजनी मंडळंदेखील आपल्ह्या कायनक्रमानंा 'भहक्तसंगीत' हे नाव देतील. नव्हे त्यानंी ते नाव हदलेलं बरं! 
कारि त्याचं्या कायनक्रमात मला तरी 'भक्ती'चा भाग बतेाचाच हदसतो. बह तेक सगळं 'संगीत'च असतं. म्हिजे 
'देवळात वा धार्ममक उत्सवात होिारा करमि कीचा कायनक्रम' असं त्याला हळूहळू स्वरूप येत आहे. 

 
पि भजन करिाऱ्या हस्त्रयाचंी अन् भजन बसहविाऱ्या सगंीत-हिक्षकाची इच्िा मात् ही हस्त्रयाचंी भजनं 

'करमि कीत' जमा व्हावीत अिी खासच नसिार. म्हिजे या नव्या संगीत भजनाच्या हिक्षिात काही तरी 
च कत आहे असं मला वाटतं. जी उिीव हस्त्रयाचं्या भजनी मंडळात हदसते तीच रेहडओवरच्या भहक्तसंगीतातही 
हदसते. म्हिनू त्याचा थोडा हवचार करायला हवा. 

 
'लोकानंी अहधकाहधक भजन कराव'ं, 'हस्त्रयानंी द पारचा वळे भजनातच घालवावा' असा माझा आग्रह 

नाही. पि भजनी मंडळानंी अन् रेहडओकें द्रानंी, 'भजन' म्हटल्ह्यावर मात् 'भजन'च द्याव,ं भजन म्हिनू न सतं 
संगीत देऊ नये, असं मला वाटतं. आजकालच्या भजनी मंडळाचंी कल्ह्पना मात् उलट हदसते. आपि अभगंच 
रागदारीत म्हटला, आलटून पालटून एकेकीनं तंबोरा घेऊन ताना घेतल्ह्या, म्हिजे न सत्या भाबड्या भजनापेक्षा 
आपलं भजन अहधक उंचावलं अिी याचंी कल्ह्पना हदसते. म्हिून 'लाईट म्य हझक'चा कायनक्रम अन् भजनाचा 
कायनक्रम यातंला फरक या मंडळींनी ध्यानात घेतला पाहहजे. भजनात िहसद्ध सतंाचं्या िहसद्ध कवनाचंं महत्त्व 
तानबाजीपेक्षा अन् स रेल स्त्रीकंठापेक्षाही अहधक असतं, हे अलीकडे हवसरलं जात आहे असं वाटतं. प रुर्षाचं्या 
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भजन मंडळातल्ह्या िम ख गायकाचें आवाज हस्त्रयाचं्या आवाजाइतके गोड खासच नसतात, अन् तरी ते श्रोत्यानंा 
भक्ती आहि वैरार्गय याचं्या द हनयेत नेऊन सोडू िकतात. 

 
मी प िातल्ह्या फार भजनी मंडळाचंं भजन ऐकलं आहे असं नव्हे. पि माझ्या पहरचयातलं उदाहरि 

म्हिून मला आठवतं, ते देतो. प ण्याचे श्री. हदनकरपतं नातू हे बेळगावकडील िहसद्ध संत बाळेक ं द्रीकरमहाराज 
याचंी पदं भजनात म्हितात. हस्त्रयाचं्या मानानं त्याचंा आवाज अथात्च थोडा 'भरडा' आहे. तरी पदातंील भाव 
श्रोत्याचं्या मनात उमटवनू त्यानंा तल्लीन करून सोडण्याचं कायन भजनी बैठकीत तर होतंच, पि त्याचं्या 
रेहडओवरच्या भजनातही होतं. भजनातील गायनात गायनिास्त्रापेक्षा आहि स स्वरापेक्षाही गायकाच्या 
तल्लीनतेचं म्हिजे स्वतःला हवसरून गाण्याचं महत्त्व अहधक असतं. आमच्या हस्त्रयाचं्या भजनात नसतं ते नेमकं 
हेच! त्या स्वतःला हवसरत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर सतंाचं्या पहवत् वािीपेक्षाही त्याचंं मन ताल, सूर, तबला, 
पेटी, तानबाजी यातं अहधक ग ंतल्ह्यासारखं वाटतं. साराकं्ष, त्याचंं नातं अभगंातल्ह्या भावनेिी नसून फक्त 
संगीतािी आहे असा भास होतो. अथात् ही भजनसंस्थेिी ितारिा आहे, व्हायला हव ंउलट. त्यानंा स्वतःला 
आहि त्याचं्या श्रोत्यानंा संगीताचं हवस्मरि होऊन फक्त भक्तीचंच भान राहायला हव.ं अन् हे सदाहिव पेठेतल्ह्या 
क लीन गायकानंा तर अवघड नाहीच-पि गोहरजानसारख्या म सलमान गाहयकेलाही सहजसाध्य होतं. 

 
बऱ्याच वर्षांपूवीची गोष्ट. साताऱ्याच्या िाहू नाट्यगृहात कलकत्त्याची िख्यात गाहयका गोहरजान हहचा 

जलसा होता. आर्षाढी एकादिीचा हदवस आहे हे ओळखून त्या हत्खंड हफरलेल्ह्या चत र कलावहंतिीनं — 
 
राधेकृष्ट्ि बोल म ख से । 
राधेकृष्ट्ि बोल । 
 

हे िख्यात भजन इतक्या भहक्तभावानं म्हटलं की तालस राऐवजी ते हथएटर त्या रात्ी भहक्तभावानं भरून गेलं! 
म सलमानाचं्या कव्वाली गायनाचंही महत्त्व तानापेंक्षा तालात, आहि या दोहोंपेक्षाही िब्दोच्चारातं असतं. पि 
आजच्या हस्त्रयाचं्या भजनात व रेहडयोवरील भहक्तसंगीतात नेमका हाच क्रम उलटहवला जातो. आपल्ह्याकडील 
भजनात म्हटले जािारे अभगंच काय ते श्रोत्यांना पहरहचत असतात असं नव्हे, त्यातले स्वराघात, त्यातले 
हवराम हेदेखील ठराहवक आहि पहरहचत असतात. पि आजकालचे भजनवाले अन् रोहडओवाले त्या आघाताची 
(accents ची) अन् त्या हवरामाचंी (pauses ची) केवळ (हसनेमातली, नाटकातली) चाल लावण्याकहरता 
मोडतोड करतात! अन् त्याचा पहरिाम म्हिजे 'खरा तो िेमा' लकवा 'मम आत्मा गमला' ही चाल समोर उभी 
राहते, पि त्या चालीतला त काराममहाराजाचंा अभगं मात् अनोळखी बनून जातो! 

 
पि कधीकधी याहीपेक्षा अहतिसंग केला जातो. राष्ट्रीय संताचें अभगं म्हिायचे सोडून कोिातरी 

फडतूस कवीनं केलेले अभगं वा क िातरी रेहडओ कवीची पदं भजनात म्हटली जातात. हजथे न सती चाल 
बदलली तरी अभगंाचंं वजन हबघडतं, हतथे ख द्द त काराममहाराजाचंीच 'बदली' केल्ह्यावर त्या भजनाचं वजन 
कसं कायम राहाव?ं िब्द, सूर आहि ईश्वरभक्ती याचं ं वाकडं नाही. पि िब्दावंर स राचंी, अन् भक्तीवर 
संगीताची क रघोडी होता उपयोगी नाही. गािारा वा गािारी 'भक्तीनं' गात आहे की 'िास्त्रानं' गात आहे ते 
त्याचं्या गाण्यात उमटतं. कव्वाली हे म ळात भहक्तगीतच आहे. रेहडओतील वा हसनेमातील कव्वाली गायन आहि 
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आमच्या भजनी मंडळ्याचं ं अभगंगायन याचं्यामधील फरक पाहण्यासारखा असतो. तो फरक न सत्या 
तालास राचा नसतो, तर 'स्वरोद्गारा'चा लकवा voice production चा फरक असतो. 'गझल' (िेमगीत) असो, 
की 'कव्वाली' (भहक्तगीत) असो, म सलमान गायक-गाहयका बेंबीच्या देठापासून गातात, तल्लीनपिे गातात, 
बेहोिपिे गातात. आम्ही 'साभंाळून' गातो, श्वास राखून गातो, with reservations गातो! देवाप ढे जातानास द्धा 
आम्ही समाजाची लाज मानग टीवर घेऊन जातो. आमच्या कलेत, आमच्या भावनाहवष्ट्कारात abandon नाही, 
बेहोिी नाही! 

 
भक्ती आहि भीड याचंं वाकडं आहे. हाच भजनसम्राज्ञी मीराबाईच्या चहरत्ाचा इत्यथन नाही का? 
 

तरुि भारत, 
१८ माचन १९७०, पृ. २. 
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१५ 
 

मुसलमान णस्त्रयांची दुुःखे 
 
हमीद दलवाई हे तरुि म सलमान कायनकते गेली चारपाच वर्ष ेम सलमानातं हवचार-जागृती करण्याचे 

कायन धैयाने व हचकाटीने करीत आहेत. म सलमान समाजाला धमनवडेेपिातून हनधमीपिाकडे व हवज्ञानहनष्ठेकडे 
आिण्याचा त्याचंा हवचार हदसतो. ते लहदंूच्या सनातनीपिावर आहि जातीयतेवरही टीका करतात. 
समाजवादी लोक आहि 'सेक्य लर सोसायटी'सारख्या संस्था याचें त्यानंा सहकायन आहे. अगदी अलीकडे 
त्यानंी म सलमान हस्त्रयातं आपल्ह्या हक्कासंबंंधी जागृती करण्याचे कायन हाती घेतले आहे. म सलमान समाजाचा 
धार्ममक बाबतीतील कडवपेिा लक्षात घेता, दलवाई यानंी हाती घेतलेले काम हकती अवघड अन् धोक्याचे 
आहे, हे सागंायला नकोच. या आठवड्याच्या आरंभी त्यानंी प ण्यात जी 'म च्स्लम महहला पहरर्षद' भरहवली 
हतच्या वाटेतही सनातनी म च्स्लमानंी स रंुग पेरले होते असे दलवाईंच्या एका भार्षिावरून कळले. हदल्ली, 
अमरावती, स रत यासंारख्या दूरदूरच्या हठकािाहूंन येिाऱ्या महहलानंी घाबरून येिे रहहत कराव े म्हिून, 
पहरर्षदेच्या वळेी प ण्यात जातीय दंगे होिार आहेत अिीही ि भवाता पसरहवण्यात आली होती! 

 
इतक्यातूनही ज्या म सलमान महहला दूरदूरहून पहरर्षदेला आल्ह्या त्याचें आहि चालकाचें कौत क केले 

पाहहजे. बह संख्य म सलमान समाज हा हवदे्यत व संपत्तीतही मागासलेला आहे असे म्हितात. म सलमान 
स्त्रीसमाज तर आज मूकच आहे. त्याला वाचाळ करण्यात प ण्यातील प रोगामी लहदंूनी प ष्ट्कळच प ढाकार 
घेतला. पि या लहदू कैवाऱ्याचं्या भार्षिात म सलमानी धमन आहि समाज याचं्या पहरचयापेक्षा स्वधमीयाचं्या 
दोर्षाचंाच पहरचय अहधक हदसला! हविरे्ष म्हिजे ज्योहतबा फ ले, आगरकर, कवे याचं्या काळात लहदू हस्त्रयाचंी 
जी च्स्थती होती व लहदू प रुर्षाचंी जी वृत्ती होती तीच आज आहे असे गृहीत धरून लहदू वके्त असली भार्षिे 
रंगवीत होते. 'न स्त्री स्वातंत्रयमहनहत!' याच्या आधीचे चरि आगरकराचं्या काळीही उच्चारले जात नसत आहि 
हमीद दलवाईच्या काळीही कोिी उच्चारीत नाही! त्याम ळे मनूसारख्या आद्य िास्त्रकाराला मूखात काढिे सोपे 
जाते! 'स्त्रीला सदैव क िातरी आप्ताचें सरंक्षि हव'े एवढाच मनूच्या त्या श्लोकाचंा अथन आहे. हे मत आजच्या 
काळातही सवनमान्य होण्यासारखे आहे. हस्त्रयानंा-पोरीबाळींना नव्हे, अन भवी हस्त्रयानंा-तरी हत्वार मान्य 
होण्यासारखे आहे. 

 
पि या पहरर्षदेत मनूपेक्षा हजरत महंमद पैगंबर याचंा उल्लेख अहधक वळेा होईल अिी अपेक्षा होती. 

स्मृहतकार मनूने लहदू हस्त्रयावंर कोिता अन्याय करून ठेवला आहे यापेक्षा, पहवत् क रािात आहि परंपरेने 
आलेल्ह्या पैगंबर-वचनातं हस्त्रयानंा सामाहजक न्याय हमळण्याची कोिती व्यवस्था आहे, याचा उल्लखे अहधक 
झाला असता तर, म सलमानी धमन आहि हस्त्रयाचें हक्क यातं हवरोध नाही हे हस्त्रयानंा आहि समजंस प रुर्षानंा 
कळून आले असते. 

 
चार बायका करण्याच्या म सलमानाचं्या हक्कासंबधंी क रािातील वचन अथनपूिन आहे. ''त म्हासं ज्या 

हस्त्रया अन रूप वाटतील त्यातंील दोघींिी, हतघींिी लकवा चौघींिी त म्ही हववाह करा. पि त्याचं्यािी आपिालंा 
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समदृष्टीने वागिे अिक्य आहे असे त म्हालंा वाटत असेल तर, फक्त एकच बायको करा. '' म्हिजे अखेर 'एकच 
बायको करा' असा क राि-वचनाचा अथन होतो! 

 
घटस्फोटासबंंधी स्वतः पैगंबराचें जे वचन उपलब्ध आहे ते फारच अथनपूिन आहे. ते वचन असे : The 

thing which is lawful but disliked by Allah is divorce. (कायदेिीर असून अल्लाला अहिय असलेली जर 
कोिती गोष्ट असेल तर ती घटस्फोट ही होय) या वचनावरून 'तलाक' संबधंीचेही पगैंबराचें मत स्पष्ट आहे. 

 
लहदू धमन आहि म सलमानी धमन या दोहोंतही हस्त्रयानंा आदराने, न्यायाने आहि िेमाने वागहवण्यासबंंधी 

आदेि आहेत. ित्यक्षात, हस्त्रयानंा िेमानेही वागहवलेले हदसते, त च्ितेनेही वागहवलेले हदसते. आदरानेही 
वागहवलेले हदसते, अनादरानेही वागहवलेले हदसते. धमाज्ञाचं्या जागी कायद्याचंी कलमे आली तर, कोटात 
जाऊन हनदनय नवऱ्याकडून फारकत व पोटगी हमळवता येईल, िेम आहि आदर हमळहवता येिार नाही. स्त्री-
प रुर्षाचें नाते हे िेम असेल तर स खावह होण्यासारखे आहे. केवळ हक्क आहि कायदा याचं्या आधारावर 
स खावह होण्यासारखे नाही. तसेच कायदे केले तरी त्याचंी अंमलबजाविी करून घेण्याकहरता हिक्षि, पैसा 
आहि आपे्तष्टाचंी अन कूलता हवी. लहदू समाजाने आज प रोगामी (म्हिजे पािंात्यसदृि) कायदे करून घेतले 
आहेत आहि तरी लहदू स्त्रीला न्याय हमळत नाही अिी ओरड या पहरर्षदेतच ऐकू आली. म्हिजे हस्त्रयाचंी च्स्थती 
कायदे बदलण्याने स धारता येईल या कल्ह्पनेतच काही दोर्ष आहेत. लकबह ना रूढी बदलण्यानेही हस्त्रयाचंी 
च्स्थती स धारेलच असे नव्हे. स्त्रीला मोटारचे दार उघडून देिारा, हतच्या अंगावर 'हकमोनो' चढहविारा नवराही 
घरात ज लमी असू िकतो. 

 
आजच्या हववाहससं्थेत हस्त्रयाचं्या द ःखाचे मूळ आहे असे समजून सात्नसारख्या काही अहत-प रोगामी 

पािंात्यानंी लर्गनाहिवाय स्त्रीजवळ राहून पाहहले. त्याम ळे स्वातंत्रयात वाढ झाली, पि स खात वाढ झालेली 
मात् हदसून आली नाही! हस्त्रयानंा हिक्षि आहि द्रव्याजनन याचंी सवलत हमळाली की त्या स खी होतील, अिी 
कल्ह्पना होती. पि आज स हिहक्षत आहि मोठमोठ्या नोकऱ्या करिाऱ्या हस्त्रया अहधक स खी आहेत असे हदसत 
नाही. उलट केवळ चलू आहि मूल साभंाळिाऱ्या हस्त्रयाच त्यानंा अहधक स खी वाटू लागल्ह्या आहेत. हिक्षि 
आहि द्रव्याजनन याचंी साधने लस्त्रयानंा हमळू नयेत असा याचा अथन नव्हे. पि हस्त्रयाचंी द ःखे त्याहून खोल आहेत, 
हे हस्त्रयानंा स ख हमळवनू देिाऱ्यानंी लक्षात घेतले पाहहजे. 

 
खरे म्हिजे हस्त्रयानंा स खी करण्याकहरता प रुर्षानंा स धारले पाहहजे. पि त्याकहरता स धारकानंी 

आपली 'स धारिाकल्ह्पना'च स धारली पाहहजे! हनधमी बनिे आहि हक्काकहरता भाडंायला हिकिे म्हिजे 
'स धारिा' म्हिजेच 'िगती' अिी जोवर कल्ह्पना आहे तोवर स खात वाढ होिार नसून भाडंिात वाढ होिार 
आहे. म सलमान मािसातं अनेक दोर्ष असले तरी धमनश्रद्धा हेच त्याचें बळ आहे हे हवसरून चालिार नाही. 
त्याला केवळ क रािाकडून हसच्व्हल कोडकडे नेण्याने तो माि सकीपासूनही अहधक दूर जाईल. त्याला 
'सोयीच्या क रािाकडून' 'खऱ्या क रािाकडे' नेले पाहहजे. 

 
स्त्रीच्या द ःखाचे मूळ हतच्या 'परावलंहबत्वा'त आहे. पि 'परावलंहबत्व' म्हटले की आमच्या स धारकानंा, 

समाजवाद्यानंा, हनधम्यांना आहि हसच्व्हल कोडवाल्ह्यानंा फक्त आर्मथक परावलंहबत्वच काय ते कळते! माक्सन 
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आहि हसच्व्हल कोड यामं ळे 'भावना' या वस्तूचेच त्यानंा हवस्मरि झाले आहे! स्त्रीचे स ख िेमावर अवलंबून आहे, 
पैिावर आहि हक्कावर अवलंबून नाही! पोटाकहरता नव्हे तर िेमाकहरता ती अनेकदा िळ सहन करताना हदसते 
आहि या हतच्या वमाचाच नेमका फायदा नवरा घेतो, म लगा घेतो, भाऊ घेतो! स्त्री फक्त लहान असहाय 
अभनकाचेच लाड करते असे नव्हे, ती धडधाकट सज्ञान नवऱ्याचेही िेमाखातर-हतच्या िेमाच्या भ केखातर लाड 
करते! स्त्रीच्या या 'लालनस्वभावा'म ळेच प रुर्ष िफेारतात. म्हिजे िेमाच्या मािसाचें लडा करिे, त्यानंा 
िफेारून ठेविे यातं स्त्रीला एक स ख, एक चैन, एक 'luxury' वाटते. स धारकानंी हतच्या स खाचे कायदे 
केल्ह्यावरही ती तेच करिार आहे! हतचा हा स्वभाव व हतचे प रुर्ष जातीवरील उपकार लक्षात घेऊन प रुर्षानंी 
हतच्याबद्दल कृतज्ञता, आदर व दाहक्षण्य बाळगले पाहहजे, म्हिजे धार्ममकता आहि 'हिव्हलरी' या ज न्या सद्
ग िाकंडे वळले पाहहजे. 

 
हमीद हलवाई याचें उदे्दि स्त त्य आहेत. पि त्या उहद्दष्टानंा हनधमीपिा आहि सत्यिोधकपिा याचंा 

उपयोग अहधक आहे की धार्ममकता आहि दाहक्षण्य याचंा उपयोग अहधक आहे हा एक िश्नच आहे. स्त्री भाडंखोर 
बनहविे हे आपले उहद्दष्ट असाव ेकी प रुर्ष समंजस आहि कृतज्ञ बनहविे हे आपले उहद्दष्ट असाव ेयाचा हवचार 
आधीच व्हायला हवा. लहदू स धारकानंी, सत्यिोधकानंी पािंात्याचं्या पावलावर पाऊल ठवले, हमीद दलवाई 
लहदू समाजवाद्याचं्या पावलावर पाऊल ठेवीत आहेत. हस्त्रयाचं्या स खाचंा हवचार याहून खोल हवा! 

 
तरुि भारत, 

२ जानेवारी १९७२, पृ. २. 
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१६ 
 

स्त्री-णवमोचनाचा खरा मागय 
 
इंग्रजी हिक्षिाने य रोपीय ससं्कृतीिी संपकन  येण्यापूवी या दिातील हस्त्रयानंा पारतंत्रयही होते आहि 

मानही होता. त्या केवळ ग लामहगरीतच होत्या हे खरे नाही, तसेच त्यानंा स्वातंत्रय होते हेही खरे नाही. 'आई' 
आहि 'सासू' म्हिून त्या सत्ता गाजव ूिकत. 'पत्नी' आहि 'सून' म्हिून त्या िळ सोिीत असत. ही झाली 
क ट ंबातली त्याचंी च्स्थती. बाहेरच्या समाजात त्याचं्या कतृनत्वाला वा व्यहक्तमत्त्वाला उघड आहि सावनहत्क 
अवसर नसे. पि िसंग पडल्ह्यास त्या-म लाच्या हहताला जपण्याकहरता का होईना-जमीनज मला, सावकारी 
याचंी व्यवस्था पाहात. राज्यकारभार व रिांगिही गाजवीत. कायद्याने लकवा धमनिास्त्राने त्यानंा या 
कतृनत्वके्षत्ात बंदी केलेली नव्हती. उलट, पािंात्य देिातंच हस्त्रयानंा हकत्येक के्षते् कायद्याने बंद होती. 

 
असे असूनही भारतातल्ह्या उच्चवगीय स्त्रीला अनेक उदाहरिातं िळ सोसावा लागे. पारतंत्रय तर 

नक्कीच वाट्याला येई. ही च्स्थती आज बदलली आहे काय? त्याम ळे स्त्रीची क चंबिा संपली आहे, की नव्या 
क चंबिेला िारंभ झाला आहे, हा िश्न या नव्या य गात हवचारात घेण्यासारखा आहे. हिक्षिाने आहि नोकरी 
करण्याम ळे हतच्यावर नवीन ओझी पडलेली हदसत आहेत. हिक्षि आहि नोकरी ही के्षते् हफरून वज्यन करण्याने 
हस्त्रयानंा नव्या य गात अहधक स ख लागेल का? हिक्षि घ्यावयाचे पि नोकरी, द्रव्याजनन मात् टाळायचे, असे 
करण्याने त्या स खी होतील का? 

 
हस्त्रयावंर फक्त कष्टाची आहि प रुर्षाचं्या ताबेदारीचीच काय ती सक्ती आहे असे नव्हे. िील आहि 

लाजभीड-मयादा याचं्या बाबतीतही प रुर्षापेंक्षा हस्त्रयाकंडून अहधक अपेहक्षले जाते. परप रुर्षािी सख्य वा सलगी 
केल्ह्याम ळेदेखील त्याचें ससंारस ख सपंण्याचा संभव असतो. मग उघड हववाहबाय सबंंधाने तर समाजातही त्या 
बहहष्ट्कृत ठरतात. पोर्षाख, बोलिे, चालिे या बाबतींतही त्या घरातच आहि समाजातही परतंत् असतात. 
अथात् या ज लमापैकी काही बाबतींत प रुर्षही हततकाच परतंत् असतो हे हवसरून चालिार नाही. 

 
हस्त्रयाचं्या पारतंत्रयापैकी काही भाग त्याचं्या िरीररचेनम ळे व त्याचं्याकडे हनसगाने सोपहवलेल्ह्या 

िाहििास्त्रीय कायाम ळे (बायॉलॉहजकल फंक्िन्स) उत्पन्न झालेला आहे. ते कायन म्हिजे द सऱ्यानंी त्याचं्यावर 
लादलेले ओझे मानता येिार नाही. कारि मलू वाढहवण्यात त्याला अंगावर पाजण्यात त्यानंा िारीहरक तृप्ती व 
साथनकता लाभते. पि हे नाजूक काम करण्यात व्यग्र असलेल्ह्या स्त्रीला स रहक्षत जीवनाची गरज असते. 
अपत्यिाप्तीकरताच हतला प रुर्षाचा संग पत्करावा लागतो असे नव्हे, तर अपत्यसंगोपनाकरताही हतला 
प रुर्षसहकायन आवश्यक असते. लर्गन करण्याची व घर करण्याची गरज यातूनच हनमाि झाली. बाहेरचे काम व 
द्रव्याजनन करिे प रुर्षाकडे गेले, घर साभंाळिे स्त्रीकडे गेले. बाय स्पधा आहि आक्रमि यापंासून स्त्रीचे रक्षि 
करण्याचेही काम प रुर्षाकडे गेले. 

 
जी कहनष्ठ भहूमका व जे पारतंत्रय स्त्रीने स्वतःच्या सोयीकहरता पत्करले आहे ते प रुर्षाने, िास्त्राने वा 

रूढीने हतच्यावर लादले असे मानता येईल काय? पि स्त्रीच्या िारीहरक आहि सृजन-के्षत्ीय गरजा 
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प रुर्षस्पधेच्या भरात हवसरून आजकाल तिी कल्ह्पना केली जाते, हे मात् खरे! पािंात्य लेहखका या हवर्षयात 
हकती संकोचहीन, लज्जाहीन बनल्ह्या आहेत ते हवख्यात फ्रें च तत्त्वज्ञ आहि साहहच्त्यक सात्न याचं्या 'जीवन-
जोडीदारिी'च्या एका तक्रारीवरून हदसून येईल. ती म्हिते, प रुर्ष ित्येक बाबतीत आपला वरचढपिा कसा 
हटकहवतो याचे ठळक उदाहरि हव े असेल तर, मानवाची रूढ संभोगपद्धती पाहावी. सात्नची जोडीदारीि 
हसमानं द बो वॉय् प रुर्षाच्या वरचढ वृत्तीबद्दल म्हितेः 

 
His domination is expressed in the very posture of copulation. 
 
हतच्या मते संभोग हा स्त्रीच्या िरीरावर होिारा अत्याचार आहे. (Coitus is the violation of her 

body.) द बो वॉय् हहला येथे सात्नची बायको न म्हिता 'जोडीदारीि' म्हिण्याचे कारि, ते दोघे 
हववाहाहिवायच एकत् राहतात. (नव्हे, हवभक्त राहून संभोगासह सवन सख्यस खे भोगतात. उभयतानंा हीच स खे 
अन्यत् ल टण्याचीही म भा आहेच! ) पि हतचे अवघड फ्रें च नाव वरचेवर उच्चारण्यापेक्षा आपि हतला येथे 
(हतच्या परवागनीहिवायच) 'मादाम सात्न' म्हिूया! इतर िाण्याचंीही संभोगपद्धती 'मादाम सात्न' याचं्या या 
आके्षपाला पात् होिारीच आहे. म्हिजे हतचे मूळ प रुर्षाच्या वरचढ मनोवृत्तीत नसून सवनच िाण्याचं्या िारीहरक 
सोयीत आहे, असे नव्हे का? 

 
पि या सवन वस्त च्स्थतीचे विनन करिे म्हिजे 'स्त्रीवर ज लूम होतो', 'अन्याय होतो', 'स्त्रीची हपळविूक 

होते', हे नाकारिे मात् नव्हे. स्त्रीच्या ग लामहगरीचे मूळ गृहसंस्थेत व अपत्यसंगोपनात आहे. या दोन्ही गोष्टींना 
फाटा द्यायचा म्हटल्ह्यास, रानटी अवस्थेकडे परत जाव ेलागेल. स्त्री-प रुर्षाचें सहकायन आहि परस्पर सरंक्षि 
हव ेअसेल तर, गृहसंस्था हटकवावी लागेल. पि गृहससं्था हटकवली की हस्त्रयाचंी ग लामहगरी हटकलीच पाहहजे 
की काय, हा म ख्य िश्न आहे. 

 
हस्त्रयाचंी सध्याची ग लामहगरी कायद्याने नष्ट करिे िक्य नाही, क ट ंबससं्था नाहीिी करूनही ती 

संपिार नाही. नोकरीत लकवा नाटक-हचत्पटादी व्यवसायात हिरल्ह्याने हतच्यावर एका प रुर्षाऐवजी अनेक 
प रुर्षाचंी मजी राखण्याची पाळी येत आहे. ऑहफसच्या फायली आहि घरी वा पाळिाघरी राहहलेले मूल, या 
दोहोंत हतच्या नाजूक मनाची व िरीराची ओढाताि होत आहे; ज न्या काळात हतच्या कपाळी ग लामहगरी नव्हती 
असे नाही, पि हिक्षिाच्या आहि नोकरीच्या स्वातंत्रयाने हतची ग लामहगरी थोडी कमी झाली असली, तरी 
क त्तरओढ वाढली आहे. 

 
संतहतहनयमनाच्या साधनासंबंंधी काही आध हनकानंा वाजवीपेक्षा फाजील आिा आहे असे हदसते! एक 

तर ती साधने आमचे सरकार भासहवते हततकी ह कमीही नाहीत, की हनरुपद्रवीही नाहीत. गभनसंभवाबरोबरच 
ती साधने आरोर्गय नाहीसे करून अनेक व्याधी-हविरे्षतः स्त्रीच्या जीवनात-आिनू सोडतात अिा तक्रारी 
सावनहत्क क जब जीत ऐकू येतात. संतहतिहतबंधक साधनाचं्या फायद्याच्या जिा जाहहराती होतात, तिा त्याचं्या 
उपद्रवाच्या जाहहराती होत नाहीत, एवढेच काय ते! 
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सारािं, हिक्षिाच्या वाढीम ळे स्त्रीची क चबंिा कमी होऊन, ती आज मोकळेपिाने वागू िकते, माग ू
िकते हे खरे, पि हतच्यावरील ओझे कमी झालेले हदसत नाही. आध हनक हिक्षि आहि स्वातंत्रय हस्त्रयाकंहरता 
जे करू िकत नाही ते आजची पािंात्य हवमोचन चळवळ करू िकेल काय, हा िश्न आहे. 

 
ज न्या चळवळीचा उदे्दि हस्त्रयानंा हक्क हमळवनू देिे हा होता. आजच्या चळवळीचा उदे्दि स्त्री-प रुर्षातं 

कायद्याने वा रूढीने करून ठेवलेले भेद नष्ट करण्याचा आहे. हे िक्य आहे का? हे स्त्रीच्या फायद्याचे आहे का? 
की त्यात फायद्याबरोबर स्त्रीच्या वाट्याला नव े तोटेही येतील? द सऱ्याच्या रागावर स्वतःचाच पाय मोडून 
घेण्याचा िकार तर त्यात होिार नाही ना? 

 
मला वाटते, स्त्री-प रुर्षाचंी समानता लकवा स्त्रीचे सवन के्षत्ातंील स्वातंत्रय हे उहद्दष्ट ठेवनू हा िश्न 

स टण्यासारखा नाही. क ट ंब ही संस्था आपिालंा हटकवायची आहे की नाही हा यातील म ख्य िश्न आहे. तसेच, 
प रुर्षसदृि होिे हाच काय तो स्त्रीला हवमोचनाचा आहि स खी होण्याचा मागन आहे का, हा म ख्य िश्न आहे. 

 
जे िािी 'प रुर्ष' नाहीत त्यानंी 'प रुर्षसदृि', 'प रुर्षत ल्ह्य' होण्याची धडपड केल्ह्यास त्यात त्यानंा केवळ 

काल्ह्पहनक (केवळ आपला हट्ट प रहवल्ह्याचे) समाधान लाभेल, पि खरे स ख लाभिार नाही. हिवाय, एकंदर 
समाजस खात आहि समाजहवकासात हस्त्रयानंा जे स्थान आहे ते त्यानंी न स्वीकारल्ह्याने जे सामाहजक न कसान 
होईल ते वगेळेच! 

 
हस्त्रयाचंा सामाहजक 'रोल' अहधक नाजूक, पि अहधक िािभतू (अहधक व्हायटल) आहे हे ओळखून 

समाजात त्यानंा मानाचे आहि स रहक्षत स्थान देिे हाच स्त्रीची क चंबिा कमी करण्याचा मागन होय. सवन धमांनी 
त्याचं्या त्याचं्या संस्थापनेच्या काळाला धरून हेच करायला हिकहवले आहे असे हदसून येईल. 'हस्त्रयाचंा योर्गय 
तो मान राखा' हीच सवन धमांची हिकवि आहे. ही हिकवि आचरिात यायची म्हिजे स्त्री व प रुर्ष या दोन 
जातींतील अहधक स्वतंत् आहि बलवान् जात-म्हिजे प रुर्षाची जात-स संस्कृत व पापभीरू झाली पाहहजे. 
प रुर्ष जात जोपयंत स ससं्कृत होिार नाही तोपयंत केवळ हक्काचं्या भाडंिाने, केवळ प रुर्षसदृि होण्याने हस्त्रया 
अहधक द ःखीच होतील. त्याम ळे क ट ंबसंस्थाही मोडेल आहि क ट ंबसंस्था मोडिे म्हिजे संस्कृती मोडिेच होय. 
क ट ंब आहि संस्कृती न राखता केवळ 'स्वातंत्रय' हे ध्येय ठेवनू लढा केल्ह्यास, हस्त्रयानंा संस्कृहतहीन समाजात 
राहण्याची तयारी ठेवावी लागेल. 

 
म्हिून हस्त्रयाचं्या स्वातंत्रयाऐवजी प रुर्षानंा अहधक स ससं्कृत, सोहिक आहि त्यागी करण्याची चळवळ 

हाती घेण्याची अहधक गरज आहे. तोच एक मागन आहे. 
 

स्त्री माहसक (५०० वा अंक), 
मे १९७२, पृ. ८३-८५. 
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१७ 
 

स्त्री-सौंदयातील 'रोख' भाग 
 
'हियंवदे'ने लेखकाकंडून स्त्रीसौंदयासबंंधीच्या 'वैयहक्तक' कल्ह्पनाचंी अपेक्षा केल्ह्याम ळे हवर्षयाला 

आटोपिीरपिाही आला आहे आहि आम्हा लेखकानंा स्वातंत्रयही लाभले आहे. नाही तर 'सौंदयन' हा हवर्षय 
म्हटल्ह्यावर, आम्ही साहहच्त्यक लोक एवढा घोळ घालतो की, वाचकानंा काव्याचे काय, कलेचे काय की स्त्रीचे 
काय, 'सौंदयन' म्हिजे नवकाव्यासारखी एक भयानक आहि हकचकट गोष्ट आहे असे वाटू लागते! 

 
म्हिून िथम स्त्रीसौंदयातल्ह्या 'रोख' रकमेहवर्षयी बोलतो. मािसं कबलू करोत की न करोत, त्याचंा 

मनावर पहहला 'रोख' पहरिाम 'विा'चा होतो. म्हिूनच त की भारे्षत म्हि पडली आहे, - ''स्त्री गोरी असली 
म्हिजे रूपाचा िश्न उरत नाही, प रुर्ष िूर असला म्हिजे िीलाचा िश्न हनघत नाही!'' आपि तोंडानं 'विन' 
म्हितो, पि खरा पहरिाम त्वचेच्या 'क्वाहलटी'चा होत असतो, हे हवसरून चालिार नाही. गोऱ्या रंगापेक्षा कधी 
कधी 'श्यामल' विन अहधक पहरिाम करतो, तो त्वचेच्या म लायमपिाम ळेच होय. मी विाच्या खालोखाल 
केसाचं्या वैप ल्ह्याला महत्त्व देतो. केिकलाप हा स्त्रीचा हपसारा आहे. त्यात रूपाचं 'बहरि' लकवा 'luxuriance' 
आहे. या वैप ल्ह्यात जोमही असतो आहि नाजूकपिाही असतो. ज न्या काळी काळेभोर केस हिय होत, तर 
आजकाल त्यात लपगट, ताबंूस, 'chestnut' झाक थोडी आध हनक ठरते. दोहोंची सरासरी काढून मी माझ्या 
एका कथेत माझ्या नाहयकेला केसाचंा 'मधासारखा' रंग बहाल केला आहे! 

 
त्यानंतर क्रम लागतो उंचीचा-अथात् बाधं्यासह उंचीचा. कारि अंगलट स बक नसेल तर, उंची-

हस्त्रयाचंी तरी-क रूपतेत जमा होईल. महाराष्ट्रात हस्त्रयाचंी उंची बेताचीच असते. पाच फूट दोन इंच उंचीची स्त्री 
कमी उंच मानली जात नाही. पाच फ टापेंक्षा कमी असेल तरच ब टकी मानली जाते. पि स्त्रीहिक्षिाम ळे (अथात् 
स्वातंत्रयाम ळे) म लींची उंची वाढली आहे, हे हवसरता येत नाही. 'नाकेली' हा िब्द हस्त्रयाचं्या सौंदयनविननात 
आढळत असला, तरी प रुर्षाइंतकं (लकवा पारश्याइंतकं! ) धारदार नाक थोडं डोळ्यावरच येतं! 'अपरं' आहि 
काहीसं 'उचललेलं' नाक म्हिून हस्त्रयाचं्या नाकातं एक िकार आहे. तो अहभजात सौंदयापेक्षा 'गोंडसपिा'त 
(prettiness मध्ये) मोडेल. अपरं असून 'उचललेलं' मात् नसेल तर, ते नाक 'त टक' (abrupt) वाटतं. 
य रोहपयन हस्त्रयाचंी नाकं अिी असतात! डोळ्याचंं विनन आपल्ह्या िाचीन वाङ्मयात जागोजाग आढळतं. पि 
आज तरी विननीय डोळे क्वहचतच हदसतात. कदाहचत् आध हनक जीवनाबरोबर डोळ्यातंलं तेज कमी होत 
असेल. पि डोळ्याचं्या सौंदयािमािेच 'पाहाण्या'चं म्हिनू एक वगेळं सौंदयन असतं, तेही आज नष्ट होत आहे. 
'हतरिी नजर' (अपागंवीहक्षत) व नखरेल नजर (हनगाहे नाज़) या दोन्ही स्त्री-स्वातंत्रयाबरोबर गायब झाल्ह्या 
आहेत! आज आमच्या हस्त्रया प रुर्षी आहि 'िोजेक्' नजरेने प रुर्षाकंडे पाहू लागल्ह्या आहेत. हाँ! एक मात् इथे 
साहंगतले पाहहजे. मी या लहानिा मतिदिननात स्त्रीसौंदयाचा, 'स्तब्ध हचत्' म्हिून हवचार करीत नसून, 'चलत् 
हचत्' म्हिून हवचार करीत आहे. त्यात रूपाचाच केवळ नव्हे, तर 'स्त्रीत्वाचा' म्हिजे 'sex appeal'चाही 
अंतभाव होिं अपहरहायन आहे. केवळ रूपदिननानं जी स्त्री आकर्षनक होिार नाही ती हक्रयावान् झाल्ह्यावर 
(म्हिजे in action) आकर्षनक होईल. 
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म्हिजे मी इथे 'हवभ्मा'ंचा हवचार करिार आहे असे नव्हे. पि एखादी स्त्री, बोलत नाही तोपयंतच 
आकर्षनक असेल; अन् तोंड उघडल्ह्यावर त्यातून हतची ब हद्धहीनता, चैतन्यहीनता जािवले! पि उघडलेल्ह्या 
तोंडाबरोबर आिखीही एका सौंदयांगाचा हवचार करायला हवा. ते म्हिजे दात! स्वच्ि, स बक, चमकदार 
दात, बोलण्याचे व हविरे्षतः हसण्याचे सौंदयन वाढवतात. पि 'दात' हे एकच सौंदयांग असे आहे की, जे 
हृदयािमािे सामान्यतः झाकलेलंच असतं? अन् दात झाकलेले असतील तर न सत्या ओठाचं्या, म्हिजे 
हजविीच्या सौंदयावरच भकू भागवनू घ्यावी लागते! 

 
पि न सते दिनन नव्हे, तर स्त्रीचा सहवासही हिय व्हायचा असेल तर, स्त्रीजवळ 'express' करायला 

काही तरी हव!े 'बोलण्या'चा, 'एक्सिेस करण्या'चा अथन इथे व्यापक घ्यायचा. स ब द्ध 'ऐकिं 'देखील मी 
बोलण्यातच जमा करतो. काही हस्त्रया इतक्या स ंदरपिे 'ऐकतात', की बोलताना हदसतात त्याहून त्या 
ऐकताना स ंदर हदसतात! हो, पि बोलण्यावरून आठवलं,-स्त्रीच्या आवाजाचं काय? महाराष्ट्रीय हस्त्रयाचं्या 
आवाजाची एक य रोहपयन मजजवळ तारीफ करीत होता. त्याचंा आवाज हिस्ती आहि पारिी हस्त्रयासंारखा 
हकरटा, केकाटिाराही नसतो, की भसाडा वा प रुर्षीही (सामान्यतः! ) नसतो. तो य रोहपयन म्हिाला, 'They 
have clear voices', पि डोळ्याचं्या सौंदयािमािे मराठी हस्त्रयाचं्या आवाजाचं सौंदयनही अलीकडे कमी होऊ 
लागलं आहे, घोगऱ्या आवाजाचं िमाि वाढत आहे! 

 
तसंच हमतभाहर्षत्व आहि लाजिं यामंधील सामथ्यन आजची स्त्री हवसरू लागली आहे. ''म्हिजे? आम्ही 

काय अहोरात् द सऱ्यानंा आकर्मर्षत करण्याच्या उद्योगातच मर्गन राहाव ंकी काय? '' असंही काही हस्त्रया यावर 
हवचारतील. पि हस्त्रयाचंं आकर्षनकत्व केवळ नवरा लकवा हियकर हमळवण्याप रतंच आहे असं मी मानीत नाही. 
आकर्षनकपिा हा स्त्रीचा धमन आहे-सामाहजक कतनव्य आहे. ज्या समाजातल्ह्या हस्त्रया स ंदर, सलज्ज, आकर्षनक 
आहि स विेवती नसतील त्या समाजातले प रुर्ष गबाळ, असंस्कृत आहि महत्त्वाकाकं्षाहीन बनतील. केवळ एका 
प रुर्षाचं मन वधूेन घेिं नव्हे, तर संपूिन समाजाला स ससं्कृत 'refined' बनविं हे स्त्री-सौंदयाचं उहद्दष्ट आहे. 

 
या सूत्मय 'सौंदयनसूक्ता'त मी 'आंतहरक सौंदयन' वगैरे गूढग ंजनात म द्दामच हिरलो नाही! म्हिूनच मी 

याला सौंदयातील 'रोख' भागाचा हवचार म्हटलं आहे. तसाच मी इथे वस्त्राभरि,ं केिरचना, इत्यादी 
'प रवण्याचंा' हवचार केलेला नाही. ईश्वरदत्त आहि ह कमी अंगाचंाच केवळ हवचार केलेला आहे. िवेटी माझं 
आिखी एकच मत सागंतो. यौवनाची स्तोतं् कवी हकतीही गावोत, -यौवना पेक्षा आरोर्गयाच्या टवटवीचं महत्त्व 
सौंदयात अहधक आहे! 

 
हियंवदा, 

सप्टेंबर १९७२, पृ. (?) 
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भारतीय स्त्रीचे दौबयल्य 
 
अलीकडे कोण्या एका लेहखकेने भारतीय स्त्रीचे विनन 'कें द्रलबदू हरहवलेली' असे केले होते म्हिे! सौ. 

स्नेहलता रिहदव ेयानंी 'तेजस्वी'मधील लेखात हतचेच विनन 'किा नसलेली' असे केले आहे. 'तेजस्वी'च्या 
संपादकानंी संबहंधत अंक माझ्याकडे धाडून माझ्या िहतहक्रया मागवल्ह्या याबद्दल मी आभारी आहे. 

 
सौ. रिहदव े याचंी ही समजूत म ख्यत्वेकरून भारतीय स्त्रीच्या 'गृय' पतीबरोबरच्या वतननावर 

आधारलेली आहे. पती म्हटला की स्त्री मान त कहवते, लर्गनापूवी आई-बापापं ढेही ती तिीच मान त कहवते, ही 
सौ. रिहदव े याचंी म ख्य तक्रार आहे आहि यावरूनच त्या भारतीय स्त्रीला 'किा' नाही हा हनष्ट्कर्षन काढीत 
आहेत. उलट गाधंीय गात भारतीय स्त्रीला 'किा' िाप्त झाला, असेही त्या समजत आहेत. भारतीय स्त्री 
आहदमायेिमािे बलवान् न होता द बनल झाली, याला कारि हतचे द बळे पौराहिक आदिन होत, असेही त्या 
मानतात. पौराहिक वाङ्मयात द्रौपदीचाच आदिन काय तो सबल आहे, असे त्या म्हितात. वास्तहवक आपल्ह्या 
प त्ानंी बाहेरून काय आिले आहे हे न पाहाताच, क ं तीने जी आज्ञा केली हतला मान त कवनू एकाऐवजी पाच 
पती स्वीकारिारी द्रौपदी बलवान् किी हा एक िश्नच आहे! 

 
वास्तहवक हस्त्रयाचं्या तडफदारपिाची उदाहरिे िोधायला गाधंीय गापयंत वाटचाल करण्याची गरज 

नाही. इहतहासात आहि वतनमानकाळात ती उदाहरिे हवी तेवढी सापडतील. हस्त्रयानंी राज्यकारभार 
हाकल्ह्याची, ख नी कारस्थाने केल्ह्याची, हाती तलवार घेऊन रिागंि गाजवल्ह्याची उदाहरिे अवाचीन 
इहतहासात हवप ल आहेत. लक्ष्मीबाई आंर्गयासंारख्या हस्त्रयानंी स्त्रीसैहनकाचंी जहाजे घेऊन हपढीजाद इंग्रज 
कप्तानानंा नामोहरम केल्ह्याचेही उदाहरि आहे. म्हिजे उरून उरते ती सौ. स्नेहलता रिहदव ेयाचंी हस्त्रयाचं्या 
कौट ंहबक वतनमानसंबधंीची तक्रार! 

 
भारतीय स्त्री संसारात नवरा म्हिेल ते िमाि का मानते? हतला स्वतःची ब द्धी, स्वतःचे initiative नाही 

म्हिून की अन्य काही कारिाने? अन्य देिातंील हस्त्रया संसारात नवऱ्याचे हनिनय मानीत नाहीत की काय? 
भारतीय स्त्रीला 'किाच नाही' असे म्हिण्यापूवी या िश्नाचंा हवचार केला पाहहजे. 

 
िथम ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहहजे की, क ट ंब ही एक संस्था आहे व कोित्याही ससं्थेत दोन िम ख 

असून चालिार नाही. क ट ंबसंस्था, एक नवऱ्याच्या िब्दािमािे तरी चालेल नाही तर बायकोच्या िब्दािमािे 
तरी चालेल. आज बायतः तरी ती नवऱ्याच्या आजे्ञिमािे चालते. प ष्ट्कळदा अित्यक्षपिे पत्नी ह कमत गाजवते. 
उद्या बायकोच्या आजे्ञिमािे क ट ंब चालाव ेअसे ठरले तर, नवरा द बळा होईल, 'ब ळा' गिला जाईल, त्याला 
'किा' नाही असे एखादी मिृाहलनी देसाई वा स्नेहलता रिहदव ेम्हिेल. पि ज्यात दोघेही सारखेच 'िम ख' 
आहेत असे क ट ंब दाखहवता येिार नाही. असे क ट ंब स रळीत चालिार नाही. ऑहफसात लकवा राजकारिातही 
बॉसप ढे लकवा नेत्याप ढे नमते घ्यावचे लागते. नाही तर राजीनामा देऊन ऑहफसच्या वा पाटीच्या बाहेर पडिे 
हततके सोपे अथवा िहािपिाचे नसते. घर सोडण्यापेक्षा घर हटकवण्यालाच अहधक भक्कम किा लागतो. 
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अगदी नाईलाज झाल्ह्यावर, अगदी ज न्या बायकाही 'घर' म्हिजे नवरा सोडीत. पि त्या ते िौयन समजत नसत, 
द दैव समजत असत. 

 
स हिहक्षत तरुिींच्या हववाहहवर्षयक हनिनयाबद्दलची सौ. रिहदव ेयाचंी तक्रार अहधक हवचाराहन आहे. 

पि त्यातही स्वयंहनिनयरूपी इमारत एका खाबंावर उभी राहू िकत नाही. आमच्या तरुिातंच हजथे अद्याप 
सामाहजक िौढत्व (maturity) आलेले नाही हतथे एखादद सरी िौढत्व पावलेली म लगी काय करिार? 
'लर्गनाची बोलिी पैिाच्या रकमानंी स रू होत असतील तर ते लर्गन मला नको आहे, ' असे म्हििाऱ्या काही 
स हिहक्षत म ली मला ठाऊक आहेत. तसेच ती बोलिी वडीलधाऱ्यानंी वा मध्यस्थानंी करण्यापेक्षा आपिच क ठे 
तरी भेटून करू, असे म लीने म्हटल्ह्यास 'फॉरीन हरटन्डन' वरही ब जलेले मी पाहहले आहेत! 

 
लर्गनाच्या व्यवहाराला आज जे ग राचं्या बाजाराचे रूप आले आहे ते नष्ट करायचे असेल तर, 'तेजस्वी' 

म लींनी स्वचे्िेने अहववाहीत राहाण्याची तयारी केली पाहहजे असे मानण्यास सौ. रिहदव े याचें आहि माझे 
एकमत आहे. हळूहळू ती गोष्ट िक्यही होईल. पि हस्त्रयानंी एकटे राहायचे म्हिजेही भोवतालच्या समाजाची-
प रुर्षाचंी-हवहिष्ट सासं्कृहतक पातळी गृहीत धरली पाहहजेच. ज्या प रुर्षाचंी वाईट दृष्टी टाळण्याकरता हवधवानंा 
प न्हा क ं कू लावण्याचा मागन पत्करावा लागतो त्या समाजात, बरा-वाईट कसा का होईना, क िी तरी प रुर्ष 
घरात असावा असे स्त्रीला वाटले तर, त्यावरून हतच्या 'कण्या'चे बळ मोजिे हततकेसे बरोबर होिार नाही. 
हळूहळू स हिहक्षत हस्त्रया एकट्या राहाण्याचे बळही दाखवीत आहेत हे हवसरता येत नाही. म लींनी स्वतःचा 
जोडीदार हनवडण्याचे धैयन दाखविे हा केवळ धैयाचा वा जबाबदारी पत्करण्याचा िश्न नाही. भोवतालच्या 
समाजाच्या प ढारलेपिाचा आहि संस्कृतीचाही तो िश्न आहे. 

 
आिखी एका गोष्टीकडे सौ. रिहदव ेयाचें लक्ष कसे गेले नाही याचे नवल वाटते. िवासात, रस्त्यात वा 

हवश्वासाच्या एकातंात प रुर्षाने अहतिसंग, अमयादा वा हवनयभगं केल्ह्यास भारतीय स्त्री हकतपत िहतकारक्षमता 
दाखहवते, हा िश्न या 'कण्या'च्या िश्नात बाईंच्या डोक्यात कसा आला नाही कोि जािे! हे अहतिसंग आहि 
हवनयभगं पाढंरपेिा लहदू म लींच्या वाट्याला अहधक येतात, असे वृत्तपत्ातंील वातांवरून म्हिता येईल. यात 
मात् त्याचं्या िहतकारिक्तीचा वा 'कण्या'चा अभाव हदसतो खरा! आहि याला कारि, सीतासाहवत्ीचा आदिन हे 
जरी नसले तरी, भोंगळ हरदास-प राहिकानंी उभा केलेला अहतरेकी हवनयाचा आदिन हे तरी खास आहे. 
रस्त्यात वाईट नजरेने पाहािाराला आमची खेडवळ ितेकरी स्त्री 'डोळे फ टले मेल्ह्याचे!', 'म डदा गडला!' हा 
आहेर चार लोकानंा ऐकू जाईल अिािकारे (audibly) करून खजील करील. 'किा' नसलेली स हिहक्षत स्त्री 
तेवढेही करू धजिार नाही. हतचा 'मदनपिा' ल ं गी नेसून, केस कापून, पँट घालून हफरण्यातच काय तो आहे हे 
रिहदवबेाईचें मत खरे मानिे भाग आहे! 

 
तेजस्वी, 

१५ एहिल १९७३, प.ृ ३. 
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बंदुकांनी णस्त्रयांचे रक्षि होईल का? 
 
अलीकडेच पवनार येथे भरलेल्ह्या  'अहखल भारतीय स्त्री-िक्ती संमेलना'चा त्ोटक अहवाल वृत्तपत्ातं 

वाचायला हमळाला. ''हस्त्रयावंर बलात्कार होऊ नये यासाठी सामाहजक वातावरि कसे बदलेल, हस्त्रयानंा आज 
जो अत्यतं खालचा दजा िाप्त झाला आहे तो नाहीसा होऊन (स्वतंत्) व्यक्ती या नात्याने स्त्रीला कसे जीवन 
जगता येईल, मातृत्वाचा गौरव समाजात कसा होईल, यासंंबधंी तीन हदवस या संमेलनात चचा झाली.'' 

 
पि या त्ोटक वातेपेक्षाही ते संमेलन 'पवनार' येथे झाले, आहि हवनोबा भाव्यानंी त्यात भाग घेतला, या 

गोष्टीचे महत्त्व अहधक आहे. ''हस्त्रयावंर बलात्कार होत असताना बलात्कार करिाऱ्या व्यक्तीस बंद कीने ठार 
मारण्याचा अहधकार त्यानंा मी देतो.'' असेही उद् गार हवनोबानंी काढल्ह्याचे िहसद्ध झाले आहे! श्री. हवनोबा भाव े
याचंा अहधकार मोठा आहे. ते आध हनक य गातले ऋर्षीच आहेत म्हटले तरी चालेल. पि वृत्तपत्ातं िहसद्ध 
झालेल्ह्या त्याचं्या या उद्गाराचंा अथन मात् स्पष्ट नाही! हवनोबा जो अहधकार 'देतो' म्हितात, तो अथात् केवळ 
नैहतक अहधकार असिार! कायदेिीर अहधकार हवनोबा कसे देिार? हिवाय, 'अहधकार त्यानंा मी देतो' या 
र्गवाहीतील 'त्यानंा' म्हिजे हस्त्रयानंा असा अथन असेल तर, ते अहधकच घोटाळ्याचे वाटते. इतक्या हस्त्रयानंी 
बंदूक घेऊन हफराव ेअिी हवनोबाचंी अपेक्षा आहे की काय? 

 
आिखीही हकत्येक जळजळीत हवचार या संमेलनात हनमनला देिपाडें, िोभना रानडे, आसामच्या 

बायदेव, इत्यादी हस्त्रयानंी व्यक्त केले. ''आज स्त्रीला 'व्यक्ती' म्हिून स्वतःची लकमत माहीत नाही. ती 
देहपरायि बनली आहे. स्वतःला अबला म्हिवनू घेण्यात ती भरू्षि मानते. हववाह हेच ती जीहवतातील ध्येय 
मानते.'' यासंारखे हवचार या संमेलनात व्यक्त करण्यात आले. 

 
हस्त्रयाचं्या दजासबंंधी आहि रक्षिासबंंधी वीररसात्मक उद् गार काढण्याचे हदवस संपले अिी आमची 

समजूत होती! पि ते संपलेले हदसत नाहीत. हस्त्रयाचंं रक्षि करिं हे प रुर्षाचंं पहवत् कतनव्य आहे, असं िाचीन 
काळी समजत. आजही तस ंसमजिारे लोक आहेत, पि काहींना ते मागासलेपिाचं वाटतं. हस्त्रयानंी स्वतःच ं
रक्षि कराव,ं त्यानंा तिा तऱ्हेचे हक्क आहि तिा तऱ्हेचं हिक्षि द्यावं, हे मत या लोकानंा प ढारलेलं वाटतं. पि 
हे मत प स्तकी आहि स्वप्नाळूपिाचं आहे, असं थोड्या हवचारातंी हदसून येईल. हस्त्रयानंी घाबरट लकवा 
िहतकारिून्य असाव,ं असा याचा अथन नाही. पि हस्त्रयानंा हत्यारबंद करिं हा हस्त्रयाहंवरुद्धच्या आजच्या वाढत्या 
ग न्हेगारीवर तोडगा खास नव्हे. 

 
काही ित्यक्ष घटनाचंा हवचार केला तर, हे अहधक पटेल. खेड्यातंील हिहक्षका, नसेस आहि 

संतहतहनयमनाच्या िचाहरका यानंा येिारे हकत्येक अन भव वृत्तपत्ातूंन िहसद्ध झालेले आहेत. त्यावरून पाहता 
खेड्यातील एकटाद कटा मन ष्ट्य स्त्रीिी अहतिसंग करायला धजतो असे नसून गावात एक िकारचे असंस्कृत 
आहि ग ंडहगरीचे वातावरि असते व एकमेकाला संरक्षि देिाऱ्या ग ंडाचंी एक अहलहखत संघटनाच असते, असे 
हदसून येईल. 
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स्त्री हत्यारबंद आहे की नाही हे अिा हठकािी अगदीच गौि ठरते. हतचे पोट म्हिजेच नोकरी ित्यक्ष-

अित्यक्षपिे ज्याचं्यावर अवलंबून आहे असे लोकच हतच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत असतील तर, न सत्या 
ब ंदकीने भागण्यासारखे नाही. जे कारस्थानीही आहेत आहि तरी आजच्या भ्ष्ट वातावरिात द दैवाने जे 
प ढारीही ठरू िकतात अिािंी एखाद्या नोकरीपेिातल्ह्या स्त्रीची गाठ पडल्ह्यावर हतच्या हाती बंदूक देण्याची 
भार्षा बोलिे, म्हिजे हतची एक िकारची थट्टाच होय. 

 
आिखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहहजे. हा िश्न केवळ खेड्यातंील लोकाचं्या असंस्कृतपिाचा लकवा 

अहिहक्षतपिाचा नव्हे. हे लोक आपल्ह्याच गावच्या बायकाचंा उपमदन इतक्या सहजपिे करिार नाहीत. कारि 
लगेच क ऱ्हाडी बाहेर पडतील. याचा अथन खेड्यातं नोकरीकहरता जािाऱ्या हस्त्रया असहाय असल्ह्याम ळेच आहि 
त्याचं्याकहरता कोिी क ऱ्हाड उगारिारा नसल्ह्याम ळेच त्याचंी हवटंबना करिे खेड्यातंील वजनदार लोकानंा 
सोपे जाते. हिवाय, या लोकानंा कधी कधी उच्चपदस्थ लोकही सरंक्षि देताना हदसतात! हवनोबासंारख्यानंी या 
गोष्टींवर िथम इलाज करायला हवा. तो करण्याऐवजी हस्त्रयाचं्या हाती बंदूक देण्याची भार्षा ही नाटकात 
िोभिारी भार्षा होय! हवनोबासंारख्या ऋर्षींच्या तोंडी िोभिारी भार्षा नव्हे. पि पूवन पाहकस्तानात हजारो 
हस्त्रयावंर लष्ट्कराने उघडपिे अत्याचार केल्ह्यावरही आमचे सरकार व आमचे ऋर्षीम नी त्यासंबंधी मूग हगळून 
बसत असतील तर, हस्त्रयाचंी अब्र ूया लोकाचं्या दृष्टीने राजकारिापेक्षा तरी कमी महत्त्वाची आहे, हाच अथन 
हनघत नाही काय? 

 
पवनार येथील याच संमेलनात हस्त्रयाचं्या संघटना, सामाहजक क्रातंीत हस्त्रयाचें 'योगदान' (?), 

हस्त्रयाचंा ब्रह्मचयाचा 'अहधकार', इत्यादी गोष्टींचाही उच्चार झाला. येत्या ऑक्टोबरमध्ये 'स्त्रीिहक्त सप्ताह' 
साजरा करण्याचीही घोर्षिा झाली. यात नाट्यपूिन भाग बराच हदसतो. आजही स्त्रीला आजन्म अहववाहहत 
राहण्यात कायद्याचा लकवा धमाचा अडथळा येईल असे नाही. पि अहववाहहत स्त्री-आजन्म अहववाहहत स्त्री-
पािंात्य देिातं हजतकी स रहक्षत आहि सन्मान्य आहे हततकी या देिात आहे का, याचा िथम हवचार झाला 
पाहहजे. ती आज एखादे क ट ंब लकवा एखादी संस्था याचं्या आश्रयानेच थोडीफार स रहक्षत राहू िकते आहि 
तेथेही हतला धोका नसतो असे नाही. 

 
हे संमलेन 'पोस्टसन हटाव हदन'देखील साजरा करिार आहे असे हदसते. पोस्टसनमध्ये स्त्रीिरीराचा 

द रुपयोग हकत्येकदा व्यापाराकरता केलेला असतो हे खरे. पि स्त्रीिरीराचा धंदेवाईक उपयोग हा पोस्टसन 
आहि त्याचें हचत्कारच करतात असे नव्हे अनेक जाहहरातींत हचते् नसून फोटोग्राफ्स असतात, असे आढळून 
येईल. म्हिजे, हस्त्रया स्वतःच व्यापारी उपयोगाकरता स्वतःचे उघडेवाघडे फोटो देतात असे हदसते. अिा 
जाहहरातींचा हनरे्षध हे संमलेन किा िकारे करिार कोि जािे! पि त्याहीपलीकडे वगेवगेळ्या कापंडाचंी वा 
पातळाचंी जाहहरात करण्याकरता 'फॅिन परेड्स' म्हिून भरवल्ह्या जातात. कपड्याचें वगेवगेळे नम ने अंगावर 
घालून स्टेजच्या या लवगमधून त्या लवगमध्ये जािं एवढाच अिा 'परेड'मधील कायनक्रम असतो. म्हिजेच 
व्यापाऱ्याचं्या कपड्याबंरोबर स्वतःच्या िरीराचेही िदिनन करिे हा या परेड्समधील कायनक्रम असतो. काही 
क लीन म ली अिा िरीरिदिननाला तयार होतात. एवढेच नव्हे तर, अिा फॅिन परेड्सचे उद्घाटन करण्यास 
स्वतः सासं्कृहतक प ढारी असलेल्ह्या हस्त्रया हमळतात, ही गोष्ट पवनार येथील संमेलनाला माहीत आहे काय? 
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पि याच्याही पलीकडील िकार म्हिजे, या देिातील म ली अरबस्तान आहि इरािचे आखात या भागात घेऊन 
हवकिारे दलाल संघहटत धंदा करीत आहेस असा बोभाटा वृत्तपत्ातूंन अनेकदा झालेला आहे. याचा तलाि 
आहि यावर इलाज कोि करिार आहे? 

 
हे सवन पहरिाम स्त्रीला हववाहाहिवाय कोितेही के्षत् मोकळे नसल्ह्याचे होत असे म्हिता येईल काय? 

म्हिजे स्वातंत्रयाचा अभाव एवढीच आजच्या स्त्री-जीवनातील समस्या नव्हे. एकीकडे स्त्रीच्या असहायतेचा 
फायदा आजच्या भ्ष्ट राजवटीम ळे घेतला जात आहे, तर द सरीकडे प रोगाहमत्वाच्या आहि आध हनकत्वाच्या 
नावाखाली हस्त्रया स्वतःच आपली नैहतक हवटंबना करून घेत आहेत. पवनार येथील संमेलनात उच्चारल्ह्या 
गेलेल्ह्या कल्ह्पना आहि उद्घोहर्षले गेलेले कायनक्रम, हे द हेरी अधःपतन रोखण्याला प रेसे नाहीत. हवज्ञान आहि 
अलहसा याचं्या जपाने ही च्स्थती स धारेल अिी या संमेलनाची कल्ह्पना हदसते! भ्ष्ट राज्यकारभार आहि हवकृत 
प रोगाहमत्व यावंर 'हस्त्रयानंा बंद का देिे' हा इलाज होऊ िकेल काय? 

 
मराठा, रहववार प रविी (श्री. के. क्षी. उवाच), 

२१ एहिल १९७४, प.ृ १. 
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२० 
 

पुन्हा एकदा केशवपन! 
 
आगरकरी 'स धारका'च्या काळात केिवपनासंबधंी जास्तीत जास्त जहाल आहि जास्तीत जास्त 

हृदयद्रावी हलखाि येऊन गेले. आहि तरी आगरकर हे केिवपनाच्या चालीसंबधंी साहत्त्वक संताप व्यक्त 
करिारे पहहले स धारक होते असे नव्हे. महात्मा फ ले हेही पहहले नव्हते. लोकहहतवादींनी या अभद्र आहि 
हनदनय चालीसंबधंी िथम संताप व्यक्त केला. त्यानंतर याच संतापाला आहि दयाभावनेला लहलत वाङ्मयात 
स्थान देऊन आबालवृद्धाचें मन हपळवटून सोडले ते हहरभाऊ आपट्यानंी! हहरभाऊंचे 'पि लक्षात कोि घेतो?' 
हे िब्द १९७५ मध्ये प न्हा खरे ठरतील अिी क िाला कल्ह्पनाही करवली नसती. पि सागंलीतील एका 
धमनमातंडाचं्या घरी घडलेला जो िकार काही आठवड्यापूंवी वृत्तपत्ातं िहसद्ध झाला आहि ज्यासंबधंी हनष्ट्फळ 
संताप महाराष्ट्रीय स्त्री-प रुर्ष वृत्तपत्ातूंन आहि सभातूंन व्यक्त करीत आहेत तो पाहहला म्हिजे हवहचत् धार्ममक 
श्रद्धामं ळे मन ष्ट्य हकती हनदनय बनतो-आज सावनहत्क हिक्षिाच्या आहि स्त्री-स्वातंत्रयाच्या य गातही हकती तो 
हनदनय बनू िकतो त्याची कल्ह्पना येऊन मन चरकते. 

 
सागंलीतील कोिा ईश्वरिास्त्री दीहक्षत यानंी द दैवाने न कत्याच हवधवा झालेल्ह्या आपल्ह्या तरुि स नेचे 

केिवपन, अथात् हतच्या मनाहवरुद्ध करहवले, अिी मूळ वाता! ते केिवपन त्या स नेच्या मनाहवरुद्ध नसून हतच्या 
इच्िेवरूनच झाले होते, अिी द सरी त्याहून हवहचत् वाता! द सरी वाता खरी मानली तर-म्हिजे 'स नेचे ते 
हनवदेन हतने स्वख र्षीने हदले आहे', 'पहरच्स्थतीच्या अपहरहायनत्वाम ळे हदलेले नाही' असे मानले तर, आिखीच 
हकत्येक िश्न मनात उपच्स्थत होतात. कोिीही स्त्री-मग ती तरुि असो की वृद्ध असो, धार्ममक असो की 
अधार्ममक असो-स्वख र्षीने केिवपनाला िवृत्त होऊन नाहपताप ढे बसेल काय? एकदा नव्हे, जन्मभर तोच अभद्र 
हवधी उरकण्याचे स्वख र्षीने पत्करील काय? म्हिजे यात केवळ केिवपनातील अभद्रताच सूहचत होते असे 
नव्हे, तर संय क्त क ट ंबपद्धतीतील ज ल म-जबरदस्तीही सूहचत होते. एक-दोन म ले गळ्यात असलेली, 
सनातनी घरातील तरुि सून जेव्हा 'आपि स्वख र्षीने या अभद्र रूढीला िरि गेलो' असे पोहलसापं ढे सागंते 
तेव्हा, हतच्या ख र्षीला सक्तीहूनही भीर्षि अथन असतो! 

 
पि या िकाराम ळे प न्हा सनातनी आहि स धारक ही दोन ठराहवक लेबले लावनू महाराष्ट्रीय ब्राह्मि 

समाजाची हवभागिी करिे बरोबर होिार नाही. तसे करिे म्हिजे कपाळभर गंध लावनू नाक धरून देवापढे 
बसिारा मािूसच काय तो हस्त्रयाचं्या बाबतीत हनदनय राक्षस होऊ िकतो, असा हसद्धातं माडंिे होय! 'स धारक' 
आहि 'सनातनी' हे दोन वगन जसे लहदू समाजात आहेत, तसेच सदय आहि हनदनय, उदार आहि अन दार हेही 
वगन आहेत, हे हवसरून चालिार नाही. केिवपनाची चाल आपि सनातन्याचं्या माथी मारतो, पि हनदनयपिा 
सरासपिे केवळ सनातन्याचं्या माथी मारता येिार नाही, हे हवसरून चालिार नाही. 

 
आमचे स धारक बधूं केिवपनाची सक्ती करण्याचा ग न्हा करिार नाहीत, पि 'हस्त्रयाचं्या बाबतीत हनदनय 

होिारच नाहीत' असे म्हिण्याचा वडेेपिा कोिी करू नये. स नेचे केिवपन करिारे लोक स धारकातं नसतील, 
पि हनदनयपिाने बायकोला 'डायव्होसन' घ्यायला लावनू हतच्या जन्माची होळी करिारे बहाद्दर स धारकातंही 
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दाखवता येतील. म्हिजे 'स धारक' आहि 'सनातनी' असा भेद न करता, हनदनय आहि सदय, अन दार आहि 
उदार असा भेद करिेच योर्गय होईल. सनातन्याचें अध्वयून आहि धमनमातंड म्हिून िख्यात असिाऱ्या प ण्यातील 
एका हविानाचे उदाहरि मला आठवते. त्यानंी स्वतःच साहंगतलेली हकीकत-एका हवधवलेा सनातनी 
नसलेल्ह्या हतच्या हदराने गभनपाताचा खोटा आरोप करून घराबाहेर काढले होते. वर उल्लेहखलेल्ह्या कट्टर 
सनातनी पंहडतानंी लोकापवादाची भीती असूनही म लाबाळानंी भरलेल्ह्या आपल्ह्या घरात या हवधवलेा नोकरीस 
ठेवनू घेतले. काही वर्षांनी स्वतंत्पिे राहू लागल्ह्यावरही जिू त्याचंी कन्या लकवा बहीि असल्ह्यािमािे ती स्त्री 
या सनातनी पहंडताचं्या घरच्या लर्गनकायात येऊन त्यानंा आहेर करीत असे! अथात् ती सकेि हवधवा होती हे 
सागंिे नकोच. याही पहंडताचं्या घरी सागंलीच्या ईश्वरिास्त्रींच्यािमािे अच्र्गनहोत् होते. 

 
दीहक्षतिास्त्रींच्या स नेच्या केिवपनाचे पडसाद महाराष्ट्र मंहत्मंडळातील हस्त्रयापंयंत पोहोचले आहेत. 

सागंलीतील हस्त्रयानंी तर या िकरिात आरंभापासूनच धडाडीची भहूमका घेतली आहे. प ण्यातील समाजवादी 
हस्त्रयानंी तर म्हिे वस मतीबाईंच्या चाहरताथाचीही हजम्मेदारी घेण्याची तयारी दाखहवली आहे. पि हजचे 
केिवपन झाले हतचीच नाख र्षी नव्हती असा पोहलसापं ढे जबाब आहे म्हटल्ह्यावर, सागंलीच्या 'हनवहेदता 
िहतष्ठान'च्या डॉ. क स म घािेकरापंासून ते महंत्मंडळातील सौ. िहतभा पाटलापंयंत सवांचीच तोंडे बंद झाली! 
अिा िकरिातील 'स्वख र्षी' या िब्दाच्या अथाची अहधक िाननी व्हायला हवी. पूवी सती जात त्यादेखील 
'स्वख र्षीने'च जात? पि राममोहन रॉयसारख्यानंी प ढे होऊन सरकारी कायदा केल्ह्यावर त्याचं्या त्या ख र्षीचे 
काय झाले कोि जािे! पि सतीची चाल भीर्षि असेल तर, केिवपनाची चाल बीभत्स आहे. संन्यास्त वृत्तीनेच 
जर हवधवचे्या मनाची केिवपनाची तयारी होत असती, तर या सनं्याहसनी लोकाचं्या पोळ्या लाटीत बसल्ह्या 
नसत्या! त्या मठात लकवा वनात जाऊन राहहल्ह्या असत्या. 

 
सतीच्या कायद्यािमािे असहाय हवधवाचं्या केिवपनाला हातभार लाविारानंा सक्तमज रीची हिक्षा 

ठेवली तर, अच्र्गनहोत्ाचेदेखील केिवपनावाचनू अडिार नाही अिी माझी खात्ी आहे! समाजवादी हस्त्रयानंी 
एखाद्या वस मतीबाईची हजम्मेदारी घेण्याने हे भागण्यासारखे नाही. सौ. िहतभा पाटील यानंी ईश्वरिास्त्रींना 
सहवनय िाथनना करिे तर त्याहून व्यथन आहे. काही करायचेच असले तर िहतभा पाटलासंारख्या हस्त्रयानंी 
हवधवाचं्या केिवपनाला हातभार लाविारे लोक पीनल कोडाखाली हिके्षला पात् ठरतील अिी व्यवस्था 
करावी. 

 
मग ते लोक नातेवाईक असोत की नाहपत असोत!! 
 

तेजस्वी (श्री. के. क्षी. उवाच), 
३० माचन १९७५, प.ृ २. 
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२१ 
 

णस्त्रयांचे 'णलब्' म्हिजे काय? 
 
मला परवापरवापयंत 'हलब्' हा िब्दच माहीत नव्हता. मला वाटते तीन-चार वर्षांपूवी 'स्त्री' 

माहसकाच्या, की 'स्त्री'नं भरहवलेल्ह्या एका पहरसंवादात भाग घेताना, मला तो िब्द िथम माहीत झाला. पि 
स्त्रीस्वातंत्रयाची चळवळ ज नीच असल्ह्यानं आता हे 'हलबरेिन' म्हिजे आिखी काय, ते मला कळेना. कोिा 
एकानं त्याचा ख लासा केला आहे. पूवी हस्त्रयानंा प रुर्षापंासून स्वातंत्रय हव ेहोते, तर आता त्यानंा स्त्रीत्वातूनच 
स टका करून घ्यावयाची आहे! स्त्रीत्वाची एकेक जबाबदारी आहि त्या जबाबदारीकहरता त्यांच्या वाट्याला 
आलेले स्त्रीिरीर याचं्यातूनच त्यानंा म क्तता हवी आहे! आजकाल तरुि म ली पनॅ्टिटन घालून लहडतात, त्याही 
उपक्रमाचा संबधं या 'हलब्' चळवळीिीच आहे. 

 
स्त्रीच्या जन्माला आल्ह्यावर कायद्याने, पोिाखाने अथवा संतहतहनयमनाने स्त्रीचे 'हवमोचन' (lib) होऊ 

िकेल काय? काही पािंात्य हस्त्रयानंा तिी ख ळी आिा वाटते आहि त्याचंी ित्येक चळवळ उचलिाऱ्या 
आमच्या हस्त्रयानंा इकडेही स्त्रीहवमोचनाची चळवळ करिे आवश्यक वाटते. म्हिूनच पािंात्याचं्या 
स्त्रीहवमोचनाची गाडी कोठपयंत आली आहे ते पाहिे जरूर आहे. ते पाहाताना वतनमानपत्ातील चळवळ हन 
जाहीर सभातं केली जािारी भार्षिे पाहून चालिार नाही. ित्यक्ष कौट ंहबक जीवनात व जबाबदाऱ्यातं हकतपत 
बदल झाला आहे ते पाहहले पाहहजे. क ट ंबातील नवऱ्याचे 'डॉहमनन्स' ('दादाहगरी') हकतपत कमी झाले आहे? 
म लानंा जन्म देण्याची हन त्याचं्या अजाि अवस्थेत त्यानंा अंगाखादं्यावर खेळवण्याची जबाबदारी हकतपत कमी 
झाली आहे? 

 
होय, या जबाबदाऱ्याही थोड्याफार कमी झाल्ह्या आहेत. नोकरीम ळे नवऱ्याचा एकतंत्ी अंमल थोडा 

कमी झाला आहे आहि म लाचंी जबाबदारी संख्येने तरी कमी झाली आहे. आजन्म िसवहक्रयेची जबाबदारी 'दो 
या तीन' या मंत्ाने लर्गनानंतरच्या चार-पाच वर्षांतच संपू लागली आहे, पि त्याम ळे 'हलब्'वाल्ह्यानंा आपले 
'मंहझल' गाठल्ह्याचे मात् समाधान हमळालेले नाही. कारि हस्त्रयाचें ध्येय न सते पतीचे वचनस्व झ गारून देण्याचे 
नसते, तर पतीवर वचनस्व गाजहवण्याचे असते. संतहतहनयमनाने लकवा द्रव्याजननाने प रुर्षाचें वचनस्व कमी 
करण्यास मदत होईल, पि प रुर्षावर वचनस्व गाजहवण्याचे काय? 

 
आपल्ह्या खऱ्या उहद्दष्टाची, प रुर्षावर ह कूमत गाजहवण्याची हतकडील हस्त्रयानंा प न्हा जािीव 

झाल्ह्यापासून हतकडे एक नवीनच चळवळ स रू झाली आहे. त्या चळवळीचे नाव ''आकर्षनक स्त्रीत्व ससं्था'' या 
अथाचे आहे. त्या हठकािी खास हस्त्रयाचें कसब, हस्त्रयानंा हिकहविाऱ्या हिहक्षका तयार होतात! तेथे 'काय 
हिकहवले जाते' या िश्नापेक्षा, 'काय हिकहवले जात नाही' हाच िश्न हवचारावा लागेल. नवऱ्यावर 
रागावल्ह्यावर पाय कसे आपटायचे, त्याच्याकडे हतरपे कसे पाहावयाचे आहि कोपावस्थेतही स ंदर कसे 
हदसायचे, यासंारख्या हवर्षयावंर या संस्थेत 'रेलनग' हदले जाते. 
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पि हस्त्रयाचें हे नव ेतत्त्वज्ञान म्हिजे एका अथाने ज नी 'हिहिंयॅहनटी'च आहे. ज ना हिस्ती धमन आहि 
ज ना लहदू धमन हस्त्रयाचं्या बाबतीत सारखेच तत्त्वज्ञान सागंतात. प रुर्ष हा स्त्रीचा स्वामी (Lord) आहे आहि 
त्याच्या आजे्ञत राहािे यातच स्त्रीला स ख आहे. म्हिजे आता हस्त्रयाचं्याप ढील 'िाब्लेम'चे स्वरूप कसे होते ते 
पहा. ज्याच्या आजे्ञत राहाण्याहिवाय गत्यतंर नाही त्याला म ठीत ठेवण्याचा मागन िोधून काढिे. अथात् यात 
तोंडाळपिाचा आहि लढाईच्या भारे्षचा उपयोग थोडाच आहे. हा िातं लबाडीचा (सद्हेतूमूलक लबाडीचा) 
आहि य हक्तबाजपिाचा आहे. आहि म्हिनूच 'हलब्'ची चळवळ मूखनपिाची आहे अिी ज्याचंी खात्ी पटली आहे 
अिा एक-दोन नव्या पािंात्य 'नेत्या' जे काय हिकवतात, त्याचे विनन ''a kind of psychic Judo'' असे 
करण्यात आले आहे. थोडक्यात म्हिजे पािंात्य देिातंील अन भवी हस्त्रया नव्या भारे्षत ज नेच िहािपि 
हिकवीत आहेत. 'पडून घर घेिे' अिी एक ज नी 'फे्रज' लकवा म्हि खेड्यातं ऐकू येते. हस्त्रया ज्या िकारे 
आपल्ह्या नवऱ्याच्या घराच्या स्वाहमनी बनतात त्या िकारचेच जिू हे विनन आहे. योर्गय वळेी, तोंड कडू न करता 
पड घेत घेत त्या आपल्ह्या नवऱ्यावर ह कूमत गाजवतात, नव्हे नवऱ्यावर ह कूमत गाजहवण्याचा तेवढा एकच 
मागन आहे. इतर वाटा गृहनािाकडे आहि 'डायव्होसन'कडे नेिाऱ्या आहेत. 

 
म्हिूनच 'डायव्होसन' आहि तोंडातोंडी हे ज्याचें उहद्दष्ट आहे त्याचंा मागन आहि घर मोडू न देता 

नवऱ्यावर ह कूमत गाजव ू पाहिाऱ्या हस्त्रयाचंा मागन, हे दोन अगदी वगेळे ठरतात. ज न्या लहदू धमात लकवा 
हिस्ती धमातही, 'हस्त्रयानंी प रुर्षाचें ग लाम व्हाव'े, 'प रुर्ष करतील तो िळ सहन करून घ्यावा' असे साहंगतलेले 
नाही. पि दोन मािसे एकत् राहहल्ह्यावर कोिातरी एकाचीच ह कूमत चालिार ही वास्तवता लक्षात घेऊन, 
ज न्या धमाने हस्त्रयानंा आज्ञापालनाचा लकवा 'submission'चा मागन साहंगतलेला आहे. पि स्त्रीच्या न सत्या 
'सबहमिन'ने स्त्रीलाच काय पि प रुर्षालाही स ख हमळेल असे नव्हे. 

 
स्त्रीचा म ख्य धमन आज्ञापालन हाही नव्हे की 'हलब्'ची चळवळ चालविे हाही नव्हे. स्त्रीचा म ख्य धमन 

पतीला हिय होऊन ससंाराचे स ख साधिे हा होय, म्हिून 'हलब्'ला हवरोध करिारा द सरा एक पंथ 
पहतपरायितेचा मागन प रस्कारतो. पि या दोन्ही पंथांचा म ख्य उदे्दि प रुर्षािी प रुर्षी ग िातं स्पधा करण्याचे 
खूळ हस्त्रयाचं्या डोक्यातून काढून टाकिे हा आहे. प रुर्षािी स्पधा न करतील तर हस्त्रया प रुर्षाहूंन श्रेष्ठ ठरतील, 
असा हवरोधी न्याय आहे. कारि मग हस्त्रयाचं्या ग िावंरूनच हस्त्रयाचें स्थान ठरेल. 

 
पि अमेहरकन स्वभावाला धरून या 'हलब्'हवरोधी नव्या पथंानंी हस्त्रयानंा काही हवहचत् मंत् हदले आहेत. 

एक स्त्री म्हिते-नवरा बाहेरून येण्याच्या वळेी बायकोने भयंकर 'सेक्सी' पोर्षाख करावा. पि या बाबतीत 
भारतीय हस्त्रयानंा पािंात्य हस्त्रयाचें हिष्ट्यत्व पत्करण्याचे कारिच नाही. 'आकर्षनक स्त्रीत्व' संिदायाच्या नेत्या 
एक गोष्ट किी हवसरल्ह्या याचे मला नवल वाटते. सेक्सी पोर्षाखापेक्षा आहि सेक्सी वृत्तीपेक्षा खऱ्या प रुर्षावर 
सलज्जतेचा पहरिाम अहधक होईल. जे मानसिास्त्रीय हवजयंतत् (psychic Judo) 'हलब्'हवरोधी पािंात्य नेत्या 
हिकवीत आहेत त्यात लजे्जला लकवा लज्जाहभनयाला महत्त्वाचे स्थान देिे जरूर आहे. पि सगळ्याचा सारािं 
एकच. पडते घेतल्ह्यासारखे दाखवनू िहतस्पध्यावर मात करिे यालाच जपानी िंिय द्धाच्या तंत्ात 'ज्य डो' 
म्हितात. ज न्या काळातील हस्त्रयाचें लाजिे, रुसिे, पडते घेिे म्हिजे एक psychic Judo च होते. पि त्याचे 
ममन न समजल्ह्याने पािंात्य हस्त्रयानंी ित्यक्ष लढाईचा मागन पत्करला. त्यात यि आले तर, त्या संसाराला 
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म कतील. त्यानंी ज्य डोचा लकवा 'पडून घर घेण्याचा' मागन अन सरला तर, 'ख ळ्या प रुर्षानंा आपि लजकले' 
असा भ्म उत्पन्न करून हस्त्रया त्याचं्यावर मात करतील. 

 
तेजस्वी (श्री. के. क्षी. उवाच), 
१३ एहिल १९७५, प.ृ २ व ८. 
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एक आधुणनक आई 
 
त्यावळेी माझा 'लेखक' परीके्षच्या अभ्यासाकहरता काही हदवस माझे लेखनाचे काम सोडून गेला होता. 

''द सरा कोिी तूच त झ्या माहहतीने पाहून दे! '' असे मी त्याला साहंगतले. मी एकच अट घातली- ''तो 
त झ्याइतका 'सालस' असावा, मग हलहहण्यात थोडा स मार असला तरी चालेल!'' 

 
माझा रायटर 'पीएच्. डी.'ला िबंध सादर करण्याच्या गडबडीत होता. ''सर, एक एक सोबती त म्ही 

पाहहले आहेतच! त्यापेक्षा, माझ्या बहहिीची एक मतै्ीि वाङ्मयाची भोक्ती आहे अस ंती म्हित होती, हतलाच 
त मच्याकडे पाठवनू द्यायला सागंू का?'' 

 
अलीकडच्या म लापेंक्षा 'म लगी' काही झाले तरी अहधक गरीब असिार, अिा हहिबेाने मी होकार 

हदला. माझ्या पीएच्. डी.च्या हवद्याथ्याने माझ्याकडे धाडून हदलेली म लगी हववाहहत असून अन्यत् नोकरी 
करीत असे. ती हदसण्यात आहि पोर्षाखात पूिन आध हनक होती लकवा आजकालच्या आवडत्या िब्दातं विनन 
करावयाचे झाल्ह्यास 'स्माटन' होती. हतला माझ्याकडे धाडताना, धाडिाऱ्या हवद्याथ्याने हतच्यासंबधंी सहज थोडे 
सूहचत केले होते. त्याचे म्हििे, ती 'लेहखका' म्हिून तर येईलच, पि हतचे स्वतःचेही काही कौट ंहबक 
'िॉब्लेम्स' आहेत. 

 
हतच्याकडे पाहून तर मला हतला कोितेच िॉब्लेम्स असतील असे वाटले नाही! ती िथम आली त्या 

हदविी पॅन्ट आहि ब िकोट घालून आली होती. ती अहत आध हनक असली तरी स्वतःच्या पोर्षाखासंबधंी लकवा 
हदसण्यासबंंधी फारसा हवचार करिारी हदसत नव्हती. आजच्या भारे्षत सागंायचे म्हिजे ती कमीत कमी 
'सेल्ह्फकॉन्िस' होती. िाथहमक माहहती म्हिून मी सहज हतच्या घरची माहहती हवचारली. ''राहता क ठे? त मचे 
हमस्टर काय करतात? पूिन वळे नोकरी करीत असून त म्हालंा हफरून हे काम करिे कसे जमते?'' इ. इ. 

 
िवेटी मी सहज हवचारले, ''म ले-बाळे''? हतने उत्तर केले, ''मोठी म लगी अकरा वर्षांची आहे आहि 

म लगा सात वर्षांचा आहे.'' ही माहहती सागंताना, ती हततकीिी िसन्न हदसली नाही. आमचे हलहहण्याचे काम 
स रू झाले. अधूनमधून हलहहण्याची घाई नसल्ह्यास अथवा माझ्या डोक्यात हवर्षय साचलेला नसल्ह्यास इतरही 
हवर्षय हनघत. तो पीएच्. डी.चा हवद्याथी म्हिाला 'ते' कौट ंहबक िॉब्लेम्स कोिते असतील असेही सहज माझ्या 
मनात येऊन गेले. 

 
माझ्या हवचारसरिीची आहि स्वभावाची थोडीफार अहधक माहहती झाल्ह्यावर हतने त्या कौट ंहबक 

समस्यासंंबधंी काही अस्फ टपिे सूहचत करण्यास स रुवात केली. हतची मोठी म लगी हतचे अहजबात ऐकत नसे, 
म्हिजे फक्त दहा अकरा वर्षांची म लगी, ती म ळी हतला ज मानीतच नसे, ही हतची म ख्य समस्या होती. इतक्या 
लहान म लीच्या समस्या त्या काय असिार? फ्रॉक कोिता घालावा? अभ्यासाला क ठे बसाव?े बाहेरची मािसे 
आल्ह्यावर त्याचं्यासमोर काय बोलाव ेअगर बोलू नये? या म्हिजे मोठ्यािा 'समस्या' आहेत असे नव्हे. पि या 
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आध हनक आईची म ख्य समस्या वगेळीच होती. 'म लगी आपल्ह्या िब्दाला मानच देत नाही! ' जिू आपि हतच्या 
हखजगितीतच नाही! आहि असे का व्हाव े ते हतला कळत नसे. हतच्या दृष्टीने स्वतःमध्ये तर काहीच वैग ण्य 
नव्हते. ती हदसायला चागंली होती, तरतरीत होती. हतचे कपडे नीटनेटके असत. बाहेरचे लोक हतच्याकडे 
कौत काने पाहाताना हदसत. मग हतच्या म लानंाच ती उपेक्षिीय का वाटावी? 

 
एक हदवस माझे-हतचे त्या घरग ती हवर्षयावरच बोलिे झाले. एरवी फ लपाखरािमािे हनष्ट्काळजी 

हदसिारी आहि वयाच्या मानाने 'गर्मलि' हदसिारी ही तरुिी एवढ्या बाबतीतच सलचत आहि हखन्न हदसत 
होती. 

 
मी स्वतःला थोडाफार मनोवैज्ञाहनक समजतो. हनदान ज्याचं्याहवर्षयी मला आस्था आहे त्याचं्या 

वैयहक्तक समस्या समजून घेण्याचा मला नाद आहे. 'म लाचं्या बाबतीत ही अयिस्वी का?' याची काहीिी 
कल्ह्पना मला हतच्याकडे पाहूनही आली होती. म लाचंी वडील मािसासंंबधंी काही हवहिष्ट कल्ह्पना असते. 'आई 
म्हिजे अम क िकारची', 'वडील म्हिजे अम क एक िकारचे' या कल्ह्पना त्यानंी काही अंिी क्रहमक प स्तकातं 
वाचलेल्ह्या विननावरून घेतलेल्ह्या असतात, तर काही अंिी इतर म लाचं्या घरातंील वडील मािसाकंडे पाहून 
घेतलेल्ह्या असतात. मला एक असा लहान म लगा माहीत आहे की जो आपल्ह्या आईला 'आई' म्हिायला तयार 
नसे! एक तर हतचे घरातील नाव 'आक्का' होते. द सरे म्हिजे हतच्या घरात हतची आई म्हिजे त्या म लाची 
आजीही राहात असे. मी त्याला एकदा सहज म्हटले, ''अरे तू आईला आक्का काय म्हितोस? 'आई' का म्हित 
नाहीस?'' त्यावर तो म्हितो, ''हट्! ही कसली आई? आई काही असं नेसत नाही.'' 

 
त्याची आजी 'सकच्ि' (नऊवारी) नेसत असे आहि घरात हतलाच 'आई' या नावाने संबोधीत असत. 

उलट, या म लाची आई 'हवकच्ि' (पाचवारी) नेसत असे. त्या बालमनाने मनािी ठरवनू ठेवले-सकच्ि नेसेल 
तीच आई! आहि आपली आई ज्याअथी पाचवारी नेसते त्याअथी ती बहीि, वगैरे क ठल्ह्यातरी बरोबरीच्या 
नात्यापंैकी असली पाहहजे! 

 
ते काही असो, मी त्या तरुि स्त्रीच्या घरी जायचे ठरहवले. कारि 'पेिटं'चे घर पाहहल्ह्याहिवाय 

डॉक्टरला पेिटं प रता समजत नाही. मी हतची ती 'िॉब्लेम-म लगी' पाहहली. ती इतरािंी चागंली वागे. अथात् 
माझ्यािीही चागंली वागली. पि आईिी मात् ती काहीिा त च्ितेने वागे. ती कोिी वडील मािूस आहे, असे 
समजायला ती तयारच हदसली नाही. वाधनक्यापयंत लकवा हनदान पोक्त वयापयंत बाहलि राहाण्याचा लकवा 
बाहलि हदसण्याचा आजच्या स्त्री-प रुर्षाचंा जो अट्टाहास चालतो, त्याचा तर म लाचं्या मनावर असा हवपरीत 
पहरिाम होत नसेल ना, असे माझ्या मनात येऊन गेले. 

 
पि त्या आध हनक मातेची आिखीही एक तक्रार होती. ती म्हिजे, ''आिखी हा 'हदनकर' यात 

अगदीच लक्ष घालीत नाही? हतला कधी बोलतच नाही!'' ही ती तक्रार होय! 
 
'हदनकर' म्हिजे या स्त्रीचा नवरा! आहि त्या 'िॉब्लेम-म ली'चा बाप! त्याला ती स्त्री स्वतःच्या 

म लीसमोरही 'हदनकर' म्हिे! म लगीही त्याला हदनकरच म्हिे. म लगी आईला हतच्या नावानेच म्हिजे 
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'मालती' म्हिून हाक मारी! म लगी ह िार होती. हिक्षकहिहक्षकाचंी आवडती होती. पि आईबापानंा मात् वडील 
मािसातं गिायला तयार नव्हती. 

 
ही होती त्या आध हनक आईची 'कौट ंहबक समस्या'! म्हिजे त्या अत्याध हनक फॅिनेबल घरात 

नवराबायको होते. लहान ह िार म ले होती, पि 'वडील मािसे'च नव्हती. आपले आईबाप म्हिजे दोन मोठी 
म लेच आहेत, अिी त्या म लीची कल्ह्पना होती! त्यानंी आपल्ह्याला 'अम क कर, अम क करू नको' असं काय 
म्हिून सागंायच?ं ही मालती आपल्ह्यापेक्षा मोठी आहे, एवढ्या जोरावर आपल्ह्यावर दादाहगरी गाजवते, अिी 
त्या म लीची तक्रार होती. त्यामानाने आमचा 'हदनकर' समजूतदार आहे, फारसा आपल्ह्या वाटेला जात नाही, 
असेही हतचे मत होते! पि हदनकरच्या या बपेवाईबद्दल मालतीची तक्रार होती! 

 
बाकी सवन दृष्टींनी ह िार, स्माटन, स खवस्तू आहि स खी असलेल्ह्या या तरुि आध हनक आईची ही हवहचत् 

समस्या किी सोडवायची, हा मला िश्न पडला होता! 
 
ज न्या जमान्यातले आईबाप अकाली िौढ होत, वृद्धही होत. आजच्या जमान्यातल्ह्या तरुि-तरुिींना, 

'िौढ हदसण्याची' नव्हे, 'िौढ होण्याची'च भीती वाटते! वाढत्या वयाबरोबर जोडीदार हमळविे-लोकावंर 
'इंिेिन' मारील असा जोडीदार हमळविे, हा त्याचं्या सामाहजक ईष्ट्येचाच एक भाग असतो. अन् मग 'नको 
नको' म्हित असताही घरात एकदोन लहान पाह िे हनसगन धाडून देतो. केवळ समाजाच्या डोळ्यातं 
भरण्याचीच महत्त्वाकाकं्षा पोसिाऱ्या या तरुि मातेला या सवनस्वी वगेळ्या िाण्यािंी कसे वागाव ेयाचे ज्ञानही 
नसते की त्यासंबधंी ईष्ट्याही नसते! केवळ स्वतःच्या 'हदसण्यात' दंग असलेल्ह्या या आध हनक स्त्रीवर हनसगन 
एकदम वगेळीच जबाबदारी टाकतो. आपल्ह्या अन भवाची देिगी घेऊन आलेले वृद्ध लोकही आजच्या दोन 
खोल्ह्याचं्या संसारात असू िकत नाहीत! 

 
पहहले काही हदवस 'िाहिसहज' (बायोलॉहजकल) वात्सल्ह्यात हनघून जातात. हळूहळू त्या लहान 

िाण्याचेही व्यहक्तमत्त्व वाढू लागते. घराबाहेरचे जगही त्याला हदसू लागते. 
 
अन् मग त्या म लाबरोबरच त्याचा 'िॉब्लेम' ही वाढू लागतो! आध हनक 'हदनकरा'चीही (नवऱ्याचीही) 

त्यात फारिी मदत होत नाही. अिी आहे आमच्या आध हनक मातेची समस्या! 
 

स्वराज्य (म ंबई-प िे), 
१४ जून १९७५, प.ृ ३. 

  



 अनुक्रमणिका 

२३ 
 

नवरेशाही सपंण्याची लक्षिे नाहीत! 
 
मध्यम वगातील हववाह ज ळहवण्याची समस्या-हविरे्षतः वधूच्या बाजूने हकती हबकट आहे आहि 

हतच्यामध्ये एका ब्राह्मिेत्तर व्यापारी समाजाने किी क्राहंतकारक पद्धतीने तोड काढली आहे, यासंबधंी माझ्या 
मागील एक स्तंभात मी हलहहले आहे. हववाह ज ळहवण्याइतकेच हववाह साजरा करिे वधूपक्षाच्या दृष्टीने आपि 
हबकट करून ठेवलेले आहे. हववाह समारंभातील हकत्येक हदखाऊ, पोकळ आहि खर्मचक चालींसंबधंी मागील 
लेखात हलहहले. पि हववाह ज ळहविे आहि आजच्या राक्षसी महागाईच्या काळात तो वरपक्षाच्या अपेके्षिमािे 
साजरा करिे एवढ्या दोनच हदव्यातूंन वधूपक्षाला जायचे असते, असे नव्हे एवढे सवन केल्ह्यानंतर म लीला 
आपि स खात टाकली की द ःखात टाकली हा िश्न स टायचाच असतो! 

 
पहहली एक-दोन वर्ष ेरूढीिमािे मानपान, नव वधू-वराचें सामाहजक िदिनन यात हनघून जातात. वधू 

स खात आहे की नाही, यापेक्षा नववधू पाहण्याचे स खातच नातेवाईक अहधक ग ंग असतात! पि नंतरच्या या 
नादंण्यात आहि नादंहवण्यात पूवीिमािेच आजही अनेक भ्म आहि अनेक अहंकार डोकावत असतात. वधू-
वराचं्या स खापेक्षा, लकबह ना त्याचं्या स खाला हातभार लावण्यापेक्षा अथनिून्य मानपानाचंी चचाच वधू-वराचं्या 
घरात चाललेली असते. पूवी तर हबचारी वधू अजाि आहि अल्लड असे. हतला नवीन घरात आपलेसे वाटायला 
मदत करण्याऐवजी हतला व हतच्या माहेरच्यानंा हहिहवण्यातच वरपक्ष प रुर्षाथन मानीत असे! 

 
आता िौढ वधूचा जमाना स रू झाला आहे. म्हिजे वधूपक्षाचा अपमान आहि हाल संपले असे मात् 

नव्हे. पूवी सासू-सासरे, जावा-निंदा याचं्या लहरी साभंाळाव्या लागत. त्याऐवजी आज वराच्या लहरी 
साभंाळाव्या लागतात. पूवीच्या वरानंा हबचाऱ्यानंा लहरीच नसत, कारि ते अल्ह्पवयस्क आहि अजाि असत. 
आजचे वर अल्ह्पवयस्क नसतात एवढेच काय ते, पि ते अजाि नसतातच असे नाही. वरानंा होिाऱ्या पहहल्ह्या 
भ्माचे कारि ऐन तरुि वयात सवनस्वी आपल्ह्या ताब्यात असलेले मािूस त्यानंा िथमच लाभत असते! त्याम ळे 
त्याचं्या स्वतःहवर्षयीच्या भ्माला भलतीच भरती येते. पूवी पोरकट नवरेिाही अहंकारावर वडील मािसाचं्या 
मताचें आहि धाकाचें हनयंत्ि होते. सामाहजक रूढीचेही बरेच हनयंत्ि होते. आता नवरा हा िािी सवनस्वी 
स्वतंत् आहि म्हिूनच भ्माच्या बाबतीत प ष्ट्कळदा फार प ढे गेलेला असतो. आपल्ह्या तथाकहथत क्राहंतकारक 
कल्ह्पना आपल्ह्या नववधूवर लादण्याच्या हक्काचा त्याला जिू उन्माद चढलेला असतो. 

 
आिंयाची गोष्ट म्हिजे िायः त्याचं्याइतक्याच हिकलेल्ह्या नववधू त्याचं्या ख ळ्या कल्ह्पनानंा हवनयपूवनक 

हवरोध करण्यालाही असमथन ठरलेल्ह्या हदसतात! हे नवरे एखादी पदवी आहि एखादी नोकरी संपादन केलेले 
असतात, एवढेच त्याचें कतृनत्व. ज्याला हवचार, िौढपिा लकवा सयंम म्हिता येईल असे या पदवीबहाद्दराचं्या 
जवळ फारच थोडे असते. लकबह ना, परंपरा, िौढपिा आहि सयंम याचंा भगं करिे म्हिजेच िौयन, अिी या 
नववराचंी प ष्ट्कळदा कल्ह्पना असते. 
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या परंपरा-भगंातील प रुर्षाथाचे एक हवहचत् उदाहरि मला आठवते. स मारे पस्तीस-चाळीस 
वर्षांपूवीची गोष्ट असेल. माझ्या एका क्राहंतकारक हमत्ाचे लर्गन न कतेच झाले होते. वधू प ण्यातील एका 
कॉलेजच्या होस्टेलमध्ये राहात असे. हदवस चादंण्याचे होते. आमच्या क्राहंतकारक नवहववाहहत हमत्ाला 
रात्ीच्या वळेी होस्टेलवर जाऊन आपल्ह्या वधूला चादंण्यात हफरायला नेण्याची लहर आली. पि एकट्याने 
वधूच्या होस्टेलवर जाण्यास हविरे्ष ते काय? बरोबर एक-दोन हमत् घेऊन त्याचं्या समोर आपल्ह्या 
प रोगाहमत्वाचे िदिनन करण्याचा त्या हमत्ाने हवचार केला. त्या एक-दोन हमत्ातं माझा अंतभाव होता. 
होस्टेलवर गेल्ह्यानंतर आमच्या हमत्ाने आपल्ह्या वसहतगृहहनवासी वधूला बाहेर बोलावनू घेतले आहि आपल्ह्या 
हमत्ािंी पािंात्य पद्धतीने 'इरंोडक्िन' करून हदली, अथात् या इंरोडक्िनमध्ये हस्तादंोलनाचा अंतभाव होता 
हे सागंायला नकोच. 

 
व्यहक्तिः मी पािंात्य हरवाजािी अपहरहचत नसलो तरी कारिाहिवाय आपल्ह्या हस्त्रयांना पािंात्य 

हरवाजाची दीक्षा देिे मला आजही मखूनपिाचे वाटते. मग चाळीस वर्षांपूवी मला ते हकती औहचत्यिून्य वाटले 
असेल, हे सागंायला नकोच. सदर हमत्ाची पत्नी प रोगाहमत्वात कमी नव्हती. तरी हतलाही पहतहमत्ािंी 
हस्तादंोलन करिे कसेसेच वाटत होते. हिवाय स्पिन टाळण्याला हतला इतरही कारिे होती. त्याचंा हतने 
नाइलाजाने अित्यक्षपिे हनदेिही केला! पि आमचे क्राहंतकारक हमत् असे बहाद्दर की, हतने हनदेहिलेल्ह्या 
स्पिन-हवर्षयक अडचिीम ळे हस्तादंोलनाला त्यानंा द प्पट अवसान चढले! कारि त्यात केवळ एका कृतीने 
सहजच दोन क्रातं्या घडत होत्या! 

 
काही नववर आपल्ह्या नववधूला हतच्या घरी हपढ्यान हपढ्या िाकाहार चालत आलेला असून केवळ 

क्रातंी म्हिून मासंाहाराची सक्ती करतात. हतला हबचारीला सवयीच्या अभावी त्याची चव तर राहोच, पि 
हकळस येत असते. पि या क्राहंतकारक नवरोजींच्या लहरीला हवरोध करून (क्षमापूवनक का होईना) त्या 
अभक्ष्यभक्षिाचा इन्कार करण्याचे धाडस पदवीधर वधूलाही होत नाही. माझ्या माहहतीच्या एका नववधूला 
सवनसामान्य मासंाहाराची तर हकळस होतीच, पि अंडे खाण्याने तर हतला वातंीच होई आहि तरी त्या अडािी 
पदवीधर नवऱ्याच्या लहरीखातर हतला हनत्य क क्क ट-भक्षि आहि वातंी या दोहोंचाही अन भव घ्यावा लागे! 

 
द सऱ्या एका नववधूची ही कथा : हतचे केस हेवा करण्याइतके हवप ल होते. गळ्यात दोन भरगच्च वणे्या 

सोडल्ह्यावर ती 'पॉवरफ ल' हदसते असे हतच्या महैत्िी म्हित! हववाह झाल्ह्यानंतर हतच्या 'मॉडनाइझ' झालेल्ह्या 
पतीने जर कोिती पहहली गोष्ट केली असेल तर ती म्हिजे हतच्या त्या हवप ल केिसभंाराला कात्ी लावनू हतचे 
डोके आहि मान प रुर्षसदृि हदसायला लावले! हतला लकवा हतच्या महैत्िींना हे हिय होते असे नव्हे, पि 
'याचं्याप ढे काय चालिार!' 

 
क िाचे काही आग्रह, क िाचे काही आग्रह! एक अगदी िालीन आहि स ंदर म लगी (हजच्या लर्गनात मी 

हजर होतो) मी लर्गनानंतर चार महहन्यानंी पाहहली तेव्हा, ती बेंबीच्या खाली वस्त्र नेसून हफरत होती. मला 
आिंयाचा धक्का बसला. नेसण्याचा उल्लखे अथात्च मी हतच्यासमक्ष करू िकलो नाही आहि तरी माझ्या 
चेहऱ्यावरील आिंयाचा धक्काही लपव ूिकलो नाही. त्या म लीने सलज्जतेने 'अपॉलोजाईज' केले. 'यानंा अजंठा 
पद्धतीचं नेसिं आवडतं ना!' 
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हे सवन 'क्राहंतकारक' िकार प ढे सातत्याने चालत राहातातच असे नाही. पि नव्यानेच हातात 

सापडलेल्ह्या स्त्री-व्यक्तीवर क्रातंीचे ियोग करिे हा आजचे आध हनक पि अपक्व नरवर आपला हक्क समजतात. 
 

तेजस्वी (श्री. के. क्षी. उवाच), 
२९ जून १९७५, प.ृ २. 
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२४ 
 

स्त्री-दाणक्षण्याची वाढती गरज 
 
हस्त्रयाचंा सामाहजक दजा वाढवायचा म्हिजे त्यानंा प रुर्ष समजूनच वागवायचे ही कल्ह्पना हस्त्रयाचं्या 

दृष्टीनेच घात क आहे. 'समानता' म्हिजे 'सारखेपिा' नव्हे. Equality म्हिजे Uniformity नव्हे. 
 
परवा वृत्तपत्ात 'प ण्यातील एका म लीने लटगलखोर म लापंकैी एकाचा हात पकडला आहि त्याला 

आपला ग न्हा कबलू करावयास लावला' अिी वाता आली होती. हतच्या मदतीला रस्त्यातून जािारे लोक आले 
तरी हतने त्याचें साहाय्य स्वीकारले नाही, असेही त्या वातेत प झे म्हटले होते व म लीचे कौत क केले होते. 

 
अिा म लीचे कौत क कोिीही करील, मीही करतो. पि समाजातील असभ्य िवृत्तीच्या लोकािंी लकवा 

ग ंडाचंी िारीहरक झटापट करण्याचा िसंग आपल्ह्या हस्त्रयावंर यावा, ही गोष्ट सपूंिन समाजाला भरू्षिावह नाही. 
येथपयंत पाळी येते, याचाच अथन समाजातील अपिवृत्तीच्या लोकानंा सभ्य समाजाचे भय उरलेले नाही. आपि 
रस्त्यात कोिािीही दंडेली केली- हस्त्रयािंीदेखील असभ्य वतनन केले तरी, बाकीचे जािारे-येिारे न सते वाकडे 
तोंड करण्यापलीकडे त्यात लक्ष घालिार नाहीत अिी प ण्यासारख्या िहरातील ग ंडाचंी मनोमन खात्ी असते. 

 
याला कारि लोकाचंा द बळेपिा लकवा उदासीनपिा एवढेच केवळ नाही, तर हस्त्रयाचं्या बाबतीतील 

सामाहजक कतनव्याची जािीव, िहराचं्या बकालीपिाम ळे हदवसेंहदवस कमी होत आहे. एखादे िहर लकवा 
एखादा समाज हा ससं्कृतीच्या कोित्या अवस्थेत आहे हे पाहायचे असेल तर, त्या समाजातील हस्त्रयानंा 
कोिती वागविकू हमळते, त्यावरून ओळखता येते. 

 
यंदाचे वर्षन हे 'स्त्री-हवमोचनाचे वर्षन' म्हिून गाजत आहे. त्या वर्षात हस्त्रयानंा ग ंडािंी झटापट करण्याचे 

हिक्षि द्यायचे की प रुर्षानंा हस्त्रयाबंद्दलच्या सामाहजक कतनव्याची जािीव द्यायची, हा एक िश्नच आहे. 
स्वसंरक्षिाची जबाबदारी हस्त्रयावंर टाकिे म्हिजे प रुर्षातंील सभ्यता आहि स्त्रीदाहक्षण्य कमी करिे होय. 

 
या दृष्टीने यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय स्त्री-हवमोचन वर्षातील कायनक्रमासंंबधंीची कल्ह्पना आपल्ह्या 

समाजाप रती बदलायला हवी, असे मला वाटते. 'हलब्' चळवळीची अथवा जागहतक 'स्त्री-हवमोचन चळवळी'ची 
म ख्य कल्ह्पना हस्त्रयानंा प रुर्षाचं्या बरोबरीला आििे ही आहे. ही कल्ह्पना व्यवहायन की अव्यवहायन हा िश्न 
वगेळा. पि आपल्ह्या समाजात तरी स्त्री-हवमोचनाची ती पहहली पायरी होऊ िकत नाही. हस्त्रयाहंवर्षयी आदर 
हीच पहहली पायरी मानिे जरूर आहे. कारि ज्या समाजात बह तेक के्षत्ातं हस्त्रयाहंवर्षयी अनादर हदसून येतो 
त्या समाजातील हस्त्रया प रुर्षािंी बरोबरी करू लागल्ह्यास त्याला स्त्री-प रुर्षातंील हवत ष्टाचे स्वरूप येिे अिक्य 
नाही! 

 
आपल्ह्या समाजात पूवीपासूनच हस्त्रयाहंवर्षयी अनादर आहे असे मला म्हिायचे नाही. पि द दैवाने 

आपल्ह्या स्त्रीहवर्षयक आदराला कौट ंहबक आहि मयाहदत स्वरूप आलेले होते. आईसंबधंी आदर आपल्ह्या 
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समाजाला अपहरहचत नव्हता, पि जो मन ष्ट्य आईसबंंधी आदर दाखवी तोच प ष्ट्कळदा स्वतःच्या बायकोला 
मािसाचा दजा देण्यालाही तयार नसे! आपला स्त्रीहवर्षयक आदर कधीकधी 'स्थानबद्घ'ही असे, म्हिजे घरात 
येिाऱ्या लकवा हदसिाऱ्या हस्त्रयािंी हवनयाने आहि सलज्जतेने वागायचे, पि रस्त्यात हदसिाऱ्या परक्या 
हस्त्रयासंबंंधी मात् तो हवनय लकवा ती लज्जा दाखवायची नाही. अिी आपली द हेरी प रुर्षी नीती प ष्ट्कळदा हदसून 
येते! इंग्रजाचं्या संपकाने आपि घराबाहेरही हस्त्रयासंंबधंी दाहक्षण्य दाखवण्याचा देखावा करू लागलो होतो, 
म ंबईसारख्या िहरात राम, बस लकवा लोकलगाडी यामंध्ये अनोळखी स्त्रीलादेखील उठून जागा देण्याची रीत 
चालू झाली होती. पि स्वातंत्रयानंतर ती इंग्रजी चाल म ंबईतही दृष्टीस पडेनािी झाली आहे! ती चाल 
म ंबईसदेखील पारिी व हििंन समाजाने िथम चालू केली. कारि आमचे लोक म्हिजे लहदू समाजातील 
लोक, परस्त्रीला उठून जागा देण्यालाही लाजत असत! 

 
आजही घराबाहेरील हस्त्रयािंी आदराने वागण्याची वृत्ती आपल्ह्या समाजामध्ये रुजलेली नाही. 

त्याबरोबरच ज्याला नागहरक धमाची भावना (अथवा civic sense) असे म्हितात ती आपल्ह्या समाजात 
वाढलेली नाही. रस्त्यात कोिी कोिाला उपद्रव हदला लकवा कोिाला वाहनाचा धक्का लागला तर, 
त्याच्याकरता दोन हमहनटे थाबंून चौकिी करिारेदेखील कमी, मग दहापाच हमहनटे मोडून त्याला मदत 
करिारे त्याहूनही द र्ममळ. 

 
या वृत्तीची झळ दोन हपढ्यापूंवी हस्त्रयानंा फारिी लागत नसे. कारि त्या एकट्या-द कट्या घरापासून 

दूर सहसा जातच नसत. आता हफरायलाच केवळ नव्हे, तर नोकरीच्या वा हसनेमाच्या हनहमत्ताने हस्त्रया, बरोबर 
कोिी प रुर्ष मािूस घेतल्ह्याखेरीज, घरापासून दूर चार दोन मलैही जाऊ िकतात. त्या स्कूटरसारखी वगेाची 
वाहने घेऊनही एकट्याद कट्या जाऊ िकतात, स्त्री हवमोचनाच्या दृष्टीने हे खासच प ढचे पाऊल आहे. पि मला 
जे सागंायचे आहे ते हे की, केवळ स्त्रीवगन आपले हवमोनच हनर्मवघ्नपिे करू िकिार नाही. प रुर्षवगास खरा 
स संस्कृतपिा आल्ह्याखेरीज हस्त्रयाचें हवमोचन होिार नाही. एकटी स्त्री हवमोचन करून प ढे गेली आहि प रुर्ष 
संस्कृतीच्या बाबतीत मागेच राहहला तर, त्या हवमोचनाचे हवडंबन होईल. 

 
आजच्या आतंरराष्ट्रीय स्त्री-हवमोचन कल्ह्पनेतच मात् हा भ्म हदसून येतो. 'ज्या ज्या के्षत्ातं प रुर्षानंा 

िविे आहे त्या त्या के्षत्ातं हस्त्रयानंाही िविे देिे म्हिजे स्त्री-हवमोचन' अिी कल्ह्पना हदसून येते. प रुर्ष जी कामे 
करू िकतात ती सवन हस्त्रया करू िकतील, नव्हे आज ित्यक्ष करू िकत आहेत. ही गोष्ट लहद स्थानातही, 
गाधंींजींच्या चळवळीनंतर आहि द सऱ्या महाय द्धानंतर हसद्ध झाली आहे. पि हस्त्रयाचंा सामाहजक दजा 
वाढवायचा म्हिजे त्यानंा प रुर्ष समजूनच वागवावयाचे ही कल्ह्पना हस्त्रयाचं्या दृष्टीनेच घात क आहे. 'समानता' 
म्हिजे 'सारखेपिा' नव्हे. Equality म्हिजे uniformity नव्हे, ही गोष्ट हस्त्रयाचें कैवारी तर हवसरत असतच, पि 
आज हस्त्रयाही हवसरत आहेत असे हदसते! त्यानंी समाजात सन्मानाची आहि स सधंीची अपेक्षा करावी, पि 
प रुर्षसदृि होण्याची लकवा प रुर्षसदृि मानले जाण्याची अपेक्षा करू नये. त्या योगाने स्त्री-प रुर्षातं परस्पर आदर 
राहण्याऐवजी स्पधा आहि तेढ उत्पन्न होईल. 

 
हस्त्रयाचंी लाज बाळगावी लागल्ह्याम ळेच प रुर्षानंा हमश्र समाजात अहधक बेताने अथवा संयमाने वागाव े

लागते. साधी धूम्रपानाची गोष्ट घ्या. रेल्ह्वचे्या कंपाटनमेंटमध्ये हस्त्रया असल्ह्यास लकवा घरीदेखील बाहेरच्या हस्त्रया 
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बैठकीत असल्ह्यास प रुर्ष सहसा हसगारेट हिलगाविार नाही. पि आम्हालंाही हसगारेट ओढण्याचा हक्क का 
असू नये, असे म्हििारी हस्त्रयाचंी हपढी हनघाल्ह्यास प रुर्षानंा सयंमाचे स्मरि होण्याचेही कारि नाही! स्त्री-
प रुर्षातंील भेदाम ळे आहि आदराम ळेच समाजात संयम आहि सभ्यता हटकून राहहली आहे. 

 
हस्त्रयासंबंंधीच्या आदरािमािेच ग ंडापंासून आहि असभ्य वृत्तीच्या लोकापंासून हस्त्रयानंा उपद्रव होऊ न 

देण्याची जबाबदारीही प रुर्षावंर आहे. समानतेच्या नावाखाली या स्त्री-दाहक्षण्याचीही अपेक्षा उरली नाही, 
लकमत उरली नाही तर, प रुर्षातंील मदनपिादेखील हळूहळू नष्ट होईल, liquidate होईल. स्त्री-हवमोचनाचे 
घोर्षवाक्य घोकताना हस्त्रयाचं्या 'असमानते'चेही अनेक सामाहजक उपयोग आहेत हे हवसरून चालिार नाही. 

 
सवांत म ख्य म्हिजे हस्त्रयाचं्या हवनयाम ळे आहि (खऱ्या वा हदखाऊ) 'अबलापिा'म ळे सामाहजक 

जीवनात एक 'नजाकत' येते. त्या हस्त्रयानंाही हवमोचनाचे नावाखाली धलटगिपिाचे िदिनन करावयास 
हिकहवले तर, समाज प न्हा रानटी अवस्थेला जाईल. यंदाच्या स्त्री-हवमोचनाच्या वर्षात हस्त्रयानंा धलटगि 
बनवण्याचा कायनक्रम हाती घेण्यापेक्षाही प रुर्षानंा स्त्री-दाहक्षण्य हिकहवण्याची अहधक गरज आहे. प रुर्षाकंडून 
हस्त्रयाचंा उपमदन होिार नाही, झालेला सहन केला जािार नाही याचा हस्त्रयानंा हवश्वास वाटेल तर, त्या सहजच 
आजच्यापेक्षा धीट बनतील! आहि मग त्या धलटगि बनल्ह्या नाहीत तरी लचता करण्याचे कारि नाही! 

 
नोकऱ्यातं व सावनजहनक जीवनात हस्त्रयानंा प रुर्षाचं्या बरोबरीने संधी आहि वागिूक असिे, एवढाच 

आजच्या स्त्री-हवमोचनाचा अथन हदसतो. पि हस्त्रयाचंा घरातील दजा स धारण्याचीही या स्त्री-हवमोचनाच्या 
चळवळीत योजना हदसत नाही. तो दजा प रुर्षानंी आपल्ह्याकडे स्वयंपाक, ध िी, भाडंी ही कामे घेऊनही 
स धारण्यासारखा नाही! कारि, गरोदरपि आहि बाळंतपि या अवस्थामं ळे हस्त्रयानंा काही वगेळ्याच अडचिी 
आहि प रुर्षाहूंन वगेळाच दजा िाप्त होतो. 

 
तो दजा प रुर्षाहूंन वस्त तः श्रेष्ठ आहे, पि प रुर्ष त्याला कहनष्ठ मानिे अगदी िक्य आहे. म्हिजे 

प रुर्षाचं्या दृष्टीत आहि संस्कृतीत बदल झाला तरच, हस्त्रयाचं्या घरातील खऱ्या दजाला मान्यता हमळिे िक्य 
आहे. 

 
'गृहलक्ष्मी' वगैरे िब्द स्त्रीच्या या नाजूक पि उच्च भहूमकेम ळेच हनमाि झाले. पि लर्गनाकायाप रती 

'गृहलक्ष्मी' असलेली गहृहिी ही प रुर्षाचा वृत्तीम ळे व अहधकाराम ळे 'केरस िी' बनिे अगदी िक्य असते! 
केरस िीला लक्ष्मी म्हिण्याचाही एक िघात आहे म्हिनू केरस िीला पाय लावायचा नसतो या समज तीचे या 
हठकािी स्मरि होईल! 

 
स्त्रीचा घराबाहेरील दजा कायद्यानंी आहि जाहीरनाम्यानंी स धारला तरी, हतचा घरातील दजा 

कोित्याही कायद्यानंी बदलिारा नाही. तो 'नवरा' या िाण्याच्या वृत्तीवर आहि संस्कृतीवरच अवलंबून राहील. 
म्हिजे आता किी माहलका लागते ते पाहा! हस्त्रयाचें सवन जीवन प रुर्षावंर आहि म लावंर कें हद्रत, त्याम ळेच 
प रुर्षानंा अहधकार हमळालेला आहि प रुर्षाचं्या मनोरचनेत बदल होईल, त्याचें मन स संस्कृत होईल तरच स्त्रीचा 
घरातील दजा स धारिार! 
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'हलब्' चळवळवाल्ह्यानंी या वस्त च्स्थतीची दखल घेतली तर, त्यानंा आपल्ह्या चळवळीची हदिा 

प ष्ट्कळच बदलावी लागेल! 
 

स्वराज्य, 
२६ ज लै १९७५, पृ. ३. 
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२५ 
 

कौटंुणबक-सामाणजक सरंक्षि-णस्त्रयांची महत्त्वाची गरज 
 
इंग्रजी हिक्षि स रू झाल्ह्यापासून हस्त्रयाचं्या हक्काचंा आहि स्वातंत्रयाचा प कारा स रू आहे. आता स्त्री-

हिक्षिाच्या भरपूर वाढीम ळे आपोआपच हस्त्रयाचें जीवन बदलले आहे. गेल्ह्या महाय द्धापासून िकेडो हस्त्रयाचंा 
अनेक खात्यातं िविे झाल्ह्याने, हस्त्रया पात्तेत प रुर्षाचं्या बरोबरीच्या होत्याच, पि सामाहजक दजातही 
प रुर्षाचं्या बरोबरीच्या असल्ह्याचा देखावा हदसू लागला. पािंात्य देिातंील 'Women's Lib' च्या वाता वाचनू 
हकत्येक हस्त्रया माहसकातूंन धाडसी आकाकं्षा व्यक्त करू लागल्ह्या. काही प रोगामी स्त्री-प रुर्षाचंी तर अिी 
कल्ह्पना हदसते की, 'डायव्होसन', 'बथनकंरोल' आहि 'गभनपात' या तीन गोष्टी कायद्याने हबनितन मंजूर झाल्ह्या 
तर, हस्त्रयानंा इहलोकी हमळवण्यासारखे काहीच उरिार नाही! 

 
पि हस्त्रयाचें हक्क म्हिजेच हस्त्रयाचें सौख्य असे पािंात्य हवमोचन चळवळीने आहि 'आंतरराष्ट्रीय 

महहला वर्षा'ने गृहीत धरले आहे की काय, असा सध्याच्या हलखािावंरून आहि भार्षिावंरून भास होतो. 
एकीकडे हस्त्रया व त्याचें कैवारी नव्या नव्या हक्काचं्या घोर्षिा करीत आहेत, तर द सरीकडे सकाळी वतनमानपत् 
उघडले रे उघडले की, त्यात हस्त्रयावंरील अत्याचाराचं्या वाता वाचावयास सापडत आहेत! नाहिक-प िे 
यासारख्या प ढारलेल्ह्या िहरापासून ते मराठवाड्यातील 'मानवत'सारख्या मागासलेल्ह्या खेड्यापयंत सवन 
हठकािच्या ख नाचं्या आहि अन्य अत्याचाराचं्या हकीकती वाचावयास सापडतात. यातंील फारच थोडे खून 
चोर-दरोडेखोरानंी केलेले आहेत. बाकीचे बह तेक नवऱ्याने स्वतःच्या घरीच-लकबह ना िय्यागृहातच-बायकोचा 
केलेला खून, सासूने जाळलेली सून, बापाने केलेला म लीचा खून यासंारखे हनदनय खून आहेत! 'मानवत'चे 
वीस खून कौट ंहबक नाहीत, पि अन्य िकारे पािवी आहि रानटी आहेत. काय म्हिे क माहरकेच्या रक्ताचा 
नैवदे्य! खून करून हिवाय हतचा हवहिष्ट भाग कापून नेिे, इतके झाल्ह्यावरही सबंध गाव दहितीम ळे तोंड दाबनू 
बसिे, असले िकार पाहहले म्हिजे आपि कोित्या ितकात जगत आहोत तेच कळत नाही! 

 
हे सवन पाहहले म्हिजे हस्त्रयानंा आज य रोहपयन थाटाचे हक्क आधी पाहहजेत की इंग्रजी हिक्षिाच्याही 

पूवी सवनसामान्य क ट ंबात होते ते संरक्षि पाहहजे असा िश्न मनात येतो. पूवीच्या जमान्यात होत्या त्याहीपेक्षा 
हस्त्रया आज अस रहक्षत आहेत असे हदसून येईल. स्त्रीस्वातंत्रय वाढले आहे, पि त्याचबरोबरच हस्त्रयाहंवर्षयीचा 
आदर कमी होत चालला आहे. आपल्ह्या पािवी कामवासनेकरता अथवा द्रव्यलोभाकरता आजचा मन ष्ट्य 
आपल्ह्या घरातील स्त्रीचा खून करायला तयार आहे. इहतहासकालात त कन  आहि पठाि आक्रमकानंी िकेडो 
हस्त्रयाचें अपहरि केले. बगदाद, समरकंद आहि कंदाहारच्या बाजारातं िकेडो भारतीय हस्त्रया ग लाम म्हिनू 
हवकल्ह्या. तो जमाना इहतहासजमा झाला असे आपि इगं्रजी हिकलेले लोक समजत होतो, पि ते भाबड्या 
आध हनकाचें स्वप्न ठरले. स्वराज्य हमळण्याच्या आधीच्याच वर्षी नौखालीतील बलात्काराच्या हकीकती 
वाचाव्या लागल्ह्या. पि स्वातंत्रयाच्या अपहरहायन िसववदेनाचंा काळ असे समजून आपि तोंड कडू करून तोही 
घोट हगळला. पि स्वातंत्रय हमळाल्ह्यानंतर पाव ितकाने बागंलादेिात हजारो हस्त्रयावंर झालेल्ह्या बलात्काराच्या 
हकीकती आपिासं वाचावयास लागल्ह्या! त्या पाहकस्तानी लष्ट्कराने लहद -म सलमान असा भेदही ठेवला 
नव्हता. सरास बागंलादेिच्या हस्त्रयावंर त्या लष्ट्कराने बलत्कार केले. स्वतःच्या मातेच्या देहासारख्याच 
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असिाऱ्या स्त्रीदेहाचे हवहिष्ट अवयव कापून त्याची हवटंबना केली. प रुर्षाचें हक्क मागिाऱ्या हवमोचनवर्षातील 
हवमोचनवादी हस्त्रया, जिू हे सवन अत्याचार हवसरूनच गेल्ह्या आहेत! त्याचें लक्ष डायव्होसन आहि बथनकंरोल 
यावंर कें हद्रत झाले आहे! काहीजिी क माहरकानंा मातृत्वाचा अहधकार मागत आहेत. 

 
मला वाटते या 'हलब्'वाल्ह्या (हवमोचनवादी) हस्त्रयांना हस्त्रयाचं्या 'हक्का'ंची जािीव आहे, पि 'द ःखा'ंची 

जािीव नाही. एरव्ही त्यानंी ख द्द महाराष्ट्रातच हस्त्रयाचं्या ख नाचं्या या वर्षी वाढलेल्ह्या िमािाचा या महहलावर्षात 
होिाऱ्या डझनावारी सभापंकैी एका तरी सभेत हनदेि केला असता. 

 
हिक्षिाची आहि स्वातंत्रयाची वाढ झाल्ह्यावरही आज हवसाव्या ितकात, १९७५ मध्ये स्त्री अहधक 

अस रहक्षत असण्याची कारिे या आंतरराष्ट्रीय महहलावर्षात िोधून काढिे अहधक अगत्याचे आहे. त्यामानाने 
कायदेिीर गभनपाताचा आहि कौमायातील मातृत्वाचा हक्क कमी महत्त्वाचा आहे असे मी म्हिेन. आज स्त्री 
अहधक अस रहक्षत किाने झाली? 

 
पूवीच्या संय क्त क ट ंबात स्त्रीची प ष्ट्कळदा क चंबिा होई हे खरे. पि त्याचबरोबर आपोआप रक्षिही होई. 

अगदी परक्या मािसािी बोलण्याचाही हतला िसंग येत नसे. आज क ट ंब ेिोटी झाली आहेत, लकबह ना क ट ंब 
िोटे असाव ेहीच आपली इच्िा आहि मागिी आहे. या िोट्या क ट ंबातही काही फायदे नाहीत असे नव्हे. त्यात 
हस्त्रयानंा स्वातंत्रय हमळते, त्याचंी क चंबिा होत नाही. पि त्यातूनच आत हकत्येक धोके उत्पन्न होत आहेत. 
मोठ्या िहरातंील राहिीत, ित्येक हबऱ्हाड अिा स्वतंत् ब्लॉकमध्ये असते की एका हबऱ्हाडातील मािसांचे 
दिनन द सऱ्या हबऱ्हाडाला आठआठ हदवस होत नाही. साहहजकच, एखाद्या स्वातंत् फ्लॅटमधील श्रीमंत पतीने 
आपल्ह्या पत्नीचा खून केला तर, त्याची वाताही बाय जगाला लागू िकत नाही. ज न्या मोठ्या क ट ंबात एखाद्या 
नवऱ्याला अत्याचार करण्याला हनत्स्तपिा हमळिे िक्य नव्हते. लगेच त्याचा हात त्याच्याच बापाने लकवा 
भावाने पकडला असता. 

 
मोठ्या घरात पूवी व्यक्तीची थोडीफार क चंबिा होई, हे खरे. पि आजच्या स्वतंत् जमान्यात तरी 

व्यक्तीची क चबंिा क ठे टळली आहे? एखाद्या नसनवर हतच्या हॉच्स्पटलमधील बॉस धमांतराची लकवा अन्य 
एखादी सक्ती करीत आहे, असे मध्येच ऐकू येते. म्हिजे सासूसासऱ्याचंा जाच गेल्ह्यावरही आहि नोकरी 
करण्याइतके स्वातंत्रय हमळाल्ह्यावरही आिखी जाच उरलेतच. परक्याने केलेला जाच बरा, की घरच्यानंी 
केलेला जाच बरा, हा िश्न हस्त्रयानंीच सोडवायचा आहे. हस्त्रयानंा िहरी रस्त्यातूंन मोकळेपिाने हफरण्याचे 
स्वातंत्रय आज आहे. पि त्याचं्याहवर्षयीचा आदर, म वनत लकवा मयादा िहरी राहिीनेच प रुर्षाचं्या मनात 
उरलेली नसल्ह्याने, त्यानंा ते स्वातंत्रय अपमानास्पद वाटू लागते. बसच्या 'क्यू'त लकवा बसमधील बाकावर 
आजच्या प रुर्षाच्या संस्कृतीची परीक्षा होते व आपि हकतपत स धारलो आहोत ते प रुर्षापेंक्षा हस्त्रयानंा अहधक 
समजते. एखादा समाज हकती स धारलेला आहे हे पाहावयाचे असेल तर, त्या समाजातील हस्त्रयानंा कोिती 
वागिूक हमळते वा कोिता अन भव हमळतो यावरून ते ठरवावे, असे एक गमक पािंात्य लोक सागंतात. 
हस्त्रयानंा हक्क हमळाले आहि आदर हमळाला नाही तर, कायद्याच्या दृष्टीने ती प ढची पायरी असेल, पि 
संस्कृतीच्या दृष्टीने ती प ढची ठरिार नाही. 
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आध हनक राहिीने हस्त्रयाचंा आिखी एक तोटा केला आहे. हववाहसंस्थेत कोित्याही स धारिा झाल्ह्या, 
हववाहाबाबत हस्त्रयानंा कोितेही स्वातंत्रय हमळाले तरी, माहेरची गरज हस्त्रयानंा जािविारच. द दैवाची गोष्ट 
म्हिजे आज बह तेक स हिहक्षत आहि िहरी हस्त्रयानंा माहेर असे उरलेले नाही, याची कारिे कोिती? आधी 
क ट ंबे लहान झाल्ह्याम ळे माहेरही लाहन होऊन बसले आहे. त्यातच असे माहेर नवीन आलेल्ह्या व्यहक्तवादी, 
स हिहक्षत स नेच्या ताब्यात गेलेले! ज्या घरात आपल्ह्या आईबापानंाही ख िीचे स्थान नाही व ज्या घरात 
आपल्ह्यासारख्याच व्यहक्तवादी, स खवादी स्त्रीने नवऱ्यास ताब्यात घेतले आहे, त्या घरात आपि माहेरवाहििी 
परक्या ठरतो, असे आजच्या स्त्रीला आढळून येते. 

 
स्त्रीला-िेमहववाहहत स्त्रीलादेखील-आपल्ह्या वैवाहहक जीवनातून, आपल्ह्या नव्या घरातून 'हरलीफ' हवा 

असतो. त्यानंी आपल्ह्या नवऱ्याच्या घरासंबधंी आहि त्या घरात आपल्ह्याला हमळालेल्ह्या स्वातंत्रयासंबधंी हकतीही 
वल्ह्गना केल्ह्या तरी, अखेर एखाद्या 'द बनल' क्षिी ''काही नाही! अखेर स्त्रीला माहेर हे हवचं!'' असे उद् गार 
त्याचं्या तोंडून हनघालेले ऐकू येतात. 'साप म्हिू नये धाकला, अन् नवरा म्हिून नये आपला' अिी 
बह जनसमाजाच्या तोंडी म्हि आहे ती याम ळेच. 

 
हवहिष्ट पहरच्स्थतीत 'डायव्होसन' अपहरहायन असतो हे मलाही मान्य आहे. मी माझ्या लेखातूंन व 

प स्तकातूंन जाहीरपिे तसे म्हटलेही आहे. पि 'डायव्होसन' घेण्याकरताही stop-gap arrangement म्हिून 
माहेराची गरज आहे हे सत्य लकवा हा अन भव हवमोचनवाल्ह्या हकती हस्त्रया जाहीरपिे बोलून दाखवतात? त्यानंा 
स्वतःच्या वा महैत्िीच्या अन भवावरून ही गोष्ट माहीत असते, पि हवमोचन वर्षाच्या सभेत मात् त्या ती बोलून 
दाखविार नाहीत. कारि तेथे 'यूनो'च्या लकवा अन्य एखाद्या पािंात्य संघटनेच्या पत्कातून आलेले हवचारच 
काय ते बोलून दाखवायचे असतात! आहि इंर्गलंड, अमेहरका, रहिया यासंारख्या देिातं आपल्ह्याकडील 
माहेरासारखे 'माहेर' पूवीही बेताचेच होते आहि आता तर म ळीच नाही. इंग्रजीत 'माहेर' या अथाचा एक 
स टस टीत िब्दही नाही. सारािं, हस्त्रयाचं्या ज्या गरजा लकवा मागण्या हवमोचनवादी हस्त्रया बोलून दाखवतात 
तेवढ्याच त्याचं्या गरजा आहेत असे नाही. स्वातंत्रयवादी हस्त्रयानंाही-हवमोचनवादी हस्त्रयानंाही-
स्वातंत्रयाइतकीच कौट ंहबक आहि सामाहजक संरक्षिाची गरज आहे. 

 
स्वराज्य (म ंबई-प िे), 

११ ऑक्टोबर १९७५, प.ृ २ व ७. 
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२६ 
 

स्त्री-णवमोचनाची शक्याशक्यता 
 
संय क्त राष्ट्रसंघाने १९७५ हे 'स्त्री-हवमोचनाचे वर्षन' ठरहवल्ह्यापासून आपल्ह्या देिातही स्त्री-हवमोचनाच्या 

हनहमत्ताने (वतनमानपत्ात येण्यासारखे) बरेच उपक्रम स रू झाले आहेत, पि द ःखहनवारि हा पंचवार्मर्षक 
योजनेचा हवर्षय होण्यासारखा नाही. हस्त्रयाचं्या द ःखाचे मळू धार्ममक रूढींत, ज न्या कायदेकलमातं अथवा ज न्या 
सामाहजक ससं्थातं आहे असे गृहीत धरून, 'ज ने मोडा' ही चळवळ फ ले आहि आगरकर याचं्या वेळेपासूनच 
चालू आहे. म. फ ले व कवे यानंी स्त्रीद ःखहनवारिाथन काढलेल्ह्या संस्थाचें आहि सोसलेल्ह्या त्ासाचे महत्त्व मी 
कमी मानतो असे नाही. पि बालहववाहाचे (िहरातूंन तरी) उच्चाटन केल्ह्यावरही हस्त्रयाचंी हववाहमूलक द ःखे 
हिल्लक राहहली आहेतच. तीच च्स्थती प नर्मववाह समाजमान्य करण्याची. आज प नर्मववाहाला मान्यता असूनही 
प नर्मववाहाचें िमाि िून्यिाय आहे. 

 
काही सामाहजक द ःखे माजंरासारखी असतात! त्यानंा एका दाराने बाहेर हपटाळताच ती द सऱ्या दाराने 

आत आलेली हदसतात! पन्नास वर्षांपूवीपेक्षा आज िहरातूंन हवधवाचंी संस्था प ष्ट्कळच कमी हदसेल, पि 
त्याचं्याच वयाच्या िौढ क माहरकाचंा िश्न द सऱ्या दाराने आत हिरला आहे. बालवध ंचा सास रवास िौढ 
हववाहाने संप ष्टात आला आहे, पि िौढ हववाहातील व्यहक्तस्वातंत्रयाने व िोट्या हवभक्त क ट ंबाने नवराबायकोंचे 
स्वभाव न पटण्याचे िमाि वाढत आहे. त्यावर तोडगा म्हिून आध हनक स धारकानंी कायदेिीर घटस्फोट हा 
मागन िोधून काढला. पि घटस्फोटानंतरही हस्त्रयाचंी द ःखे उरतात. याची दखल घटस्फोटाचे प रस्कते फारिी 
घेत नाहीत. घटस्फोटाची वाट अहजबात बंद करिे मलाही मान्य नाही; पि घटस्फोट हा वैवाहहक द ःखावर 
रामबाि इलाज आहे हा काही लेखकाचंा व वक्त्याचंा समज मात् अगदीच भाबडा आहे. त्यामानाने खेड्यातंील 
अहिहक्षत लोक अन भवाने अहधक हिकले होते. 'पहहल्ह्या वरा होतास बरा!' ही खेड्यातील म्हि तेच सागंते. 

 
नवऱ्याची 'िॉपटी' हीच बायकोची 'िॉपटी' असे सवन स धारलेल्ह्या देिातं समजतात. केवळ धमातच 

नव्हे, तर कायद्यातही स्त्री आहि प रुर्ष याचें व्यहक्तमत्त्व अहभन्न समजले जाते. पि नवऱ्याच्या पिंातच काय, पि 
हयातीतही या 'आदिन' अहभन्नत्वाम ळे हस्त्रयाचंी केवढी क चंबिा होते, ते हस्त्रयाच जाितात. नातेवाइकाकंहरता 
लकवा पाह ण्याकंहरता दहापाच रुपयाचंा खचन करावयाचा म्हटला, तरी मध्यम वगातील स्त्रीला नवऱ्याच्या 
'सँक्िन'ची वाट पाहावी लागते. अिा िसंगी हे नवरेही द सऱ्याच्या भावनाचंी जािीव क्वहचतच ठेवतात व 
अज्ञानाने वा सहेत कपिे आपल्ह्या बरोबरीच्या बायकोच्या व्यहक्तमत्त्वाचा अवमान करतात. 

 
त्याम ळेच स्वयंपाक व अपत्यसंगोपन यासंारखी महत्त्वाची (vital) कामे करिाऱ्या गृहहिीला पगार 

ठरवनू देण्याची कल्ह्पना अधूनमधून काही माहसके खेळवीत असतात! ही कल्ह्पना स्त्रीच्या स्वाहभमानाला घातक 
असूनही मी एक वळे पत्करीन, पि त्यात अडचिी नाहीत असे नाही. पगाराच्या रकमेसंबंधी अथवा तो च कता 
करण्यासंबंधी नवराबायकोंत घासाघीस होिे, क्वहचत् म लाबाळासंमोरही घासघीस होिे हे हकतपत इष्ट आहे, 
याचा हवचारच करावा लागेल. त्यादृष्टीने आज हस्त्रया प रुर्षासंारख्याच नोकऱ्या करू लागल्ह्या हे वाईट नाही. 
त्याम ळे त्याचंा स्वाहभमान वाढला, त्याचंा धीटपिा वाढला, त्यानंा प रुर्षी जगाची अहधक जवळून माहहती 
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झाली. पि या फायद्याबरोबर त्यानंा तोटेही पत्कराव ेलागले आहेत. ऑहफसच्या टेबलािी लकवा िोफेसरच्या 
ख चीवर हस्त्रया प रुर्षाचंी जागा घेऊ लागल्ह्या तरी, त्याचंी च लीजवळची (फार तर गसॅजवळची) जागा घ्यायला 
द सरे कोि आहे? म्हिजे या नव्या हिक्षिाने आहि आर्मथक स्वातंत्रयाने त्यानंा उलट 'डबल रोल' करावा 
लागत आहे. 

 
'संतहतहनयमनाचे आध हनक उपाय स्त्रीस्वातंत्रय झपाट्याने जवळ आिीत आहेत' असेही पािंात्य 

'हवमोचन-चळवळी'त मानले जाते. गभनपात कायदेिीर ठरहविे हीदेखील हस्त्रयाचंी (पािंात्य देिातं तरी) एक 
मागिी होती. असंमतीने आहि असंयमाने स्त्रीवर अपत्यभार लादिे ही गोष्ट म्हिजे एक मन ष्ट्यहनर्ममत संकटच 
आहे, या सकंटाचा सपंन्नतेिी वा हवपन्नतेिी संबधं नाही. रूपाबद्दल व भार्गयाबद्दल हवख्यात असलेली साम्राज्ञी 
म मताज महल ही आपल्ह्या चौदाव्या बाळंतपिात मेली! काय आग लावावयाची आहे हतच्या ऐश्वयाला? या 
दृष्टीने आध हनक संतहतहनयमनाने िास्त्रि द्ध इलाज हस्त्रयानंा वरदानासारखे आहेत यात िकंा नाही. तसेच, 
अज्ञानाम ळे अथवा लोकलजे्जम ळे केलेल्ह्या आडम ठ्या गभनपातापेक्षा राजरोस गभनपातात धोका कमी हेही खरे. 
पि संतहतहनयमन व गभनपात याचंा गजननाय क्त प रस्कार करिाऱ्यानंा एक गोष्ट हवसरता येिार नाही. अखेर 
गभनधारिेचा काय वा गभनपाताचा काय, धोका स्त्रीलाच पत्करावा लागतो. प रुर्ष स रहक्षत बाजूला उभा राहहलेला 
असतो! क्वहचत् स्त्री इच्स्पतळात असता हा मदन हसनेमाच्या अंधारात िेंगा सोलीत असतो! 

 
यावरून असे हदसून येईल की, हस्त्रयावंरील अन्याय व हस्त्रयाचंी होिारी क चबंिा क िालाच अमान्य 

नाही; पि त्यावर होिारे कायद्याचे लकवा प रोगाहमत्वाचे इलाज मात्, काही लोक समजतात हततके रामबाि 
नाहीत! ॲलोपँथीतील और्षधािमािे यातील ित्येक उपायाला अपायाची लकवा 'side effects'ची भीती आहे. 
इकडे हस्त्रयाचं्या म क्ततेची िदिनने होत असता, हतकडे हस्त्रयावंरील अन्यायच नव्हेत, तर अत्याचारही वाढत 
आहेत! गेल्ह्या वर्षातील मराठी वृत्तपते् चाळली तरी या गोष्टीचा प रावा हमळेल. जवळजवळ दररोजच्या अंकात 
हस्त्रयावंरील अत्याचाराची एक तरी वाता वाचावयास सापडेल. त्यातल्ह्या त्यात मनाला धक्का बसण्यासारखी 
गोष्ट म्हिजे सासरच्याच मंडळींनी िौढ वधूचा जीव घेऊन त्याला आत्महत्येचे रूप देण्याचे अनेक िकार 
उघडकीस येत आहेत! आहि हे केवळ खेड्यातंील नव्हेत तर नाहिक, प िे यासंारख्या प ढारलेल्ह्या िहरातंील 
िकार होत. म्हिजे गेल्ह्या िभंर वर्षांतील समाजस धारिा आहि स्त्रीहिक्षि पचवनूही आमच्या हस्त्रयाचें सासर 
पूवीइतकेच अडािी व अमान र्ष राहहले आहे. 

 
अिा च्स्थतीत स्त्री-प रुर्ष समानतेचे न सते ठराव करून हे स्त्री-हवमोचनाचे वर्षन नवीन काही साधू िकेल 

असे वाटत नाही. 
 
पि असली ग न्हेगारी मनोवृत्ती अपवादात्मक म्हिून क्षिभर बाजूला सारली तरी, साध्या हववाहात 

पैिासाठी होिारी अडविूक ही अद्याप काडीमात् कमी नाही! उलट हिक्षिाच्या आहि महागाईच्या 
वाढीबरोबरच ह ंडा व मानपान याचं्याकहरता होिारी मागिी फ गतच चालली आहे. सामान्य च्स्थतीतील, 
लकबह ना गरीब च्स्थतीतील आई-बापाकंडूनही दहा हजार वरदहक्षिा आहि मानपानाकहरता वर आिखी पाच 
हजाराचंी मागिी केली जाते! इकडे ह ंडाबंदीचे कायदे होतच आहेत आहि तरुि पदवीधर सभा 
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गाजहवण्याकहरता ह ंडा न घेण्याची िपि घेतच आहेत! म्हिजेच लेख आहि सभा यातंील जीवन एक, तर 
ित्यक्ष हववाहाच्या वाटाघाटीतील जीवन वगेळेच अिी च्स्थती आज तरी आहे. 

 
इकडे म लींनी पँट घालिे, हस्त्रयानंी बॉब् करिे वगैरे स्त्री-प रुर्ष समानतेचे ियोग चालूच आहेत! म्हिजे 

प रुर्षाचं्या हृदयात पालट नाही, अन् हस्त्रयाचं्या प रोगाहमत्वकल्ह्पनातं काडीचा फरक नाही. त्या अजूनही 
प रुर्षािंी 'सदृिता' म्हिजेच प रुर्षािंी 'समानता' असे समजत आहेत. काहीजिी तर हसगारेट, लड्रक 
यासंारख्या व्यसनातं प रुर्षािंी बरोबरी करिे हा समानतेचा मागन समजत आहेत! पि या हदखाऊ 'समानतेने' 
क िाचे समाधान होईल ते होवो, अद्यापही स्त्रीचे स ख वडे्या वा िहाण्या, सज्जन वा द जनन प रुर्षाच्या स्वाधीनच 
आहे! 

 
दारूबाज मज राच्या स्त्रीची अवस्था काय असेल याची कल्ह्पनाच करावी. मज राच्या स्त्रीचीच गोष्ट 

किाला? आज सामान्य मध्यमवगीय स हिहक्षताच्या घरातही दारू हिरली आहे. दारूबाजाला नेहमी कंपनी 
लागते. आजकाल काही नवरे मद्यपानाच्या बैठकीत बायकोचीच 'कंपनी' हमळव ू लागले आहेत! हस्त्रयाचं्या 
हालअपेष्टाचंी लचता वाहिारानंी हस्त्रयानंा पोर्षाखात आहि नोकरीत प रुर्षसदृि करण्याची चळवळच तेवढी हाती 
घेऊन चालिार नाही. मद्यपानाहवरुद्ध मोहीम ते हाती का घेत नाहीत? 

 
सारािं, कायद्यानंी आहि आध हनक फॅिनने हस्त्रयाचंी जी म क्तता होईल ती 'वरपागंी' आहि 'हनगेहटव्ह' 

होईल. कारि, स्त्रीला घर सोडण्याची मोकळीक हमळवनू देिे म्हिजे हतच्या स खाची तरतूद करिे नव्हे. प रुर्ष 
स धारल्ह्याहिवाय स्त्रीच्या स खाची िाश्वती नाही. न सत्या हक्काचं्या िाप्तीने नव्हे, तर समाज स संस्कृत झाल्ह्यानेच 
स्त्रीची द ःच्स्थती नष्ट होईल. 

 
प रोगामी महहला, 

मे १९७६ (अंक १), पृ. ५-६ व १०. 
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२७ 
 

पणतत णस्त्रयांचे सरंक्षि 
 
लहदू समाजाने हस्त्रयाचं्या पाहवत्रयाची कल्ह्पना अहतरेकी टोकाला नेऊन ठेवली. लकबह ना कोिताही 

सद्ग ि इतका तािायचा की, त्याला द ग निाची फळे यावीत हा आम्हा लहदू लोकाचंा स्वभावच बनला आहे. 
सोवळे-ओवळे, स्पृश्य-अस्पृश्य, पहवत्-अपहवत् या कल्ह्पना आपि हकती तािल्ह्या आहेत! ब्रह्मचारी 
हवश्वनाथजी यानंी 'पौरुर्ष' सागंली (एहिल १९७६) माहसकात हलहहलेली 'माध री' ही सत्यकथा वाचनू हा सवन 
हवर्षय मला आठवला. त्या कथेत ठािे हजल्ह्यातील एका स संस्कृत व स खवस्तू क ट ंबाने अलीकडेच जे वतनन 
केले त्याचा वृत्तातं आला आहे. या क ट ंबातील तरुि, स खरूप सास रवािीि, हतच्या नवऱ्यानेच घरात 
बाळगलेल्ह्या परधमी हमत्ाच्या आहारी गेल्ह्याचे हनदिननाला आले होते. त्यावर हतच्या नवऱ्याने व सासऱ्याने 
कोिता नैहतक हनिनय घ्यावा? हतच्याबरोबर एक लाबंचा दीर देऊन हतच्या सासऱ्याने व पतीने हतला म ंबईला 
धाडले. त्या हदराला 'इन्स्रक्िन्स' काय? तर हतला बोरीबंदरच्या प्लॅटफॉमनवर सोडून परत यायचे! अथात् त्या 
एकट्या-द कट्या तरुि लहदू सास रवाहििीवर कोिता िसंग ग दरला असेल त्याची सहज कल्ह्पना करता 
येईल. कल्ह्पना करता येत नसल्ह्यास, सागंलीच्या 'पौरुर्ष' माहसकातील हवश्वनाथजींची मूळ कथाच वाचावी. 

 
आपल्ह्या घरातील हस्त्रयाचं्या पाहवत्रयासंबधंी आपि काही उच्च आदिन बाळगिे वाईट नव्हे. पि तो 

आदिन बाळगताना आपि व्यक्ती, क ट ंब व समाज या सवांच्याच बाबतींत साफ आधंळे बनतो, हे वाईट आहे. 
अिा िकारे कौट ंहबक पाहवत्रयाच्या लकवा अब्रदूारपिाच्या नावाखाली एखाद्या तरुि सास रवाहििीला लाथ 
मारून बाहेर काढण्यापेक्षा हतचा जीव घेिेही अहधक सदयपिाचे होईल. म्हिजे वरवर पाहता जे 'पाहवत्रय-िेम' 
हदसते ते वास्तवात हनघृनित्व आहि भीरुत्व असते. 'या म लीचे काही का होईना? लोकातं आपली बेअब्र ूझाली 
नाही म्हिजे झाले,' अिी ही वृत्ती असते. कौट ंहबक हनदनयतेची हिकार बनलेल्ह्या अनेक सास रवाहििी (आहि 
माहेरवाहििीही) बोरीबंदरसारख्या अवाढव्य रेल्ह्व ेजंक्िनवर ग ंडाचं्या हाती लागतात. 

 
मग अिा पहरच्स्थतीत एखाद्या पहतत स्त्रीच्या आप्ताचें कतनव्य कोिते? त्यानंा हतचा संताप येिे साहहजक 

आहे आहि संतापाच्या भरात हतला घराबाहेर काढावसेे वाटिेही साहहजक आहे. पि तरुि असहाय स्त्रीला 
घराबाहेर काढण्यात आपि नकळत काय करीत आहोत याचाही या संपप्त नातेवाइकानंी हवचार करावयास 
हवा. ती ग ंडाचं्या हाती लागली तर हतच्या हवटंबनेला पारावार उरिार नाही. ती जर बदमाि हस्त्रयाचं्या हाती 
लागली तर हतला वशे्येचे हीन जीवनही जगाव े लागेल. ज्या जीवनाचा आपि हतरस्कार करतो ते जीवन 
जगिाऱ्या मवाल्ह्यानंा अथवा क ं हटिींना हे अब्रदूार लोक आपली घरंदाज सून सतंापाच्या भरात जि ू भेट 
म्हिूनच पाठवीत असतात! 

 
पहतत माहेरवाहििींची गोष्ट याहून थोडी वगेळी असते. आजच्या िौढ हववाहाच्या काळात क माहरकावंर 

अनेक िसंग येऊ िकतात. मोहाम ळे असो, फसवि कीम ळे असो, की बलात्काराम ळे असो, क माहरकाचें पाऊल 
वाकडे पडिे िक्य असते. त्यातच आजची काही लैं हगक स्वातंत्रयवादी माहसके, जिू धार्ममक कतनव्य म्हिून 
स्वैराचाराचे समथनन करीत असतात! तरुि-तरुिींचा हववाहपूवन संबधं, लकबह ना हववाहबाय संबधं म्हिजे 
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हविरे्ष बाऊ करण्यासारखी गोष्ट नव्हे, असे ही माहसके कंठिोर्ष करून सागंत असतात. पि जेव्हा एखाद्या 
कॉलेजक माहरकेवर क्षिाच्या मोहाने वअेब्रचूा िसंग येतो तेव्हा, तो िसंग हनभावनू नेण्याला या माहसकाचें 
संपादक प ढे येत नाहीत. त्या िसंगाला हबचाऱ्या आईबापानंाच तोंड द्याव े लागते अिा वळेी ते आईबाप 
सासरच्या मािसापेंक्षा अथात्च अहधक सहान भतूीने वागतात. मी सासरच्या लोकाकंडून 'जीजस् क्राईस्टने' 
साहंगतलेला क्षमािीलपिा अपेक्षीत नाही. पि ब्रह्मचारी हवश्वनाथजींनी हजची हकीकत हलहहली त्या माध रीच्या 
सासऱ्याला वा नवऱ्याला 'माध रीला माहेर आहे' याचेही भान राहू नये हे केवढे आिंयन आहे! बोरीबंदरच्या 
प्लॅटफॉमनवर नेऊन सोडण्याऐवजी त्यानंी जर हतला हतच्या आईबापाकडे नेऊन सोडले असते तर, हनदान 
प ढची हवटंबना तरी टळळी असती. हतच्या पतनाबद्दल हतला क्षमा करून हतला घरातच ठेवनू घेिे अिक्य झाले 
तरी, आपि हनदान हतला ग ंडाचं्या वा क ं हटिखान्याच्या स्वाधीन करीत नाही ना, याचा तरी हवचार लहदू 
क ट ंबिम खानंी करिे जरूर आहे. 

 
पि याला सदयतेचीच केवळ नव्हे, तर सामाहजक दृष्टीचीही गरज असते. आहि लहदू समाजात 

त्याचीच नेमकी वाि आहे! 'माझ्या घराचे नाव राहहले म्हिजे झाले, मग माझ्या कृतीने क ं हटिखान्याची भर 
झाली तरी पवा नाही. ' असली ही केवळ कौट ंहबक लकवा 'िायव्हेट' दृष्टी असते. 

 
बालहवधवानंा आम्ही संन्यास द्यायला हिकलो, पि त्याचं्या संन्यस्त जीवनाचा समाजाकरता उपयोग 

करून घेण्याचे मात् आमच्या डोक्यात आले नाही. आपि क्षिभर अिी कल्ह्पना करू की, एखाद्या स्त्रीचे वाकडे 
पाऊल पडले आहि हतला सासरही नाही व माहेरही नाही अिी च्स्थती झाली. पि म्हिजे लगेच हतला 
मवाल्ह्याचं्या लकवा क ं हटिींच्या स्वाधीन व्हाव ेलागाव ेकी काय? आज तसे व्हाव ेलागते. याला कारि आपला 
सामाहजक हभते्पिा आहे. पहतत हस्त्रयानंा, लकबह ना न स धारिाऱ्या पहतत हस्त्रयानंाही, समाजात द्रव्याजननाची 
आहि स्वाहभमानाने जगण्याची सधंी पाहहजे. मी म्हिेन, अिा हस्त्रयानंा जरी आपि महारोर्गयािमािे दूर ठेवले 
नाही तरी 'कॅन्व्हससन' म्हिून लकवा रंगभमूीवरील नटी म्हिून त्यानंा द्रव्याजनन करण्याला संधी असावी. पि 
आज आम्ही करीत आहोत उलटे! क लीन हस्त्रयानंा रंगभमूीवर येण्याचे िलोभन दाखवीत आहोत आहि ज्यानंी 
सकारि वा अकारि आपले क लीनत्व गमावले आहे त्यानंा ग ंडाचं्या स्वाधीन करीत आहोत! लकवा 
आत्महत्येच्या वाटेला लावीत आहोत! क लीनतेच्या अहतरेकी कल्ह्पनानंी बंगालमध्ये अनेक क लीन हस्त्रयानंा 
आपत्कालात वशे्याव्यवसाय पत्करावा लागलेला आढळतो. समाजात अनेक पहवत् हस्त्रया असिार, त्यािमािेच 
थोड्याफार स्वैर वतननाच्या हस्त्रयाही असिार. त्यानंा द्रव्याजननाची आहि स्वतंत् जीवनाची सधंी उपलब्ध करून 
देिे हे समाजध हरिाचें काम आहे. पि द दैव हे आहे की, आमच्यातंील क लहस्त्रयाही परावलंबी आहि अक लीन 
हस्त्रयाही परावलंबी! क लहस्त्रयाही द बनल व अक लीन हस्त्रयाही द बनल! याम ळे समाजित्ूंचे फावते. 

 
लहदू समाजाने पाहवत्रयाचे अथवा सोवळेपिाचे महत्त्व ओळखले, पि स्वतंत्तेचे लकवा मानवी 

स्वाहभमानाचे महत्त्व ओळखले नाही. क लीन स वाहसनीचा गौरव जरूर करा, पि व्यहभचाहरिीवरदेखील 
ज लूम-जबरदस्ती होऊ देऊ नका! क ं हटिी, ग ंड आहि फसवनू परधमात नेिारे हस्तक यापंैकी कोिाच्याही 
हाती पहतत हस्त्रयादेखील सापडता उपयोगी नाहीत! पि त्याकहरता पाहवत्रयाच्या लकवा अब्रदूारपिाच्या 
नावाखाली हस्त्रयानंा रस्त्यावर सोडण्याचा अमान र्ष िकार बंद झाला पाहहजे. त्याचबरोबर असहाय आहि वहंचत 
हस्त्रयाचंी जागोजागी चौकिी करून त्यानंा धैयाने, धाडसाने व बंध भावाने मागनदिनन करिारे समाजसेवक रेल्ह्व े



 अनुक्रमणिका 

जंक्िन्सवर आहि एस्.टी. स्टॅण्डवर उभे हवते. इंच्र्गलि चॅनेल पोहत जािे लकवा दहा पाच लोक गोळा करून 
हहमालयाचे हिखर गाठिे यातच काय ते धाडस आहे असे नव्हे. समाजाचे ित्ू कोि ते ओळखून असहाय 
व्यक्तींची त्याचं्या तडाख्यातून सोडविूक करिे, यातही धाडसच आहे. पहहला िकार हरकामटेकड्या धाडसाचा 
आहे, तर द सरा िकार स योर्गय धाडसाचा आहे. 

 
पि असे धाडसी स्वयसेंवक हफरू लागल्ह्यावर हवमोहचत व्यलक्तना आसरा देिाऱ्या संस्था जागोजाग 

हव्यात. 
 
पि स्वयंसेवक आहि संस्था याचेंदेखील बल हे सेके्रटरी, अध्यक्ष, पावतीप स्तके यातं नसते, तर 

देिभक्ती आहि समाजिेम यातं असते. 
 
हनधनन बरैार्गयानंी चालहवलेला मस राश्रम आज एक अभेद्य द गन होऊन राहहला आहे, तो फंडाच्या 

जोरावर नव्हे, तर हनभनयता आहि स्वजनिेम याचं्या जोरावर होय. पहतत माध रीला धाडसाने, िेमाने आहि 
चात याने हफरून सासर आहि माहेर हमळवनू देिारा मस राश्रम आज खरे समाजकायन करून राहहला आहे! 

 
धमनभास्कर, वर्षन ६, अंक १-२, 
मे-जून १९७६, पृ. २९-३०. 
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२८ 
 

नडलेली स्त्री 
 
गेल्ह्या पाऊिि े वर्षांत महाराष्ट्रीय स्त्रीचे कल्ह्पनेपेक्षाही अहधक हवमोचन झालेले आढळेल. हतची 

बालहववाहातून मागेच स टका झाली आहे. (अथात् मी हे प ढारलेल्ह्या वगासबंंधी बोलत आहे.) हतची सासरच्या 
जाचातूनही स टका झालेली आहे. उच्च हिक्षिाम ळेही ती धीट आहि स्वावलंबी बनली आहे. ती द्रव्याजनन आहि 
प रुर्षी जगातील नोकऱ्या करू लागली आहे. आहि तरीही प रुर्षापं ढे ती परावलंबीच आहे. याचे कारि काय? 

 
याचे कारि हववाहासबंंधीच्या आपल्ह्या कल्ह्पनातं सापडेल. हववाहाच्या बाजारात आजही प रुर्ष अटी 

घालू िकतो. कारि, क ठे तरी समाजाच्या अंतमननात 'प रुर्ष हववाहाहिवाय राहू िकेल, पि स्त्रीला 
हववाहाहिवाय गती नाही' ही कल्ह्पना खोल रुजून बसली आहे. 

 
हे कदाहचत् खरे असेलही. पि या कल्ह्पनेचे पहरिाम हस्त्रयानंा फारच भोवतात. जेव्हा एखादी 

एम्.बी.बी.एस्. झालेली म लगी स्वतःच्या पगाराच्या आहि उंचीच्या आकड्यासह हववाहाची जाहहरात देते 
तेव्हा, मला ती एक सामाहजक 'रजेॅडी' वाटते. जाहहरात प रुर्षही देतात. पि हस्त्रयानंा नडवण्याचा हक्क मात् 
प रुर्षानंाच असतो. याचे कारि लर्गनाच्या बाबतीत स्त्री हीच नडलेली व गरजू अिी सावनहत्क समजूत असते. 

 
ह ंड्याच्या चालीचे मूळ हस्त्रयाचं्या या नडलेपिात व गरजूपिातच आहे. हस्त्रयाही हववाहाहिवाय राहू 

िकतात असा काळ आला म्हिजे प रुर्षाचंा आजचा 'हडक्टेट' करण्याचा हक्क नष्ट होईल. हस्त्रयानंाही 
लर्गनाहिवाय आपल्ह्याला गती नाही या कल्ह्पनेने जी हतबलता येते ती येिार नाही. म्हिजे लर्गनाखेरीज गती 
नसिे यातच हस्त्रयाचें आजचे हनम्मे परावलंहबत्व आहे. त्या सासूच्या ज लमातून स टल्ह्या, त्या प रुर्षाचं्या 
बरोबरीने पदव्या व पसैा हमळव ूलागल्ह्या. पि हववाहाच्या बाबतीत मात् त्याचंी वसेि अद्याप प रुर्षाचं्या हातीच 
आहे. 

 
वास्तहवक असे का असाव?े प रुर्षाहिवाय स्त्री संसार माडूं िकत नाही हे हजतके खरे, हततकेच 

स्त्रीहिवाय प रुर्ष संसारी व अब्रदूार होऊ िकत नाही हेही खरे. मग प रुर्षाच्या हाती अटी घालण्याचा अहधकार 
का असावा? ह ंड्याची चाल म्हिजे या हडक्टेटरहिपचाच पोटहक्क होय. काही समाजात हस्त्रयांही ह ंडा माग ू
िकतात. काही समाजातं हस्त्रया दीघनकाल लकवा आजन्म अहववाहहत राहू िकतात. आज आपल्ह्या समाजातही 
म लींना दीघनकाल अहववाहहत राहिे हे पूवीइतके कमीपिाचे मानले जात नाही. आहि तरी पािंात्य समाजात 
अहववाहहत असून िहतहष्ठत आहि समाधानी असलेल्ह्या हस्त्रयाचें जेवढे िमाि आहे तेवढे अद्याप आपल्ह्याकडे 
नाही. तीसच्या प ढे अहववाहहत राहहलेली स्त्री केवढीही पगार हमळविारी असो, हकतीही पदव्या हमळवलेली 
असो, काही दृष्टींनी हवपन्न व द दैवी समजली जाते. हतने लर्गन 'केले नाही' असे समजण्याऐवजी, 'हतचे लर्गन 
होऊ िकत नाही' अिी समजूत करून घेण्याची िवृत्ती आपल्ह्या समाजात हदसून येते. 
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अिा हस्त्रयातं स्वतःही स्वतःला अनाथ आहि द दैवी समजण्याची िवृत्ती कधी कधी हदसून येते. याचे 
कारि अहववाहहत आहि हविरे्षतः एकट्या राहिाऱ्या स्त्रीला आपल्ह्या समाजात 'स्टेटस' तर नाहीच, पि 
स रहक्षतताही नाही असे आढळून येते. लर्गनाच्या बाजारात वधू तेवढ्या गरजू आहि वर मात् घोड्यावर बसलेले, 
असे हदसण्याचे म ख्य कारि हे आहे. स हिहक्षत व हमळवती एकटी स्त्री हनभनयपिे आहि स्वतंत्पिे राहण्याला 
समाजात हवहिष्ट सासं्कृहतक दजा वाढलेला असावा लागतो. हस्त्रयाहंवर्षयी आदर असेल तरच एकट्या स्त्रीचे 
जीवन समाजात स रहक्षत राहू िकते. 

 
अहधकाहधक हस्त्रयानंी अहववाहहत राहाव े असे मी िहतपादन करीत नाही. पि नाइलाज म्हिनू 

क ठलातरी दोन पायाचंा िािी पत्करण्यापेक्षा अहववाहहत राहािे हे देखील चागंले हा माझा सागंण्याचा उदे्दि 
आहे. 

 
नडल्ह्याम ळे लकवा अपहरहायनत्वाम ळे जो वर पत्करला जातो त्याला एक िकारचा कमीपिाच वाटायला 

हवा. कारि ती हनवड 'हनगेहटव्ह' लकवा 'अकरिात्मक' असते. आजन्म अहववाहहत राहिाऱ्या स्त्रीला आपल्ह्या 
कौट ंहबक व सामाहजक जीवनात दजा नसतो. हववाहहत स्त्रीला असते तसे हतला नवऱ्याचे सरंक्षिही नसते. 
आहि या सवांहून मोठे वैग ण्य म्हिजे हतला संततीलाही म काव ेलागते. एवढे मानहसक आहि व्यावहाहरक तोटे 
पत्करण्यापेक्षा बराच काळ अहववाहहत च्स्थतीत काढल्ह्यावर ती गौि लकवा द य्यम दजाची हनवडदेखील 
पत्करते. अिा हनवडीत हतलाही अन्याय असतो आहि हतच्या वरालाही अन्याय असतो. ही हनवड 'खरी' लकवा 
'पॉझेहटव्ह' नसते, तर 'खोटी' लकवा 'हनगेहटव्ह' असते. अिा हनवडीत पती व पत्नी दोघेहीजि असतं ष्ट आहि 
रुष्ट असतात. अिा ज लमाच्या रामरामापेक्षा हस्त्रयानंीदेखी आजन्म अहववाहहत राहिे बरे. 

 
या अहववाहहत संिदायाचे आिखीही काही फायदे होिे संभवनीय आहे. हववाह हा सक्तीचा हवर्षय 

नसून त्याला अहववाहहत जीवनाचाही पयाय आहे-व तो सन्मान्य पयाय आहे, ही गोष्ट एकदा समाजमान्य झाली 
की, प रुर्षाचंी अटी घालण्याची वृत्तीही थोडीफार हिहथल आहि द बनल होईल. अहववाहहत राहाण्याची तयारी 
असल्ह्यास म लीही म लानंा अटी घालू िकतील आहि एकंदरीतच आज जी वरपक्षाची 'हडक्टेटरहिप' चालू आहे 
ती नरम येईल.  

 
मी हे काही काल्ह्पहनक जगातील बोलत नाही; लकवा यात हस्त्रयानंा भलत्याच भरीला घालण्याचाही 

ियत्न नाही. एम.ए. लकवा एम.बी.बी.एस. झालेल्ह्या म लींचे बाप जेव्हा वरपक्षाच्या अवास्तव बाजारी अटी मान्य 
करतात तेव्हा, मला त्याचंी व त्याचं्या म लींची कीव येते. उलट माझ्या पाहण्यात अिा काही म ली आहेत की, 
ज्या वरपक्षाला काही अटी 'हडक्टेट' करतात. माझ्या माहहतीतील ब हद्धमान्, पदवीधर आहि रूपाने मध्यम 
असलेल्ह्या एका म लीने दाखहवलेला बािेदारपिा या संदभात मला आठवतो. हतने हतच्या आर्मथक दृष्ट्ट्या 
सामान्य च्स्थतीत असलेल्ह्या वहडलानंा िारंभीच सागंून ठेवले होते… ''माझे लर्गन ज ळहवताना पैिाच्या देवाि-
घेवािीचे िब्द कानी येता उपयोगी नाहीत. सौद्याची भार्षा कानी न पडता जमले तरच मी लर्गन करीन.'' 

 
या म लीला ह ंडा, मानपान वगैरेकरता खचन करण्याची ऐपत नव्हती असे नाही. कारि हतची स्वतःची 

िाप्तीच म ळी (त्या काळातल्ह्या) एक हजाराच्या आसपास होती, पि लर्गनात देण्याघेण्याची भार्षा हनघिे हे 
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हतला असंस्कृतपिाचे लक्षि वाटे. हतच्या हववाहाला थोडा उिीर लागला, पि अखेर हतच्या तोलाचा 
(foreign-returned) आहि हतच्याच हवचाराचंा ह िार व उमदा नवरा हतला हमळाला. एखादे वळेी आजन्म 
अहववाहहत राहण्याचीही हतच्यावर पाळी आली असती. पि मागासलेल्ह्या हवचाराचंा, बाजारी वृत्तीचा नवरा 
पत्करण्यापेक्षा अहववाहहत राहण्यातच ती अहधक स खी झाली असती, अिी माझी खात्ी आहे. 

 
आजच्या लर्गनानंा हललावाचे आहि पैिाच्या िदिननाचे स्वरूप आले आहे. त्यात वरपक्षाची क्ष द्र व 

असंस्कृत वृत्ती तर हदसून येतेच. पि त्याबरोबरच वधूपक्षाची हतबलता आहि मजब रीही हदसून येते. 
हववाहासारख्या पहवत् आहि हजव्हाळ्याच्या संबधंात एक पक्ष असा हतबल असावा हे सामाहजक हनरोगीपिाचे 
लक्षि नव्हे. म लीच्या बापाने म लीला काही होऊ नये असे माझे म्हििे नाही. पि ते लर्गनातच देण्याच्या 
पद्धतीम ळे त्याला वाटमारीचे स्वरूप येते! आजच्या हववाहातील आर्मथक व्यवहार आपल्ह्या असंस्कृतपिाचा 
प रावा आहे. स्त्री-हवमोचनाची गजनना करिाऱ्या प रोगामी महहलानंी पहहला पराक्रम या के्षत्ात दाखवावा. 
पैिाची भार्षा काढिाऱ्या वा खपवनू घेिाऱ्या नवरोजीला खजील करून तो 'स हिहक्षत' या नावाला पात् नाही 
असे या म लींनी त्याला स नवाव.े वळेिसंगी या म द्यावर हववाहाची बोलिी मोडावीत आहि त्या सवन िकाराला 
तोंडी िहसद्धी द्यावी. हस्त्रयाचें हववाहाखेरीज चालत नाही आहि प रुर्षाचें मात् चालू िकते, ही सामाहजक 'myth' 
खोटी पाडून दाखवायची असेल तर, हवहिष्ट तत्त्वाकरता अहिय स्पष्टोक्तीपासून ते आजन्म अहववाहहत 
राहण्यापयंत सवन काही करण्याची तयारी आध हनक म लींनी दाखहवली पाहहजे.  

 
स्त्री-हवमोचनावर न सती भार्षिे करण्याचा काळ संपला! 
 

प रोगामी महहला, 
जून १९७६, पृ. २६-२८. 
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२९ 
 

णस्त्रयांच्या पुरुषीकरिाची आवश्यकता आहे काय? 
 
स्त्री-हवमोचनाचा हवचार करिाऱ्या स्त्री-प रुर्षाचं्या डोक्यात लकवा हनदान अंतमननात एक च कीची कल्ह्पना 

दडलेली हदसते. हस्त्रयाचंा दजा आहि कतृनत्व वाढवावयाचे असल्ह्यास, पोर्षाख आहि वागिूक याचं्या बाबतीत 
हस्त्रयानंी प रुर्षसदृि बनले पाहहजे. पूवीच्या जमान्यातील स्त्री सलज्ज, द रुस्त (aloof) असे हे खरे. आता, 
लाजाळूपिात मानहसक दडपिाचा आहि कधी कधी हीनत्व भावनेचा भाग असतो. पि तोही नेहमीच असतो 
असे नव्हे. ज न्या हस्त्रयाचं्या लज्जाहवनयातही दोन िकार असत असे हदसून येईल. काही हस्त्रया, हविरे्षतः तरुि 
हस्त्रया, खरोखरीच सलज्जा आहि हवनयवती असत. पि ज्या हस्त्रया मनमोकळ्या, धीट, लकबह ना, काहीिा 
धलटगि असत त्यानंीही परक्या प रुर्षासमोर लजे्जचे आवरि घ्याव ेलकवा आव आिावा, अिी त्या काळची रीत 
होती. अिा वागण्याला त्या काळी हस्त्रयाचं्या 'good manners' समजत. 

 
पि लजे्जत लकवा हवनयात नेहमीच हीनत्वाची भावना असते असे नव्हे. मी मघािी लजे्जच्या संबधंी जो 

'आवरि' म्हिून िब्द वापरला तो सहेत कपिे वापरला. हस्त्रयाचें लाजिे प ष्ट्कळदा 'आवरि' म्हिूनच वापरले 
जाते. उन्हाचा ताप हनवारण्याकहरता ज्यािमािे आपि आपल्ह्या डोक्यावर ित्ी धरतो, तसाच प रुर्षाचं्या 
दृष्टीचा ताप टाळण्याकहरता, उद्धट लकवा अहिय हदसण्याचे टाळण्याकहरता हस्त्रया म खावर लजे्जचे अवग ंठन 
घेतात! पि त्यात 'आपि प रुर्षापेक्षा कमी आहोत' ही भावना नसून प रुर्षापेंक्षा सभ्य आहोत, हीच भावना असते 
असे आढळून येईल. 

 
ज न्या हस्त्रयाचंा पोर्षाख, बोलिे, चालिे, या सवांच्या ब डािी ही सभ्यतेच्या जबाबदारीचीच भावना 

होती असे हदसून येईल. ज्या हस्त्रया इतक्या सभ्य लकवा संवदेनिील नसत, त्याचं्या वागण्यात 
लज्जाहवनयाऐवजी केवळ द रूस्तपिा लकवा 'अलूफ्नेस्' असे. पि पहरहचत प रुर्षाचं्या बाबतीत केवळ 
'द रुस्तपिा' योर्गय ठरत नाही. त्यात इतर लोक प रेसे सभ्य नाहीत असा भाव डोकावतो! कधी कधी काही 
ज न्या हस्त्रयाचं्या बाबतीत त्याला नखऱ्याचे रूप येई. पि हिक्षि आहि कतृनत्व याचंी वाढ झाल्ह्यावर 'आपल्ह्या 
वागण्याचे हे ज ने वळि बदलले पाहहजे' असे काही हस्त्रयानंा वाटू लागले आहे. 

 
हिक्षि आहि आध हनक स्वातंत्रय यामं ळे हस्त्रयाचं्या हवचारात आहि वागण्यात आपोआपच थोडाफार 

फरक होईल हे खरे. पि 'आपि म क्त आहोत' हे दाखहवण्याकहरता म द्दामच प रुर्षी भार्षा, प रुर्षी म खाहवभाव व 
प रुर्षी पोर्षाख याचंा त्या अवलंब करू लागल्ह्या आहेत. हे आवश्यक आहे काय? हे उपय क्त आहे काय? क्वहचत् 
एखाद्या स्त्रीच्या लेखनात प रुर्षी बेफाटपिाही हदसू लागला आहे! मी काय म्हित आहे ते लक्षात येण्याकरता, 
मी 'स्त्री' माहसकातील देवयानी चौबळ या लेहखकेच्या हलखािाकडे अंग हलहनदेि करीन. 

 
पि स्त्री-प रुर्ष समान आहेत लकवा समान मानले जावते, या कल्ह्पनेचा एक उलटा पहरिामही हदसू 

लागला आहे. ज्या के्षत्ात हस्त्रया प रुर्षाचंी कामे प रुर्षापेंक्षाही कायनक्षमतेने करून दाखवीत आहेत त्या के्षत्ात 
त्या, प रुर्षाचं्या मत्सराचा हवर्षय होत आहेत. ''त म्ही प रुर्षाचंी काम करून दाखहवतो म्हिता, प रुर्षाचं्या एवढे 
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पगार घेता, तर मग स्त्री म्हिून वगेळ्या सवलती का मागता?'' अिी भार्षा ऐकू येते. हस्त्रयानंा, स हिहक्षत 
पदवीधर हस्त्रयानंाही-ज्यात िारीहरक कष्ट आहेत अिी कामे देिे, लायब्ररीसारख्या हठकािी रात्ी दहापयंतची 
'ड्य टी' देिे आहि त्यानंतर एकटीला दूरचा बसचा िवास करायला लाविे, वगैरे िकाराचं्या म ळािी हीच 
भावना आहे. अिा कामातून हस्त्रयानंा वगळले तर, त्याचें सहकारी 'अन्याय्य भेदभाव केला' अिी ओरड 
करतील या भीतीने त्याचें 'बॉस्' त्यानंा प रुर्षापेंक्षा कोितीही सवलत देत नाहीत. कायद्यानेच बाळंतपिाची 
रजा मंजूर केली आहे, ही तरी मेहेरबानीच म्हिायची! पि िरीरधमाच्या दृष्टीने हस्त्रयानंा एवढी एकच रजा 
प रेिी आहे असे म्हिता येिार नाही. माहसक पाळीच्या वळेी त्यानंा िारीहरक वा मानहसक श्रम कराव ेलागिे 
आरोर्गयदृष्ट्ट्या योर्गय नाही. पि संकोचाम ळे हस्त्रया ती अवस्था इतरानंा सागंतही नाहीत आहि एक िकारच्या 
रुर्गिावस्थेत कष्ट करीत राहातात. 

 
यावरून प रुर्षाचें उद्योग आहि जबाबदाऱ्या अंगावर घेिाऱ्या एका इहतहासिहसद्ध स्त्रीची हकीकत 

मनात येते. झािीची रािी लक्ष्मीबाई राज्यकारभार आहि लष्ट्करी नेतृत्व यात प रुर्षालाही लाजवील इतकी 
कतनबगार होती, हे िहसद्धच आहे. पि हतलाही हतची स्त्री-जात, हतचे स्त्रीत्व ऐन आिीबािीच्या िसंगी कसे 
नडले याची इहतहासकारानंी नोंद केलेली नाही. झािीच्या स िहसद्ध हकल्ह्ल्ह्याला इगं्रजाचंा वढेा पडून 
'आपल्ह्याला हटकाव धरता येिार नाही' अिी पहरच्स्थती हदसू लागल्ह्यावर, पाठीला दत्तक म लगा बाधूंन, 
इंग्रजाची फळी फोडून र्गवाल्ह्हेरकडे 'सटकायचे' असा रािीने हवचार केला. पि ऐन वळेी या तरुि रािीला 
हतच्या स्त्रीिरीरधमाने म्हिजे माहसकपाळीने गाठले! त्यावळेी या िरू रािीलाही आपल्ह्या स्त्रीजन्माचा, 
स्त्रीिरीराचा क्रोध आला. त्या आवगेात हतने काढलेले उद् गार प रोगामी वाचकानंा हवचारात पाडतील. ती 
म्हिाली, ''मला राडंराला क िी साहंगतला होता हा राज्य करण्याचा आहि लढाई लढण्याचा खटाटोप?'' 
वास्तहवक ही रािी लहानपिापासूनच प रुर्षातं खेळलेली, जोर-जोडी-मलखाबं केलेली, म्हिजे मदानी स्त्रीच 
होती. घोड्यावर बसण्यात आहि अश्वपरीके्षत तर ती पटाईत होती. पि पाठीवर म लगा बाधूंन एखाद्या स्त्रीने 
ित्ूच्या फळीतून घोडा फेकिे म्हिजे चेष्टा नव्हे! त्यातच माहसक धमासारखी अडचि उभी राहहल्ह्यावर धैयाचा 
पवनत असलेली ती स्त्रीदेखील क्षिभर नाउमेद झाली. ही हकीकत एवढ्याकरताच साहंगतली की, प रुर्षाइंतक्या 
कतनबगार स्त्रीलाही स्त्रीच्या म्हिून काही खास अडचिी (disabilities) असतात आहि हस्त्रयाचें हे वगेळे जीवन 
हस्त्रयानंीही न लाजता पत्करले पाहहजे-कबूल केले पाहहजे. आहि प रुर्षानंीही 'त्या आपली बरोबरी करीत 
आहेत' याबद्दल द स्वास न करता त्याचं्या या अडचिी, या 'disabilities' ओळखल्ह्या पाहहजेत, त्यानंा 'सच्व्हनस 
रुल्ह्स्' मध्ये कायदेिीर स्थान हदले पाहहजे. 

 
म्हिून म ख्य िश्न हस्त्रयानंी प रुर्षाचंी कामे, प रुर्षाचंा पोर्षाखही करावा ही न करावा हा नसून, त्याचं्या 

स्वाभाहवक 'disabilities', स्वाभाहवक अपात्ता न हवसरता आहि स्त्री-जन्मातील खास वैहिष्ट्टे्य आहि खास 
मूल्ह्ये न गमावता प रुर्षी जबाबदाऱ्या किा स्वीकारावयाच्या हा आहे. 

 
स्त्री-जन्मात काही खास कतृनत्वाला जागा आहे. हस्त्रयाचं्याम ळेच आहि हस्त्रयाचं्या रूपानेच काही खास 

मानवी मूल्ह्ये हनमाि होतात आहि जोपासली जातात, याची जािीव आजकाल प रोगामी प रुर्षच काय, पि 
हस्त्रयाही हवसरत आहेत! ज्या घरात स्त्री नाही ते घर आहि ज्या घरात स्त्री आहे ते घर, ज्या बैठकीत हस्त्रया 
नाहीत ती बैठक आहि ज्या बैठकीत हस्त्रया आहेत ती बठैक, यातंील अंतर लक्षात घेतले, तर, इंग्रजीत ज्याला 
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'feminine touch' म्हितात तो लक्षात येईल. फार किाला एखाद्या मािसाच्या घरी गेल्ह्यावर त्याने स्वतः चहा 
करून आिून देिे आहि त्याच्या बायकोने चहा करून आिून देिे यातील अतंर हकरकोळ असेल, पि सूक्ष्मही 
आहे. िाळाकॉलेजातूंन हस्त्रया काम करू लागल्ह्या, त्याम ळेही तेथील कामात आहि वातावरिात स्त्रीत्वाची 
नजाकत व हनष्ठा आली, हे पािंात्य हनरीक्षकानंी मागेच ओळखले आहे. 'स्त्रीत्व' हा काही प रोगामी हस्त्रया 
समजतात त्यािमािे उिेपिा नसून 'हविरे्षपिा' आहे. स्त्रीचा स्त्रीपिा जाऊन हतचे कतनबगारीचे के्षत् वाढले तर, 
ते वाडा पाडून गोठा बाधंण्यासारखे होईल. झािीची रािी आपल्ह्या लहानिा दरबारात बसताना अंगावर 
पठािी पोिाख चढवीत असे; पि हतचे बाकीचे कायनक्रम, वृत्ती आहि उद् गार पाहहल्ह्यास हतचा िारीहरक व 
मानहसक नाजूकपिा, हतचा जनानी 'चामन' यच्त्कंहचतही कमी झालेला नव्हता, असे हदसून येईल. अहहल्ह्याबाई 
होळकर हहची हकीकत तीच आहे. ती कडकही होती, धार्ममकही होती आहि धोरिीही होती. हतच्याप ढे प रुर्ष 
अहधकारीही चळचळा कापत. ित्यक्ष राघोबादादाने एका िसंगी हतच्याप ढे हात टेकले होते! पि हतला काय की 
लक्ष्मीबाईला काय, स्त्रीत्व सोडण्याची गरज भासलेली नव्हती. समाजाच्या कतृनत्वात भर पडली आहि स्त्रीत्वाने 
मात् समाजातून पलायन केले तर, तो सामाहजक फायदा की तोटा, याचा हनिनय ज्याची मूल्ह्ये पक्की आहेत तोच 
करू िकेल. 

 
स्त्रीत्वाच्या रूपाने अवतीिन होिारी मूल्ह्ये स्त्री-हवमोचनाच्या आविेात व आवगेात नष्ट तर होत नाहीत 

ना, याचा हवचार हवसरता येत नाही. 
 

प रोगामी महहला, 
ज लै १९७६, पृ. २६-२७. 
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३० 
 

सुणशणक्षत णस्त्रयांना माहेर 
 
हस्त्रयाचं्या िश्नापंैकी हववाहसबंंधीच्या िश्नावर इतके हलहहले गेले आहे की, त्याचं्या जीवनातल्ह्या इतर 

िश्नाकंडे िायः द लनक्षच झाले. अिा द लन हक्षत िश्नापंकैी त्याचं्या माहेरासंबधंाचा िश्न हा एक आहे. अगदी 
अलीकडे या िश्नासंबधंी एक पहरसंवाद भरहवण्यात आला, तोही हस्त्रयानंा तो िश्न जािवला म्हिनू नव्हे, तर 
हसनेमावाल्ह्यानंा तो िश्न स चला व त्यानंी आपल्ह्या हचत्पटाची जाहहरात करण्याकहरता काही स्त्री-प रुर्षानंा 
वठेीला धरले म्हिनू! या पहरसंवादात अथात् च वाद करण्याला महत्त्व असल्ह्याने, दोन टोकाचंी मते माडंण्यात 
आली. त्यात एका िहाण्या बाईंनी असे िहतपहदले की, आता या नव्या जमान्यात हस्त्रयानंी माहेराची अपेक्षा धरू 
नये. अथात् एका स्त्रीनेच हा िहािपिा दाखवल्ह्याम ळे मला फार आिंयन वाटले. अनेक हपढ्या एखादी ससं्था 
लकवा रूढी चालत आल्ह्यावर व आता ती मोडत आहे असे हदसल्ह्यावर 'त्या संस्थेची आिा धरू नका' एवढेच 
सागंिे हा िहािपिाही नव्हे की स धारिाही नव्हे. 

 
'माहेर' ही संस्था इतक्या सहज हवसरण्यासारखीही नाही, की हवसर्मजत करण्यासारखीही नाही. इतर 

देिाचें मला माहीत नाही, पि महाराष्ट्रात तरी माहेराला स्त्रीच्या जीवनात हकती हजव्हाळ्याचे स्थान आहे ते 
हस्त्रयानंा तरी सागंावयाची वेळ येऊ नये. अनेक स्त्री-गीतातं हस्त्रयानंी माहेरासंबधंी नाजूक भावना व्यक्त केलेल्ह्या 
आढळतील. लहान म लींच्या भोंडल्ह्याच्या गाण्यातही म लींची सासरासंबधंीची नावड, आहि माहेरासंबधंीची 
आवड-लकबह ना उघड पक्षपाती भावना हदसून येते, आहि त्यात आिंयन काहीच नाही. आिंयन आहे ते स्त्रीच्या 
वाट्याला आलेल्ह्या हवहचत् जन्माचे आहे. हबचारी एका घरात जन्माला येते, त्या घरात बालपिाचे हदवस 
आनंदात आहि िेमाच्या, लाडाच्या वातावरिात घालहवते. त्यानंतर एक हदवस हतच्या जीवनात 'हववाह' 
नावाची एक क्रातंी घडते. हतच्याम ळे घडिाऱ्या दूरगामी पहरिामाचंी हतला आजच्या िौढ हववाहाच्या 
हदवसातंही प रती कल्ह्पना नसते. मग बाराव्या अन् चौदाव्या वर्षी लर्गन होण्याच्या जमान्यात हतला काय कल्ह्पना 
असेल, देव जािे! 

 
अथात् हववाह ही एक अपहरहायन अिी घटना आहे. म्हिजे ती अवाचं्च्ित आहे, असेही नव्हे. त्या 

घटनेची तर म ली व त्याचें आईबाप वाट पहात असतात. पि या ि भ आहि स्वागताहन घटनेबरोबरच, हबचाऱ्या 
अल्ह्पवस्यक स्त्रीच्या जन्मात एक समस्या हनमाि होते. अगदी नव्या अनोळखी घरात ज ळवनू घेिे! याला 
इंग्रजीत problem of adjustment असे गोंडस आहि व्यापक नाव आहे. पि adjustment लकवा 'ज ळवनू घेिे' 
ही सोपी गोष्ट नाही. हजथे तीस-तीस वर्ष ेएकत् काढलेल्ह्या नवरा-बायकोंनादेखील ज ळवनू घेिे जड जाते, 
हतथे एकदम नव्या घरी गेलेल्ह्या लहान म लीला, सासू-सासरा, जाऊ, दीर, निंद आहि म ख्य म्हिजे नवरा, 
याचं्यािी ज वळून घेिे हकती जड जात असेल! साधारि अन कूल च्स्थती असल्ह्यास तीही कसरत त्या वर्षान वर्ष े
करतात. पि आजन्म 'ॲडजस्टमेन्ट'चा ताि त्याचं्या मनावर पडल्ह्याहिवाय राहात नाही. नोकरीतील 
तािाहूनही हा ताि अहधक असतो आहि म्हिूनच हनदान नोकरीत हमळते हततकी तरी हक्काची रजा हस्त्रयानंा या 
चोवीस तासाचं्या नोकरीतून हमळिे अिक्य आहे, हे ज न्या काळच्या भारतीयानंी ओळखले होते. म्हिूनच 
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महाराष्ट्रात 'माहेर' या स टस टीत व गोड िब्दाला जो बह हवध अथन आला आहे तो व्यक्त करिारा िब्दही इंग्रजी 
भारे्षत नाही! 

 
हस्त्रयाचें हे स खद आहि अत्यावश्यक हवश्राहंतस्थान 'हव ेकी नको?', 'त्याची आिा हस्त्रयानंी धरावी की 

धरू नये?' हा िश्न उपच्स्थत व्हावा, हे आिंयनही आहे आहि द दैवही आहे. पि िश्न उपच्स्थत झालेला आहे 
खरा! हा िश्न स खास खी उपच्स्थत झालेला नाही. हस्त्रया हिकू लागल्ह्यावर सासरी 'सासरपिा' जसा कमी 
झाला तसाच माहेरचा माहेरपिा कमी झाला. सासरच्या घरी जमते घेण्याचे लकवा 'ॲडजस्टमेन्ट'चे िश्न कमी 
झाले. कारि फक्त नवऱ्यािीच ज ळवनू घेण्याचा िश्न उरला, आहि तोही सासरी जािाऱ्या म ली िौढ आहि 
स हिहक्षत असल्ह्याने पूवीसारखा राहहला नाही तर, उलट त्याच हवभक्त क ट ंबाच्या पद्धतीम ळे माहेराचे माहेरपि 
नष्ट झाले. आई-बाप हयात आहेत तोवर थोडेतरी माहेर हिल्लक असते. पि त्या आई-बापाचेंही 'डीव्हॅल्ह्य एिन' 
(अवमूल्ह्यन) झालेले असते. ते बह दा परगावी म लाच्या घरी स हिहक्षत आहि बेम वनतखोर स नेच्या राज्यात येऊन 
राहहलेले असतात. हजथे ते स्वतःच आंगत क ठरलेले असतात हतथे लर्गन होऊन नवऱ्याच्या घरी गेलेली त्याचंी 
म लगी त्याहूनही unwelcome (अवाचं्च्ित) पाह िी ठरली तर, आिंयन नाही. हबचारी आई-बापामं ळे आहि 
आई-बापाकंहरता ठराहवक जीवनात थोडा बदल म्हिनूही ती तिीच माहेरी येते. पि हजथे आई-बापच 
ओझ्यासारखे वाटत असतात, हतथे हहच्या येण्याने आनंद कोठून होिार? मग हतला वहहनीबाईचे चढेल 
बोलिे, बढाया, वगैरे ऐकून घ्याव्या लागतात! 

 
मागे मी एकदा एका सावनजहनक समारंभाहनहमत्त सन्मान्य पाह िा म्हिून एका बड्या आय.सी.एस. 

अहधकाऱ्याकडे उतरलो होतो. समारंभ एका स्त्री-संस्थेचा असल्ह्याम ळे त्याचंी पत्नी हीच माझी 'होस्ट' होती. 
हनवदेनाच्या सोयीकरता आपि त्या बाईंना हमसेस हिरगावकर म्हिू या. मी हतथे पोहचल्ह्यानंतर व माझी आहि 
हमस्टर हिरगावकर याचंी ओळख करून हदल्ह्यानंतर, थोड्या वळेाने हतथे एक साधी-भोळी तरुिी आली. 
सावनजहनक काम करिाऱ्या तालेवार हमसेस हिरगावकर त्या बाईकडे पहात म्हिाल्ह्या, ''हमस्टर 
हिरगावकराचंी बहीि''. ही गोष्ट स मारे वीस वर्षांपूवीची आहे. मला त्यावळेी या हवहचत् इन्रोडक्िनचे थोडे 
आिंयनच वाटले. म्हिजे, हिरगावकर बाईची निंद ना? मग 'या माझ्या वन्स'ं असे म्हिण्यास हरकत कोिती 
होती? 

 
पि माझे त्यावळेचे आिंयन आज तर अगदीच ज नाट आहि व्यथन ठरेल. आज सासरच्या मािसाकंरता 

असलेली ज नी आदराथी सबंोधने िहरात तरी कोिीच उपयोगात आिताना हदसिार नाहीत. भाऊजी, वन्स,ं 
यासंारखी आदराची आहि हजव्हाळ्याची संबोधने टाकाऊ ठरली एवढाच याचा अथन नव्हे, तर नवीन गृहहिींना 
सासरच्या नातेवाइकाबंद्दल हजव्हाळा वाटत नाही व उपचाराथन आदर दाखहवण्याचीही गरज वाटत नाही, असा 
याचा अथन आहे. ही पहरच्स्थती िोचनीय होय. अध्या तासाच्या लर्गनसमारंभाने परक्या घरात, पूवी सून आहि 
आता मालकीि बनिाऱ्या स्त्रीने हजव्हाळा लकवा आदर दाखवावयाचा तो केवळ सनातनी चालरीत म्हिून नव्हे. 

 
परक्या स्त्रीने नव्या नातेवाईकानंा आपलेसे करून घेण्याचे हे एक तंत् पूवीच्या दूरदिी लोकानंी तयार 

करून ठेवले होते. त्याम ळे नव्या स नेच्या श्वि रगृहवासाने उत्पन्न होिारे 'घर्षनि' लकवा 'friction' कमी करण्याचे 
काम होत असे. हजव्हाळ्याच्या आहि आदराच्या न सत्या अहभनयानेदेखील वादावादी आहि बाचाबाची प ष्ट्कळच 
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टळत असे! आज या औपचाहरक आदराला फाटा हमळाल्ह्याने, चार परकी मािसे एकत् जमल्ह्यावर-एका घरात 
जेऊ खाऊ लागल्ह्यावर, जे परकेपिाचे वातावरि उत्पन्न होते, ते नव्या स ना आपल्ह्या नवऱ्याच्या घरी उत्पन्न 
करीत आहेत. पि जी सून हे त टक आहि हनष्ट्िेम वातावरि आध हनकतेच्या नावाखाली उत्पन्न करते हतलाही 
वर्षातून चार हदवस माहेर हवचे असते! तीही माहेरी गेल्ह्यावर आपल्ह्या बी.ए. झालेल्ह्या भावाला कब्जात 
घेिाऱ्या पदवीधर भावजयीबद्दल तक्रार करीतच असते! अिा पदवीधर भावजया आपल्ह्या निंदाचें आपल्ह्या 
हवहचत् वागि कीने माहेर नष्ट करीत आहेत, आहि त्या निंदा माहेरी येिाऱ्या आपल्ह्या निंदाचें माहेर नष्ट 
करीत आहेत! या अथनिनू्य 'गृहदाहा'ला क ठेतरी आळा घालिे आवश्यक नाही का? एकीला सासरचे स ख, 
लकबह ना उद्धटपिाचे सौख्य हमळण्याकरता द सरीचे माहेरचे स ख नष्ट होिे अपहरहायन आहे काय? 'नव्या 
जमान्यात माहेराची आिा धरू नका' हा एका प िेरी हवद र्षीने केलेला उपदेि खरेच हहतावह आहे काय? 

 
मला वाटते, यात खोट्या गवाचा आहि उथळ अदूरदृष्टीचा भाग प ष्ट्कळच आहे, मग 'नवा काळ', 'नवी 

आर्मथक पहरच्स्थती', 'लहान क ट ंब'े वगैरे हकतीही झाकिे या अदूरदृष्टीवर घातली तरी, हस्त्रयानंा-नंिदा, 
भावजया (दोघींनाही) – माहेराची गरज आहे, हेच त्यातील एक 'आयनसत्य' आहे! एवढे जरी तूतन प रोगामी 
म्हिविाऱ्या महहलानंी मान्य केले तरी प रेसे आहे. 

 
प रोगामी महहला, 

ऑगस्ट १९७६, प.ृ १३-१४. 
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३१ 
 

युद्धोत्तर स्त्रीवरील कामाचा बोजा 
 
अलीकडेच प ण्यातील एका िम ख गिपतीप ढे 'घरकाम हस्त्रयानंी कराव ेकी प रुर्षानंीही करावे?' या 

हवर्षयावर पहरसंवाद ठेवण्यात आला होता. स्त्री-प रुर्षातंील स्पधेसंबंधी अथवा तंट्यासंबधंी ठेवलेले असले 
हवर्षय कधीच गंभीरपिाने हाताळले जात नाहीत. श्रोत्यातं जमलेल्ह्या हस्त्रयानंा हचडवनू, हडवचवनू, हिा 
हपकवण्याकहरता प रुर्ष वके्त बोलत असतात, तर घरच्या प रुर्षावंर समोरासमोर तोंडस ख घेिे अडचिीचे 
असल्ह्याने, तो कोंडलेला राग बाहेरच्या प रुर्षावंर उगहवण्याकहरता पहरसंवादातील हस्त्रया तावातावाने बोलत 
असतात! अखेर फळ काय? तर हास्याची लयलूट आहि गाभंीयाचा द ष्ट्काळ! 

 
पि, म्हिजे हा िश्न हस्त्रयानंा सतावनू सोडीत नाही, असा मात् याचा अथन नव्हे. अकरा ते सहा 

ऑहफसमध्ये काम करिाऱ्या हस्त्रया टेबलावरील फायलींच्या हढगातून डोके वर काढून अथवा त्याच हढगाआड 
डोके लपवनू जेव्हा एकमेकींिी बोलतात तेव्हा, त्यात हाच हवर्षय िम ख असतो. ''आमच्या 'या'ं ना घरातली 
इकडची काडी हतकडे करायला नको. बँकेत मीच जाव,ं म लाचें अभ्यास मीच घ्यावते, फार काय याचंी पनॅ्ट, 
ब िकोटदेखील लॉंड्रीत मीच द्यावी!'' तेवढ्यात नवीनच लागलेली, बॉब् केलेली, केवळ 'पॉकेटमनी' करता 
नोकरी करिारी तरुि अहसस्टंट म्हिते, ''अहो आमचा रमेि तर वतनमानपत् चाळण्याखेरीज आहि आलेल्ह्या 
हमत्ाबंरोबर चकाट्या हपटण्याखेरीज काहीच करीत नाही. ते एक असो, पि एकसारखी तोंडात हसगारेट! 
त्याच्या तोंडालाच काय पि कपड्यालादेखील हसगारेटची घाि येत असते. आपि बायका नोकरी करायला 
लागल्ह्यावर आपलं काम वाढलं आहि प रुर्षाचंं कमी झालं!'' 

 
त्यावर थोडी हसहनअर असलेली, हजची म लगी आता लर्गनाला आली आहे, अिी मोठ्या टेबलािी 

बसलेली बाई म्हिते, ''अहो आता हे प रुर्ष, 'नोकरी असलेली वधू पाहहजे' असं जाहहरातीत चक्क हलहू लागले 
आहेत!'' 

 
मला वाटतं प ण्याच्या गायकवाड वाड्यातील पहरसंवादापेक्षाही ऑहफसमधील फायलींच्या आडून 

होिाऱ्या या पहरसंवादाला अहधक गाभंीयन असतं. हस्त्रया नोकरी करू लागल्ह्यापासून त्याचं्यावर कामाचा द हेरी 
बोजा पडू लागला आहे, ही गोष्ट सत्य आहे. पि त्यावर उपाय प रुर्षानंी घरकाम करिे लकवा हनदान पूवी करीत 
होते तेवढा तरी बाजारहाट करिे हाच आहे काय? हा उपाय अंमलात आिता येईल काय, हा िश्न हवचार 
करण्यासारखा आहे. हस्त्रया नोकऱ्या केव्हा आहि किाकहरता करू लागल्ह्या याची थोडी आठवि केल्ह्याहिवाय, 
सध्याच्या या हवहचत् पहरच्स्थतीचे खरे मूळ सापडिार नाही. गेल्ह्या महाय द्धात रेिलनग, हमहलटरी अकाऊन्टस्, 
वगैरेंच्या हनहमत्ताने िहरातूंन ऑहफसाचंी संख्या वाढली आहि हस्त्रयानंा नोकऱ्या देण्याकडे िथम सरकारचा 
आहि नंतर खाजगी ऑहफसाचंा अहधकाहधक कल झाला. पि त्यानंा तरी नोकरीकहरता एकदम इतक्या हस्त्रया 
कोठून उपलब्ध झाल्ह्या? याचं उत्तर िोधण्याकहरता थोडी याच्याही आधीची आठवि केली पाहहजे. 'हस्त्रयानंा 
हिक्षि द्या', 'लर्गनाच्या वयाची मयादा वाढवा' वगैरे चळवळी य द्धाच्याही आधी हनदान पन्नास वर्ष ेतरी चालू 
होत्या. त्या चळवळी कामच कार, हसगारेट फ ं किाऱ्या प रुर्षानंी खास काढलेल्ह्या नव्हत्या. त्या काढल्ह्या होत्या 
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धोंडोपंत कव्यांसारख्या हस्त्रयाचं्या कैवाऱ्यानंी आहि त्याचं्याबरोबरच स्वतः हस्त्रयानंी! गरीब हस्त्रयानंा द्रव्याजनन 
करता याव,े अनाथ हवधवाचं्या नहिबी द सऱ्याच्या घरी पोळी लाटण्याचे काम येऊ नये एवढ्याकहरता ही स्त्री-
हिक्षिाची आहि हस्त्रयाचं्या द्रव्याजननाची चळवळ होती. पि मागिी आहि प रवठा याचंा हसद्धातं या के्षत्ातही 
द लन भ्यच ठरिार! स हिहक्षत हस्त्रयाचंी संख्या आहि स हिहक्षत हस्त्रयानंा असिारे स्वातंत्रय िमािाबाहेर वाढल्ह्यावर 
आवश्यकता नसलेल्ह्या हस्त्रयाही नोकरी करू लागल्ह्या. कारि ज्यानंा आर्मथक दृष्ट्ट्या आवश्यकता नव्हती 
त्यानंीही नोकरीम ळे हस्त्रयानंा हमळिारे स्वातंत्रय आहि द्रव्याजननाम ळे येिारा स्वाहभमान हदसल्ह्याहिवाय राहात 
नव्हता. 

 
म्हिजे आज नोकरी करिाऱ्या सवनच हस्त्रया, प रुर्षाचं्या सागंण्यावरून अथवा क ट ंबाच्या गरजेकहरताच 

नोकरी करीत आहेत असे नव्हे. नोकरी करिे हा हस्त्रयाचं्या आर्मथक स्वातंत्रयाचा आहि संचारस्वातंत्रयाचा एक 
अपहरहायन भाग होऊन बसला आहे. म्हिजे नोकरी करण्याने म ळातच हस्त्रयाचंी एक गरज प रहवली जात आहे. 
अिा पहरच्स्थतीत आमची आर्मथक स्वातंत्रयाची आहि संचारस्वातंत्रयाची मागिी प रहवण्याकहरता प रुर्षानंी 
घरकाम कराव ेअसे त्यानंा कसे म्हिता येईल? तसेच जी कामे पूवी हस्त्रयाचंी नव्हेत असे मानले जाई तीही त्या 
करून िकतात, असे हदसून आल्ह्यावर प रुर्ष ती कामे टाळल्ह्याहिराय कसे राहतील? 

 
प रुर्ष हा स्वभावतः कामच कार आहि आळिी िािी आहे. ज्या ज्या समाजातील हस्त्रया द्रव्याजनन आहि 

घराबाहेरील व्यवहार पाहण्याइतक्या धीट आहेत, त्या त्या समाजातील प रुर्ष आळिी आहि हरकामटेकडे 
बनल्ह्याची उदाहरिे आहेत. माझे वडील स मारे पाऊिि ेवर्षांपूवी ब्रह्मदेिात गेले होते. आजची च्स्थती मला 
माहीत नाही, पि त्या काळात द कान चालहविे, बाजारहाट करिे, इत्यादी कामे ब्रह्मदेिातील हस्त्रयाच करीत 
असत असे माझे वडील सागंत. पि म्हिजे तेथील प रुर्ष स्वयंपाक करीत असत लकवा म ले साभंाळत असत, 
असे त म्हालंा वाटते की काय? तिी कल्ह्पनाच करू नका! त्या काळातील ब्रह्मी प रुर्ष एका गालात अफूची 
गोळी ठेवनू ख िाल स स्तपिे बसून राही. घराबाहेर पडण्यात हस्त्रयानंा जर 'हवमोचन' वाटत असेल (आहि ते 
थोडे खरेही आहे) तर, त्यानंी घरकामाची अन्य काही व्यवस्था करायला हवी. पािंात्य देिातं प ष्ट्कळसे काम 
यंत्ाच्या मदतीने होते आहि प ष्ट्कळसे हजन्नस बाजारात आयते हमळतात. उदाहरिाथन, आपल्ह्याकडे धान्य 
हनवडण्यापासून, दळून आिण्यापासून, हिजवण्यापयंत, फोडण्या-मसाले करण्यापयंत बायकानंा जी अनंत 
कामे करावी लागतात, त्यातंील फारच थोडी पािात्य हस्त्रयानंा घरी करावी लागतात. रोजच्या अन्नासंबधंी 
आपल्ह्या देिात वरच्या जातीपासून खालच्या जातीपयंत सवांच्या कल्ह्पना फार कडक आहि सोवळ्या आहेत. 
लहदंूतील सवनच जातींचे स्वयंपाकघर हजतके स्वच्ि असते, हततके इतर समाजातंील वहरष्ठ वगाचेही 
स्वयंपाकघर स्वच्ि नसते. स्वच्ितेच्या कल्ह्पनेतून सोवळेपिाची कल्ह्पना हनघाली. स्वच्ितेच्या कल्ह्पनेतून 
हनत्य स्नान करण्याची चाल हनघाली. लहद स्थानातील खालच्या जातीतील समजला गेलेला मन ष्ट्यही हनत्य 
स्नान करिे अपहरहायन समजतो असे आढळेल. वर कडक इस्त्रीचे कपडे वापरिे, रस्त्यात कागदाचा कपटाही 
हदसू न देिारे पािंात्य लोक, अगदी अलीकडेपयंत महहन्या-दोन महहन्यानंी एकदा स्नान करिे प रेसे मानीत! 
(आता थोडा बदल झाला आहे, असे म्हितात.) अन्न आहि िरीर याचं्या स्वच्ितेसंबंधी आत्यहंतक कल्ह्पनातूंन 
लहदू हस्त्रयाचं्या घरकामाची वाढ झालेली आहे. त्या घरकामाच्या जोडीला साडे दहा ते साडे पाच नोकरी, त्या 
नोकरीकहरता व लोकल पकडण्याकहरता घरातून साडे आठला बाहेर पडायचे म्हटल्ह्यावर अन्नासंबंधीच्या 
आहि स्वच्ितेसंबधंीच्या ज न्या कल्ह्पना सोडाव्या लागिार, सोडाव्या लागत आहेत. ज्या हस्त्रया एक हजन्नस 
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तयार करताना तीन-तीनदा हात ध तात, त्या ऑहफसात दमून मधल्ह्या स ट्टीत हॉटेलमध्ये गेल्ह्यावर जे जे हजन्नस 
खातात ते गहलच्ि नोकरानंी, गहलच्ि हातानंी तयार केलेले असतात. इराण्याच्या हॉटेलमधील लकवा हिस्ती, 
य रोपीयन वगैरेंच्या हॉटेलमधील स्वच्िता बाहेरच्या टेबलाप रती असते. त्याचं्या हकचनमध्ये डोकावण्याची सोय 
नसते. Don’t peep into the kitchen या म्हिीवरूनच पािंात्याचंी स्वयपंाकघरे हकतपत स्वच्ि असतात ते 
हदसून येईल. 

 
सारािं, हस्त्रयाचं्या घराबाहेर पडण्याने आहि वरच्या जातीदेखील मासंाहार करू लागल्ह्याने, आपल्ह्या 

स्वयंपाकघराची गत तीच होिार आहे. सोवळ्या-ओवळ्याच्या कल्ह्पना ख ळ्या आहि हनराधार आहेत हे खरे, 
पि त्या कल्ह्पनामं ळेच लहदंूची स्वयंपाकघरे आहि लहदंूचे रोजचे अन्न इतराचं्या अन्नापेक्षा स्वच्ि असते हेही खरे. 
हस्त्रयाचं्या नोकऱ्यामं ळे आपिाला कोिती लकमत द्यावी लागिार आहे, ते यावरून हदसून येईल. समंजस प रुर्ष 
पूवीपासूनच हस्त्रयानंा घरकामात थोडीफार मदत करीत आले आहेत. जे बायकोवर अरेरावी गाजवीत ते 
आईप ढे तरी ग लामािमािे वागत, म्हिजे कोित्या ना कोित्या नात्याने स्त्रीची सेवा करताना प रुर्ष आढळत 
असत. आज हस्त्रयानंी हिक्षिाम ळे, िहरी राहिीम ळे आहि स्वातंत्रयिेमाम ळे, आपली कामे वाढवनू घेतली 
आहेत. म्हिनू लगेच प रुर्ष त्याचंी कामे उचलतील ही कल्ह्पना अवास्तव आहे. म ळातच घरातील कामे 
हस्त्रयाकंडे अहधक असत. ऑहफसमध्येदेखील काही हवहिष्ट वृत्तीच्या म ली सोडल्ह्यास हस्त्रयाच प रुर्षापेंक्षा मन 
लावनू काम करतात, असा या देिातील अन भव आहे आहि जमननीसारख्या परदेिातीलही अन भव आहे. 
च कारपिा, उनाडपिा, व्यसनीपिा हा प रुर्षाचा स्वभाव आहे. हस्त्रयांच्या आजच्या स्वातंत्रयाम ळे प रुर्षाचं्या 
च कारपिाचे वधनन होत असेल तर, हस्त्रयानंी आपल्ह्या नोकऱ्याचंा आहि स्वातंत्रयाचा फेरहवचार करिे एवढाच 
मागन मला तरी हदसतो. प रुर्षाचं्या स्वभावात, अथात् सवनसामान्य प रुर्षाचं्या स्वभावात बदल होिे फारसे 
संभवनीय नाही. उदाहरिाथन, म ले साभंाळिे बायकावंरच येिार! गरोदरपिातही बाहेरची कामे करण्याने 
हस्त्रयाचेंच हाल होिार. माहसक पाळीसंबधंी 'आळीमीळी' पाळण्याची पािंात्य फॅिन स हिहक्षत हस्त्रयानंी उचलली 
आहे! त्याचा पहरिाम म्हिजे पाळीच्या काळात सायकल मारिे, स्कूटर चालहविे, बस, लोकल, याचं्याकहरता 
धावपळ करमे, उभ्याने िवास करिे, इत्यादी अपकारक गोष्टी हस्त्रयानंा पत्कराव्या लागत आहेत. प रुर्षानंी 
घरातील हकरकोळ कामे करण्याने हस्त्रयाचं्या आजच्या जीवनातील या आपत्ती टळतील असे नव्हे. 

 
हा िश्न पोरकट हवनोदाकहरता आहि तरुि स्त्री-प रुर्षानंी एकमेकानंा हडवचण्याकरता एखादा 

पहरसंवाद ठेवल्ह्याने स टण्यासारखा नाही. आपि आपली िाचीन राहािीच बदलू पहात आहोत, तर त्या 
बदलाबरोबर येिाऱ्या गरैसोयींचा आहि आपत्तींचा हवचार िातंपिे पोक्त स्त्री-प रुर्षानंी करायला हवा. 'चालू 
फॅिन म्हिजे सवनस्व' असे मानिाऱ्या हपढीला तो िश्न सोडवता येिार नाही. 

 
प रोगामी महहला, 

हदवाळी हविरे्षाकं, १९७६, 
पृ. १५-१६ व १०४. 
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३२ 
 

णस्त्रयांसबंंधीचे वाढते गुन्हे 
 
गेल्ह्या दोन-तीन वर्षांतील वृत्तपत्ीय वाता सहज आठवल्ह्या तर, स्त्रीहवर्षयक ग न्याचें िमाि वाढते 

आहे, असे हदसून येईल. म्हिजे, न सते हवनयभगं लकवा अंगावरील हजनसाकंहरता धक्काब क्की यासंारखेच ग न्हे 
नव्हेत, तर हस्त्रयाचं्या ख नाचें िमािही वाढलेले हदसेल. अगदी अलीकडचे गाजलेले उदाहरि म्हिजे, 
कोकिातील चंद्रकला लोटलीकरच्या ख नाचे उदाहरि होय. दोन-तीन वर्षांपूवी मंदा पाटिकर या लोकलने 
म ंबईत जािाऱ्या म लीचा चमत्काहरक रीतीने झालेला खून असाच गाजला होता. 

 
हे झाले उघड्यावरील व रस्त्यावरील खून. पि घरातल्ह्या घरात नातेवाइकानंी केलेल्ह्या ख नाचं्या 

वाताही गेल्ह्या दोन-तीन वर्षांत हकतीतरी आलेल्ह्या आठवतील. 'चेटूक करते' या सिंयावरून नाहिक येथील 
एका सास रवाहििीचा अमान र्ष खून वृत्तपत्ातं अनेक हदवस गाजत होताच. त्याच्याही आधी आपल्ह्या 
धमनपंथाच्या बाहेरील व्यक्तीिी िेमहववाह ठरविाऱ्या िीख डॉक्टरिीचा गूढपिे घरातल्ह्या घरात गळा दाबून 
जीव घेतल्ह्याची वाता गाजली होती, आहि नंतर खटला गाजला होता. त्या खटल्ह्यातील िवेटचे आिंयन म्हिजे 
सवन आरोपी हनदोर्ष स टले होते. आिखीही असेच घरातल्ह्या घरात झालेले खून आजही वतनमानपत्ातं चर्मचले 
जात आहेत. मानवत येथील खून माहलका म्हिजे तर त्या भागातील मानवजातीला कलंकिायच होय. या सवन 
कथा ित्यक्ष ख नाच्याच असल्ह्याने वतनमानपत्ातं ठळकपिे चर्मचल्ह्या गेल्ह्या. पि ज्यात ित्यक्ष खून झालेला 
नाही, तर एखाद्या स्त्रीचे अनच्न्वत हाल आहि हवटंबना झालेली आहे असे अनेक िकार वृत्तपत्ातं येतही नाहीत. 
ते घडल्ह्याची क जबजू आपल्ह्याला समाजात ऐकू मात् येते. ग ंडानंी पळहवल्ह्याम ळे अब्रलूा आहि घरादाराला 
म कून अखेर क ं टिखान्यात दाखल झालेल्ह्या अनेक हस्त्रयाचं्या हकीकती समाजात दबलेल्ह्या आवाजात 
साहंगतलेल्ह्या ऐकू येतील. खून झालेल्ह्या हस्त्रयाहूंनही अिा हस्त्रयाचें जीवन हकती खडतर बनते ते, ब्रह्मचारी 
हवश्वनाथजी (मस राश्रम, गोरेगाव) याचें 'ि हद्धकथा'ंचे प स्तक वाचल्ह्यास कळून येईल. यात फसलेल्ह्या अनेक 
म ली िौढ आहि स हिहक्षत, तर त्यानंा फसविारे दजाने हीन आहि अहिहक्षत असल्ह्याचे हदसून येईल. 

 
या सवन ग न्यातूंन काही हनष्ट्कर्षन काढण्यासारखे आहेत. हस्त्रयाहंवरुद्ध ग न्हा करिे ग न्हेगारानंा अहधक 

सोपे जात असाव.े तसेच, हस्त्रयाहंवरुद्ध ग न्यांत िहतकाराची िक्यता कमी आहि लाभ मात् द हेरी! असा 
ग न्हेगाराचंा अन भव असावा. काही तोळे सोने आहि एक तरुि स्त्री, ही दोन्ही एकाच ग न्याने आहि केवळ 
घाबरट िहतकारानंतर हमळू िकत असतील तर, प रुर्षाऐवजी स्त्रीवर हात टाकिेच ग न्हेगार अहधक 
हकफायतिीर समजतील, हे उघड आहे. हिवाय, ित्यक्ष हात टाकण्याचे लकवा हल्ला करण्याचेही प ष्ट्कळदा 
कारि पडत नाही; न सत्या दहितीने लकवा फूस लावण्यानेही तीच फलिाप्ती प ष्ट्कळदा करून घेतलेली 
आढळते. पि हकती झाले तरी, बाहेरच्या ग न्याचें िमाि घरातंील ग न्यापेंक्षा कमीच असिार. केवळ 
बेजबाबदारपिे जेव्हा एखादा नवरा बायकोला घराबाहेर घालहवतो लकवा जीवन नकोसे करतो तेव्हा, त्या 
अमान र्ष ग न्याला प ष्ट्कळदा वाचाही फ टत नाही. सहज चार मंडळींत अिा गोष्टी हनघाल्ह्या असता, ित्येकाच्या 
माहहतीत हनदान दहा-दहा तरी असले अमान र्ष िकार असलेले आढळतील. म सलमान समाजातील तोंडी 
घटस्फोटाने हस्त्रयावंर केवढी आपत्ती येऊन कोसळते ते त्या समाजातील लोकच आता जाहीरपिे बोलू लागले 
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आहेत. पि, 'तलाक' लकवा तोंडी घटस्फोट फक्त म सलमानातंच आहे, असे समजण्याचे कारि नाही. लहदू 
समाजात 'तलाक' हा िब्द नाही. पि 'हववाहहत स्त्रीला काही हक्क असतात' या गोष्टीची हक्षती न बाळगता हतला 
केवळ स्वतःच्या अरेरावीखातर एका वस्त्राहनिी घराबाहेर घालविारे िकेडो नवरे लहदू समाजात आहेत! 
म सलमानातंील 'तलाक'नेच उलट स्त्रीला एकतरी हक्क हमळतो, आहि तो म्हिजे प न्हा लर्गन करण्याचा! पि 
पहरत्यक्ता लहदू स्त्रीला पहहल्ह्या नवऱ्याने टाकले असूनही द सरा नवरा करण्याचा हक्क हमळहवण्याकहरता कोटात 
हेलपाटे घालाव ेलागतात! पती समंजस असल्ह्यास लहदू हववाह ही एक आदिन संस्था मानता येईल; पि पती 
असमंजस आहि आडम ठा असल्ह्यास लहदू हववाहाइतकी अमान र्ष संस्थाच दाखहवता येिार नाही. कारि त्या 
हववाहाने एका मखून आहि कू्रर प रुर्षाच्या ताब्यात एक असहाय स्त्री हदलेली असते. 'स्त्रीला अमान र्षपिे 
वागहवण्याचा रीतसर परवाना' हेच अिा हववाहाचे स्वरूप असते. अिा हववाहाने वर्षान वर्ष ेपीहडत असलेल्ह्या 
स्त्रीवर हतचा नवराच ित्यक्ष ग न्हे करीत असतो! या पीहडत हस्त्रयानंा त्ाता कोि? 

 
पूवीच्या जमान्यात या हस्त्रया न सत्या पीहडत असत, पि रस्त्यावर फेकल्ह्या जात नसत. कारि, 

हनराधार नातेवाईकानंा रस्त्यावर न सोडिे, हे त्या काळातील क ट ंबवत्सल लोक आपले एक कतनव्य मानीत. 
पि आजकाल िहरातंील क ट ंबे लहानही झाली आहेत आहि हवचाराने पािंात्यही झाली आहेत. अिा िोट्या 
क ट ंबाला हनराधार नातेवाईक स्त्रीला चार हदवसदेखील थारा देिे परवडतही नाही, की पसतं पडतही नाही. 
अिा हस्त्रयाहंवरुद्ध त्याचंा हवकृत नवराच फक्त ग न्हा करतो असे नव्हे, तर संपूिन समाजच उघड्या डोळ्यानंी 
ग न्हा करीत असतो. 

 
हे राजरोस ग न्हे थाबंहवण्याचा मागन कोिता? स्त्रीची मानहसक आहि आर्मथक असहायता कमी करिे, 

हाच एक मागन आहे. नवरा आपल्ह्याला ख िाल स्वतःच्या मजीन सार घराबाहेर घालव ू िकतो, ही हस्त्रयाचंी 
समजूत नष्ट झाली पाहहजे. अिा नवऱ्याला आपिही घराबाहेर का घालव ू नये? घर आपलेही आहे, असे 
म्हिण्यास त्यानंी हिकले पाहहजे आहि अिा पहरच्स्थतीत घराबाहेर पडिे एवढाच एक सोयीस्कर मागन असेल 
तर, आपले कपडेलते्त आहि दागदाहगने घेऊन बाहेर पडण्याचा हक्क त्यानंी बजावला पाहहजे. 

 
आधी हे हक्क बजाविाऱ्या हस्त्रया कमी, त्यातून एखादी तिी असलीच तर, ती अब्रचू्या खोट्या 

कल्ह्पनानंी अधनमेली झालेली! आहि हबचारी तिी न होईल तरच आिंयन! कारि समाजातले इतर लोक, 
िजेारीपाजारी, दूरचे नातेवाईकदेखील हतच्यावरील अन्यायाने व्यहथत आहि संतप्त होण्याऐवजी एकमेकाचं्या 
कानातं क जब जून तमािा पहाण्याच्या 'मूड'मध्ये असतात. 

 
अिा वळेी 'महहला मंडळे' आहि 'स्त्रीसखी ससं्था' याचंा 'रोल' कोिता असतो, ते सागंिे कहठि आहे. 

अथात् नवरा-बायकोच्या भाडंिात पडिे ही गोष्ट सोपी नसते. कारि, भाडंि किाम ळे होत आहे, काय ख पत 
आहे, कोि दोर्षी आहे हे ित्यक्ष त्या घरातीलही हतसऱ्या व्यक्तीला सागंता येत नाही; मग बाहेरचे लोक काय 
सागंिार? पि, 'च्व्हच्क्टम' (बळी) कोि आहि 'च्व्हच्क्टमायझर' (िळिारा) कोि हे सागंिे कहठि नसते. त्या 
दोहोंतील बदमार्ष कोि आहि अश्राप कोि, हे िजेारीही सागंू िकतात. त्यातील िळिाऱ्या 'पाटी'ला हिक्षा 
स नाविे जरी आपल्ह्या हाती नसले तरी, िळ सोसिाऱ्या व्यक्तीला साहाय्य करिे त्यस्थ व्यक्तीलाही अिक्य 
ठरू नये. िजेारीपाजारी लोक, हविरे्षतः प रुर्ष आपल्ह्या हेतूहवर्षयी संिय घेतला जाईल या भीतीने द बळे 
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बनतात, हे खरे. पि हादेखील हस्त्रयासंंबधंीच्या आजच्या सामाहजक, घाबरट, नेभळट दृहष्टकोनाचाच पहरिाम 
होय. पि िजेाऱ्याचंी आहि प रुर्षाचंी गोष्ट सोडली तरी, हस्त्रयाचं्या ससं्थानंी अिा िसगंी सरसावनू प ढे का येऊ 
नये? आपले स्त्रीदाहक्षण्य आहि आपल्ह्यातील 'स्त्रीसख्या' अद्याप पोर्षाखी आहि व्यासपीठाप रत्याच आहेत, असा 
तर याचा अथन नव्हे? 

 
अिा 'िहलत' आहि 'दहलत' हस्त्रयानंा त्वहरत कायद्याची मदत हमळवनू देिे एवढे तरी अिा संस्थानंा 

अिक्य ठरू नये! 
 

प रोगामी महहला, 
जानेवारी १९७७, पृ. ९-१०. 
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३३ 
 

स्त्री-सौख्याची नवीन पाहािी 
 
हस्त्रयाचं्या प रोगामी संस्था स्त्री-स्वातंत्रयाच्या नव्या आवृत्तीची मागिी करीत आहेत, ते योर्गयच आहे. 

परंत  त्या नव्या आक्रमिाच्याही आधी हस्त्रयाकंरता काही गोष्टी हमळवायच्या आहेत, त्याचंीही आठवि हस्त्रयाचं्या 
हहतलचतकानंी आहि स्वतः हस्त्रयानंी ठेवायला हवी. 

 
वृत्तपत्ातंील ग न्याचं्या बातम्याकंडे वरवर नजर टाकली तरी हस्त्रयासंंबधंीचे ग न्हे या पाच वर्षांत वाढले 

आहेत, असे हदसून येईल. त्यातंील घरग ती ग न्याचंी संस्था लचतनीय आहे. नवऱ्याने बायकोला जाळून मारली, 
ती हनजली असता डोक्यात दगड घातला, सासू-निंद याचं्या साथीने बायकोचा खून केला-यासंारख्या अनेक 
वाता वाचल्ह्याचे ित्येक वृतपत्-वाचकाला स्मरेल. क्वहचत् केवळ अन मतीहिवाय जातीबाहेर हववाह करिाऱ्या 
िौढ स हिहक्षत म लीचा हतच्या आईबापानंीच खून केल्ह्याच्या वाताही वाचण्यात येतात. 

 
सौदी अरेहबयाच्या राजकन्येची वाता न कतीच िहसद्ध झाली आहे. हतने राजघराण्यापेक्षा कमी दजाच्या 

घराण्यातील वरािी हववाह केला होता. याकहरता हतला भर बाजारात गोळ्या घालण्यात आल्ह्या व हतच्या 
वरालाही ठार मारण्यात आले. या अरबी िौयाच्या मानाने आपल्ह्याकडील क ट ंहबयाचें िौयन अद्याहप जरी कमी 
असले तरी, कौट ंहबक ग न्याचंी संस्था भयिद आहे. पि हे पोहलसाचं्या कके्षत येिारे ग न्हे क्षिभर दृहष्टआड 
केले तरी, आध हनक स हिहक्षत समाजातही तरुि म लींचे वैवाहहक जीवन अनेक उदाहरिातं समाजाला 
लाचं्िन ठरण्याइतके द ःखी आहे. त्याचें द ःख वृत्तपत्ातं येऊ िकत नाही, याला कारि फक्त त्याचें मौनच 
आहे. त्याचें ते द ःख त्यानंी बरीच वर्ष े सोसल्ह्यावर, त्याचं्या आईबापापंयंत फार तर पोहोचते. 'प न्हा त्या 
नवऱ्याचं लकवा त्या सासरच्या घराचं तोंड पाहू नये' अिी च्स्थती असली तरी, 'क लीनत्वाम ळे' असो की 
'अगहतकत्वाम ळे' असो, आई-बाप हतला परत सासरी नादंण्याचा सल्ला देतात आहि ते बरोबरही असते. कारि 
आज पदवीधर झालेल्ह्या आहि नोकरी करण्याची तयारी असलेल्ह्या हस्त्रयाचंीही हक्काच्या घराबाहेर पडल्ह्यावर 
काय च्स्थती होते, हे त्यानंी पाहहलेले असते. 

 
अिा च्स्थतीत फक्त हस्त्रयानंाच हक्काची जािीव करून देिे प रेसे नाही. त्याचंा तो हक्क त्यानंा घराबाहेर 

पडण्याची लकवा कोटाची वाट दाखव ूिकेल, पि स खाकरता व स्वास्थ्याकरता लर्गन केल्ह्यावर, त्या लर्गनातून 
बाहेर पडण्याचा हक्क' हा फार मोठा हक्क मानता येिार नाही! तो एक िकारे आत्महत्या करण्याचाच हक्क होय. 
तरुि-तरुिींना हक्कासंंबंधी स हिहक्षत करून सध्याची सासंाहरक द रवस्था सपंण्यासारखी नाही. नव्या 
जोडप्यानंा केवळ हक्काचंीच नव्हे तर सासंाहरक कतनव्याचंीही जािीव करून-द्यायला हवी. पि दोघाचंी मने 
एकमेकाहंवर्षयी हवटल्ह्यानंतर एखाद्या कतनव्याची वा एखाद्या आवश्यक अिा त्यागाची जािीव करून देण्याने 
कायनभाग हकतपत साधेल, हाही एक िश्नच आहे. 

 
आपि हस्त्रयाचें हिक्षि आहि हस्त्रयाचें हक्क यासंंबधंी वृत्तपत्ातूंन आहि व्यासपीठावंरून हकतीही बोललो 

तरी, परंपरेने मनात रुजलेल्ह्या हकत्येक समज ती तिाच कायम असतात. संसारातील हकत्येक रूढीही तिाच 



 अनुक्रमणिका 

हिल्लक असतात. पत्नीच्या काही अपेक्षाही तिाच असतात. अगदी 'मॉडननन' पतीलाही पत्नीने नवऱ्याच्या 
इच्िेिमािे वागाव ेअसे मनातून वाटत असते. त्याचे पूवीचे हट्ट आता बदलले असतील एवढेच. 

 
अलीकडेच कळलेली एका नव्या ससंारातील हकीगत : नवऱ्याच्या बजेबाबदारपिाला आहि 

बेपवाईला हवटून तरुि पत्नी भाडंि करून माहेरी आली होती. तो स हिहक्षत नवरा आपल्ह्याइतक्याच 
हिकलेल्ह्या व नोकरी करिाऱ्या त्या बायकोला मारीत असे, लाथा घालीत असे आहि तरी ती घरातून बाहेर 
हनघून आल्ह्यावर त्याला हतचे आिंयन वाटत होतेच! कारि दोन-तीन वर्ष ेहतने ती अपमानास्पद आहि असंस्कृत 
वागिूक, बाहेर परीस्फोट न करता, सहन केलेली होती. 

 
आजकाल नवरे अहधक जंगली झाले आहेत असे नव्हे. पूवीही ते हततकेच जंगली होते. उलट, 

आजच्या वधू िौढ आहि हिकलेल्ह्या असल्ह्याम ळे मूखन नवऱ्यानंाही, िळ आहि लाड याचंी खैरात आलटून-
पालटून करावी लागते. पि पूवीचा तरुि नवरदेव मूखन असो की िहािा असो, तामसी असो की सज्जन असो-
तो आजच्या नवरोबाइतका स्वतंत् नसे. त्याच्या ह कमतीवर वृद्धाचें अहधराज्य असे आहि क ट ंब मोठे असल्ह्याने 
त्याला भावाबहहिींचीही लाज असे. 

 
आज प ष्ट्कळदा तरुि आहि अनन भवी नवरा-बायको, क ट ंबात एकेकटीच असल्ह्याने स्वातंत्रयही वाढले 

आहे आहि िळिूकही वाढली आहे. कारि ज्याचंा धाक धरावा लकवा लाज धरावी, अिी मािसे या स्वतंत् पि 
एकलकोंड्या क ट ंबात नसतात. त्यातच आध हनकतेच्या नावाखाली म्हिजेच हनब नद्ध अन करिाच्या नावाखाली 
कहनष्ठ मध्यमवगीयामंध्येही दारूचे व्यसन िहतष्ठा पावत आहे, हनदान त्यासंबधंी पूवीएवढी लाज उरलेली नाही. 

 
''आपि 'हबअर'देखील घेत नाही का?'', ''आपि झोपण्यापूवी एखादा पेग घ्याल तर आपली िकृती 

हनहिंत स धारेल.'' यासंारखी म क्ताफळे स हिहक्षत, ब्राह्मि आहि मराठी क ट ंबामंध्ये ऐकू येऊ लागली आहेत. 
'मन ष्ट्य हमहलटरीत गेला म्हिजे तर त्याने दारू घेतलीच पाहहजे' अिी कल्ह्पना काही लोक करून देत आहेत! 
िोटे क ट ंब, त्यात वडीलधारे मन ष्ट्य नाही, स्वातंत्रयाच्या कल्ह्पना वाढलेल्ह्या आहि त्यातच दारूचा िविे 
म्हटल्ह्यावर त्या क ट ंबातील रात्ीचे दृश्य काय असेल याची सहजपिे कल्ह्पना करता येईल. काही स हिहक्षत 
नवरे दारूतील अपहरहायन अिी सोबत म्हिून िजेाऱ्यानंा, हमत्ानंा आहि प ष्ट्कळदा बायकोलाही मद्यपानाच्या 
बैठकीतील सहिवासी करीत आहेत. 

 
या अधनसंस्कृत नवऱ्याचंी स्वातंत्रयहवर्षयक कल्ह्पनादेखील अधनवटच असते. आपि स्वतः ख ळ्या 

रूढींतून म क्त होिे एवढीच त्याचंी स्वातंत्रयाची कल्ह्पना नसते. आपल्ह्या म क्ततेच्या कल्ह्पना बायकोवर लादिे, हे 
त्याचं्या स्वातंत्रयकल्ह्पनेच्या आड येत नाही! लर्गन होऊन पहहल्ह्याच खेपेला नादंायला आलेल्ह्या स ंदर, क लीन, 
स हिहक्षत, पंचहविीच्या घरात असलेल्ह्या वधूला, हतच्या सौंदयनकल्ह्पना, ि भत्वकल्ह्पना आहि स्वातंत्रयकल्ह्पना 
ग ंडाळून ठेवायला लावनू हतच्यावर 'बॉब'ची सक्ती करिारे अनेक महाभाग पाहाण्यात आहेत. वास्तहवक, 
त्याचंी वधू त्याचं्याइतकीच हिकलेली, हकत्येकदा दोन-तीन पदव्या असलेली स्त्री असते. पि केवळ आपि 
'नवरा' आहोत एवढ्याच हक्काच्या जोरावर हे महाभाग हतच्यावर 'बॉब'ची तरी सक्ती करतात, नाहीतर हतने 
नकार हदल्ह्यास अन्य कारिानंी हतला िळू लागतात. 
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या तथाकहथत आध हनक पतींच्या स खाहवर्षयीच्या कल्ह्पना स्वातंत्रयाहवर्षयीच्या कल्ह्पनाइंतक्याच 
हास्यापद असतात. एका अठ्ठावीस वर्षांच्या पदवीधर पत्नीला अिाच क्ष ल्लक कारिावरून मारहाि करिाऱ्या 
पतीची सौख्यकल्ह्पना हतच्या वहडलाचं्या तोंडून मला ऐकायला सापडली. मारहािीचा हरपोटन कानावर 
आल्ह्यावर वहडलानंी आपल्ह्या स हिहक्षत जामातानंा जाब हवचारला. त्यावर स्वतःला आध हनक म्हिहविाऱ्या, 
पि स्वतःच्या िौढ स हिहक्षत पत्नीला झोपडपट्टीतल्ह्या नवऱ्यािमािे मारहाि करिाऱ्या त्या पतीने काय 
'हडफेन्स' द्यावा? ''कसली तक्रार? हतला माझ्या घरी काय कमी आहे? हतला सवन िकारचे स्वातंत्रय आहे. 
'बॉब' करायला, 'हलच्प्स्टक्' लावायला, 'स्लीव्हलेस'ला-सवन काही करण्याला हतला स्वातंत्रय आहे.'' 

 
हा स्वातंत्रयाचा जाहीरनामा जाहीर करण्याच्या दोनच हदवस आधी, या स्वातंत्रयवादी पतीने पत्नीच्या 

डोक्यात कपबिी फेकून मारलेली होती. आध हनक स हिहक्षत तरुि पत्नी 'म काट्याने मार खाते' असा याचा 
अथन नव्हे. जी जी उदाहरिे माझ्या कानावर आली त्या त्या उदाहरिातंील तरुि पत्नीने वळेिसंगी 
पहतराजाचं्या श्रीम खात उलट भडकावलेली होती. अन् हे िकार तीस-पस्तीस वर्षांपूवीही माझ्या ऐहकवात 
होते. 

 
पि बायको अधूनमधून िहतकार करण्याइतकी धीट झाली, म्हिजे नवरा स संस्कृत झाला असा अथन 

नव्हे. नवराबायकोंत मतभेद होिे, दोघानंीही तापून बोलिे, लकबह ना मनस्ताप असय होऊन बायकोने चार 
हदवस माहेरी हनघनू जािे, हे िकार आजच्या आप्तहवहीन क ट ंबात घडले तर नवल नाही. पि आपल्ह्यावर 
आजन्म अवलंबनू असलेल्ह्या तरुि स्त्रीच्या अंगावर हात टाकिे, यात पतीचाच अधःपात अहधक आहे. 

 
'िसंगहविरे्षी परस्त्रीची अहभलार्षा करिारा पती व तसे न करिारा परंत  स्वपत्नीला मारहाि करिारा 

पती, या दोहोंतील असंस्कृत हन खेडवळ पती कोिता?' असे मला हवचारले तर, मी त्या मारहाि 
करिाऱ्याकडेच बोट करीन. हिक्षि वाढल्ह्यानंतरही तरुि नवऱ्यामंध्ये काहीजि का होईनात, बायकोला 
मारहाि करण्याइतके खेडवळ आहि जंगली का हनघावते हा एक िश्नच आहे. स्त्री आहि प रुर्ष याचें नाते केवळ 
िेमाचे लकवा कामहवकाराचे आहे असे समजिे अज्ञानाचे होय. 

 
स्त्री-प रुर्षातं नैसर्मगक आकर्षनि आहे. तसाच नैसर्मगक हवरोध लकवा वैरभावही आहे. म्हिजेच स्त्री-प रुर्ष 

नाते हे 'लव्ह-हेट हरलेिनहिप'चे नाते आहे. आहि तारुण्य ही तर काही दृष्टींनी पि त्वावस्थाच असते! त्या 
अवस्थेत कोित्या तरी माि सकीच्या िभावाची (sobering influence) आवश्यकता असते. समारंभपूवनक 
लर्गन, लर्गनानंतर अनेक गौरवहनदिनक सामाहजक समारंभ, वगैरे चालीरीतींचा उदे्दि तरुि जोडप्यातं, 
हविरे्षतः तरुि पतींत लौहककाची वा अब्रचूी जािीव वाढीला लागावी हाच आहे. घरात वडील मािसे असतील 
तर, त्याचं्या कौत काच्या िब्दानंी लकवा धाकाच्या बोलण्याने हेच मन ष्ट्यत्ववधननाचे कायन होत असते अथवा होत 
असे. 

 
वडीलधाऱ्या आप्ताचं्या उपच्स्थतीने तरुि जोडप्याचंा केवळ फायदाच होतो असे म्हिण्याचा भाबडेपिा 

आज तरी कोिी करील असे वाटत नाही. वडील मािसे हीदेखील मािसेच असल्ह्याने, तरुि जोडप्याचं्या 
जीवनक्रमात त्याचं्या हातून प ष्ट्कळदा अहनष्ट ढवळाढवळही होते. ित्यक्ष ढवळाढवळ आजच्या काळात झाली 
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नाही तरी, त्याचंी- हविरे्षतः सासूची 'अदेखाई'ची नजर लकवा 'जेलसी' क ट ंबसौख्यात हवर्ष कालव ू िकते. 
इथेही प न्हा सहंमश्र अिी 'लव्ह-हेट हरलेिनहिप'च अन भवाला येते. स नेचे कौत कही होत असते आहि हतच्या 
चागंल्ह्या गोष्टी प ष्ट्कळदा अकारि वाईटही हदसत असतात. पि सासूपिाचे हे गरैफायदे पत्करूनही घरात 
कोिीतरी वृद्ध स्त्री असावी, हनदान मूल साभंाळण्याकहरता तरी असावी, असे तरुि स हिहक्षत हस्त्रयानंा जािव ू
लागले आहे. 

 
लेकीचे लकवा स नेचे बाळंतपि करण्याकहरता अमेहरकेत जािाऱ्या वृद्ध हस्त्रया आज महाराष्ट्रात 

हठकहठकािी हदसू लागल्ह्या आहेत. रागावनू घर सोडून परगावी राहहलेल्ह्या माताही नातवडंाकंरता परत घरी 
येतात. इतके असून त्याचंा उपयोगही असतो आहि उपद्रवही होऊ िकतो. आहि म ख्य म्हिजे तरुि पतीला 
या वृद्ध आप्ताचंी लाज वाटली तरी भीती वाटतेच असे नाही. वृद्धाचंी उपच्स्थती असूनही तरुि पती पत्नीिी 
रानटीपिाने वागू िकतो! याम ळेच प ष्ट्कळदा तरुि पत्नीवर घर सोडण्याची पाळी येते. आहि अहिहक्षत 
क ट ंबातूंन तर 'पत्नी झोपली असता पतीने डोक्यात वरवटंा घालून हतचा खून केला' अिा वाता वृत्तपत्ातं येऊ 
लागतात! 

 
म्हिजे यावर खरा उपाय वगेळाच आहे. स्त्री-सौख्यहवर्षयक हकत्येक लेखातं मी पूवीच म्हटले आहे की, 

हस्त्रयानंा स खी करण्याचे इतर कोितेही उपाय असले तरी, प रुर्षानंा स संस्कृत केल्ह्याहिवाय हस्त्रयाचं्या 
स खासंबधंी 'गरंॅटी' हमळिार नाही. मी 'स संस्कृत' हा िब्द वापरला आहे. न सता स हिहक्षत हा िब्द वापरलेला 
नाही, याकडे म द्दाम लक्ष वधेतो. पदवीधर झाल्ह्यावरही लकबह ना परदेियात्ा करून आल्ह्यावरही 'नवरा' 
असंस्कृत राहू िकतो ही कटू वस्त च्स्थती लक्षात घेतल्ह्यावर, प रुर्षानंा स संस्कृत करण्याचा मागन कोिता हा 
िश्न डोळ्यापं ढे उभा राहतो. अक्षरओळख, हवहवध वाचन, एकीहून अहधक भार्षाचें ज्ञान आहि या सवांहून 
म्हिजे िाचीन इहतहास आहि वाङमय याचंा पहरचय, या सवांतून स संस्कार हमळत नाहीत असे नव्हे. हनदान 
स संस्काराची साधने तरी हाती येतात.  

 
पि स संस्कार म्हिजे न सत्या प स्तकी माहहतींचे भाडंार नव्हे. आचरि हा स संस्काराचा म ख्य प रावा 

आहे आहि त्याबरोबरच सहृदयता हाही हततकाच िम ख प रावा आहे. स्त्रीजातीहवर्षयी आदर आहि कोमलभाव 
हे स संस्कृतपिाचे सवनमान्य लक्षि आहे. हस्त्रयाचं्या 'हलबरेिन'ची चळवळ अनेक दृष्टींनी समथननीय आहे, 
लकबह ना आवश्यकही आहे; पि त्या चळवळीम ळे आध हनक प रुर्षातंील स्त्रीहवर्षयक उरलास रला कोमल भावही 
वाळून जाण्याचा मात् धोका आहे! पि तो हवचार तूतन बाजूला सारला तरी, आध हनक राहिीने आहि हिक्षिाने 
मन ष्ट्याची सहृदयता वाढत आहे की कमी होत आहे? आज िास्त्रि द्ध हवचार आहि ब हद्धहनष्ठा यावंर इतका भर 
हदला जात आहे की, सहृदयतेचा बाजारभाव घटत तर नाहीना, अिी िकंा येते! 

 
पि हा िश्न इतका सीधा लकवा एकम खी नाही. कधी कधी तर असे आढळून येते की, सहृदय आहि 

स संस्कृत नवरा आपल्ह्या बायकोप रताच हृदयिून्य आहि हनष्ठ र बनलेला असतो! सासूची गोष्ट तर याहूनही गूढ 
आहे. ती म लाचंी 'आई' असते, पि स नाचंी मात् सासू बनते! िख्यात तत्त्वज्ञ जे. कृष्ट्िमूती हे ''जीवन म्हिजे 
येथून तेथून 'हरलेिनहिप्'चा मामला आहे.'' अिा अथाचे िहतपादन अनंत वळेा करतात. म लगी आईबापाचं्या 
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घरातून परक्याचं्या घरी जाते : केवळ सवयीम ळे आपि ही एक साधी हनत्याची गोष्ट मानतो, पि 'आई-बापाचं्या 
घरातून सवनस्वी अनोळखी घरात जाऊन पडिे' म्हिजे काय याची प रुर्षानंा कल्ह्पनाही येिार नाही. 

 
'राक्षसहववाह' या माझ्या कादंबरीत 'लर्गन ही हस्त्रयाचं्या बाबतीत तरी एक िस्त्रहक्रया आहे' असे मी 

म्हटले होते. कै. खाडेंकरासंारख्या संमेलनाध्यक्षानंाही ते मत हवलक्षि वाटले होते. उलट, ज न्या हबचाऱ्या 
बाळबोध लोकानंा म लींच्या या हवहचत् आहि द ःखद जीवनक्रमाची, सहृदयतेम ळेच थोडीफार कल्ह्पना 
असल्ह्यामळे, त्यानंी यावर 'बालहववाह' हा भाबडा उपाय िोधून काढला होता! अगदी लहानपिीच त्या परक्या 
घरी गेल्ह्यास म लींना ही िस्त्रहक्रया थोडीफार सोपी जाईल, अिी त्यात कल्ह्पना होती. मन आहि िरीर टिक 
झाल्ह्यावर, त्यानंी एक हवहिष्ट वळि पके्क घेतल्ह्यावर त्यानंा द सऱ्या तऱ्हेने वळहविे अहधक कष्टिद होते. 
(पहहली िसूती सोळा-अठराव्या आसपास झाली, म्हिजे 'सीझहरअन् ऑपरेिन'ची वळे येत नाही त्यासारखाच 
या मानहसक 'ऑपरेिन'चा िकार आहे! ) 

 
पि बालहववाह हा तर सासरच्या िळि कीवर म ळीच उपाय नव्हे, हे सनातनी लोकानंाही कळून 

च कले आहे. ज न्या काळी नवरा आहि त्याच्या पदव्या पाहून देण्याची भार्षा नसून 'घर' पाहून देण्याची भार्षा 
असे. पि त्यातही काय पाहहले जात असे? तर फक्त बायात्कारी बाळबोध वागिकू! पि बायात्कारी 'टाय' 
लाविारा जसा अडािी असू िकतो, तसेच गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा घालिारे प रुर्ष आहि मोठे क ं कू 
लाविाऱ्या हस्त्रया याही 'अक लीन' असू िकतात, याचा पदोपदी अन भव येतो. म्हिजे मग 'म लगी देताना' 
लकवा िौढ म लीने 'स्वतःला देताना' पायचे तरी काय? की आजच्या पािंात्य हिक्षिाच्या आहि अहतिौढ 
हववाहाच्या काळातही लर्गन म्हिजे नहिबाचाच खेळ आहे? 

 
म्हिजे, हा िश्न केवळ 'वर' लकवा 'घर' हनवडण्याचा नसून, आपले हवचार आहि ससं्कृती 

स धारण्याचा आहे. पूवी क लीनता आहि धार्ममकता या दोन गोष्टी साभंाळल्ह्या, की संस्कृती (कल्ह्चर) वगेळी 
साभंाळायला नको, अिी समजूत होती. अथात् ती बरोबर होती असे नव्हे. आज म लींना हिक्षि हदल्ह्यानंतर 
आहि त्याचें व्यहक्तमत्त्व वाढल्ह्यानंतर लर्गन होत असल्ह्याने, त्याचं्या वरानंा आिखी थोडी संस्कृती व थोडी 
(चागंल्ह्या अथाने) 'आध हनकता' याचंी जोड करून देिे आवश्यक झाले आहे. स्वातंत्रय म्हिजे केवळ रूढींना 
आहि वृद्ध आप्तानंा धक्का देिे नव्हे! 'पतीने पत्नीचे व पत्नीने पतीचे मन ओळखिे' हा वैवाहहक संस्कृतीचा 
पहहला अवश्य भाग होय; स्त्रीदाहक्षण्य आहि गृयनीती हा द सरा भाग होय. द दैवाने आपल्ह्या वाट्याला आलेली 
स्त्री आडम ठी लकवा अससं्कृत आहे असे आढळले तरी, हतच्या अंगावर हात टाकिे हे पतीच्या अससं्कृतपिाचे 
लकबह ना ग न्हेगार िवृत्तीचे लक्षि होय. 

 
माझे हे हवचार पत्करल्ह्यास, आध हनक स्त्रीलाही वैवाहहक जीवनासंबधंी वगेळा हवचार करावा लागेल. 

पतीला ज्यािमामे पत्नी 'माझ्या कल्ह्पनेिमािेच असिार' असे गृहीत धरता येिार नाही, तसेच पत्नीलाही 
डोक्यावर अक्षता पडल्ह्या की जन्माची तरतूद झाली, असे गृहीत धरता येिार नाही. आपली गाठ 'मािसा'िी 
पडली नसून जनावरािी पडली आहे असे द दैवाने आढळून आल्ह्यास, न सता हाताने क्षहिक िहतकार करून 
भागिार नाही. सोहिकपिा, सौजन्य, देवाि-घेवाि यानंीही भागत नाही, असे आढळल्ह्यावर घरातून बाहेर 
पडण्याचीही तयारी हवी. 'हववाह हा स संस्कृत संबधंच असला पाहहजे' हे स हिहक्षत स्त्रीचे ब्रीदवाक्य असले 
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पाहहजे. त्याहून हवपरीत पहरच्स्थतीत सापडली आहोत असे आढळल्ह्यास, हस्त्रयाचंी बाहेर पडण्याची व 
स्वावलंबनाची तयारी हवी. 

 
तथाहप, केवळ नोकरी करण्याची तयारी अथवा त्याकरता पदवी असिे म्हिजे स्वावलंबनाची तयारी 

नव्हे. कोित्याही समाजात आप्ताचं्या (मानहसक) आधाराहिवाय जगिे हस्त्रयानंा अवघड असते. याच अथाने 
मन स्मृतीत मनूने 'न स्त्री स्वातंत्रयमहनहत' असे म्हटले आहे. हस्त्रयानंा बंधन पाहहजे, बंदी पाहहजे असा त्या 
जगहिख्यात समाजतत्त्ववते्त्याच्या वचनाचा अथन नव्हता. आजच्या समाजात तर घराबाहेर पडिाऱ्या स्त्रीवर, 
आप्ताचं्या अभावी हनराधार जीवन जगण्याचाच िसंग आहे. या दृष्टीने हस्त्रयानंी व त्यानंा हिक्षि देिाऱ्या त्याचं्या 
आई-वहडलानंी हिक्षिाचा फेरहवचार करिे जरूर आहे. आजचे कॉलेजहिक्षि िायः िोभेचे वा अलंकारवजा 
झालेले आहे. जीवन म्हिजे 'गंमत' लकवा 'हपच्क्नक्' नव्हे, हे ज न्या गृहहिक्षिात हजतके लक्षात धरले जाई, 
हततके आजच्या प स्तकी हिक्षिात लक्षात ठेवले जात नाही आहि त्या च कीवर जिू कळस म्हिून लर्गन म्हिजे 
एक आजन्म हटकिारा 'हनीमून' आहे, असे काही जोडपी आरंभी तरी गृहीत धरतात! 

 
पि हस्त्रयानंी वैवाहहक जीवनात कटू अन भव आल्ह्यावर स्वतंत्पिे जगायचे म्हटल्ह्यास, केवळ त्यानंा 

स्वतःलाच नव्हे, तर सवन समाजाला वगेळे हिक्षि द्यायला हव.े आपल्ह्या आजच्या समाजाची एकट्या स्त्रीला 
आदराने वागहवण्याची मानहसक तयारी नाही, या गोष्टीचाही स्वतंत् जीवन जगिाऱ्या स्त्रीला हवचार करावा 
लागेल. पि हा हवर्षय स्वतंत् आहे. जन्मभर रानटीपिािी तडजोड करण्यापेक्षा, एकटेपिाचे धोके 
पत्करण्यालादेखील आध हनक स्त्रीने तयार असले पाहहजे. हतच्या आप्तानंी, हमत्ानंी व सल्लागारानंी अिा 
जगातही हतचे पाय मागे ओढता कामा नयेत. ही पहरच्स्थती लक्षात घेऊनच हतचे हिक्षि झाले पाहहजे. 

 
स्त्री माहसक, 

ज लै १९७८, पृ. ५५-५८. 
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३४ 
 

आजच्या स्त्रीचा 'डबल रोल' 
 
िथमतः आपल्ह्या संस्थेच्या हीरक महोत्सवाहनहमत्त मी िथम हतचे अहभनंदन करतो. अिा िसंगी साठ 

वर्षांपूवीच्या हतच्या आठविी मनात येिे साहहजक आहे. पि त्याचंा केवळ उडता उल्लेख करून मी आजच्या 
स्त्री-जीवनातील एका महत्त्वाच्या िश्नावर हलहहिार आहे. त मची िाळा िथम सदाहिव पेठ रस्त्यावरील 
फडतरे वाड्यात होती, त्या वळेचे हतचे स्वरूप मनात येते. हतच्या पहहल्ह्या काही वर्षांतील वार्मर्षक संमेलनाचें 
फोटो जर त म्ही पहाल तर, त म्ही जिू ज न्या प ण्याचे हचत् पाहत आहात असे त म्हांला वाटेल. त्यावळेच्या 
िाळकरी म लीदेखील नऊवारी नेसलेल्ह्या आहि अंबाडे बाधंलेल्ह्या अिा त म्हालंा हदसतील. आिखीही एक 
गोष्ट आठवते ती अिी की, त्यावळेच्या हायस्कूलच्या ५ व्या हन ६ व्या इयते्ततील (आजच्या ९ व्या, १० व्या 
इयते्ततील) म लीदेखील आजच्या कॉलेजमधील म लींच्याहूनही मोठ्या हदसत लकवा असत. 

 
त्या वळेच्या व्यक्तींपैकी आज आठविारी िम ख व्यक्ती म्हिजे िो. गो. म. ऊफन  बापूसाहेब हचपळूिकर 

ही होय. त्याचंा स्वभाव त्याचं्या या आवडत्या संस्थेप रता तरी स्वप्नाळू होता. त्याचं्या डोक्यात सदैव 
संस्थेसंबधंीचे नव ेनव ेउपक्रम खेळत असत. ते वृत्तीने अत्यंत सालस व काहीसे भाबडेदेखील होते. प ष्ट्कळदा 
भोवतालचे लोक सालस अहधकाऱ्याचा गैरफायदा घेतात तसा त्याचंाही घेतला जाई, असे मला वाटते. सालस 
आहि काळजीखोर मािसानंा बह दा पोटातील अल्ह्सरचा त्ास होतो. खाण्याहपण्याचीही आठवि न ठेवता 
कन्यािाळेकरता खपिाऱ्या या ध्येयवादी मािसाचा पोटाच्या याच हवकाराने बळी घेतला, असे मला स्मरते. 
संस्थेच्या हीरक महोत्सवाहनहमत्त हा प ण्यात्मा स्वगातही िाथनना करील, अिी माझी भावना आहे. 

 
पि आज मी आजच्या स्त्री-जीवनहवर्षयक एका महत्त्वाच्या िश्नासंबधंी चार िब्द हलहहिार आहे. 

अलीकडेच श्रीमती मृिाल गोरे आहि अहहल्ह्याबाई रागंिेकर या प ण्यात आल्ह्या असता, त्यानंी नोकरीच्या 
के्षत्ात हस्त्रयानंा हवर्षमतेची वागिूक हमळते यासंबधंी तक्रार केली. एखाद्या अहधकाराच्या जागेला हस्त्रया पात् 
असूनही त्यानंा डावलले जाते अिी त्याचंी तक्रार होती. हस्त्रया प रुर्षापेंक्षा ब हद्धमते्तत अथवा कतनबगारीत 
यच्त्कंहचतही कमी नाहीत ही गोष्ट आता वादहववादाच्या पलीकडे गेली आहे. पि पात्तेत त्या प रुर्षाचं्या 
बरोबरीच्या असल्ह्या तरी, त्यानंी प रुर्षाचंीच सवन कामे करावीत लकबह ना पोर्षाख, केिभरू्षा यातंदेखील 
प रुर्षसदृि व्हाव ेही भहूमका मान्य होण्यासारखी नाही. कारि बौहद्धक पात्ता आहि अहधकार-पात्ता प रुर्षाचं्या 
बरोबरीची असली तरी, हस्त्रयाचें हनसगनदत्त जीवन प रुर्षाचं्यापेक्षा वगेळे आहे हे हवसरता येत नाही. 

 
पि आज नेमके हेच हवसरले जात आहे-द ःखाची गोष्ट म्हिजे समतावादी हस्त्रयाच नेमके हे हवसरत 

आहेत व त्याम ळे हस्त्रयाचंीच क त्तरओढ होत आहे. समतेचा हट्ट जेव्हा हवसरतात तेव्हा हस्त्रयाही आपली होिारी 
ओढाताि स्वतःिी तरी कबूल करतात. जबाबदारीच्या आहि अहधकाराच्या जागेवर हस्त्रयाचंी नेमिूक 
झाल्ह्यास, हस्त्रया आपली जबाबदारी प रुर्षाहूनही अहधक स बकपिे व समथनपिे पेलून दाखवतात हे खरे! पि 
स्त्रीजीवनातील खास जबाबदाऱ्या आहि खास दौबनल्ह्ये (disabilities) त्याचंा हपच्िा सोडीत नसल्ह्याने आपले 
होिारे हाल त्यानंा म काट्याने सहन कराव े लागतात. गरोदरपि, बाळंतपि, अपत्यसंगोपन या न सत्या 
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जबाबदाऱ्या नव्हेत, तर अत्यंत नाजूक जबाबदाऱ्या आहेत. त्या मागच्या स टत नसतानाही मोठाल्ह्या 
जबाबदाऱ्याकंरता सभातूंन आहि कायदेमंडळातून झगडिे त्यानंा अंती स खावह होईल की नाही याची िकंाच 
आहे. घरी लहान मलू ठेवनू नोकरीत वहरष्ठानंा तोंड देिाऱ्या आहि हिवाय घरी नवऱ्याच्या अहधकाराला 
जपिाऱ्या हस्त्रयाचंी केवढी ओढाताि होत असते, याची आजच्या समाजाला रोजजीच जािीव आहे. माहसक 
पाळीच्या वळेी लूनावरून लकवा मोपेडवरून आठ-दहा मलैावंरच्या ऑहफसला जािे ही साधी गोष्टदेखील 
आरोर्गयदृष्ट्ट्या हकती तापदायक होते व बोलून दाखवण्यास हकती अडचिीची असते, हे नोकरी करिाऱ्या 
हस्त्रयानंा चागंले माहीत आहे. झािीच्या रािीच्या काळात झािीस गेलेल्ह्या स िहसद्ध गोडसे भटजींनी या 
संदभातील एक ऐहतहाहसक हकीकत आपल्ह्या आत्मचहरत्ात हनभीडपिे नमदू केली आहे. झािीच्या 
हकल्ह्ल्ह्यावर इंग्रजी फौजेच्या तोफाचंा मारा होत असता ित्ूची फळी फोडून र्गवाल्ह्हेरकडे हनघून जाण्याचे जेव्हा 
हवख्यात रािी लक्ष्मीबाई यानंी ठरहवले तेव्हाचा िसंग. पाठीला दत्तक म लगा बाधूंन हातात तलवार घेऊन 
घोडा फेकिे हे तर त्या िहतरिचंडीला अगदी सहज होते. पि त्याच वळेी माहसक पाळीचा िरीरधमन 
हबचारीच्या वाट्याला आला. त्यातूनही हतने जे करायचे ते केलेच! पि हतच्या मनाला झालेल्ह्या क्लेिाचें विनन 
गोडसे भटजीने मोठे हृदयद्रावक केले आहे. केवळ २२ वर्षांची ती िरू रािी म्हिजे आजच्या एम.ए.च्या वगांत 
असलेल्ह्या म लींच्या एवढी होती. ती जरी पठािी पोर्षाख करून दरबारात बसत असे तरी, ती वृत्तीने व वतननाने 
कमालीची कमनठ होती. ऐन फळी फोडण्याच्या क्षिी समोर ही नैसर्मगक आपत्ती उभी राहहल्ह्यावर त्याचा 
हतच्यावर मानहसक पहरिामही झाला. ''मला राडंराला क िी हा उद्योग साहंगतला होता?'' असा उद् गार हतने 
काढल्ह्याचे नमूद आहे. ऐन संकटाच्या आहि वीरश्रीच्या क्षिी मनात असे हवरक्तीचे हवचार येिे हकती धोक्याचे 
आहे ते सागंायला नकोच. इथे िश्न रािीच्या पात्तेचा आहि िौऱ्याचा नसून, स्त्री म्हिून हतच्या वाट्याला 
आलेल्ह्या वैग ण्याचंा (disabilities चा) आहे. अिा च्स्थतीत, नोकरीच्या के्षत्ात प रुर्षाचं्या बरोबरीकहरता भाडंिे 
म्हिजे हालअपेष्टा म द्दाम मागून घेिे होय. पि द दैवाने स्पधेच्या नादाने समतावादी हस्त्रया ही चूक करीत 
आहेत. 

 
पि हा िश्न स्त्री हवरुद्ध प रुर्ष असा आहे असे समजण्याची आिखी एक चकू आजकाल होत असते. 

वस्त तः हस्त्रयाचंी ओढाताि होिे म्हिजे संपूिन ससंाराचीच ओढाताि होिार असल्ह्याने, त्यात प रुर्षाचंी आहि 
म लाचंीही ओढाताि आलीच. म्हिून हा िश्न केवळ हस्त्रयाचंा नसून संपूिन समाजाच्या स्वास्थ्याचा आहे. हस्त्रया 
प रुर्षाचं्या बरोबरीची कामे करून िकतात की नाही हा िश्न नसून, समाजहहताच्या दृष्टीने त्यानंी ती करावीत 
की नाही हा म ख्य िश्न आहे. मग आजच्या स्त्रीहिक्षिाच्या आहि िहरी स धारिाचं्या काळात हस्त्रयानंी काय 
केवळ चूल, मूल आहि हफरत्या लायब्ररीतून येिारी माहसके एवढ्यावरच काळ कंठावा की काय? या िश्नाचंा 
हवचार अगदी वगेळ्या भहूमकेवरून करायला हवा, ज्या नोकऱ्या-ज्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या प रुर्ष करतात त्याच 
हस्त्रयानंा करायला लाविे हे सामाहजक कल्ह्पनादाहरद्रय होय. ज्यानंा द दैवाने घर चालहवण्याचीच पाळी आली 
आहे त्यानंी वाटल्ह्यास प रुर्षािंमािे पूिन वळे नोकऱ्या (full time services) कराव्यात, पि इतर हस्त्रयाकंरता 
अधनवळे नोकऱ्या, घरी आिनू करण्यासारखी कामे, वगैरे वगेळ्या िकारच्या योजना या प ढारी हस्त्रया डोक्यात 
का आिीत नाहीत हे मला समजत नाही. 

 
पि एक गोष्ट मात् होता उपयोगी नाही. हस्त्रयानंी कमी वळेाची व कमी जबाबदारीची कामे पत्करली की 

लगेच प रुर्षाने आपल्ह्या मूळ वळिावर जाऊन त्या आपल्ह्यापेक्षा कमी आहेत असे मानून, ''हं, बोलून चालून 
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बायकाच'' असे म्हिण्याचा मूखनपिा करू नये. कारि प रुर्षाच्या या मूखनपिाम ळेच स्वतःचे हाल सोसूनही 
प रुर्षाचंी बरोबरी करण्याची धडपड हस्त्रयानंी चालू केली! वास्तहवक चागंले, स्वच्ि व सकस अन्न म लाबंाळाचं्या 
आहि नवऱ्याच्या पोटात घालिे ही गोष्ट ऑहफसात खडेघािी करून महहन्याकाठी पगार घरी आिण्यापेक्षा 
क ठल्ह्याही िकारे कमी दजाची नाही. िेमाने, सौजन्याने आहि सतंोर्षाने म लाचंी हनगा राखिे, नवऱ्याच्या 
मनाला स्वास्थ्य देिे हे काम तर प रुर्षाचं्या कोित्याही कामापेक्षा अहधक महत्वाचे आहि अहधक अवघड आहे. 
पि म्हिून आम्ही प रुर्षानंी हस्त्रयानंा कमी लेखण्याचे आपले सनातन व्रत सोडले आहे म्हिता की काय? म्हिजे 
मूळ चूक कामाच्या मूल्ह्यमापनातच होत आहे. एका ग्रीक रॅहजडीतील नाहयका प रुर्षाला म्हिते, ''जीव धोक्यात 
घालून अपत्याला जन्म देिाऱ्या आम्ही हस्त्रया रिागंिावर मृत्यूला सामोरे जािाऱ्या प रुर्षाइंतक्याच िरू असतो, 
हे त म्ही प रुर्ष हवसरता!'' (य हरपायहडस). 

 
हस्त्रयाचं्या जीवनाचा आहि हस्त्रया स्त्री म्हिून करीत असलेल्ह्या कामाचंा असा हवचार करण्याऐवजी 

पािंात्य देिातंील 'हलब्' चळवळीच्या अन करिाने आहि बॅकवडन क्लासच्या लोकाचं्या वळिावर नोकरीत 
बरोबरीचे हक्क आहि बरोबरीची िकेडेवारी मागण्याची अवदसा हस्त्रयाचं्या या िहाण्यास रत्या प ढारिींना का 
आठवावी? 

 
श्री. ना. दा. ठाकरसी कन्यािाळा 
हीरक महोत्सव अंक, पृ. २-३. 

तारका, अंक ५६ वा, 
१४ ऑक्टोबर १९७८.  



 अनुक्रमणिका 

३५ 
 

णस्त्रयांचे रक्षि : नागणरक अवनती कशी जाईल? 
 
तारीख १० नोव्हेंबरच्या 'सकाळ'मध्ये िहसद्ध देिसेहवका श्रीमती िेमा कंटक यानंी 'पक्षपाताहवरुद्ध 

महहला बंड का करीत नाहीत?' हा लेख हलहहला आहे. त्यात हस्त्रयासंंबधंीचे कायदे, हस्त्रयाचें आरोर्गय, 
इत्यादीसंबधंी आकड्यासंह तक्रार नोंदहवली आहे. त्या लेखातील माहहती साधार व बह मोल असून, लेखाच्या 
िवेटी हस्त्रयावंर होिाऱ्या सवन पहरहचत अन्यायासंंबधंी अत्यंत तीव्र िब्दातं हनरे्षध केला आहे. त्या िवेटच्या 
भागासंबधंीच आिखी हलहहिे जरूर आहे. हस्त्रयाचंा अवमान करिे लकवा त्याचं्या अगंावर हात टाकिे हे कृत्य 
िौयाचे नसून हीन मनोवृत्तीचे आहे, ही गोष्ट सवनमान्य आहे. आपल्ह्या देिात सावनजहनक हठकािी व सावनजहनक 
समारंभातं हस्त्रयानंा आदराने वागहवण्याचीच परंपरा आहे. मातेहवर्षयीचा आदर तर या देिात पूवी पराकोटीला 
गेला होता. पि गेल्ह्या आठ-दहा वर्षांत व हविरे्षतः गेल्ह्या पाच वर्षांत हस्त्रयासंंबधंीचे ग न्हे वृत्तपत्ातं िाम ख्याने 
आलेले हदसतात. दाहगन्याकंहरता खून, काम क संबधंाम ळे खून, कौट ंहबक कलहाम ळेही खून ही या ग न्याचंी 
हवहवध रूपे असतात. त्यातंील सवनच ग न्हेगार सापडतात असे नव्हे आहि सापडले तरी प रावा हमळहवण्यास 
पोहलसानंा फारच ियास पडतात. ग न्याचं्या संख्येकडे पाहता, आपल्ह्या समाजात हे िकरि नवीनच वाढत 
आहे असे हदसते. 

 
पि पोहलसानंादेखील न आवरिारे हे ग न्हे वास्तहवक त्यानंा आवरण्यासारखे असतात. नागहरकानंीही 

हस्तके्षप करण्यासारखे अनेक गयन िकार आजच्या स धारलेल्ह्या िहरी वस्तीत घडतात, याचा हनदेि अनेक 
वळेा वृत्तपत्ातूंन होतो व श्रीमती िेमा कंटक यानंीही केला आहे. रस्त्याच्या गदीत हस्त्रयािंी असभ्य वतनन करिे 
हा िकार बायतः हकरकोळ वाटला तरी, हस्त्रयानंा मनस्ताप देिारा व अखेर समाजाला लाचं्िनास्पद आहे. 
आजकाल म ंबईपेक्षाही हदल्लीत हे घृिास्पद िकार अहधक वाढलेले आहेत, असे हदसून येईल. श्रीमती कंटक 
याचेंिमािे अनेकानंी 'हस्त्रयानंीच समथन होिे' हा यावर इलाज स चहवला आहे. मधूनमधून हस्त्रयानंी खंजीर 
बाळगावते अिीही सूचना ऐकू येते! 

 
स्वसंरक्षिाथन हस्त्रयानंी काहीही केले तरी ते योर्गयच होईल. सैरंध्रीिी (द्रौपदीिी) हवराटाच्या 

दरबारातील कीचक अहतिसंग करू लागला तेव्हा, द्रौपदीने त्याला लाथ मारून खाली पाडले असे 
महाभारतात विनन आहे. पि अिा झटापटीत स्त्री नेहमीच लजकेल असे समजता येिार नाही आहि हनलनज्ज 
मवाल्ह्याला, स्त्रीकडून धक्काब क्की होण्यातही कदाहचत् आपला हेतू सफल झाल्ह्यासारखे वाटेल! िहतकारिनू्य 
स्त्रीपेक्षा िहतकारक्षम स्त्रीला असभ्य मािूस अहधक वचकेल हे मात् खरे. 

 
पि सावनजहनक हठकािी स्त्रीचे हवनयरक्षि करिे हे प रुर्षाचेंच काम आहे, याची सवन जबाबदार प रुर्षासं 

जािीव असते. पि आजकाल रस्त्यातील गदीत लकवा बसमध्ये हस्त्रयािंी कोिी असभ्य वतनन केले तर, त्या 
असभ्य प रुर्षाला िासन करण्याला भोवतालचे लोक प ढे होत नाहीत. ही सामाहजक अथवा नागहरक अवनती 
होय. पोलीसही अिा असभ्य वतननाकडे कानाडोळा करीत असतील तर, त्याला कारि भोवतालच्या 
नागहरकाचंी आपल्ह्याला मदत हमळिार नाही, ही जािीवच होय. ज्या समाजात हस्त्रयाचं्या हवनयरक्षिाथन प रुर्ष 
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प ढे येत नाहीत तो समाज हजवतं आहे, असे म्हिता येिार नाही. हस्त्रयानंी केवळ स्वसरंक्षिावर अवलंबनू राहाव े
असे म्हििे हा आपद्धमनच होय. 

 
या बाबतीत िेमाबाईंसारख्या सन्मान्य आहि पोक्त हस्त्रयानंी आजच्या म लींना वा हस्त्रयानंाही काही 

सागंण्यासारखे आहे. हस्त्रयाचंा पोर्षाख हवनयदिनक आहि हवनयरक्षक असेल तरच हवनयभगंाच्या तक्रारीला 
अहधक जोर येईल. अलीकडे तीस-चाळीस वर्षांत हस्त्रयाचंा पोर्षाख हवनयभगंाला अहधकाहधक आवाहन 
करिारा होत आहे. तो सौंदयनवधनक आहे की नाही, हा िश्न गौि आहे. तो सौंदयनवधनकही नाही, तर केवळ 
हनब नद्ध अन करिपंथी आहे, असेही म्हिता येईल. पि हस्त्रयाचंा पोर्षाख कसाही असला तरी त्याम ळे प रुर्षाचें 
असभ्य वतनन समथननीय ठरते असे नव्हे. 

 
मला आिंयन वाटते ते द सऱ्याच एका गोष्टीचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवादल, होमगाड्सन इत्यादी 

अनेक हनमलष्ट्करी संघटना देिात असून सभ्यतेचे आहि लजे्जचे रक्षि करण्याचे िसंग आले म्हिजे यातंील 
कोिीच कसे प ढे येत नाहीत? गिपती उत्सवाचे वळेी रात्ी-बेरात्ी हस्त्रयाचें जथे बोळाबोळातूंन हफरू लागले व 
त्याचं्याच मागोमाग उनाड तरुिाचें ताडें हफरू लागले, म्हिजे वर्षातून एकदा आमच्या सरकारला जाग येते व 
खटले भरले जातात! 

 
या देिात अनेक हठकािी हस्त्रयानंी म ख्य महंत्पद भरू्षहवले आहे व एका स्त्रीने अकरा वर्ष े या िचंड 

देिाचा कारभार चालहवला होता याचा श्रीमती िेमा कंटक यानंी हनदेि केला आहे. ही गोष्ट अथात् च हस्त्रयाचंी 
कतनबगारी दाखहविारी आहे. इंग्रजी हवदे्यचे 'वाहघिीचे दूध' हमळू लागण्यापूवीही या देिातील हस्त्रयानंी ही 
कतनबगारी दाखहवलेली आहे. स लताना रहझया, अहल्ह्याबाई, लक्ष्मीबाई यानंी राज्यकारभारातील कतनबगारी 
दाखहवली आहे. पि इंहदराबाईंच्या कारहकदीतच पूवन बंगालमध्ये हजारो हस्त्रयावंर पाहकस्तानी लष्ट्कराने 
बलात्कार केले. हा िश्न हनदान आंतरराष्ट्रीय संघटनेप ढे नेण्यासारखा होता. या हस्त्रयातं म सलमान 
हस्त्रयाइंतक्याच लहदू हस्त्रया होत्या. त्याचं्यावरील अन्यायाची दखल आतंरराष्ट्रीय संघटनेनेच नव्हे तर या 
देिातील कतनबगार पंतिधान इंहदरा गाधंी यानंीही घ्यायला हवी होती. एक लाख पूवन पाहकस्तानी य द्धकैदी 
पोसण्याची जबाबदारी मात् त्यानंा हदसली. पि पाहकस्तान झाल्ह्याम ळे ज्यानंा त्ाता उरला नाही त्या पूवन 
बंगालमधील लहदू हस्त्रयावंरील ज लमाची हवचारपूस लहद स्थानच्या स्त्री-पंतिधानानंी केल्ह्याचे नमूद नाही. 
पक्षपाताहवरुद्ध 'हस्त्रयानंी बडं कराव'े असे त्यावळेी कॉंगे्रसमधील हस्त्रयाही म्हिाल्ह्या नाहीत की महहला 
मंडळाच्या हस्त्रयाही म्हिाल्ह्या नाहीत  

 
श्रीमती कंटक याचं्या लेखातील आिखी एक महत्त्वाचा म द्दा म्हिजे ह ंड्याचा होय. या खेदजनक 

हवर्षयावर गेल्ह्या साठ वर्षांत इतके त्वरे्षय क्त हलखाि झाले आहे व िहतज्ञा झाल्ह्या आहेत की, त्यावर लेखन 
करिे आता लेखकानंाच हनष्ट्फळ वाटू लागले आहे. वराचा बाजार माडंिारी ही चाल लेखानंी आहि 
व्याख्यानानंी बदलिार नाही, हेच यावरून हसद्ध होते. मन ष्ट्याच्या लोभीपिात आहि वधू-वराचं्या 
परावलंहबत्वात याचे मूळ आहे. मला तर कधी कधी असे वाटते की, ज्याचं्यावर आई-बापाचंा ताबा नाही असे 
नवरदेव, स्वतंत्पिे ठरहवलेल्ह्या हववाहात, लकबह ना िेमहववाहातही आपल्ह्या भावी वधूकडून ह ंडा वसूल 
करतील. या बाबतीत िेमाबाईंनी सूहचत केलेला मागनच तेवढा पहरिाम करू िकेल. स हिहक्षत उपवर म लींनी 
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स्वतःचा हललाव प कारिाऱ्या वरािी हववाह करायचा नाही अिी िहतज्ञा करून लोभी वराला आहि वरहपत्याला 
लाज आिावी. माझ्या जवळच्या आप्तापंैकी एका म लीने हतचे वडील योर्गय वळेी हतच्याकहरता स्थळे पाहू लागले 
तेव्हा जी िहतज्ञा केली (व तडीला नेली) ती ित्येक िौढ म लीने करण्यासारखी आहे. हतने आपल्ह्या वहडलानंा 
साहंगतले, "त म्ही स्थळे पाहात आहात, पि ित्यक्ष लर्गन ठरहवताना पैसे देण्याघेण्याची भार्षा हनघाली तर, मी 
लर्गनाला उभी राहिार नाही" अथात् म लगी स हिहक्षत होती. पोस्ट-गॅ्रज्य एट कॉलेजमध्ये हिकहविारी होती व 
हतने ही िहतज्ञा करून योर्गय स्थळ हमळवनू दाखहवले. अथात् म लींनी एवढा धोका पत्करण्यापेक्षा आजकालच्या 
स हिहक्षत वरानंी आपि स्वतःची हवक्री करून घेिार नाही असे ठरहविे अहधक सोपे व सोईस्कर आहे. 

 
सकाळ, 

२९ नोव्हेंबर १९७९, पृ. ४. 
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३६ 
 

णस्त्रयांवरील अत्याचाराचे गुन्हे 
 
हस्त्रयावंर होिाऱ्या बलात्कारासंंबधंी व कोटात लागिाऱ्या त्याचं्या हनकालासंबंधंी गेल्ह्या काही 

आठवड्यातं बराच जाहीर गवगवा झालेला आहे. मी स्वतः या संबधंात गेली दोन-तीन वर्ष ेतरी हलहीत आहे. 
हस्त्रयावंरील साम दाहयक अत्याचाराचंा गवगवा वतनमानपत्ातूंन होतोच. वैयहक्तक ग न्यात वृत्तदृष्ट्ट्या काही 
चमचमीतपिा असेल तर गवगवा होतो. उदाहरिाथन, गेल्ह्या वर्षी गाजलेल्ह्या लोटलीकर खून खटल्ह्याचा 
गवगवा बराच झाला. त्या ग न्याचे वैहिष्ट्ट्य असे की, क मारी लोटलीकर या स स्वरूप आहि सधन स्त्रीवर ती 
एस.टी.ने िवास करीत असता िहतहष्ठत ग ंडानंी डोळा ठेवनू व एकमेकानंा साहाय्य करून अत्याचार तर 
केलाच, पि हिवाय बोभाटा होऊ नये म्हिनू त्या तरुिीचा जीवही घेतला. असे अनेक ग न्हे गेल्ह्या पाच वर्षांत 
वृत्तपत्ातं आलेले आढळतील. या लज्जास्पद पहरच्स्थतीने संपप्त होऊन गेल्ह्या रहववारी एक सावनजहनक सभाही 
घेण्यात आली. त्या सभेने कायद्यातील दोर्षावंर बोट ठेवले. आपल्ह्याकडील ख नासंबधंीचे व बलात्कारासबंंधीचे 
कायदे हब्रहटि कायद्याच्या नम न्यावर केलेले आहेत. दहा ग न्हेगार स टले तरी हरकत नाही, पि एक हनरपराध 
मन ष्ट्य च कीने दंहडला जाऊ नये, असे हब्रहटि कायद्याचे तत्त्व आहे. हिवाय ग न्हेगारी हसद्ध करण्याची 
जबाबदारी हफयादी पक्षावर लकवा सरकारवर येते. त्याम ळेही ग न्हेगाराला स रहक्षततेचे कवच हमळते. 

 
याउलट फ्रान्समध्ये ग न्हेगारावरच आपले हनरपराहधत्व हसद्ध करण्याची जबाबदारी पडते, असे कळते. 

ते काहीही असो, आजच्या कायद्याने ग न्हेगारानंा स टून जािे स लभ होते, अिी तक्रार परवाच्या सभेत व 
त्यास माराच्या लेखनात केलेली आढळते. आिंयाची गोष्ट म्हिजे, आजचा कायदा प रुर्षानंी केलेला व प रुर्ष-
पक्षपाती आहे, म्हिून प रुर्ष ग न्हेगार स टतात, असाही सूर परवाच्या लेखनात व भार्षिात आढळतो. हा सूर 
साधार असो की हनराधार असो, बलात्काराचा ग न्हा कोटात हसद्ध करिे हततकेसे सोपे नसते, ही गोष्ट खरी 
आहे. यावर एक तोडगा स चहवता येईल. ित्यक्ष बलात्काराचा आरोप ग न्हेगारावर न ठेवता हवनयभगं आहि 
काम क हेतूने स्त्रीवर हल्ला हे आरोप ग न्हेगारावर ठेवल्ह्यास ते हसद्ध करिे सोपे जाईल व हसद्ध करताना हफयादी 
स्त्रीस लज्जास्पद िश्नानंा उत्तरे देण्याचा िसंग येिार नाही. परवाच एका लेहखकेने यासंबंधात मार्ममक उदाहरिे 
हदली आहेत. जर हफयादी स्त्रीच्या अंगावर झटापटीत होिाऱ्या जखमाचं्या ख िा नसतील तर, ती स्त्री ख िीने 
वि झाली, असे गृहीत धरून ग न्हेगार स टल्ह्याची उदाहरिे आहेत. याच्याही प ढे जाऊन काही हास्यास्पद िश्न 
स्त्रीला 'नामाहंकत' वहकलानंी हवचारल्ह्याच्या हकीकती ऐकू येतील. या सवन िकारातं केवळ कायद्याच्या िब्दावंर 
हवसंबून पळवाट काढण्याची िवृत्ती हदसून येईल. 

 
काही आठवड्यापूंवी एका िहतहष्ठत आहि पोक्त स्त्रीने हस्त्रयावंरील अत्याचार टाळण्याकहरता हस्त्रयानंी 

िसे्त्र बाळगावीत, असा जाहीर सल्ला हदला होता. या सवन चचेत आहि जाहीर सल्ह्ल्ह्यात हस्त्रयांसंबधंीचे ग न्हे ही 
केवळ हस्त्रयाचंी बाब आहे अिी भहूमका हदसते, ही खेदाची गोष्ट होय. हजची अब्र ू घेतली गेली लकवा हनदान 
हजचा हवनयभगं झाला ती 'स्त्री' असते हे खरे, पि ती कोिातरी प रुर्षाची बहीि, कन्या लकबह ना पत्नी असते 
हेही हवसरता येत नाही. म्हिजे ही हवटंबना केवळ स्त्रीची नसून प रुर्ष जातीचीही आहे. ज्या समाजात स्त्रीची 
बेअब्र ूकेल्ह्यावर प रुर्षवगन खवळून उठत नाही त्या समाजात खरे प रुर्षच नाहीत, असे म्हिाव ेलागेल. जवळ 
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चाकू लकवा स रा बाळगून हस्त्रया प ष्ट्कळदा स्वतःचे रक्षि करू िकतील. त्यात स्त्रीची अब्र ूबचावले, पि प रुर्षाचंी 
अब्र ूजाईल, हे हवसरता येत नाही. तसेच स्त्रीसंबधंीच्या ग न्याचं्या तपासात जर तपास करिारे पोलीस पैसे 
खाऊन लकवा अन्य फायद्याकहरता ग न्हेगाराला सरंक्षि देत असतील तर, तीदेखील समग्र समाजाला लाज 
आििारी गोष्ट म्हटली पाहहजे. 

 
गेल्ह्या काही वर्षांत हवचारी मािसाला जर कोिती गोष्ट अस्वस्थ करीत असेल, तर ती म्हिजे या 

देिात स्त्रीची अब्र ूआहि नागहरकाचें िाि या गोष्टी पूवी नव्हत्या इतक्या सवगं झाल्ह्या आहेत. याला सरकारचा 
गलथानपिा एवढेच कारि नसून, सवनसामान्य नागहरकाचा नेभळेपिा व मनाचा बोथटपिा हेही कारि आहे. 
याला काही प रोगामी ससं्था 'स्त्री हवरुद्ध प रुर्ष' असे स्वरूप देत आहेत, ही द दैवाची व अडािीपिाची गोष्ट आहे. 
तसेच 'िस्थाहपत वगन हवरुद्ध इतर' असेही स्वरूप हदलेले आढळते. िस्थाहपत वगन म्हिजे जर सधन वगन असा 
अथन असेल तर, सधन वगाला ग न्हे पचहविे नेहमीच सोपे जाते, ही गोष्ट खोटी नाही. पि हस्त्रयाहंवरुद्धच्या 
ग न्याचं्या बाबतीत िस्थाहपत वगन आहि प रुर्ष-पक्षपाती कायदा या कारिापेंक्षा समाजाचा नैहतक बोथटपिा हे 
कारि अहधक तीव्रतेने मनात यावयास हव.े ज्या समाजात मािसाचा जीव घेिे लकवा स्त्रीची अब्र ूघेिे ही गोष्ट 
माम ली समजली जाते त्या समाजाचा पूिन अधःपात झाला आहे असे समजले पाहहजे. आजची वतनमानपते् 
उघडली तर, ित्येक आठवड्यात हनदान दहा तरी मािसाचंा जीव बेजबाबदार वाहत कीने घेतला आहे असे 
हदसून येईल. दारू हपऊन वाहन हाकल्ह्याने लकवा गदीच्या रस्त्यात गाडी प ढे काढण्याम ळे जर हबचाऱ्या 
एखाद्या मािसाचा जीव गेला तर, त्याला आजचा कायदा न कसानभरपाईही देत नाही. म्हिजे त्याने स्वतः 
अपंग च्स्थतीत अथवा त्याच्या नातेवाइकानंी त्याचा जीव गेल्ह्यावर कोटन-कचेऱ्याचंी यातायात केली तर, एखादे 
वळेी त्याच्या हजवाचे मोल दहा-पाच हजार होऊ िकते. पि ज्याचा जीव गेला लकवा हातपाय मोडले त्याने 
प न्हा कोटन-कचेऱ्या कराव्या अिी अपेक्षा करिाऱ्या कायद्याला 'कायदा' म्हिता येईल की नाही याची िकंाच 
आहे. ज्याच्या िरीराची लकवा जीवाची हानी झाली, त्याला इतर कोित्याही प राव्याची लकवा हफयादीची वाट न 
पाहता कमीत कमी वीस हजार रुपये न कसानभरपाई हमळण्याची कायद्यात तरतूद असेल तर, आजचे (दारू 
हपऊन लकवा दारू न हपता) बेहोर्ष झालेले ड्रायव्हर लोक एक हदवसात ि द्धीवर येतील! ही न कसानभरपाई 
अथात् वाहनाच्या मालकाकडून वसूल केली जावी. 

 
तिीच गोष्ट हस्त्रयासंबंंधीच्या ग न्याचंी होय अिा ग न्याकंडे आजचा कायदा पाहतो त्यापेक्षा अहधक 

गंभीरपिे पाहहले तरच तो स धारलेला कायदा म्हिता येईल. आजच्या कायद्यािमािे ज्या स्त्रीची ग ंडानंी बेअब्र ू
केलेली असते, हतची प न्हा कोटातील कायनपद्धतीम ळे कोटातही बेअब्र ू होते. त्याहून लज्जास्पद गोष्ट म्हिजे 
हवनयभगंाम ळे नाइलाजाने कोटाची पायरी चढलेली स्त्री आहि हवनयभगंाचा ग न्हा पचहवण्याकहरता कोटात 
खटला लढहविारा ग ंड दोघानंाही कोटात सारख्याच दजाने वागहवले जाते. अिा पहरच्स्थतीम ळे अपघाती 
मृत्यूच्या बाबतीत काय, लकवा बलात्काराच्या बाबतीत काय, झाली एवढी हवटंबना बस झाली, असे 
म्हिण्याकडेच त्या द दैवी जीवाचंा कल असतो. 

 
यावर इलाज म्हिजे अिा बाबतीत संपूिन समाजाला चीड असिे हा होय. बेहोर्षपिाने जीव घेिारे 

ड्रायव्हर आहि बेफामपिाने समाजातील आया-बहहिींच्या अब्रलूा हात घालिारे नरपिू यानंा सभ्य समाजात 
जगिे अवघड वाटले पाहहजे, तरच त्या समाजाला सभ्य समाज म्हिता येईल. पि समाजाने कायदा हातात 
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घ्यावा अिी अपेक्षा करिे अहधक रास्त होईल. एका बाबतीत तरी पाहकस्तान आज भारताच्या प ढे गेला आहे 
असे म्हिावसेे वाटते. ती बाब म्हिजे ग न्हेगाराला जाहीरपिे फटके मारिे! हिवाजीमहाराजाचं्या काळात अिा 
ग न्यानंा हात-पाय तोडिे, डोळे काढिे अिा हिक्षा असत. त रंुग म्हिजे एक 'रेफमेटरी' आहे ही बावळट 
पािंात्य कल्ह्पना त्या काळच्या महाराष्ट्रात मान्य समजली जात नव्हती. 

 
यासबंंधात झालेल्ह्या जाहीर चचांत 'कायदा िस्थाहपताचं्या बाजूचा आहे' असेही उद् गार परवा 

कायदेपहंडतानंी काढल्ह्याचे िहसद्ध झाले आहे. 'िस्थाहपत' हा िब्द अलीकडे इंर्गलंड-अमेहरकेतील 
establishment या िब्दाच्या संदभात वापरला जातो. 'िस्थाहपत' म्हिजे 'सधन' असा घ्यायचा, की 
'सरकारात हात पोहोचलेले' असा अथन घ्यायचा? 'सधन' असा अथन घेतला तर, प ष्ट्कळदा ज्याचं्यावर 
बलात्कार झाला त्या हस्त्रया ज्यानंी बलात्कार केला त्या प रुर्षापेंक्षा सधन असलेल्ह्या हदसतात. क . 
लोटलीकरसारख्या हस्त्रया हनधंन म्हिता येिार नाहीत. अिा च्स्थतीत 'िस्थाहपत हवरुद्ध हनधनन' आहि 'स्त्री 
हवरुद्ध प रुर्ष' असले फरक करिे म्हिजे समाजाच्या खऱ्या रोगाकडून भलतीकडेच द बीि लाविे होय. 

 
पि या सवांपेक्षा समाजात स्त्रीहवर्षयक ग न्यासंबंंधीची चीड आज आहे त्याहून ितपटींनी अहधक हवी. 

ही चीड फक्त हस्त्रयानंा वाटायला हवी, अिी काही लोकाचंी समजूत हदसते. पि हस्त्रयापेंक्षाही प रुर्षानंा 
हस्त्रयावंरील अत्याचारासंंबधंी चीड वाटायला हवी, तरच त्या प रुर्षानंा 'प रुर्ष' हे नाव िोभेल. 

 
केसरी, रहववार प रविी, 

१६ माचन १९८०, प.ृ ७ व ९. 
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३७ 
 

बलात्काराची सामाणजक आणि मानणसक मीमांस 
 
'रेप्'या िब्दाला कायद्यात एक हवहिष्ट अथन आला आहे. पि म ळात लहदी आहि मराठीमध्ये 'बळजबरी' 

या िब्दाचा अथन अहधक व्यापक आहि कमी पािवी आहे. 'हकिन करत बलजोरी' ही ओळ अनेक लहदू 
गाण्यातं-सभ्य समाजात गायल्ह्या जािाऱ्या गाण्यातं-हदसून येईल. अिा हठकािी कृष्ट्िावर 'रेप्'चा चाजन नसून 
त्याचा पोरकट खोडकरपिासंबंधी घरग ती गाऱ्हािे आहे! 

 
'रेप्' िब्दाचा मूळ अथनही 'जबरदस्तीने संभोग' असा नसून, जबरदस्तीने ओढून नेिे ('सीझींग बाय् 

फोसन') एवढाच आहे. कायद्यातील 'रेप्'च्या ग न्याचा अथन अहधक हनहिंत आहि अहधक गहलच्ि आहे. रेप् लकवा 
जबरी संभोग म्हिजे जबरदस्तीने एखाद्या स्त्रीिी संभोग करिे असा कायद्यातील अथन आहे. इतर कोित्याही 
ग न्यापेक्षा हा ग न्हा, त्या ग न्याचा बळी झालेल्ह्या व्यक्तीच्या इष्टहमत्ानंाच नव्हे, तर संपूिन समाजाला चीड 
आििारा आहे आहि तरी असे ग न्हे अलीकडे बरेच होतात, असे वृत्तपत्ातंील वातांवरून हदसते. पि 
आजकाल जो मोठा गवगवा झाला आहे तो केवळ बलात्काराच्या ग न्याबद्दल नसून, त्या ग न्याच्या 
आरोपातूनही आरोपींना सोडिाऱ्या आजच्या पोलीस व्यवस्थेबद्दल, न्यायपद्धतीबद्दल झाला आहे. 

 
बलात्काराचा ग न्हा हा ख नाहूनही चीड आििारा मानला जातो, याला कारि त्यात केवळ िारीहरक 

द खापत लकवा आर्मथक हानी नसून, मानहसक, भावनात्मक आहि हिवाय िारीहरक उपद्रव आहे. 'रेप्'च्या 
खटल्ह्यात जेव्हा संभ क्त स्त्रीच्या अंगावर, हवरोध करताना झालेल्ह्या काही जखमा लकवा ओरखडे आहेत काय 
याची िाननी चालते तेव्हा, मनाच्या नाजूक जखमाकंडे डोळेझाक करून स्थूल िारीहरक जखमाचंी मात् 
चौकिी चालली आहे असे वाटते. या दृष्टीने मराठीतील ''त्याने मेल्ह्याने हतची अब्र ूघेतली'' हा ियोग अहधक 
अथनपूिन आहे. ित्यक्ष सभंोगापेक्षा आपल्ह्या स्त्रीत्वाचा आहि अब्रदूारपिाचा एका हलकट मािसाने भयकंर 
अपमान केला, या गोष्टीने सबंंहधत स्त्रीच्या मनाचा अहधक संताप होत असतो. द दैवाची गोष्ट म्हिजे आरोपीला 
सात वर्ष ेसक्तमज रीची हिक्षा झाली तरी, हततक्यानेही त्या स्त्रीला झालेल्ह्या मानहसक यातनाचंी आहि मानहसक 
धक्क्याचंी अल्ह्पमात् भरपाई होऊ िकत नाही. 

 
पि खेदाची गोष्ट म्हिजे हकत्येकदा, स्त्रीहवरुद्ध ग न्हा करिारे लोक कायद्यात सापडिाऱ्या 

पळवाटामं ळे, वहकलाचं्या ब हद्धचापल्ह्याम ळे लकवा न्यायाधीिाचं्या संियवादातून हनघालेल्ह्या औदायाम ळे साफ 
स टूनही जातात! अिा वळेी संबंहधत स्त्रीला आहि हतच्या आपे्तष्टानंा हकती मनस्ताप होत असेल, त्याची 
कल्ह्पनाच केलेली बरी. हिवाय आजकालच्या हिक्षा फाजील स धारलेल्ह्या! वास्तहवक बलात्कार हा ग न्हा 
इतका हीन वृत्तीचा आहि पािवी आहे की ग न्हेगाराला चार-दोन वर्ष ेत रंुगात सक्त मज रीवर धाडिे म्हिजे 
स ट्टीवर गेल्ह्यासारखेच वाटावे! 'ग न्हेगाराला हिक्षिाने आहि वातावरिाने स धारता येते' ही पािंात्य कल्ह्पना 
आपि दत्तक घेतली आहे. हतचा जबरी संभोगाच्या बाबतीत तरी द रुपयोगच होत आहे. अिा ग न्याला जर 
ज न्या काळातील लकवा आजच्या पाहकस्तानातील हिक्षािंमािे कठोर (हडटरंट) हिक्षा हमळतील तर, ग न्याचें 
िमाि हनहिंत कमी होईल. ग न्याचें िमािे वाढण्याला आिखीही एक कारि आहे. पोहलसाचं्या नाकतेपिाम ळे 
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लकवा प राव्याच्या ब्रह्मघोळाम ळे अनेक ग न्हेगार स टतात. त्याम ळे 'होतकरू' ग न्हेगाराला ग न्हा करण्याला 
उते्तजन हमळते. बलात्काराच्या ग न्याची आिखीही एक भयानक बाजू आहे. बलात्कारी मन ष्ट्य स्त्रीच्या 
भावनानंा लकवा जीवाला महत्त्व देत नाही, हे उघडच आहे. खटला आहि हिक्षा टाळण्याकहरता, उपभ क्त स्त्री-
नामक क्ष द्र वस्तूचा नाि करण्यालाही अिा ग न्हेगारानंा हदक्कत वाटत नाही, हे लोटलीकर खून खटल्ह्यावरून 
हदसून येईल. 

 
काही हववचेकानंी या ग न्याच्या हववचेनात, 'प रुर्ष-िधान समाज' (पॅहरआकन ल सोसायटी), तसेच 

'एस्टॅच्ब्लिमेन्ट हवरुद्ध इतर' वगैरे म दे्द उपच्स्थत करून एक िकारे धूळफेकच केली आहे. त्याचं्या मते, या 
समाजात प रुर्षाचें िाबल्ह्य असल्ह्याम ळे स्त्रीला न्याय हमळत नाही. या सबंंधात हलहहिाऱ्या काही हस्त्रयानंी तर, 
ित्यक्ष कोटात येिाऱ्या खटल्ह्यापेंक्षा हस्त्रयावंरील बलात्काराच्या िकाराचंी संख्या फार मोठी आहे, असे सूहचत 
केले आहे. पि नोकरीतील लकवा कौट ंहबक जीवनातील अित्यक्ष धाकदपटिाने होिाऱ्या बलात्कारापेक्षा 
(ब्लॅकमेलपेक्षा), इतरही काही भयानक ग न्हे आपि डोळे झाकून सहन करायला हिकलो आहो. पूवन 
पाहकस्तानिी १९७१ मध्ये झालेल्ह्या य द्धात, अडीच लाख हस्त्रयावंर सैन्याने बलात्कार केले, असे 'टाइम्स ऑफ 
इंहडया'मधील लेहखकेने (लेखकाने?) नमूद केले आहे. हे राजरोसपिे भर रस्त्यावर झालेले बलात्कार 
आपिही हवसरलो आहि आपले सरकारही हवसरले, उलट ज्या लष्ट्कराने आहि लष्ट्करी अहधकाऱ्यानंी बंगाली 
लहदू-म सलमान हस्त्रयावंर बलात्कार केले त्याचं्यापैकीच हकत्येकाचंी आपल्ह्या सरकारने य द्धकैदी म्हिून 
जावयासारखी बरदास्त ठेवली! 

 
य द्धातील बलात्कारासंबधंी एक हवहचत् स्पष्टीकरि देण्यात येते. तो बलात्कार म्हिजे य द्धातील 

ित्ूवर एक िकारचा सूड असतो, असे काही लोक मानतात. पि ित्यक्ष ित्ूवर सूड न घेता त्याचं्या िीलवान् 
स्त्रीवर सूड घेिे याचा नैहतकदृष्ट्ट्या कोिता अथन होतो? जिू स्त्रीला स्वतःला मन, िील, भावना, अब्र ूयापंैकी 
काही नसून, स्त्री म्हिजे ित्चू्या ताब्यातील एक चनैीची वस्तू होय! अथात् ही कल्ह्पना अत्यतं असंस्कृतपिाची 
आहे. लढाईत ित्ूच्या हस्त्रया हाती लागल्ह्या तर, हिवाजीमहाराजही त्या ताब्यात घेत, पि ित्ूकडून खंडिी 
घेऊन त्यानंा सन्मानपूवनक त्याचं्या पालकाकडे पोचहवले जाई. म्हिजे य द्धातही स्त्रीहवर्षयक वतननात 'स संस्कृत' 
आहि 'असंस्कृत' असे दोन िकार आढळतात. हिवाजीमहाराजाचं्या ित्ू हस्त्रयासंबंंधीच्या उदात्त वतननाची 
खाफीखान या औरंगजेबाकडील इहतहासकारानेही ििसंा केली आहे. 

 
रामायिकालात राविाने सीतेचे बलात्काराने अपहरि केले (म्हिजे 'रेप्'च्या मळूच्या अथाने हा 

बलात्कारच होता.) पि रावि रामाचा ित्ू असला तरी, स संस्कृत राज्यकता होता. त्याने सीतेला 
अिोकवनात ठेवनू देऊन हतचे मन वळहवण्याचा ियत्न केला. पि या सवनच राजकीय वा खाजगी िकारातं 

स्त्री म्हिजे एक देण्या-घेण्यासारखी, उचलून नेण्यासारखी उपभोर्गय वस्तू आहे, हीच कल्ह्पना हदसते. 
सौंदयन आहि दौबनल्ह्य एके जागी ठेविाऱ्या हनसगानेच अिा हवकृत रानटी समज तीला अवसर हदला आहे! 

 
अिा च्स्थतीत हस्त्रयाचें रक्षि करिे, न सते िारीहरक रक्षि नव्हे, तर त्याचं्या भावनाचें व अब्रचेू रक्षि 

करिे याची जबाबदारी आजच्या कायद्यावर येते. ग न्हा हसद्ध करण्याची जबाबदारी पोहलसावंर आहि बळी 
पडलेल्ह्या हबचाऱ्या स्त्रीवर टाकिे, म्हिजे ग न्हेगाराला कोटात जास्तीत जास्त सवलत देिे होय. 
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त्यात आिखी दोन्ही पक्ष समान मानण्याने वकील लोकाकंडून त्या अवमाहनत स्त्रीची अहधकच हवटंबना 

होते. जी स्त्री आपली 'अब्र ूघेतली' म्हिून कोटात जबाब द्यायला उभी राहते हतला हवनयभगंाचा आहि जबरी 
संभोगाचा तपिील चार लोकासंमक्ष आहि हतची अब्र ू घेिाऱ्या नीचासमक्ष हवचारिे म्हिजे न्यायाची हवटंबना 
होय. दोन-तीन हपढ्यापूंवी सातारा सेिन कोटाच्या आवारात ज्या आख्याहयका ऐकू येत, त्या म्हिजे तर 
स्त्रीच्या हवटंबनेची परमावधीच होत. आम्ही त्या काळी असे ऐकले होते की, बलात्कारी ग न्हेगाराने 'त ला काय 
केले', 'कसे केले', इत्यादी िश्न तर वकील लोक हवचारीतच; पि आिखीही एक हकळसवािा आहि 
मानसिास्त्रदृष्ट्ट्या मूखनपिाचा (ॲब्सडन) िश्न हवचारीत. ''त झ्यावर जबरी केल्ह्यावर त ला कसे वाटले? (बरे 
वाटले की नाही?)'' हा िश्नही त्या काळी ह िार फौजदारी वहकलाचंा पेटंट िश्न असे. तो िश्न हवचारण्यातील 
वहकली हेतू उघड होता. ज्याअथी त ला बरे वाटले, त्याअथी त झी त्या कृत्याला संमती लकवा ख िी होती. यावर 
एका फटकळ खेडवळ स्त्रीने हदलेले उत्तरही त्या काळी िहसद्ध होते. ती म्हिाली, ''साहेब! साखर संडासात 
खाल्ली तरी गोडच लागिार!'' तात्पयन, जबरी संभोगाच्या अपमानानंतर भर कोटात हवचारलेल्ह्या असल्ह्या 
लज्जास्पद िश्नानंी ती हबचारी स्त्री अधनमेली होत असे आहि कधी कधी वहकली िश्नातं पाय अडकून खटला 
हतच्याहवरुद्ध जात असे.  

 
स मारे एक वर्षापूवी 'टाइम्स ऑफ इंहडया'मध्ये 'रेप्'संबंधीच्याच एका तडफदार प स्तकाचे परीक्षि 

आले होते. प स्तकाच्या लेहखकेने, हस्त्रयानंी बलात्काराच्या िसंगातं हजवापाड हवरोध करावा, लढा द्यावा, 
म्हिजे बलात्कार अिक्य होईल, असे िहतपाहदले होते. दात, नखे आाहि लाथा याचंा बेस मार उपयोग करावा, 
चवताळून उपयोग करावा म्हिजे बलात्कार अिक्य होईल, असे हतचे िहतपादन होते (लाथा ग न्हेगाराच्या 
िरीराच्या कोित्या भागावर माराव्या, ते सागंायला नकोच!) पि अिा लढ्यात िश्न अब्रचूा असल्ह्याने त्या 
िसंगात सापडलेल्ह्या स्त्रीचे हातपाय गळिेच अहधक संभवनीय असते. तेवढ्यावरून म्हिजे हतने जोराचा हवरोध 
केला नाही एवढ्यावरून त्या स्त्रीची संमती होती, असा हनष्ट्कर्षन काढिारे वकीलच केवळ नव्हेत, तर काही 
जज्जही आढळतात! 

 
या सवन पहरच्स्थतीम ळे 'रेप्'च्या कायद्यात आहि 'रेप्'च्या खटल्ह्यातील प राव्यासंबधंीच्या कायद्यात 

बदल होिे जरूर आहे. केवळ पैसेखाऊ पोलीसच नव्हेत, तर न्यायहिय कायदेपहंडत असलेले जज्ज आहि 
वकीलही अजािता अिा खटल्ह्यातील द दैवी स्त्रीच्या हवटंबनेत भरच घालतात! 

 
माझ्या मते, फक्त कायद्यात स धारिा होऊन हे ग न्हे कमी होिार नाहीत. बलात्कार करिाऱ्या 

पिूसंबधंी समाजात जेवढा संताप आहि हतटकारा पाहहजे तेवढा आज हदसत नाही, ही िरमेची गोष्ट होय. अिा 
ग न्हेगारास चागंले िहतहष्ठत वकील हमळतात, याचे नवल वाटते. पि ित्येक ग न्हेगार कोटात दोर्षी ठरेपयंत 
हनदोर्षी आहे असेच धरून चालायचे, या तत्त्वाचा हा पहरिाम होय. कोटाचे 'िोसीजर' काहीही असले तरी, 
समाजाचे म्हिनू काही 'िोसीजर' लकवा वतननक्रम का असू नये? समाजात जर एखादा मन ष्ट्य ग न्हेगार आहे 
अिी सकारि समजूत असेल तर, समाजाने त्या मािसाला जीवन अवघड करायला पाहहजे. ख नी, बलात्कारी 
सवन मािसानंा समाजात जर सहान भतूी हमळत असेल तर, तो समाज कसला? ज्यानंी अमान र्षपिे खून केले 
आहेत, ज्यानंी अल्ह्पवयीन भावासमोर अल्ह्पवयीन बहहिीची अब्र ूघेतली आहे, अिा ग न्हेगाराचेंही आजचे तरुि 
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व तरुिी उत्साहाने ऑटोग्राफ घेतात असे ऐकू आले म्हिजे आजच्या कायद्याचीच नव्हे, तर आजच्या 
समाजाची हकळस येते. स्वराज्यात हस्त्रयाहंवरुद्ध ग न्याचं्या संखेत वाढ व्हावी, हा समाजाच्या अधःपाताचा प रावा 
आहे. 

 
पि व्यक्तींच्या केवळ क्षहिक वतननातच नव्हे, तर एकूि हवचारसरिीतच अधःपात झालेला हदसू 

लागला आहे तरुि लेहखका क . अमरजा पवार यानंी एका िातंातील म ख्य मतं्रयांचे जे उद् गार उद् धृत केले 
आहेत ते जर हबनचूक उद् धृत केले असतील तर, ते मनाला धक्का देिारे आहेत. मंहत्महािय म्हितात, ''टू रेप् 
इज य मन''. हवरोधी पक्षाला हडवचण्याकहरता काढलेले उद् गार म्हिून हे उद् गार मानले तरी, ते 
सामाहजकदृष्ट्ट्या भयावह आहेत. 

 
इंर्गलंडमध्ये गाजलेल्ह्या लॉडन िोफ्य मो आहि हक्रस्टाईन कीलर याचं्या िकरिात आरोपी डॉ. वॉडन 

यानेच काय ते इतके हवकृत मत व्यक्त केलेले नमूद आहे! िकेडो हस्त्रयािंी सलगी असलेल्ह्या डॉ. वॉडन याने 
एका िहसद्ध वृत्तपत्िहतहनधीला आपला अन भव म्हिून साहंगतला आहे. ''दे रीअली एजंॉय इट्, यू नो! हद गलन  
एंजॉय हद सेन्स ऑफ व्हायोलेिन.'' (त्यानंा त्यात आनंदच वाटतो! हस्त्रयानंा बलात्काराच्या अन भवात आनंदच 
वाटतो.) 

 
म ख्य मंहत्महाियाचें उद् गार आहि क िहसद्ध डॉ. वॉडन याचें उ गार हे जर आजच्या प रुर्षवगाच्या 

अंतरंगाचे अल्ह्पािंानेही हनदिनक असतील तर, हस्त्रयानंी स्वसरंक्षिाच्या तरत दीला िक्य तेवढ्या लवकर 
लागाव ेहे बरे! 

 
महाराष्ट्र टाइम्स, रहववार प रविी, 

१३ एहिल १९८०; प.ृ २. 
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३८ 
 

सपत्नीकांच्या णितीय णववाहाचे अणभनंदन 
 
अलीकडे झालेले स हिहक्षताचें हितीय संबधं मला हनरे्षधाहन म ळीच वाटत नाहीत. आपल्ह्या सध्याच्या 

समाजातील प ष्ट्कळिा िथम हववाहाहूंन मला ते अहधक अहभनंदनीय वाटतात. मी बह पत्नीकत्वास मान्यता देतो 
असे मात् नाही. वैवाहहक हनयमाचं्या दृष्टीने आजच्या सवन धमांत हिस्ती धमन अहधक श्रेष्ठ आहे असे माझे मत 
आहे. 

 
लहदू धमाचा हनरे्षध न करता हितीय हववाहाचा हनरे्षध करिारे लोक अिा घटनाचंा हवचार करण्यास 

अपात् तरी असले पाहहजेत लकवा ढोंगी तरी असले पाहहजेत. 
 
एकहनष्ठेचे बंधन िीहतहववाहातंच इष्ट आहे व िीहतहववाहातंच िक्य आहे. अथात् अिा हववाहातं ते बंधन 

बाय धमाचे न होता स्वयंस्फूतन मनोधमाचे असेल. आज जे हितीय हववाह करीत आहेत त्यानंी अिा कोित्याच-
म्हिजे िेमासारख्या-पहवत् बंधनाचें उल्लंघन केलेले नाही. कारि त्याचें पहहले हववाह िीहतहववाह नव्हते आहि 
त्यानंी धमासारख्या बाय आहि अन्यस्थाहपत (द सऱ्यानंी लादलेल्ह्या) बधंनाचेही उल्लघंन केलेले नाही. कारि 
लहदू पती आपि अनेक भाया करिार नाही असे वचन म ळीच देत नाही. लहदू पती अलीकडे पाचपन्नास वर्षांत 
बह धा एकच पत्नी करीत असल्ह्यास आहि अंगवसे्त्रही पत्करीत नसल्ह्यास, हिस्ती वैवाहहक नीतींच्या संपकाने 
त्याच्यात झालेली स धारिा, त्याचिमािे सापंहत्तक व िारीहरक ऱ्हास हीच त्यास कारिे होत. 

 
ज्या हववाहहवधीिमािे आपि हववाह करीत आहो त्या हवधीत अनेक भाया करण्यास पूिन म भा आहे हे 

लहदू स्त्री जािनू असते. बह तेक पतींच्या सितननाम ळे अलीकडे हतला या गोष्टींचे हवस्मरि पडत असल्ह्यास, 
बोभाटलेल्ह्या हितीय हववाहानंी हतला जागी करण्याचे महत्त्वाचे कायन केले आहे ही फार चागंली गोष्ट आहे. 

 
पूवी असे हववाह िकेडो होत; आजही अिहसद्ध लोकातं हकती होतात याची चौकिी करण्याची गरज 

हनरे्षधवाल्ह्यासं वाटत नाही इतकेच. तरी पूवीपासून चालू असलेली, धमास मान्य पि माि सकीस अमान्य अिी 
गोष्टच अलीकडील स हिहक्षत प ढे चालवीत आहेत असे मात् नव्हे. 

 
पूवीच्या 'दोन बायकाचं्या दादल्ह्या'हून अलीकडे ज्याचं्या हववाहाबद्दल वतनमानपत्ातं टीका झाली अिा 

मंडळींत सद्सहिवकेब द्धी व माि सकी अहधक हनःसंिय आहे असे थोडा हनकोप हवचार केल्ह्यास हदसून येईल. 
यापंकैी एकानेही इस्टेटीवर डोळा ठेवनू हितीय हववाह केलेला नाही (पूवी हे कारि िभावी ठरे); एकानेही 
संततीवर नजर ठेवनू द सरी बायको केली नाही (हितीय हववाह करिारे प रुर्ष संततीदेखील संपत्तीला राखि 
म्हिूनच महत्त्वाची समजत हे लक्षात घेता); याही दृष्टीने अलीकडचे हितीय सबंंध अहधकच उच्च भहूमकेवर 
आहेत हे हदसेल. िवेटची पि सवांत महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे अलीकडचे बह तेक हितीय हववाह िेमाखातर 
झालेले आहेत हे त्या हववाहावर आग पाखडिारानंीच कबूल केले आहे. अथात् याही दृष्टीने हे हववाह पूवीच्या 
हपढीतील हितीय हववाहाहूंनच नव्हे, तर त्या त्या व्यक्तींच्या िथम हववाहाहूंनही अहधक नैहतक ठरतात. 
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यापंकैी एकाही पतीने िथम पत्नीची हवटंबना लकवा बेजबाबदार हयगय केल्ह्याचा बोभाटा नाही. पूवीचे 
नवरे पहहल्ह्या बायकोने 'नावडती' या भहूमकेवर घरात राहाव ेअिी अपेक्षा करीत. तिी ती न राहहल्ह्यास, वाटेल 
तर आहि हमळालेच तर हतने माहेरचे अन्न खाव े अिी अपेक्षा करीत. हल्लीच्या एकाही हितीय हववाहातून 
पोटगीचा खटला उ भवलेला नाही. िथम पत्नीस नवऱ्याच्या अनेकपत्नीत्वाम ळे घटस्फोट मागण्याचा हक्क 
लहदू धमाने ठेवला असता तर यातंील एकाही पतीने घटस्फोट देण्यास खळखळ केली असती असे मला वाटत 
नाही. पहहला हववाह िीहतहववाह नाही आहि घटस्फोट घ्यायचा म्हटले तरी घेता येत नाही, अिा च्स्थतीत हर्ष-े
फडके-हकलोस्कर यासंारखे लोक जे करीत आहेत त्याहून अहधक समंजस वतनन कोिते ते हनरे्षधवाल्ह्यासं 
सागंता येिार नाही. 

 
अिा िकारे नवीन िेमाकहरता हितीय हववाह करिारा लहदू पतीदेखील पूवीच्या हपढीहून अहधक उच्च 

भहूमकेवर आहे. मग ज्याला पहहल्ह्या बायकोस स खी करण्यात-अनेक वर्ष ेियत्न आहि त्याग करूनही-अपयि 
आले आहे अिा पतीला बजेबाबदारपिे लनदिारे लोक तर अहधकच मूढ आहेत. स हिहक्षताचं्या हितीय 
हववाहाचा हनरे्षध करण्याची अडािी आहि बजेबाबदार पद्धत ज्या हववाहापासून स रू झाली तो कवी यिवतं 
याचंा हववाह माझ्या माहहतीिमािे आहि त्याचं्या इतर अनेक हविान् हमत्ाचं्या जाहीर हनवदेनािमािे या सदरात 
पडतो. माझे हमत् कवी यिवतं हे एक कतनव्यहनष्ठ व सोिीक पती होते. त्याचं्या सोिीकपिातून काहीच हनष्ट्पन्न 
होत नाही, िथम पत्नीला स खी करिे वा हतजपासून स ख हमळहविे अिक्य आहे असे अनेक वर्ष े हदसून 
आल्ह्यावर त्यानंी हितीय हववाह केला. हितीय हववाह त्यानंी िेमात सापडून न करता ज न्या पद्धतीिमािे वधू-
संिोधन करून केला. तरीही त्याचं्यावर 'नवीन स्त्रीच्या पािात सापडून ज नीचा संसार मोडिारे' अिी टीका 
हनरे्षधवाल्ह्यानंी केलीच! यावरून हे हनरे्षध हकती अडािीपिाचे आहेत हे हदसून येईल. 

 
हनरे्षधवाल्ह्याचंा ढोंगीपिा आिखी एका गोष्टीत हदसून येईल. जे जीिन धमाला कवडीची लकमत देत 

नाहीत व जे पहहली बायको हजवतं असून हववाह करीत आहेत त्याचंा हववाह लावनू दहक्षिा उपटिाऱ्या 
धमनमातंडाचंा हनरे्षध हे लोक करीत नाहीत, एकपत्नीव्रताचा कायदा करायचा म्हटल्ह्यास हेच ज नाट लोक 
िथम आडव े येतील. यावरून त्यासं हितीय हववाहाचंी चीड नसून, िेमिून्य हववाहावर िेमय क्त हववाह 
उघडउघड मात करीत आहे त्याची चीड आहे असे वाटते. हे ज नाट लोक हितीय हववाहाचा आपि हनरे्षध 
करीत आहो असे भासवतात; पि ते त्या हववाहातील सपत्नीकत्वापेक्षा 'सिेमत्वा' वरच खरे हचडलेले असतात. 
िक्य असते तर त्यानंी ित्येक िेमहववाहाचा आहि ित्येक िौढ हववाहाचा हनरे्षध केला असता. आजवर या 
पक्षाने तेच केले. आज या बाबतीत हमळेनासा झालेला लोकमताचा पालठबा ते आज सपत्नीकत्वाच्या मागे लपून 
हमळवीत आहेत. 

 
याचें हे ढोंग उघडकीस आिण्याचा मागन म्हिजे एकपत्नीत्वाचा कायदा! एकपत्नीव्रताचा कायदा 

करावयाचा म्हटल्ह्यास हेच लोक त्याच्याहवरुद्ध जातील! कारि संततीकहरता, संपत्तीकहरता-लकबह ना केवळ 
उपभोगाकहरताही हितीय हववाह करण्याचा हक्क ित्येक प रुर्षास आहे ही ित्येक सनातनी लहदूची अभेद्य श्रद्धा 
आहे. त्याचं्यातील जे अगदी थोडे धमनिास्त्रज्ञ आहि िामाहिक आहेत ते या हनरे्षधाच्या ढोंगात सामील नाहीत. 
भाष्ट्यकार अहहतार्गनी राजवाडे, पंहडत गो. म. जोिी याजंसारख्या अहधकारी हविानानंी हनरे्षधकाचं्या तोंडासं 
पाने प सली आहेत असे मी खात्ीलायक माहहतीवरून सागंतो. 
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हकत्येक प रोगामी वृत्तपते् गफलतीने या हनरे्षधात सामील झाली आहेत. 'हवहवधवृत्ता'सारखी पते् 

िामाहिक आहेत. उद्या एकपत्नीव्रताचा कायदा करायचा म्हटल्ह्यास ही पते् हनहिंत पालठबा देतील हीच त्याचं्या 
िामाहिकपिाची कसोटी होय. पि समाजात आज इष्ट हववाहपद्धती रूढ आहे असे समजून चालण्याची चकू 
त्याचं्या हातून होत आहे. ज नी हववाहपद्धती स धारलेली नाही हे जर त्यासं मान्य असेल आहि तीतून बाहेर 
पडण्यास घटस्फोट अच्स्तत्वात नाही हेही जर ते जाितात, तर त्यानंी एखाद्या द दैवी िथम पत्नीच्या द दनिमे ळे 
भावनावि होऊन या िश्नावर हलहहिे त्याचं्या प रोगामी भहूमकेस धरून नाही. त्यानंी भावनावि होऊ नये अिी 
त्याचं्या चाहत्याचंी अपेक्षा आहे. 

 
म ख्य गोष्ट म्हिजे पहहली बायको असता द सरी बायको करिे कायद्याने मना व्हावयास हव.े पहहला 

नवरा असता द सऱ्यािी हववाह करिाऱ्या स्त्रीचा हववाह ज्यािमामे कायद्याने हववाहच ठरत नाही, त्याचिमािे 
सपत्नीकाचा हववाहच बेकायदा ठरला पाहहजे. तो हववाह लाविाऱ्या प रोहहतावर फौजदारी खटला करता 
यावयास हवा. पि असा कायदा केवळ सभेप रता लकवा काव्य रंगहवण्याप रता करावयाचा नसल्ह्यास त्या 
कायद्याची अपहरहायन अिी द सरी बाजू पत्करली पाहहजे. ती बाजू म्हिजे वधू-वरसंमत हववाह आहि समजंस 
घटस्फोट.  

 
हिस्ती धमनहनयमातं घटस्फोट आहे. लहदंूच्याही अनेक जातींत घटस्फोट आहे. लहदंूतील खालच्या 

जाती वरच्या जातींचे अन करि करण्यात मोठेपिा मानीत असल्ह्याने त्याचं्यातील घटस्फोटही अनेकदा असून 
नसल्ह्यासारखाच होतो. 

 
ज्या समाजातील हववाह सज्ञान वधू-वर स्वतः ठरवीत नाहीत व ज्या समाजात पती लकवा पत्नी 

िरीरतःच हववाहास अयोर्गय असली तरी सोडता येत नाही, त्या समाजातील हितीय हववाहाचंा हनरे्षध करिे 
म्हिजे व्यहभचारास राजमान्यता देिे होय. ही मान्यता अलीकडेच हिक्षिाम ळे कमी झालेली होती ती हफरून 
चालू करिे योर्गय नव्हे. 

 
िारीहरक अपात्ता, व्यसनाधीनता, मानहसक हवकृती आहि द ष्टपिा याजंपासूनही आजच्या हववाहहत 

पतीस अगर पत्नीस घटस्फोटाच्या मागाने आपली स टका करून घेता येत नाही. स धारलेल्ह्या व िौढिज्ञ 
समाजात तर मानहसक हवरोधाम ळेही घटस्फोट हमळिे मजूंर होईल. आजच्या रहियात तिी व्यवस्था आहे. या 
स धारलेल्ह्या हववाहव्यवस्थेत आज हनरे्षहधले जािारे स हिहक्षत हितीय वर मान्यत खास देतील, आहि म्हिूनच 
या व्यवस्थेच्या अभावी जीिन हववाह-पद्धतीतून बाहेर पडण्याचा कोिताही कायदेिीर मागन त्यानंी पत्करल्ह्यास 
त्यासं दोर्ष देता येिार नाही. 

 
िवेटी या िश्नाची एकच बाजू उरते. ती बाजू थोडी करुि आहि उदासवािी अिीच आहे. ती म्हिजे 

हनरे्षधाच्या गोंगाटात सामील नसलेल्ह्या आहि असहायपिे आपले द ःख भोगिाऱ्या आपल्ह्या भहगनींची. त्याचें 
म्हििे ऐकू येिार नाही; पि हनरे्षधवाल्ह्या सनातन्यासं समाजाचे आधार लकवा स्वतःचे हहतलचतक 
समजण्याइतक्या त्या भ्ाहंतष्टही खास नसिार. कारि व्यासपीठावर हातवारे करिाऱ्या हस्त्रयाचं्या मानाने त्यासं 
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कट  वास्तवतेची जािीव अहधक आहे. अिा हस्त्रयानंा उपदेि करण्याचे धाष्ट्ट्यन करिे खरोखर गैर आहे. तथाहप, 
त्याचं्यावरील आपत्ती कमी लेखण्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर हतचे हनदान करण्यास मदत म्हिून दोन िब्द सागंिे 
जरूर आहे. त्याचं्यावरील आपत्तींस त्याचें पती हे कारि नसून केवळ हनहमत्तमात् होत. त्याचं्यावरील आपत्तींस 
कारि ज ना धमन व तो जसाच्या तसा लकबह ना अहधक गहलच्ि च्स्थतीत हटकहवण्याचा चंग बाधंिारा ज ना 
समाज होय. या अन्यायसंरक्षक मंडळींतच हनरे्षधवालेही उभे आहेत-नव्हे, त्याचें ते आधार आहेत हे हस्त्रयानंी 
हवसरू नये. या हस्त्रयावंरील अन्यायाची हनराकृती करता येिे द रापास्त आहे. पि भावी हपढ्यावंरील-हववाहहत 
हस्त्रयावंरील, हववाहहत प रुर्षावंरीलही-अन्याय टाळावयाचे म्हटल्ह्यास हववाहव्यवस्थेत बदल करिे हा एकच 
मागन आहे. हा बदल करायचा घाट घातल्ह्यास त्याचें आजचे ढोंगी कैवारीच आडव ेयेतील आहि ज्याचं्यावर क्र द्ध 
होण्यास आज त्यासं कारि आहे ते हितीय हववाह करिारे पतीच मदत करतील असे त्यानंी हनहिंत समजाव े
आहि पतीवरील राग (काही असलाच तर) ज न्याच समाजावर काढावा. 

 
ज्या हववाहहवधीचा त म्ही आश्रय केलात (लकवा त मच्या माताहपतरानंी त म्हासं तो करावयास लावला) 

त्या हववाहहवधीत एकाच नव्हे, तर अनेक सवतींची सोय आहे हे त म्हासं त मच्या माताहपतरानंी साहंगतले नाही; 
पि पहरच्स्थतीने आज साहंगतले ते त मच्या इतर भहगनींना सागंा आहि लहदू हववाहपद्धतीत बदल घडवनू आिा. 
जोपयंत तो बदल घडून आला नाही तोवर लहदू पद्धतीने हववाह लावण्यास कोिाही स्त्रीने अगर प रुर्षाने तयार 
होऊ नये अिी घोर्षिा करा. 

 
ज न्या हववाहपद्धतीत फक्त हस्त्रयाचंीच क चंबिा आहे असे नव्हे. एखाद्या स्त्रीने प रुर्षास 'नको जन्म' 

करावयाचे म्हटल्ह्यास त्यालाही हतजपासून स टका नाहीच! म्हिनू हा िश्न स्त्री हवरुद्ध प रुर्ष असा आहे असेही 
समजू नका. आहि सरतेिवेटी िक्य तर आहि त म्हासं पसंत असले तर, सवत समोर असताही संसार मोडू 
नका. ढोंगी सनातनी आपली ईश्वरदत्त लिगे मोडून स धारकातं हिरू पाहात आहेत. पि जर ते खरे सनातनी 
असतील तर, त्यासं त म्हाला ''क रु सखीवृलत्त सपत्नीजने!'' (म्हिजे सवतीिी महैत्िीिमािे वाग!) हा 
काहलदासोक्त उपदेिच करावा लागेल. पि त म्ही मात् िक्य तर ज न्यातील हा भाग पत्करून संसार चालू करा 
आहि नव्यातील हववाहस धारिेची चळवळ हाती घेऊन भावी पत्नींवरील आपत्ती नाहीिी करा. 

 
त म्ही हववाहस धारिेची (म्हिजेच एकपत्नीत्वाच्या आहि घटस्फोटाच्या कायद्याची) चळवळ हाती 

घेतल्ह्यास त म्हालंा आजच्या त मच्या हनरे्षधवाल्ह्या कैवाऱ्याचंी मदत हमळो लकवा न हमळो, त म्हालंा त मच्या स हवद्य 
पतीची मदत खास हमळेल; आहि त मच्या नव्या सवतीचीही मदत हमळेल. कारि ते प रुर्ष व त्या हस्त्रया स धारक 
आहेत. त्यानंी नकळत त म्हालंा द ःख हदले असले तरी समाजाचे द ःख ओळखिारे तेच आहेत. 

 
हकलोस्कर, 

सप्टेंबर १९४३, पृ. ७९-८१. 
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३९ 
 

सपत्नीकांचे णितीय णववाह आणि आगरकरी सुधारक 
 
लहद स्थानात स्वतंत् हवचारी मािसे इतर देिाहूंन कमी झाली असे मला वाटत नाही. पि अिी मािसे 

व त्याचें हवचार याचंी वासलात लावण्याचे पद्धतिीर तंत् लहद स्तानात हजतके तयार आहे हततके अन्यत् असेल 
की नाही याची िकंाच आहे. एखादा क्रांहतकारक प रुर्ष हनमाि होताच त्याला संत, पीर नाही तर अवतार 
बनवनू मोकळे व्हायचे आहि त्याच्या हवचारातंील एखादद सराच सोयीस्कर हवचार हवपयनस्त स्वरूपात उचलून 
त्याचे िब्दिामाण्य माजवायचे, हेच ते स िहतहष्ठत तंत्. असे केल्ह्याने द हेरी सोय होते. क्राहंतकारकांची संत 
म्हिून पूजा केली की त्याचं्या चहरत्ाचे अन करि करण्याची जबाबदारी टळते आहि त्याचं्या एखादद सऱ्या 
वचनाचे स्तोम माजहवले की स्वतः स्वतंत् हवचार करण्याची ब्याद टळते! महाराष्ट्रात इंग्रजी अंमलानंतर ज्यानंी 
समाज-स धारिेची पताका हाती घेतली, ते सवनच मोठे क्राहंतकारक होते असे मला म्हिायचे नाही. पि 
त्याचं्याही चहरत्ातूंन आहि हिकवि कीतून आमच्या वाचाळ स हिहक्षतानंी जर काही उचलले असेल तर चार-
दोन हवभहूतपूजा आहि चार-दोन अव्यवच्स्थत घोकीव अधनहिस्ती स धारिा-तत्त्व!े रानड्याचंा िताब्दी महोत्सव 
करिे, आगरकर, केिवस तानंा क्राहंतकारक म्हिनू गौरहविे आहि त्याचं्या स धारिा-तत्त्वाचंी अधीम धी संथा 
पाठ म्हििारासं हवरोध करील त्याला स धारिाहवरोधी ठरहविे, एवढाच आजच्या वाचाळ स हिहक्षताचंा 
स धारिावाद होय! 

 
अवाचीन महाराष्ट्रात समाजस धारिेचे पाच अंक झाले असे स्थूलमानाने म्हिता येईल. पहहला 

लोकहहतवादींचा, द सरा रानड्याचंा, हतसरा आगरकराचंा, चौथा सावरकर, केतकराचंा; आहि पाचवा 
आजच्या माक्सनवादी हपढीचा. पैकी लोकहहतवादी आहि केतकर याचें लहदू समाजाचे व संस्थाचें अवलोकन 
अहधक सूक्ष्म होते. त्याम ळे त्याचंा हजवतं स धारिावाद सवनसाधारि स हिहक्षतासं गोंधळात पाडतो. उलट 
हिस्ती समाज लकवा हमल्ल स्पेन्सरादी तत्त्ववतेे्त यावंर आधारलेला स धारिावाद पदवीखातर प स्तके वाचिाऱ्या 
आध हनक स हिहक्षतासं अहधक स गम वाटतो. अद्यापही लेख हलहहिारे अगर व्याख्याने देिारे बह तेक स हिहक्षत 
रानडे, आगरकराचं्या पलीकडे गेले नाहीत याचे कारि हेच. 

 
या ज न्या व प स्तकी स धारकानंाच मी सकें्षपाकहरता 'आगरकरी स धारक' हे नाव हदले आहे. अथात् 

आगरकराचं्या चहरत्ाचा व हवचाराचंा केवळ अधाम धा भाग या मंडळींनी उचललेला असतो. एखाद्या मन ष्ट्याने 
जाहतभेद, बह पत्नीकत्व, वगैरे अहनष्ट रूढी नाहीिा करण्याचा काही वगेळा उपाय स चहवताच हे प स्तकी 
स धारक गोंधळून जातात. वास्तहवक केतकराचें समाजावलोकन व िास्त्राध्ययन, रानडे, आगरकराचं्या मानाने 
हकतीतरी श्रेष्ठ ितीचे होते. परंत  आमच्या स हिहक्षत मंडळींस रानडे, अगरकराचं्यापेक्षा हभन्न असा स धारिावाद 
असू िकेल ही कल्ह्पनाच झेपण्यासारखी नव्हती! अथात् या प स्तकी स धारकाचं्या दृष्टीने केतकर हवहक्षप्त ठरले व 
लोकहहतवादींबद्दल तर बह तेकानंा हचपळूिकराचं्या उथळ लेखापलीकडे माहहतीच नसते. अिा च्स्थतीत 
हववकेानंदासंारख्या परिातंस्थ ध्येयवादी स धारकाचे हवचार पचनी पडिे तर या प स्तकी मंडळींच्या बाबतीत 
सवनथा अिक्य होते. गाधंी तर बोलून चालून अन्तःिेरिावादी! मग आमच्या या पाठ्यप स्तकातंगनत ब हद्धवाद्यासं 
ते धमनभोळे वाटिे अपहरहायन आहे. 
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आज चचात्मक खािात लकवा लेखनात सामाहजक िश्नाचंा थोड्या वगेळ्या रीतीने हवचार करू 

पाहिाऱ्याचं्या वाटेत या ज नाट प स्तकी स धारिावादाचा मोठा अडथळा आहे. या प स्तकी आहि संक हचत 
वृत्तीचा ित्यय सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहाबाबत जे हलखाि अलीकडे िहसद्ध झाले आहे त्यात स्पष्टपिे येतो. 
अलीकडे काही िहसद्ध व्यक्तींनी हितीय पत्नीचा अंगीकार करताच हजकडे हतकडे हनरे्षधाचा कल्लोळ उठला. 
इतकेच नव्हे तर महाहिवरात्ी हदविी उपास न करिारा लकवा हिवालयात न जािारा जसा लहद मात्ाच्या 
क तूहलाचा व अनादराचा हवर्षय होतो तसा या बाबतीत हनरे्षधाक्षर न उच्चारिारा हा, ित्येक स हिहक्षताच्या 
कटाक्षाचा हवर्षय होऊ लागला. या हनरे्षधाच्या क ं भमेळ्यात सनातनी आहि स धारक दोघेही भाहवकपिे सामील 
झालेले पाहून आहि कायदेिीर सरंक्षिाऐवजी हनरे्षधाच्या नाटकावरच अहधक हभस्त आहे हे पाहून या सवन 
िकारातं ब हद्धवादाचा क ठेच मागमूस नाही असे वाटल्ह्यास आिंयन नाही. 

 
मलाही तसेच वाटल्ह्याम ळे मी 'हकलोस्कर' माहसकाच्यािारे काही िश्न उपच्स्थत केले होते. (१) 

सनातनी मंडळींस बह पत्नीकत्वाचा हनरे्षध करता येईल काय? (२) हनरे्षधहवर्षय झालेल्ह्या हितीय हववाहास 
बह पत्नीकत्व म्हिता येईल काय? (३) कायदा करण्यात अंगचोरपिा दाखहविारानंी केलेला हनरे्षध िामाहिक 
आहे काय? (४) सवनसाधारि व्यावहाहरक िरीरसबंंधाहून (marriage of convenience or convention हून) 
हे नवीन हववाह अहभनंदनीय नाहीत काय? 

 
सामाहजक हवर्षयावरील लेखनात स स्त हवचारानंा लडवचिारी व सूत्मय लेखनपद्धती काही दृष्टींनी 

अहधक उपय क्त असते. मी अिाच लेखनपद्धतीचा उपयोग ''सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहाचे अहभनंदन'' या 
लेखात केला होता. त्याचा अपेहक्षत पहरिाम म्हिजे सदर लेखावर 'यिवतं', 'स्त्री', 'भहगनी', 'महाराष्ट्र' वगैरे 
माहसकातूंन टीकाचंा भहडमार झाला. या सवन टीका मी बह पत्नीकत्वाचे मंडन करीत आहे असे गृहीत धरून 
झाल्ह्या हे सागंिे नकोच. आहि माझ्या लेखाचा फक्त मथळाच डोक्यात हिरल्ह्यास तसा अथन काढिे अिक्यही 
नाही! आहि लेखातील हवचार धोपटमागी स धारिेस धरून नसल्ह्याने लेख वाचूनही तो ग्रह आगरकरी 
स धारकाचं्या डोक्यात कायम राहहल्ह्यास आिंयन नाही. 

 
अिा धोपटमागी अनाकलनाचे ठळक उदाहरि म्हिजे 'स्त्री' माहसकाच्या हदवाळी अंकात माझ्या 

लेखावर आलेली टीका (लेहखका गीताबाई साने). काही हवहिष्ट पहरच्स्थतीत सपत्नीकानंी हितीय केल्ह्यास 
हरकत नाही हे मान्य करून लेहखका म्हिते, ''…हकलोस्कर, फडके इ. हववाह त्या सदरात येतात की नाही हे 
ठरहवण्याचे काम एखाद्या न्यायाधीिाचे आहे, लेखकाचें नाही.'' अथात् या श्रमपहरहाराबद्दल सवन लेखक सदर 
लेहखकेचे आभारच मानतील; पि या श्रमपहरहाराच्या ब डािी असलेले श्रमहवभागाचे तत्त्व मान्य करण्याइतके 
भोळसर न्यायाधीि मात् हमळिे कहठि! कारि हनरे्षध करण्याचा अहधकार हव्या त्या अज्ञ लेखकाचा आहि 
बेजबाबदार वक्त्याचा; पि िास्त्रहवहहतता ठरहवण्यास मात् न्यायाधीि हवा अिी लेहखकेची हवचारसरिी आहे. 
यिवतं, हकलोस्कर, फडके, हर्ष ेयाचंी उघड उघड नाव े घेऊन अनेक लेखकानंी व वक्त्यानंी त्याचंा अत्यंत 
बेजबाबदार िब्दातं हनरे्षध केला आहे. एका दैहनकाने तर यातील एका हववाहाचा उल्लेख करून हा 'हनव्वळ 
बदफैलीपिा' होय असे म्हटले होते. उलट माझा लेख थोडा सूक्ष्मपिे वाचल्ह्यास एखाद्या हितीय 
हववाहामागील पहरच्स्थती समजावनू न घेता हतचा हनरे्षध करीत स टण्याच्या िवृत्तीचाच त्यात हधक्कार केल्ह्याचे 
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हदसून येईल. परंत  सदर लेहखकेच्या मते असे बजेबाबदार हनरे्षध करण्याचा अहधकार लेखकानंा आहे, हे 
हववाह अहनहर्षद्ध ठरहवण्यास मात् न्यायाधीि पाहहजे. 

 
या िश्नाची द सरी बाजू सदर लेहखकेस अनाकलनीय होण्याचे आिखी एक कारि म्हिजे राष्ट्राचंी व 

व्यक्तींची बारीक माहहती आपल्ह्याखेरीज इतरासं उपलब्ध नाही ही हतची मनोरंजक समजूत! रहियातील 
घटस्फोटापासून तो एखाद्याची बायको बाहेर का हफरकत नाही तेथपयंत सवन नाजूक बाबींचा उल्लखे 
आपल्ह्याखेरीज कोिी केल्ह्यास, एक तर तो गप्पा मारीत असला पाहहजे, नाहीतर न्यायाधीिाच्या के्षत्ावर 
अहतक्रमि तरी करीत आहे असा सदर लेहखकेचा रोख हदसतो. घटस्फोटाच्या बाबतीत रहियाकडे बोट 
दाखहविारे लोक केवळ फॅिन म्हिून तो अंगहवके्षप करतात. रहियातील समाजव्यवस्था वगेळी आहे हे त्यास 
माहीत नसते असे सदर लेहखकेचे म्हििे आहे. या म्हिण्यास द सऱ्या एका भहगनीने 'स्त्री' मध्येच हदलेले उत्तर 
थोडे कडू असले तरी वाचण्यासारखे आहे. ती म्हिते- ''हे म्हििे हजतके सोपे हततकेच पोकळ, िौढीचे व 
अज्ञानाचे आहे. रहियानेच हा लर्गनाचा िश्न बऱ्याच समाधानकारक रीतीने सोडवला आहे.'' 

 
मला सदर लेहखकेस (गीता साने) एवढेच सागंावयाचे आहे की, रहियाहवर्षयीची अहधकृत माहहती 

काही लोक समजतात हततकी द लनभ नाही. आहि रहियाकडे बोट दाखहविारे लोक आपल्ह्या 
समाजव्यवस्थेतील चालू अराजकतेहून आहि हनजीवपिाहून रहियन समाजव्यवस्था अहधक स्वागताहन 
समजतात व म्हिूनच हतकडे बोट दाखहवतात. रहियाचे नाव घेण्याच्या फॅिनवरून आिखीही एक लहानिी 
गोष्ट सागंावीिी वाटते. अधनवट स धारकानंी माझ्या लेखावर तोंडी व लेखी हिव्याचंा वर्षाव केला तर, उलट 
हकत्येक कट्ट्या माक्सनवाद्यानंी (त रंुगातूनही) माझ्यािी मतैक्य असल्ह्याचे कळहवले! 

 
द सरी गोष्ट हवहिष्ट जोडप्याच्या खाजगी पहरच्स्थतीसंबधंी लेहखका सागंते, ''माझ्या एका वृद्ध हमत्ाची 

पत्नी वडेसर असल्ह्याने ते हतला घराबाहोर जाऊ देत नाहीत. त्याबाबत त्याचं्याबद्दल समाजाने अत्यंत अन दार 
उद् गार काढलेले आहेत.'' इत्यादी इत्यादी इतर जोडप्याचं्या संबधंीही अिा काही नाजूक गोष्टी असतील, 
समाज असाच अन दारपिा दाखवीत असेल व त्या अन दारपिाचा हनरे्षध करिे मजसारख्या एखाद्यास कतनव्य 
वाटेल याची मात् जािीव सदर लेहखकेस नाही. कहव यिवतं याचं्या पहहल्ह्या वैवाहहक जीवनासंबधंीचे काही 
उल्लेख मी अिा हवर्षयावर हलहहताना नाइलाजाने जाहीर रीतीने केले होते. प ण्यातील िहसद्ध साहहच्त्यकाचं्या 
सहीने अिाच िकारचा एक ख लासा त्याचं्या हितीय हववाहाच्या वळेी िहसद्ध झाला होता. तरी एखाद्या 
हववाहावर बजेाबदार टीका करताना त्याचा उल्लेख 'यिवतंी हववाह' म्हिून करिे ही गोष्ट मात् लेहखकेस 
हनरे्षधाहन वाटत नाही. लेहखकेच्या वृद्ध हमत्ाइंतकेच आमचे तरुि हमत् आम्हासं रक्षिीय वाटत असतील हे 
समजण्याइतकीही कल्ह्पना लेहखकेने दाखहवलेली नाही! 

 
माझ्या लेखावर टीका करिाऱ्या सवनच लेखकानंी माझ्या लेखाबद्दल सदर लेहखकेइतका च कीचा 

समज करून घेतला आहे असे नव्हे. तथाहप, या लेहखकेस आिखी एक-दोन ज नाट स धारिावादी जोडीदार 
आहेत. सदर वादात िविे करिाऱ्यापंैकी हकत्येक अद्याप कोित्या अवस्थेत आहेत हे पाहायचे असल्ह्यास 
'महाराष्ट्र' माहसकातील (नागपूरचे िहसद्ध हिसाप्ताहहक नव्हे, प ण्यात हनघिारे एक माहसक) 'सपत्नीकाचं्या 
हववाहाचे वाढते हवर्ष' हा लेख पहावा. लेखकाने इतरासंंबधंी केलेल्ह्या त च्ितेच्या उल्लखेावरून लेखक 
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नामाहंकत असावा असे हदसते (नाव रा. प . ि.ं पतके). पि प ढील वाक्स मनावंरून त्याचं्या हवचारसरिीबद्दल 
हजतपत बोध होईल हततकाच त्याचं्या नामाहंकतपिाबद्दलही होईल. लेखक म्हितो, ''… परंत  एकदा 
हववाहवदेीने बद्धपहरकर झाल्ह्यानंतर स्वतःच्या स्त्रीचे सवनस्व ल टून हतला हनकामी करून मग हतच्यावर बौहद्धक 
असमथनचा िाप मारून…'' इत्यादी इत्यादी. 

 
''बौहद्धक तहानेने त मचा िाि व्याक ळ होत असेल तर, त्याला द सऱ्या पत्नीचीच काय जरूर आहे? 

उत्तम ज्ञानी टीकाकार प रुर्ष हमत् हे काम करू िकिार नाही काय?''; ''स्त्री ही जर संतहत-उत्पादनास समथन 
नसेल तर, हववाहापूवी वैद्यकीय तपासिीचे अभावी परंत  नंतर हदसून येिाऱ्या अडचिीम ळे लकवा इतर 
अडचिीत मन ष्ट्याला हितीय हववाहाची मोकळीक िास्त्रानेही हदली आहे.'' (अथन?) इत्यादी इत्यादी. 
स भाहर्षतावंरून लेखकाच्या हवचाराचंी व अहभव्यक्तीची कल्ह्पना येईल! या लेखातील अथनिून्य भाग सोडल्ह्यास 
बाकी फारच थोडे उरते व जे उरते ते इतरानंी अहधक चागंले म्हटले आहे. हितीय हववाह करिारावंर व त्याचें 
समथनन करिारावंर टीका करिारातं कोिकोित्या िकारचे लोक आहेत हे या लेखकाच्या उद्धतृ 
उद् गारावंरून समजेल एवढेच! 

 
माझ्या लेखावर टीका करिाऱ्या इतर लेखकानंी इतकी हास्यास्पद हवधाने केली नसली तरी, हकत्येक 

िामाहिक गरैसमज मात् करून घेतले आहेत व त्याम ळे हकत्येक गैरलागू पि महत्त्वाचे आके्षप घेतले आहेत. 
'यिवतंी हववाह' या मथळ्याखाली 'यिवतं'मध्ये हलहहिाऱ्या लेहखकेने (नाव श्री. िभावती) बजेबाबदार 
हनरे्षधाच्या पायडं्याला िथम पायबंद घातल्ह्याबद्दल माझे अहभनंदन करून नंतर प रुर्षातंील संभोगवैहचत्रयाचा 
रोग असाध्य की साध्य याची चचा केली आहे. हस्त्रयाचंी एकहनष्ठा व मंदकामता प ष्ट्कळदा आर्मथक व सामाहजक 
कारिामं ळेच उ भवते याचीही जािीव सदर लेहखकेने दाखहवली आहे. हिवाय, प रुर्षािंमािे हस्त्रयाचेंही 
हववाहबाय संबधं होत असतील-त्या ते प रुर्षािमािे कबलू करीत नसतील एवढेच-हेही ध्वहनत केले आहे. पि 
'यिवतंी हववाह' हा अिा काम कतेवर इलाज नसून हववाहबंधन व नीहतबंधन लवहचक करिे हाच खरा इलाज 
होय असे स चहवले आहे. 

 
जे चार-पाच गाजलेले हववाह हनरे्षधाचे हवर्षय झालेले आहेत त्यातूंन संभोगवैहचत्रयाचा िश्न उपच्स्थत 

होतो असे मला वाटत नाही. प रुर्षानंा व हस्त्रयानंा दोघानंाही एकाहून अहधक व्यक्तींसंबधंी कामजागतृीचा अन भव 
येिे पूिन स्वाभाहवक आहे. पि स धारलेल्ह्या समाजव्यवस्थेत आपि अनेक िाथहमक िवृत्तींवर ख र्षीने हनयंत्ि 
घालतो, त्यािमािेच कामिवृत्तीलाही घालतो; हनदान तसे करण्याचे हववाहस्वरूप ख र्षीच्या कराराने कबलू 
करतो. संभोगवैहचत्रयाचा िश्न आध हनक हितीय हववाहातूंन उपच्स्थत होत नसून ज न्या श्रीमंती 
बह पत्नीकत्वातून उपच्स्थत होतो. 

 
'आज मथै नासंबधंी हस्त्रयातं आढळिारी व्यहक्तहनष्ठा' या म द्द्यावर श्री. िभावती यानंी केलेले हववचेन 

बह तेक अिस्त त, थोडेफार द बोध आहि अंितः तरी अमान्य होिारे असे आहे. लेहखकेच्या प ढील उ गाराचंा 
हनिनय वाचकानंीच करावा- ''हा स्त्रीस्वभाव लक्षात घेता, घटस्फोट हे सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहाम ळे होिारा 
अन्याय टाळण्याचे साधन नव्हे असेच मला वाटते. कारि साधारितः एकदा लैं हगक संबंध एका प रुर्षािी 
झाल्ह्यानंतर त्या भावना त्याच्याबाबत त्या स्त्रीच्या मनातून नाहीिा होिे कहठि वाटते आहि यदाकदाहचत् त्या 
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प रुर्षाबाबत त्या हततक्या उत्कटतेने न जािवल्ह्या तरी द सऱ्याच्या बाबतीत तर खासच उ भविार नाहीत. 
हिवाय, जो प रुर्ष पहहलीपेक्षा चागंल्ह्या अिा द सऱ्या स्त्रींच्या समागमाचा हव्यास धरतो व ती द सरी िेमपूवनक 
त्याचा स्वीकार करते त्या पतीकडून िथम पत्नीस लैं हगक दृष्ट्ट्या असमाधान वाटिे अिक्य असते, या दृष्टीने 
पतीला हतजपासून समाधान वाटत नसले तरी हतला त्याचा त्याग करिे जडि जािार.'' 

 
यात हस्त्रयाचं्या कामहवचारासंबंधी जे जे म्हटले आहे ते ते सवन सामान्यतः प रुर्षाचं्याहीसंबधंी म्हिता 

येण्यासारखे आहे, एवढेच मतभेदादाखल म्हिता येईल. घटस्फोट हा हितीय हववाहावरही तोडगा नव्हे की 
पतीच्या हववाहबाय हवलासावरही इलाज म्हिूनही मी स चहवला नव्हता. अिा पहरच्स्थतीत एखादीस घटस्फोट 
हवा असल्ह्यास ती हमळावा, संसारस खही नाही आहि घटस्फोटही नाही असे होऊ नये एवढेच माझे म्हििे 
होते. 

 
आध हनक हितीय हववाह हा ज न्या बह पत्नीकत्वासारखाच, असे समजिारासं मी अिी जािीव करून 

हदलेली होती की, त्यातंील हकत्येकासं िथमपत्नीम ळे हजिे अिक्य झालेले असिे असंभाव्य नाही व त्यातंील 
कोिीच ''एकाच वळेी दोन बायका'' पाहहजेत म्हििारे नाहीत. घटस्फोट रूढ असता तर त्यानंी तत्काल िथम 
पत्नीस म क्त केले असते. जनानखाना बाळगिाराचंी व आध हनकांची वृत्ती याबाबतीत हभन्न होय. 

 
सौ. ताराबाई क लकिी यानंी इतर लेखक-लेहखकािंमािेच हनरे्षहधलेल्ह्या सवन हववाहासं पतीच्या 

काम कतेखेरीज लकवा िेमवडेाखेरीज काहीच कारि असू िकिार नाही असे गृहीत धरण्याची चूक केलीच 
आहे. पि त्यानंी व रा. वसंत कानेटकर यानंी मला हवचारलेल्ह्या एका िश्नाचे उत्तर देिे जरूर आहे. तो िश्न 
म्हिजे हे सवन िेमहववाह होत असे मी कसे म्हितो. रा. वसंत कानेटकर यानंी तर माझ्या इतर हलखािातंील 
िेमहवर्षयक ध्येयवादाचा उल्लेख करून या सवन सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहानंा मी 'िेमहववाह' हे नाव 
हदल्ह्याबद्दल आिंयन व्यक्त केले आहे. सौ. ताराबाई क लकिी व रा. कानेटकर याचंा आके्षप िथमदिननी तरी 
साधार आहे हे कबूल केले पाहहजे. पि त्याला थोडा फार आधार हमळण्याचे कारि मी 'हकलोस्कर'मधील 
माझ्या पूवनपक्षात अवलंहबलेली सकें्षपपद्धतीच होय. ''अलीकडचे बह तेक हितीय हववाह हे िेमहववाह होत हे त्या 
हववाहावर आग पाखडिारानंीच कबलू केले आहे'' असे मी माझ्या पूवनपक्षात असे मी माझ्या पूवनपक्षात म्हटले 
आहे. अथात् हे हववाह िेमाम ळे झाले असले तरीही ते हनहर्षद्ध होत असे म्हििारासंच तेथे उत्तर हदले आहे. 
त्याम ळे ज्यानंा हे हववाह िेमहववाहच नव्हेत असे म्हिावयाचे आहे त्यानंा तेथील हववचेन अप रे वाटिे साहहजक 
आहे. 

 
परंत  ही मंडळीदेखील बऱ्याच गोष्टी गृहीत धरीत आहेत. स खी संसार आहि सद्ग िी बायको सोडून 

द सरीच्या नादी लागिारास िेमाचा अथन काय कळिार, अिी याचंी भहूमका आहे. तेच िथम हववाहात 
बायकोच्या दोर्षाम ळे द ःखी आहेत अिी त्यानंी क्षिभर कल्ह्पना करावी व मग त्यास हितीय हववाहात केवळ 
काम कता असते असे म्हिावसेे वाटिार नाही. पि ित्येक हितीय हववाहात केवळ काम कता असते असे 
म्हिावसेे वाटिार नाही. पि ित्येक हितीय हववाहात पत्नी हीच द ःखी आहि पीहडत असते असे गृहीत 
धरण्यास हनरे्षधकासं काही आधार नाही हे मला प नः प न्हा सागंिे जरूर वाटते. पि यातंील काही हववाह केवळ 
काम क आकर्षनिाम ळे झाले असे गृहीत धरले तरी, आजच्या समाजास त्याचेंसबंंधी एवढा आकाडंताडंव 
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करण्याचा अहधकार पोहोचतो असे वाटत नाही. आपल्ह्या रूढ कल्ह्पनाहंवरुद्ध हववाह करिारा हा, काम कता व 
परपीडन या दोन पापाचंा धनी आहे असे समजिे ही तकन दृष्ट्ट्या पहहली चूक हनरे्षधक करतात; व आज घरोघर 
होत असलेले हववाह काम कतेहून उच्च पायावर आधारलेले आहेत (लकबह ना िीहतहववाह आहेत! ) असे 
समजिे ही द सरी चूक करतात. िचहलत हववाहानंा पैसा आहि काम कता याचं्या हिवाय फारच थोडा पाया आहे 
हे ज्यानंा कळून आले आहे त्याचंी हितीय हववाहासबंधंी मने कळण्यास अहधक खोलात हिरावयास हव.े 
'स्त्री'मध्ये ''कायदा नसला तरी'' या मथळ्याखाली माझ्या लेखावर टीका करिारी लेहखका बनाड िॉचे 
'marriage is licenced prostitution' हे मत अहभमानाने उद्धतृ करील, पि त्यातून हनघिारे हनष्ट्कर्षन मात् 
ओळखिार नाही. 

 
या बाबतीतील माझी मूल्ह्यपरंपरा हनहिंत आहे व ती मी माझ्या 'राक्षसहववाह' या प स्तकात, तसेच 

'स्त्रीसंभोगाची मानहसक बाजू' (यिवतं हदवाळी अंक, १९४२) व 'माझी नैहतक मूल्ह्ये' (धन धारी, हदवाळी अकं, 
१९४३) यासंारख्या समाजिास्त्र व नीहतिास्त्रहवर्षयक लेखातं यापूवीही माडंली आहेत. ज्या स्त्रीबद्दल काम क 
आकर्षनक वाटले हतजिी पैसा, व्यावहाहरक फायदे वगैरेंकडे द लनक्ष करून हववाहबद्ध होिारे प रुर्ष हे पसैा आहि 
िजोत्पादन यावंर नजर ठेवनू डोळे झाकून कोिाही स्त्रीिी जन्म घालविाऱ्या प रुर्षाहूंन नैहतकदृष्ट्ट्या उच्चतर 
भहूमकेवर आहेत असे माझे मत आहे. ज्या प रुर्षासं पोट भरिे, द्रव्यसचंय करिे आहि 'one woman is as 
good as another'' या मोपॉसंॉंच्या नीतीने वागून हजच्याबद्दल िेमही नाही आहि काम क आकर्षनिही नाही अिा 
स्त्रीिी जन्म काढमे याहून उच्चतर जीवन माहीत नाही त्याचेंहून काम क आकर्षनिाकहरता हववाह करिारे श्रेष्ठ 
होत. पोटभरूपिा, रंगेलपिा व ध्येयवाहदत्व या क्रमाने असिारी माझी मूल्ह्यपरंपरा मी 'माझी नैहतक मूल्ह्ये' या 
'धन धारी' हदवाळी अंकातंील लेखात स्पष्ट केली आहेत. आजची रूढ नीती पोटभरूपिाच्या पलीकडे गेलेली 
नाही. रंगेलपिाखातर ती मोडिारा मन ष्ट्यही एका अथाने उच्चतर भहूमकेवरच असतो. 

 
या हनहतमूल्ह्याचं्या अन रोधानेच मी ''एकहनष्ठचेे बंधन िीहतहववाहातच इष्ट आहे व िीहतहववाहातच िक्य 

आहे'' असे म्हटले होते. या हवधानामागील मूल्ह्यपरंपरा तर राहोच, पि यातील िब्दाथनही ''कायदा नसला 
तरी'' च्या लेहखकेस कळला नाही. सदर लेहखका हवचारते- ''इतरानंी ठरहवलेल्ह्या म लीिी लर्गन करून 
आजन्म एकपत्नीहनष्ठ राहिाऱ्या हजारो मध्यमवगीयाचंी कृती अहनष्ट समजायची काय?'' नीहतिनू्य हववाहातं 
एकहनष्ठेचे 'बंधन' अहनष्ट असे मी म्हितो त्याचा अथन एकहनष्ठचेे 'पालन' अहनष्ट असा लेहखकेस वाटत आहे! 
िीहतिून्य हववाहातं कोिी आजन्म एकहनष्ठा पाळली तर मला काही म्हिायचे नाही. पि अिा हववाहातं जर 
कोिी ती सक्तीने लाव ूलागेल तर ते मी अहनष्ठ म्हिेन. पि जेथे िब्दयोजनेची सूक्ष्मता जािण्याची पात्ता नाही 
तेथे सामाहजक भावनातंील व रूढींतील सूक्ष्म ध्वनी ओळखण्याची पात्ता अपेहक्षिे व्यथन होय! येथे मी एवढेच 
स चहवतो की, केवळ द सरे लर्गन न करिे म्हिजे एकहनष्ठा असे समजण्याइतके स्थूल हवचार आज फार 
थोड्याचें राहहले आहेत. तसेच आजन्म एकत् राहिे व म लेबाळे हा िीतीचा नक्की प रावा मानिाऱ्या मंडळींनी 
स्वतःस प रोगामी म्हिवनू घेण्याकहरता आटापीटा करू नये हेच बरे! माझी हवचारसरिी सदर लेहखकेस 
कळण्याचा फारसा संभव नाही. तरी ज्यासं ती कळण्यासारखी आहे आहि आजवरच्या माझ्या हलखािाच्यािारे 
थोडीफार केलेली आहे त्याचं्याकरता मी प नः सागंतो की, परस्त्रीवर िेम नसिे हा स्वस्त्रीवरील िेमाचा नक्की 
आहि भरपूर प रावा असे समजिारापंैकी मी नाही. एखादा मन ष्ट्य चंचल नसेल, पि दगड लकवा पिू असेल! 
आहि यापंैकी कोिाच्या हनष्ठसे अहधक लकमत द्यावयाची हे हस्त्रयांना चागंले कळते! 
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गेले सहा-सात महहने अनेक जातींच्या अनेक स्त्री-प रुर्षानंी अनेक माहसकातूंन चालहवलेल्ह्या या 

वादात केवळ सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहासंबधंीचा हनकाल लागत आहे असे नव्हे, तर स धारकाचं्या दोन 
हपढ्याचंाही हनिनय होत आहे. रानडे, आगरकर स्वतः िामाहिक, प रोगामी व ब हद्धमान लोक होते. परंत  त्याचं्या 
दृष्टीहून अहधक सूक्ष्म आहि व्यापक समाजदृष्टी उपलब्ध असूनही त्याचं्या वळेच्या घोकीव तत्त्वापंलीकडे ज्याचंी 
दृष्टी जात नाही त्यासं नवीन हवचार आकलन होिे िक्य नाही. िॉ, इब्सेन, टॉल्ह्स्टॉय, रोलॉं वगैरेंची वचने पाठ 
म्हििारी मंडळीही चालू समाजमूल्ह्याच्या चक्राबाहेर पडलेली नसतात. सामाहजक न्याय, अन्यायाच्या गोष्टी 
करिारी व गोष्टी हलहहिारी मंडळीदेखील बाजार-गप्पा, अज्ञान व द राग्रह एवढ्या भाडंवलावरच इन्साफ 
करण्याची उमेद धरतात. 

 
आज हनयतकाहलक लेखन हवप ल वाढले आहे. अिा च्स्थतीत ित्येक मोठा मािूस सूक्ष्म हवचार 

करिाराच असेल असे नाही. पि हनदान आपल्ह्याखेरीज अन्य हवचारसरिी असू िकतील याची जािीव 
ठेवल्ह्याखेरीज हवचाराचंी वाढ तर राहोच पि हवचाराचंा हवहनमयही होिे कठीि. दर मेलने येिाऱ्या इंग्रजी 
प स्तकाचंी नाव े हवष्ट्ि  सहस्त्रनामािमािे घोकिारे लोकही हचपळूिकर, आगरकर, वामनराव याचं्या पलीकडे 
गेलेले नसल्ह्याचे आढळून येते. ज्याचें समाजपृथक्करि, इतकेच नव्हे तर जीवनमूल्ह्येच वगेळी आहेत असे काही 
हवचारवतं असू िकतील, याची जािीवच या धोपटमागी हवचारसरिीने नाहीिी झाली आहे. लोकहहतवादी, 
केतकर, राजवाडेिय यासंारख्या महाराष्ट्रीयाचं्या आहि हववकेानंद, िरचं्चद्र, रवींद्रनाथ, गाधंी याचं्यासारख्या 
परिातंीयाचं्या हवचाराचंा पहरिाम आपल्ह्याकडील प रोगामी म्हिहविाऱ्या लेखकावंरही झालेला हदसत नाही व 
ज न्या स धारकाचें जे चार-दोन हसद्धातं या मंडळींच्या तोंडी असतात त्याचें अपहरहायन अथन (implications) या 
मंडळींच्या गावीही नसतात. 

 
केतकरवादी असो, गाधंीवादी असो की माक्सनवादी असो-कोिीही आध हनक स धारिावादी 'िचहलत 

हववाह व िीहतहववाह एकच', 'आजचे हितीय हववाह व ज ने बह पत्नीकत्व एकच' असे म्हिण्याचा मखूनपिा 
करिार नाही. 

 
ज्यानंा परंपरा व पोटभरू वृत्ती याखेंरीज जीवनमूल्ह्ये माहीत नाहीत असे स धारक व ज्याचंी 

जीवनहवर्षयक मूल्ह्ये हनहिंत आहेत, इतकेच नव्हे तर अहभनव व उज्ज्वल आहेत असे क्राहंतवादी याचं्या हपढ्या 
तोडण्याची वळे आली आहे. जोपयंत या हपढ्या पृथक् ओळखल्ह्या जात नाहीत तोपयंत केतकर-मत म्हिजे 
फक्त हवहक्षप्तपिा समजिे, गाधंीवाद म्हिजे केवळ देवभोळेपिा मानिे आहि रहियाकडे बोट दाखहवताच 
केसेसेच होिे हे चालू रहिारच. 

 
समीक्षक, 'वादचचा', 

एहिल १९४४, पृ. १७-२०. 
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४० 
 

णवणवध णववाहांची आवश्यकता 
 
आज आपल्ह्या समाजात हववाह-स्वातंत्रय आहि हववाह-वैहचत्रय वाढत आहे अिा आपि कल्ह्पना करून 

घेतो. िीहतहववाह, वैहदक हववाह, रहजस्टर हववाह वगरेै हव्या त्या पद्धतीने आज आपि हववाह लाव ूिकतो. 
याम ळे हकत्येकासं मोठे समाधान वाटते, तर हकत्येकासं मोठे भय वाटते. त्यानंा वाटते आता हे हववाह-स्वातंत्रय 
जािार तरी कोित्या थराला? 

 
आमच्या काही हमत्ाचंी या बाबतीतील कल्ह्पना तर याहूनही सोईस्कर आहि स टस टीत आहे. 

''अमक्याच्या लर्गनात बँड, वाजंत्ी काही नव्हते'', ''तमकीच्या लर्गनात वर गाधंी टोपी घालून बोहल्ह्यावर उभा 
होता'', ''परवा एक लर्गन पाच रुपयातं झाले'' ''काल एका लर्गनात भटजींनी मंत् म्हिण्याऐवजी 
िधानमंडळातील एका नामदार िधानाचे भार्षि झाले'' यासंारख्या हकीगती हे लोक 'क्रातंी'च्या म्हिनू सागंत 
असतात. पि एवढ्यावरून आपल्ह्या हववाहहवर्षयक कल्ह्पनातं क्रातंी झाली असे म्हिता येईल काय, हा हवचार 
करण्यासारखा िश्न आहे. 

 
माझ्या मते आपल्ह्या हववाहहवर्षयक कल्ह्पनावंर ज न्या कल्ह्पनाचंा संपूिन पगडा आहे. हववाह हा एक 

िोभेचा समारंभ आहे. आपले ऐश्वयन आहि सामाहजक िहतष्ठा हमरवण्यास हववाहसमारंभासारखे फक्कड साधन 
नाही. हीच ती ज नी-प रािी कल्ह्पना होय. माझ्या या म्हिण्यावरून हकत्येकाचंी अिी कल्ह्पना होईल की, ही 
कल्ह्पना ित्यक्ष लर्गनसमारंभाच्या चारदोन हदवसापं रतीच असेल. ह ंडा ठरहविे, ह ंडा घेिे, घेतल्ह्यावर तो 
सर्गयासोयऱ्याचं्या कानातं फ गवनू सागंिे येथपासून तो ियोजने, हमरवि की, वगैरेपयंतच या श्रीमंतीच्या 
कल्ह्पनाचंा पगडा असेल. पि मी तर असे म्हिेन की, ज न्या लोकाचं्या दृष्टीने हा समारंभ चारदोन हदवसाचंा 
नसून सबधं जन्माचा असतो. बायकोच्यािारे नवरा आहि नवऱ्याच्यािारे बायको श्रीमंतीचे आहि स च्स्थतीचे 
िदिनन करण्याचा कायनक्रम जन्मभर चालू ठेवतात. आहि या ऐश्वयनकल्ह्पनेचा पहरिाम वधूवराचंी हनवड आहि 
हववाहानंतरची त्याचंी समाजातील वागिकू यावंर कायम होत राहतो. आहि याबाबतीत वरात काढून लर्गन 
करिारे ज ने लोक आहि व्याख्यान करून लर्गन करिारे नव ेलोक या दोघातं काडीचेही अंतर नाही. 

 
पि ज न्यानव्यासं सारखे लेखण्यात माझी एक चूक होत आहे. आहि त्या च कीम ळे ज न्या लोकावंर 

अन्याय घडत आहे. नवीन लोकांिमािे ज न्या लोकातं ''सोिल स्टेटस्''च्या कल्ह्पनेला िाधान्य असले, तरी 
वैयहक्तक सोईलाही त्यात प ष्ट्कळच वाव असे. म्हिजे एखादा हववाह जाहतभेदाचे हनयम आहि धार्ममक हवधीचे 
हनयम याचं्या आड येत नसल्ह्यास त्यात फालतू गोष्टींचा हवचार करावयास लागत नसे आहि त्या वळेी 'लोक 
हसतील की काय' या कल्ह्पनेची भीती आजच्या प रोगामी म्हिहविाऱ्या काळाहूनही कमी होती. एखादा श्रीमान् 
मन ष्ट्य-लकबह ना गरीबही मनात येताच आहि अन कूलता हदसताच हवी तेव्हा आहि हवी हततकी लर्गने करी. 
नाना फडिीस आहि सखारामबापू याचंा बरेच हदवस ध मसत असलेला तंटा सामोपचाराने हमटताच वयोवृद्ध 
सखारामबापूंना इतका हर्षन झाला की, त्यानंी साठीच्या घरात अष्टवर्षाकन्येिी आिखी एक हववाह उरकून 
घेतला. हा त्याचंा हतसरा हववाह होता की चौथा होता हे माझ्या लक्ष्यात नाही. 
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ही पहरच्स्थती हस्त्रयाचं्या दृष्टीने मोठीिी स खावह लकवा स धारलेली नसेल. पि एक पक्ष म्हिजे वरपक्ष 

तरी त्या काळी आजच्याहून अहधक म क्त आहि धीट असे. 
 
आजची आपली हववाहसंस्था मात् भीती, लोकलज्जा, धागधूग याचं्याच दडपिाने वाकून गेलेली आहे. 

स्थूलमानाने या भीतीचे दोन उगम असल्ह्याचे आढळून येईल. एक भीती इष्टहमत्ाचंी आहि द सरी भीती ख द्द 
वधूची अगर वराची. वधूची भीती म्हटल्ह्यास हकत्येकानंा आिंयन वाटेल. तथाहप, वधूच्या हनवडीत 
आकर्षनिाइतकाच भीतीचा भाग असतो. ती बेईमान अगर डोईजड झाल्ह्यास स ंदर अगर श्रीमतं असून तरी 
फायदा काय? आहि स ंदर अथवा हिय होण्यासारख्या वधूम ळेदेखील इष्टहमत्ाचंा राग होत असेल तर हतचा 
उपयोग काय? अिी द हेरी भीती आजच्या हनवडीचे हनयंत्ि करीत असते. आहि ज्यानंा आपि इष्टहमत्, 
वडीलधारी मािसे, वगैरे म्हितो त्याचं्यासंबधंीच्या भीतीचेही थोडे पृथक्करि करावयास हव.े आहि तसे 
केल्ह्यास ते सवन अखेर नोकरीवाल्ह्या समाजाच्या नोकरी लागण्याच्या भीतीपलीकडे काही नाही अथवा दहरद्री 
समाजाच्या, मोडकातोडका आधार गमावण्याच्या भीतीपलीकडे काही नाही असे आढळून येईल. बाबासाहेब 
रागावतील याचा अथन त्याचें हमत् तात्यासाहेब रागावतील असा असतो. आहि तात्यासाहेब रागावतील याचा 
अथन त्याचं्या वहिल्ह्याने आमच्या प रोगामी आहि बंडखोर नवरदेवाची टेंपररी खात्यातील नोकरी कायम 
होण्याचा संभव द रावतो एवढाच असतो. 

 
माझ्या एका िख्यात साहहच्त्यक हमत्ासमोर आम्हा दोघाचं्या हमत्ाच्या हितीय हववाहाच्या हवचारासंबधंी 

चचा चालली होती. नवीन झालेल्ह्या कायद्याचं्या अडचिींचा अथात् च मला बाऊ वाटत होता. तर उलट माझे 
िख्यात हमत् म्हिाले, ''कायद्याचा बाऊ आम्हालंा नाही वाटत! लर्गन करतील नाहीतर तसेच एकत् राहातील. 
त्याच्याबद्दल आम्ही त्याला दोर्ष देिार नाही-पि एक सागंतो त म्हालंा, हे त्याच्यासारख्याचें काम नव्हे!'' 

 
माझ्या हविान् हमत्ाच्या बोलण्याचे मला आिंयन वाटले. जर वधू-वर राजी असतील तर अमक्याचे ते 

काम नव्हे, याला अथन काय? त्यातून हववाहाचा हवचार करिारा माझा हमत् प रोगामी होता व त्याची वधूही 
स हिहक्षत हन िौढ होती. सपत्नीकाचं्या हितीय हववाहासबंंधी कायदा नसता तर ते हववाह करू िकले असते 
असे माझे म्हििे. ख लािादाखल मी काही हवचारताच माझे हविान् हमत् उसळून म्हिाले, ''अहो ज्याची िाप्ती 
िभंराच्या आत आहे आहि ज्याला केव्हा कोिाप ढे तोंड वेंगाडाव ेलागेल याचा नेम नाही तो म्हिे हिकलेल्ह्या 
आहि श्रीमतंाच्या म लीिी द सरे लर्गन करिार! त्याला जगाला ध डकावण्याची धमक लागते.'' 

 
मला या उद्गाराचे थोडे आिंयन वाटले. कारि याचा अथन हववाह-स्वातंत्रय हा प रोगाहमत्वाचा िश्न नसून 

श्रीमंतीचा िश्न आहे असा सरळ होत होता. ज ने लोक एकागंी का होईना पि जेवढे हववाह-स्वातंत्रय उपभोगीत 
होते तेवढेही नवीन लोक उपभोगीत नाहीत असा याचा अथन झाला. 

 
सामाहजक िहतष्ठेच्या कल्ह्पनातूंन हववाहससं्था म क्त करून खऱ्याख ऱ्या स खाची, हनदान सोईची व या 

संस्थेची गाठ घालून द्यायची म्हटल्ह्यास आपल्ह्या हववाहहवर्षयक कल्ह्पना बऱ्याच बदलल्ह्या पाहहजेत. 
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पूवी हववाहाचे आठ िकार होते असे आपि म्हितो. त्यातले उरले असे फार थोडे. हिवाय, काव्यात 
केवळ आदिन पहतपत्नींचे विनन करताना, पत्नी पतीला अनेक नात्यानंी घरधनीि, सल्लागार, मतै्ीि, आवडती 
हिष्ट्या, वगैरे नात्यानंी उपयोगी पडे असे विनन आपि करीत होतो. पि काव्यातील हे आदिन आहि रोकड्या 
व्यवहारातील 'िोभण्याची' कल्ह्पना या दोहोंचाही नव्या य गात फेरहवचार व्हावयास हवा. आज ज्या अनेक 
हेतंूनी लर्गने होतात त्याचंा या दृष्टीने हवचार करण्यासारखा आहे. ज्या हववाहात वडीलधाऱ्या मािसाचंी हौस 
भागेल असा हववाह; वधू-वरातं वैयहक्तक आकर्षनि असल्ह्याम ळे होिारा हववाह; हमळवत्या िौढ प रुर्षाची 
कौट ंहबक गरज म्हिून (केवळ लैं हगक गरज म्हिून नव्हे) होिारा हववाह; श्रीमंत, िहसद्ध व सामाहजक महत्त्व 
पावलेल्ह्या व्यक्तींची सामाहजक गरज (आहतथ्यहवर्षयक, समारंभहवर्षयक, इत्यादी) म्हिून होिारे हववाह; 
िहसद्धही नव्हेत आहि श्रीमतंही नव्हेत अिा मािसासं भासिाऱ्या आधाराच्या गरजेम ळे होिारे हववाह. एवढे 
आज होिाऱ्या हववाहातंही िकार असल्ह्याचे हदसून येईल. 

 
पि िकार एवढे असले तरी या सवांना मान्यता आहे असे नव्हे. वडील मािसाचंी हौस म्हिून लर्गन 

करिारा स हिहक्षत तरुि आपला िीहतहववाह झाला नाही म्हिून खट्टू असतो. िीहतहववाह करून बसलेला 
तरुि (अथात् त्याला मन असल्ह्यास) वडील मािसे द खावली गेली म्हिनू हखन्न होतो आहि वाळीत 
टाकल्ह्यासारखा वगेळा राहातो! ज्या नूतन हववाहाच्या अवस्थेत त्याला पत्नीइतकीच कौत काची गरज असते 
त्या अवस्थेत तो कौत काला पारखा होऊन बसतो! आहि हकत्येकदा त्याच्या 'नविसूत कातेंस' बाळंतहवडा 
करण्यास नसनखेरीज कोिीही उपलब्ध नसते. 

 
एखादा हमळवता आहि िहतहष्ठत मध्यमवयीन प रुर्ष आपल्ह्याच वयाच्या आहि दजाच्या िौढ क माहरकेिी 

लर्गन करतो. पि समारंभास जमा झालेल्ह्या आपे्तष्टाचं्या चेहऱ्यावर-लकबह ना स्वतः वधूवराचं्या चेहऱ्यावरही 
उत्सवाची मंगल िटा नसते. आहि याचेही कारि अद्याप आपल्ह्या अंतमननावरील त्या म ंडावळ्या बाधंलेल्ह्या 
लाजऱ्या अल्लड वधूची आहि 'मंगल मातल्ह्याम ळे' बेहोर्षपिे आनंद आहि मस्करी करिाऱ्या वऱ्हाड्याचंी 
िायाहचते् प सून गेलेली नाहीत हेच होय. आहि याप ढे मी हनदेहिलेल्ह्या दोन हववाह-िकारातं अथात् सामाहजक 
गरज म्हिनू अथवा वैयहक्तक आधार म्हिून केलेल्ह्या हववाहातं तर उत्सवापेक्षा उत्तरहक्रयेची काळी िायाच 
अहधक असल्ह्यास आिंयन नाही! आहि याम ळे ज्या हववाहानंा हरकत नाही त्या हववाहातंस द्धा आनंद नाही, अिी 
च्स्थती आढळून येईल. आहि याकहरताच आपि तोंडाने प रोगाहमत्वाची भार्षा बोलत असताही आपल्ह्या मनात 
ज्या ज न्या हववाहहचत्ाने घर केलेले असते ते हचत् प सून काढले पाहहजे. 

 
माझ्या या िब्दाचंा अथन मी ज न्या पद्धतीचा हववाह खिून काढावयास हनघालो आहे असाही काही लोक 

घेतल्ह्यावाचून राहिार नाहीत. पि मला त्यासं हे सागंावयाचे आहे की, येथे मला वैवाहहक स धारिेची 'केस' 
माडंावयाची नसून, वैवाहहक वैहचत्रयाची आवश्यकता िहतपादावयाची आहे. समाजातील जबाबदार स्त्री अगर 
प रुर्ष जी गोष्ट हवचारपूवनक करील ती गोष्ट करताना त्या व्यक्तीला अगर हतच्या आपे्तष्टानंा ओिाळल्ह्यासारखे 
वाटिे हे ग लामाचं्या अगर िूद्राचं्या मनोवृत्तीचे लक्षि होय. कोिता हववाह श्लाध्य आहि कोिता अश्लाध्य 
यावर या लेखात मला भर द्यावयाचा नाही, तर सवांनाच श्लाध्य वाटिाऱ्या हववाहातही केवळ अंतमननात 
चाललेल्ह्या त लनेम ळे वैग ण्य वाटिे या दौबनल्ह्याकडे मला लक्ष वधेावयाचे आहे. 
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पि याकहरता हववाहहवर्षयक कल्ह्पना बदलूनच चालिार नाहीत, तर हववाह हा िब्ददेखील बदलावा 
लागेल. कारि वगेवगेळ्या हववाहाचं्या बाबतीत एकच िब्द वापरल्ह्याम ळे हा गोंधळ उडत आहे असे हदसून 
येईल. 

 

आहि या दृष्टीने अष्टहवध हववाहािंमािे मला नवीन पंचहवध हववाह स चवावयाचे आहेत. 
 

(१) क लहववाह, (२) िीहतहववाह, (३) गृहहववाह, (४) आहतथ्यहववाह आहि (५) आधारहववाह. 
 

क लाच्या िहतष्ठेकहरता आहि वडीलधाऱ्या मािसाचंी हौस करण्याकहरता होिाऱ्या हववाहास 
'क लहववाह' म्हिाव े असे मला वाटते. स्त्रीप रुर्षानंी-मग ते तरुि असोत की पोक्त असोत, एकमेकासंबंंधी 
आकर्षनि वाटून केलेल्ह्या हववाहास 'िीहतहववाह' असे म्हिाव.े हवहिष्ट व्यक्तीहवर्षयी आकर्षनि वाटत नसूनही 
जाित्या स्त्रीने अगर प रुर्षाने घर थाटण्याकहरता केलेल्ह्या हववाहास 'गृहहववाह' म्हिाव.े हा जसा िेमाम ळे 
झालेला हववाह नसेल तसाच वडील मािसाचं्या अगर गिगोताच्या मनोरथािीत्यथन केलेला हववाहही नसेल. 
'आहतथ्यहववाह' आहि 'आधारहववाह' यातंील हेतू नावावरून स्पष्ट होतो. हे दोन हववाह ज न्या हववाहातून 
त्यातल्ह्या त्यात हभन्न असिार आहि याही हववाहाकडे ज न्या हौसेच्या आहि समारंभाच्या दृष्टीने पाहहल्ह्यास ते 
कधीच रुचिार नाहीत हे उघड आहे व मनावरील हे ज ने दडपि काढून टाकण्याकहरता त्याचें बाबतीत 
'हववाह' हा िब्द न वापरिेच उपय क्त होईल. पि या िब्दाची आपल्ह्या मनावर एवढी जबर पकड आहे की, 
'हववाह' म्हटला न जािारा कोिताही स्त्री-प रुर्षसंबधं आपि अनीतीत गिू! 

 

आहि द हेरी पेच उत्पन्न होतो तो येथेच. 'हववाह' िब्द सावनहत्क करावा तर अष्टवर्षाहववाहाच्या काळचे 
वरात, घास घालिे, नाव घेिे वगैरेंचे ज नाट हकटि अंतमननात नकळत गदी करते आहि 'हववाह' न म्हिाव ेतर 
आपल्ह्या सन्मान्य पूवनजािंमािे आपि दासी, उपपत्नी अगर रखेली बाळगण्याच्या राजमान्य संिदायाचे 
प नरुज्जीवन करीत आहोत की काय अिी िकंा आपल्ह्या मनात येते व म्हिून धार्ममक हवहधपूवनक केलेल्ह्या 
हववाहासच एकाहून अहधक नाव ेरूढ केल्ह्याहिवाय आपली ही एकसाची हववाहकल्ह्पना बदलिार नाही. 

 

महाराष्ट्रीय ब्राह्मिाहूंनही अहभमानी आहि सोवळे असे मलबारमधील नंब द्री ब्राह्मि हे अब्राह्मि अिा 
नायर स्त्रीिी लर्गन करतात. आहि तरीहह जात, िहतष्ठा अगर सोवळे यातंील एकासही पारखे होत नाहीत! 
आहि याला कारि म्हिजे या जाहतबाय हववाहास 'हववाह' न म्हिता 'संबंधम्' म्हिण्याची योजना त्यानंी 
करून ठेवली आहे! 

 

केवळ एकाच गोष्टीबद्दल दोन िब्द वापरल्ह्याने नंब द्री ब्राह्मिासंारख्या सोवळ्या ब्राह्मिाचं्या धमनभावना 
िाबूत राहातात. यावरून केवळ िब्दानेही बरीच क्रातंी होऊ िकते असे हदसून येईल. 

 

मी स चहवलेल्ह्या पाच हववाहापंैकी िवेटच्या दोन हववाहासं अन क्रमे 'आहतथ्यम्' आहि 'आधारम्' अिी 
नाव े हदल्ह्याने हववाहसबंंधाची आपली ज नाट आहि एकसाची वृत्ती थोडी बदलून हववाहासंबधंीचा वास्तव 
दृष्टीकोन वाढण्यास मदत होईल. 

 

रसना, 
ऑगस्ट १९४७, पृ. ४३-५०.  
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४१ 
 

आधुणनक णववाह असुखावह होिे अपणरहायय आहे काय? 
 
िथमतः 'आध हनक हववाह' हे िब्द मी कोित्या अथाने वापरतो हे साहंगतले पाहहजे. कारि आजही 

'िाचीन' हववाह होत नाहीत असे नाही! जो हववाह वडील मािसानंी ठरहवण्याऐवजी वधू-वरानंी स्वतःच अगर 
स्वतःच्या जबाबदारीवर ठरहवला असेल त्याला मी 'आध हनक हववाह' असे म्हितो. कारि त्या हववाहातून 
हनघिारी स खद ःखे ही ज न्या हववाहातून हनघिाऱ्या स खद ःखाहूंन सवनस्वी हभन्न असतात. 

 
पि त्याचबरोबर िौढ व स हिहक्षत अिा सवनच वधू-वराचें हववाहही मी आध हनक हववाहाचं्या जातीत 

अंतभूनत करीन. कारि अिा वधू-वराचं्या वैवाहहक जीवनात उद् भतू होिारे िश्न ज न्या जीवनात उद् भतू 
होिाऱ्या िश्नाहूंन िायः हभन्न आहेत. 

 
तसेच 'अस खावह हववाह' हे िब्द मी कोित्या अथाने वापरतो हेही साहंगतले पाहहजे. नाही तर 

आध हनक हववाह हततके सवन द ःखमय असा माझ्या म्हिण्याचा अथन होईल. ज न्या 'स खी' संसारापेक्षा आध हनक 
'द ःखी' संसारातदेखील अहधक स ख असते, हे माझे मत मला िथम साहंगतले पाहहजे. कारि ज न्या घरात 
द ःख आहे की स ख आहे हे कळण्यालाच फारसा मागन नसे! त्या घरच्या द ःखाला 'आवाज करण्या'ची बंदी असे. 
हकत्येकदा घरधनीि द ःखी असूनही घर स खी असल्ह्याचा देखावा हदसे. हकत्येकदा धनी आहि धनीि दोघेही 
द ःखी असूनदेखील घर आबाद असल्ह्याचे नाटक हदसे. कारि दोघानंाही राबवनू हमष्टान्नावर ताव मारिारे 
आपे्तष्ट, त्या ज न्या 'मोठ्या' घरानंा 'मोठी'च िोभा आिीत! 

 
असे असूनही मी नव्या घरातील द ःखाचंाच हवचार करीत आहे, याचे कारि नव ेद ःख बोलके झाले 

असल्ह्याने त्याची चचा अहधक होत आहे. आहि नव ेहववाह आम्ही नवीनानंी समाजात आिले असल्ह्याने त्याचं्या 
दोर्षाचें हनवारि करिे हे आमचे पहहले कतनव्य आहे. कारि ज ने लोक तर आपल्ह्या फहजतीला टपलेलेच 
आहेत! 

 
नव्या हववाहातील असतंोर्षाचा काही अंि वडील मािसां'कडे' आहि वडील मािसा'ंपासून' असतो. 

िौढ वधू-वरानंी ज ळहवलेल्ह्या हववाहास वडील आपे्तष्टाचंी अन मती नसल्ह्यास, ममतेला आहि कौत काला तर 
म काव े लागतेच, पि हकत्येकदा त्याचं्या रोर्षाला आहि हवरोधालाही तोंड द्याव े लागते. तसेच अिा 
हववाहापासून वडील मंडळींना आहि एकंदर क ट ंबालाही हकत्येकदा बराच मानहसक त्ास सहन करावा 
लागतो. कारि ज्याचं्यावर आपि िेम केले आहि ज्याचं्या हहताकहरता आपि खस्ता खाल्ह्ल्ह्या त्याचं्या 
कृतघ्नतेहून-अगर बेपवाईहूनही अहधक तापदायक गोष्ट द सरी नाही.  

 
आध हनक वधू-वर कदाहचत वडील मािसाचं्या द ःखाचा अथवा हवरोधाचा हततकासा हवचार करिार 

नाहीत; पि तेवढ्याने आध हनक हववाहसंस्था हनर्मवघ्न आहि हनदोर्ष होईल असे मात् नव्हे. कारि आध हनक 
वैवाहहक जीवनातील खरे द ःख वडील मािसाचं्या हवरोधाम ळे हनमाि होत नसून तरुि मािसाचं्याच-िेमी 
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जनाचं्याच-अन्तहवरोधातून हनमाि होते. मला वाटते य. गो. जोिी याचं्यासारख्या ज न्या क ट ंबससं्थेच्या 
अहभमान्यानंीच एका कादंबरीत म्हटले आहे की, ''खरे िेमच हकत्येकदा फार त्ागा करते!'' िेमहववाहात 
जोडपे हजतक्या त्वरे्षाने भाडूं िकेल हततक्या त्वरे्षाने ज ने जोडपे भाडूं िकिार नाही. कारि खरे भाडंि 
बरोबरीच्या मािसातंच होऊ िकते. आहि ज न्या हववाहात बरोबरीचा संभव नसल्ह्याने, िळ होत असे-पि 
भाडंि होत नसे! 

 
भाडंि करिे हा िेमहववाहहताचंा एक महत्त्वाचा हक्क असला तरी, त्यातून कायमचे हवत ष्ट हनमाि 

झाल्ह्यास त्या िेमी य र्गमाला िेमाचीही कला माहीत नाही आहि भाडंिाचीही कला माहीत नाही, असे मी म्हिेन. 
हचरसहवासाने बोथट होऊ लागलेल्ह्या भावनानंा धार येण्याप रताच भाडंिाचा काय की हवरहाचा काय उपयोग 
व्हावयास हवा. 

 
पि ते काहीही असले तरी, िेमहववाहातील भाडंि म ळात व्हावचे काय म्हिून हाही िश्न महत्त्वाचा 

आहे. आहि याचा उपयोग िेमहववाहाचे हवरोधक तर िेमहववाहाची अहनष्टता हसद्ध करण्याकडेही करतात. 
व्यहक्तमत्त्वाची वाढ हे आजच्या सवनच जीवनाचे वैहिष्ट्ट्य आहे. त्यातून हस्त्रयाचं्या व्यहक्तमत्त्वाला लकवा हनदान 
त्याच्या िदिननाला अवसर असा अलीकडेच हमळत आहे. त्याम ळे पत्नीच्या स्वतंत् वृत्तीला नव्या ससंारात िथम 
कौत क व नंतर हवरोध याचंा अन भव येिे अपहरहायन झाले आहे. त्याम ळे आध हनक जीवनात तरुि पहत-पत्नी 
हकत्येकदा पोरकट अहंकाराचे आहि मतभेदाचे स्तोम माजवनू असंतोर्ष हनमाि करताना आढळतील. 
हकरकोळ वादात अहिहक्षत हस्त्रयादेंखील हार खात नाहीत; मग ''कॉम्प्लेक्स'', ''टीरनी'', ''आर्मबररी'' 
यासंारखे घसघिीत इंग्रजी िब्द वापरिारी स हिहक्षत वधू तर नवऱ्याला सहजच चपू बसहवते! ज न्या हस्त्रयानंा 
उघडपिे पड खाण्यात कमीपिा वाटत नसे. आध हनक हस्त्रयानंा ते सय हक्तकही वाटत नाही की िक्यही वाटत 
नाही. एकादेवळेी त्याही हार खातील; पि ती अिा ऐटीत खातील की हबचाऱ्या नवऱ्याला त्याचं्या त्या 
पराजयातील आहि तदनंतरच्या (त च्ितागभन! ) मौनातील 'स ऱ्या' चागंल्ह्याच जािवाव्या! 

 
व्यहक्तमत्त्वाची वाढ म्हटली की अपेक्षाचंी वाढ आलीच. आध हनक हववाहहत स्त्री-प रुर्ष अस खी असण्याचे 

कारि त्याचं्या अपेक्षा ज न्या संसारी मंडळींच्या अपेक्षाहूंन अहधक वाढल्ह्या आहेत, हेही आहे. बरोबर स्वतःची 
लहानिी सतरंजी घेऊन (अपत्यियासंह! ) कथाकीतननाला जािारी ज नी गहृहिी स खी असली, आहि दोन 
तासाचं्या 'हसनेमा िो'च्या वळेीदेखील पोराबाळाचंा 'िो' करिे खेडवळपिाचे समजिारी आध हनक घरधनीि 
असंत ष्ट झाली तर, त्यात आिंयन असे काहीच नाही. म लेबाळे, पाह िे, आजारीपि, बाळंतपि या ित्येक 
बाबतीत आध हनक जीवनातील वाढत्या अपेक्षाचंीच अडचि अहधक होते. हबचाऱ्या म लाचं्या आगमनावरही 
इलाज हनघाले, पि पाह ण्याचं्या आगमनावर मात् गृहहिींना अद्याप तरी तोड सापडली नाही! पि माझा 
सागंण्याचा म द्दा वगेळाच आहे. या सवन बाबतींत आध हनक पहत-पत्नी प ष्ट्कळदा असंत ष्ट हदसत असली तरी, 
त्याचे कारि आध हनक घरातून 'स खाने' पळ काढला आहे हे नसून आध हनक घरात अहधक स खाकाकं्षानंी गदी 
केली आहे हेच आहे. 

 
पि आतापयंत मी हकरकोळ ध सफ िीची कारिे कथन केली; आता िेमहववाहात अगर आध हनक 

जीवनात हिरलेल्ह्या एका खास हवकाराची नोंद केली पाहहजे आहि तो हवकार म्हिजे 'स्त्री-प रुर्ष-मतै्ी'! ''जे 
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तरवारीने उत्कर्षन पावतात, ते तरवारीनेच नाि पावतात'' अिी इंग्रजीत म्हि आहे. जी लर्गने स्त्री-प रुर्षाचं्या 
आकर्षनिाम ळे ज ळतात, ती स्त्री-प रुर्षाचं्या आकर्षनिातच गारद होतात-हनदान जखमी होतात, असे म्हिता 
येईल! ज्या आकर्षनिाच्या आहि स्वातंत्रयाच्या वाटेने िेमहववाहातील पती येऊन पोहोचला ती वाट हववाहानंतर 
एकदम ब जून जाते असे नाही. फक्त ती सामाहजक आहि नैहतकदृष्ट्ट्या बंद आहे असे जाहीर करण्यात येते. 
हस्त्रयाचं्या आकर्षनकतेला आहि स्वातंत्रयाला सामाहजक मान्यता हे िीहतहववाहाचे मूळ आहे. पूवीच्या हपढ्यातंही 
हस्त्रया आजच्यािमािेच प रुर्षानंा आकर्मर्षत करू िकत असत. परंत  एखाद्या स्त्रीच्या आपे्तष्टानंी प रुर्षास 
हववाहासंबधंी हवचारिा करीपयंत हतच्या आकर्षनकतेची दखल घेिे अिहतहष्ठतपिाचे मानले जाई. आहि एखाद्या 
प रुर्षाने हतच्या सौंदयाची दखल घेतली तर, हतला अगर त्याला हववाहाच्या दृष्टीने प ढाकार (initiative) घेता 
येत नसे. आज स्त्रीहवर्षयक आकर्षनि आहि हववाहहवर्षयक अपेक्षा दाखहवण्याची रूढी हळूहळू समाजमान्य होऊ 
लागल्ह्यानेच िीहतहववाहाची िक्यता उत्पन्न झाली आहे. पि त्या रूढीस हमळालेल्ह्या मान्यतेम ळेच स्त्री-प रुर्ष-
मतै्ी ही नवी चीज समाजात उत्पन्न झाली आहे. कारि पहरचयातून िेम व िेमातून हववाह असा क्रम असली 
तरी, हववाह एकाच हठकािी िक्य असल्ह्याने ज्याचंा पहरचय झाला, पि िेमापयंत िगती झाली नाही, असे 
काही पहरहचत स्त्री-प रुर्ष समाजात हनमाि होतात. इतकेच नव्हे तर ज्याचं्यािी िेम जमले पि काही 
व्यावहाहरक अडचिीम ळे हववाह होऊ िकला नाही असेही स्त्री-प रुर्ष समाजात हदसू लागतात. पूवी समाजात 
स्त्री-प रुर्ष-मतै्ी अहजबात नव्हती असे नाही. पि ती बहीि-भावासारखी लकवा जीत िारीहरक आकर्षनिाचा भाग 
नाही अिी असेल तरच हतला समाजात मान्यता हमळे. आज जे उघड उघड एकमेकाचं्या िारीहरक 
आकर्षनिाम ळेच हमत् बनले असे अनेक स्त्री-प रुर्ष समाजात हदसिे अपहरहायन झाले आहे. हववाहाची िक्यता 
नाहीिी होताच त्यानंा आपल्ह्या िेमाला हनराळे वळि लावता आले असते. पूवीच्या जमान्यात तो ियत्न झाला 
असता लकवा हनदान तसा ियत्न करिे िहतहष्ठत संकेत तरी झाला असता; पि आजच्या आध हनक 
दृहष्टकोनािमािे असे करिे अनावश्यक ढोंगीपिात जमा होते! व त्याम ळे जे एकमेकानंा आकर्षनक समजतात, 
जे नातेवाईक नाहीत आहि जे एकदा एकमेकाचं्या िाप्तीची धडपड करीत होते असे अनेक स्त्री-प रुर्ष 
िीहतहववाही समाजात वावरिे अपहरहायन असते. स्त्री-प रुर्षातंील हे नाते आपल्ह्या समाजात तरी नवचे आहे. या 
नात्यातूनच इंग्रजी कथा-कादंबऱ्याचं्या वाचकानंा पहरहचत असा स िहसद्ध िेमाचा हत्कोि तयार होतो. 

 
हववाहापूवीच्या मतै्ीतच या हत्कोिाचा जन्म आहे असे नाही. हववाहानंतरही स्त्रीचा प रुर्षािी पहरचय 

आहि प रुर्षाचा स्त्रीिी पहरचय होऊन त्याचे पयनवसान हतघानंाही उपद्रवकारी अिा मतै्ीत होऊ िकते. पि या 
सवांचेच मूळ समाजाने स्त्री-प रुर्षाचं्या आकर्षनिास आहि पहरचय-स्वातंत्रयास हदलेल्ह्या मान्यतेत आहे. आहि ही 
मान्यता असल्ह्याखेरीज तर िीहतहववाह लकवा पहरचयपूवनकही हववाह होिे िक्य नाही. अिा िकारे 
िीहतहववाहाबरोबरच त्या हववाहाच्या हवच्िेदाचे बीजही जन्माला आले आहे. 

 
या सवनच स्नेहाचे पयनवसान वैवाहहक सौख्याच्या नािात होते असे नाही. िीहतहववाह रूढ नसताही 

असा हत्कोि तयार होतच नसे असेही नाही; पि त्या वळेी स्त्रीप रुर्ष-पहरचयातील औहचत्यकल्ह्पना फारच 
कडक असल्ह्याने पतीच्या अगर पत्नीच्या रोर्षाच्या भीतीनेही अिा स्नेहाचे बी जहमनीतच जळून जाई. आज 
कादंबऱ्या आहि हचत्पट यातं या हत्कोिाखेरीज पानच हालत नसल्ह्याने, जीवनातही असे हत्कोि करिे, 
पाहिे आहि चर्मचिे हे आध हनकतेचे लक्षि होऊ लागले आहे! 
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अिा हववाहबाय स्नेहाम ळे थोडा पेच हनमाि होिे अगदी अस्वाभाहवक अगर भयकंर आहे असे मी 
म्हित नाही. समाजात िीहतस्वातंत्रय अहजबात नव्हते, तेव्हाही असे नाजूक धागे नकळत जीव धरीत. पि 
आजच्या समाजात स्त्री-प रुर्ष आपल्ह्या आध हनकतेच्या ख ळचट कल्ह्पनानंी हे िॉब्लेम्स हनष्ट्कारि वाढहवतात असे 
आढळून येईल. आध हनक स्त्रीची सवत, दहातील नऊ उदाहरिातं, हतनेच कौत काने घरात आिलेली 
'इंरोड्यूस करून हदलेली' एके काळची 'मतै्ीि' असते असे आढळून येईल. नवऱ्याला न आवडिारा, स्त्रीचा 
स्नेहीदेखील बह धा त्यानेच आध हनकतेच्या िौढीने उते्तहजलेला एके काळचा त्याचा 'स्नेही'च असतो. या 
बाबतीत स्त्रीने प रुर्षावर आहि प रुर्षाने स्त्रीवर हनयतं्ि घालिे अन दारपिाचे, हभते्पिाचे आहि मागासलेपिाचे 
लक्षि समजण्यात येते. ''आपल्ह्याला नाही त्याचे काही वाटत!''; ''I have given complete freedom to my 
wife!''; ''She knows here own responsibility!'' इ. इ. म्हििाऱ्या पतींच्या घरातंील िेमाचे आहि 
हवश्वासाचे वातावरि नाहीसे होऊ लागले तरी, त्यावर उघड हदसिारा इलाज करिेही त्यासं कमीपिाचे 
वाटते. आहि इकडे स्त्री तर मोहाच्या ओढीम ळे घसरत असते! 

 
माझ्या माहहतीच्या एका तरुि स स्वरूप स्त्रीकडे एक आचरट तरुि न कताच येऊ लागला होता. त्याचा 

येण्यातील उदे्दि आहि तो स्वतः दोघेही उघड उघड इतके आचरट होते की त्याला घर बंद करण्यात संकट 
वाटण्याचेही कारि नव्हते. आहि तरीही नवराबायकोंत त्याच्या हनहमत्ताने चागंलाच वाद झाला. बायको म्हिे- 
''त म्ही त्याला मजपयंत आिलातच किाला!'' नवरा म्हिे- ''बसमध्ये गाठ पडली तेव्हा, तू त्याच्यािी 
अपॉइटंमेंट घेतल्ह्याचे तो मला सागंत होता!'' इतक्यातूनही त्याचे येिे आहि याचें वाद वाढू लागले तेव्हा मी 
त्या हदलदार पतीला म्हटले- 

 
''त मचे दोघाचेंही, तो आचरट आहे याहवर्षयी जर मतैक्य आहे आहि त मच्या हमसेस जर थोड्या 

हभडस्त आहेत-तर त म्हीच त्या आचरटाला रस्ता का दाखवीत नाही?'' त्यानंी उत्तर केले, ''ती गोष्ट अगदीच 
सोपी आहे, पि तसे करीन तर ते 'नवरेपिा' गाजहवण्यासारखे होईल!'' 

 
ही 'नवरा' ठरण्याची भीती ही एक खास आध हनक चीज आहे! हतला ज न्या जमान्यात स्थान नव्हते 

आहि ज न्या पतींना हतचा अथनही कळिार नाही! याच पतीने वळे पडल्ह्यास चार ग ंडािंी दोन हातही केले 
असते! तो िारीहरक धाडसात उिा नव्हता. पि 'आध हनकते'हवरुद्ध पाऊल टाकिे त्याला भयंकर वाटत होते. 
पूवीच्या जमान्यात वहडलाचंी अवज्ञा करिे-वहडलाकंडे दोर्ष असला तरीही! –जसे हजवावर येई, तसे आजच्या 
जमान्यात अज्ञान मािसानंा धाक लाविे हजवावर येते! कारि त्यात आध हनकतेचा अवमान होतो! 

 
पि याचा पहरिाम कधी कधी मोठा करुिास्पद होतो आहि तो झाल्ह्यावर इलाज नसतो. अिाच एका 

हदलदार आध हनकाची स्वातंत्रयाचे खेळ खेळून पोळलेली पत्नी तापदायक अन तापाच्या क्षिी जे म्हिाली ते मी 
कधीही हवसरिार नाही. 

 
ती मला म्हिाली, ''वळेीच त्यानंी माझा तोल सावरायला हवा होता!''  
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त्यावर मी म्हिालो, ''पि ते उदार आहि प रोगामी आहेत. बंधन घालून त म्हालंा सावरिे त्यानंा मान्य 
नसेल. आहि त्याचं्या मनात आजही त मच्याबद्दल आदर आहि िेम आहे. आहि त म्हालंा स्वतःची चूक आज 
पटल्ह्याने तोही िश्न उरत नाही. मग त म्हालंा इतके कष्टी होण्याचे कारि काय?'' 

 
''आपल्ह्या नव्या कल्ह्पनािंमािे वागण्याम ळे त्यानंा काय समाधान वाटत असेल ते असो! पि माझाच 

उलट त्याचं्याहवर्षयीचा आदर कमी झाला! संसारात माझा तोल जाऊ लागला तर, मला क िाचा आधार नाही 
एवढं मला या सवन िकारातूंन पकं्क कळून च कलं!'' 

 
स्त्रीला पतीकडून कोिकोित्या जातीच्या आधाराचंी गरज असते, हे मला त्या अन तप्त तरुिीच्या 

करुिोद् गारावंरून हजतके कळले, हततके अनेक कादंबऱ्याचं्या वाचनाने कळले नसते! 
 
पतीने ह कूमिाही गाजवावी असे मला म्हिायचे नाही. पि स्वातंत्रयाच्या गाभाऱ्यात भ्ष्टाकार होईल या 

धास्तीने उघड अहवचारालादेखील आळा घालावयाचा नाही हे खास आध हनक द बळेपिाचे लक्षि आहे! 
पत्नीच्या बाबतीत पती, आहि म लाचं्या बाबतींत वडील मािसे हल्ली असले दौबनल्ह्य दाखवतात, याला कारि 
त्याचंी स्वतःवरील आहि स्वतःच्या जबाबदारीवरील श्रद्धा-इतर अनेकहवध श्रद्धाबंरोबरच! – नष्ट झाली आहे, 
हेही असू िकेल! 

 
आज हकत्येक धाडसी समाजहवरोधी हववाहही आप्तस्वकीयानंा द ःखी करीत आहेत. स्वतः वधूला त्या 

हववाहाने स ख अहधक होते की द ःख अहधक होते हे अद्याप ठरायचे आहे. जातीबाहेरील आहि धमाबाहेरील 
हववाह यानंाच मी समाजहवरोधी हववाह म्हितो. कारि ज्या समाजात आपले हमत् व नातेवाईक अहधक आहेत 
त्या समाजापासून अिा हववाहाम ळे आपि दूर होण्याचा संभव असतो. अिा हववाहासबंंधी मत बनहवताना 
प ष्ट्कळच वैचाहरक गोंधळ हदसून येतो. एका प रोगामी हविानािंी यासंबधंी चचा करीत असता ते मला म्हिाले, 
''आजवर जर आपि जाहतभेद, धमनभेद मोडण्याच्या गप्पा मारल्ह्या तर, आज आपल्ह्या म लानंी अगर म लींनी 
परजातीत हववाह केल्ह्यास इतका त्ागा करण्याचे कारि काय?'' 

 
जाहतभेदातील कट ता कमी करिे आहि जाहतभेद पूिनपिे नाहीसे करिे यातंील फरक िथम 

ओळखला पाहहजे. आहि हिवाय, जाहतभेद पूिनतः नाहीसे करिे हे आपले अगदी नजीकचे साध्य मानले तरी, 
''जाहतभेद अद्याप मोडलेले नाहीत'' हेही हवसरून चालिार नाही. या बाबतीत मी त्या हविान् गृहस्थानंा बनाडन 
िॉच्या समाजवादाचे उदाहरि हदले. बनाडन िॉ म्हितात कीं, मी कट्टर समाजवादी असलो तरी सवन समाजात 
आर्मथक समता िस्थाहपत होण्यापूवीच मी माझी संपत्ती सवांना वाटून टाकावी, असा त्याचा अथन नाही! 
जाहतभेद-नािासंबधंीही तसेच म्हिाव े लागेल. ते सामाहजक ध्येय असले तरी ते साध्य होण्यापूवीचे 
आंतरजातीय हववाह हे आपे्तष्टानंा अहिय वाटिारच. आहि वधूवरानंाही ते स खावह होतील की नाही हे त्याचं्या 
िेमाच्या आहि इतर ध्येयाचं्या उत्कटतेवर अवलंबून राहील. 

 
परधमीयािी होिाऱ्या हववाहाची गोष्ट तर याहूनही गंभीर स्वरूपाची म्हटली पाहहजे. हविरे्षतः म लीने 

हवधमीयािी हववाह करण्याने ती स्वधमीय समाजात म कल्ह्यासारखी होिे आज हवसाव्या ितकातही अपहरहायन 
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आहे. स मारे वीस वर्षांमागे एका उच्चविीय स हिहक्षत िौढ स्त्रीने स हिहक्षत म सलमानािी हववाह केला. 
सामान्यतः लहदू स्त्रीचा म सलमानािी हववाह म्हिजे गफलतीहिवाय लकवा जबरदस्तीहिवाय होिारच नाही 
अिी भोवतालच्या घटनावंरून आपली कल्ह्पना झाल्ह्यास आिंयन नाही. पि प ण्यातील गेल्ह्या हपढीतील हा 
हववाह त्याला अपवाद होता असे म्हििे िाप्त आहे. त्या हववाहाच्या वेळी महाराष्ट्रात मोठेच िाच्ब्दक वादळ 
माजले. पि तद्नंतर त्या हववाहाच्या पहरिामासंबधंी हवचार करण्याइतपतही लोकानंा त्या हववाहात क तूहल 
राहहले नाही. पि त्या हववाहाने लहदू समाज एका क लीन स्त्रीला आहि हतच्या अपत्यानंा म कला एवढा तरी 
द ष्ट्पहरिाम झालाच! 

 
अलीकडेही एका पदवीधर महाराष्ट्रीय तरुिीने म सलमानािी हववाह केल्ह्याचे वृत्त आले होते. उत्कट 

िेमाच्या हनसगनदत्त श्रेष्ठतेबद्दल मला पूिन आदर असून आहि म सलमान समाजाबद्दल सद् भावना असूनही मला 
असे हववाह आजच्या काळात तरी उिेगजनक वाटतात. स हिहक्षत म ली स्वसमाजाच्या मताबद्दल हकती अज्ञ 
अगर बेपवा आहेत याचे मी ते एक उदाहरि मानतो. लहदू-म सलमान ऐक्याचे ध्येय हकती हदवसानंी साध्य 
होईल ते होवो; पि आज लहदू समाजाहवर्षयी त च्िता आहि िेर्ष पसरहविे हेच कायन ज्या समाजातील अनेक 
लोकमान्य नेते करीत आहेत, त्या समाजातील एका घटकाची गृहहिी म्हिनू त्या समाजात िविे करिे म्हिजे 
लहदू समाजाचा अत्यंत मोठा अपराध करिे होय. म सलमान समाजात असा अपराध करिाऱ्या कन्येला कोिती 
वागिूक हमळेल हे सागंण्याचे कारिच नाही. 

 
अिा हववाहातील सामाहजक बेजबाबदारपिा उघड असूनही आमच्या प रोगामी मंडळींना मात् 

त्याच्याहवरुद्ध बोलण्याची चोरी वाटते! कारि तसे केल्ह्यास आपि आध हनकतेच्या देवळात हवटाळ 
कालवल्ह्यासारखे होईल, असे त्यानंा वाटते! आपिच िेमस्वातंत्रयाचे गोडव े गाहयले, आपिच धार्ममक 
स्वातंत्रयाचे स्तोम माजहवले, आता आपल्ह्या एखाद्या हमत्ाच्या म लीने म सलमान नवरा केल्ह्यास त्याहवरुद्ध 
बोलण्यास आपल्ह्याला तोंड नाही, अिी ही बौहद्धक अगहतकतेची च्स्थती असते! अिा हववाहानंी या मंडळींना 
मनापासून आनंद होिे िक्यच नसते; (आहि पाहकस्तानवादी म सलमानानंी लहदू-िीखाहंवरुद्ध केलेल्ह्या पािवी 
वतननानंतरही या मंडळींना अिा हववाहापासून स ख होत असल्ह्यास, त्याचंी गिना मन ष्ट्ययोनीत करताच येिार 
नाही! ) पि तरीही त्यानंा त्याचा उघड हनरे्षध करण्याचे मात् संकट वाटते. 

 
पि या वृत्तीला 'सामाहजक औदायन' हे नाव वडेपटाखेंरीज (muddleheaded) लोकाखेंरीज कोिी 

देईलसे वाटत नाही. लहदू-म सलमान समाजाचे आजचे संबंध लक्षात घेता, लहदू स्त्रीने म सलमानािी हववाह 
करिे हे प रोगाहमत्वाचे लक्षि नसून ब हद्धहीनतेचे, सामाहजक मागासलेपिाचे आहि हवकारवितेचे लक्षि आहे. 
ज नी स्त्री ज्यािमािे एका वाड्यातील चालरीत, एका आईबापाचंी स लतानी इच्िा, यापलीकडील समाज 
ओळखत नसे तिीच नवी स्त्री स्वतःचे मनोहवकास आहि आईबापाचंा हतबलपिा यापलीकडील हविाल 
समाजभावना ओळखीत नाही असेच म्हिाव े लागेल! आहि या दृष्टीने प ष्ट्कळ परीक्षा पास होऊनही ती 
मागासलेलीच राहहली असे म्हिाव ेलागेल. 

 
पि आध हनक हववाहस्वातंत्रयातील या सवन दोर्षाचें आहि त्या दोर्षाबंाबत स्वातंत्रयवादी मंडळी दाखवीत 

असलेल्ह्या बौहद्धक दौबनल्ह्याचे मूळ आध हनकतेच्या व स्वातंत्रयाच्या सदोर्ष कल्ह्पनेत आहे. आहि आपि एकदा 
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हववाहस्वातंत्रय हदल्ह्यानंतर आता आपिासं त्याहवरुद्ध तक्रार करण्याचा अहधकार नाही अिी ख ळी भावना 
आध हनक म्हिहविारानंी करून घेतलेली हदसते. पि ज न्या वधू-वराहूंनही मोठी जबाबदारी नव्या वधूवरावंर 
येऊन पडते, हे या च्व्हक्टोहरया रािीच्या काळातील आध हनकानंी अद्याप ओळखलेले नाही! व म्हिूनच आमचे 
'आध हनक' हेच मागासलेले आहेत-काळाबरोबर चालिारे नाहीत, असे म्हिाव े लागते. ज न्या वधू-वरावंर 
केवळ वडील मािसानंा व घराण्याला न द खहवण्याची जबाबदारी असे, कारि ते बोलून चालून अज्ञानीच 
असत! उलट आध हनक वधू-वरावंर समाज व तत्त्वििाली याचं्यासंबधंीही काही जबाबदाऱ्या आहेत हे 
आध हनकानंी ओळखले नाही. ज नाट रूढीतून म क्तता म्हटली म्हिजे सवनच जबाबदारीतून म क्तता असा अथन 
नव्हे. आमच्या तरुि-तरुिींत जर कोिते वैग ण्य असेल तर ते अद्यापही वहडलाचं्या जोखडातून मान काढून 
घेतलेल्ह्या अजाि पोरािमािे वागतात-जबाबदार आध हनक समाजघटकािमािे वागत नाहीत, हे आहे. पैसा 
आहि रूढी याचं्याखातर ठरहवले जािारे हववाह बंद झाले हे ठीक झाले. पि तेवढ्याने भागले नाही. वधू-
वरानंी स्वतः ठरहवलेले हववाह हे वहडलाचं्या तावडीतून हनसटलेल्ह्या उनाड पोरानंी ठरहवलेले हववाह न ठरता, 
जबाबदार प रोगामी नागहरकानंी पत्करलेले सामाहजक बंधन ठरिे जरूर आहे. तरुि-तरुिींस ही प रोगामी 
नागहरकत्वाची भावना िाप्त झाल्ह्यास त्याचं्या हववाहहनिनयात इष्ट तो समतोलपिा व गाभंीयन आल्ह्याखेरीज 
राहिार नाही. 

 
वधू-वराचं्या हनवडीिमािेच त्याचं्या भावी कालके्षपावरही या वृत्तीचा हविरे्ष पहरिाम होईल. आजच्या 

िीहतहववाहहत जोडप्यातं स्वातंत्रयकल्ह्पनेम ळे वा 'हत्कोिाहद' भानगडीम ळे जे िश्न हनमाि होतात त्याला म ख्य 
कारि म्हिजे िेमिाप्तीच्या उद्योगातून म क्त झाल्ह्यानंतर िेमी य र्गमाला एकमेकानंा िळण्याखेरीज उद्योग राहात 
नाही होय! मी असे म्हित नाही की त्यानंा पोटाचे आहि घरकामाचे उद्योग नसतात. पि त्या उद्योगानंा मनात 
फारसे खोल स्थान नसते. ते वरवरचे उद्योग असतात. भावनाचं्या दृष्टीने पाहता पत्नीला पती आहि पतीला 
पत्नी, याखेंरीज कोिी वाटेकरी उरलेला नसतो. थोडा चमत्काहरक वाटण्यासारखा िब्दियोग पत्करून 
सागंायचे झाल्ह्यास, 'अलीकडच्या ससंारात पहतपत्नी एकमेकाचं्या वाट्यास वाजवींपेक्षा अहधक येतात!' 
आपे्तष्टानंी भरलेल्ह्या ज न्या घरात इतर नातेवाइकाचं्या आडपडद्याम ळे तरुि पहतपत्नीच्या सहवासाला जो 
उठाव हमळे तो देण्यास आता कोिी राहहले नाहीत. त्याम ळे लवकर एकमेकानंा एकमेकाचंा सहवास 
वाजवीपेक्षा अहधक हमळू लागतो. त्याचं्या ते सहजासहजी ध्यानात येत नाही. ध सफूस, मतभेद, उतरते 
आकर्षनि हे सवन या अहतपहरचयाचेच पहरिाम असतात!  

 
पि याकहरता मी प नः एकत् क ट ंब आहि त्यातील अडािी आहि मत्सरी नातेवाइकाचंा घोळका, हा 

तोडगा स चहवतो असे मात् नव्हे! तरी तरुि पहतपत्नींना मानहसक दृष्ट्ट्या पथ्यकारक अंतरावर ठेवण्यास 
पाह िे, वडील मािसे, सिवार, समारंभ याचंा जो उपयोग होत असे त्याची जागा घेण्यास आजच्या संसारात 
व्यक्तीही नाहीत आहि कतनव्यही नाहीत. आहि त्याम ळेच हववाहाच्या पहहल्ह्या कालखंडातच पहतपत्नी 
एकमेकािंी अहतपहरहचत होऊन नंतरच्या कालखंडात एकमेकासं अहिय होण्यास मागास लागतात! 

 
पहतसेवा, हपतृसेवा, वगैरे कौट ंहबक ध्येये आध हनक स्त्रीला सकं हचत वाटली तर नवल नाही; पि 

त्याचं्याहून व्यापक ध्येये हतला न हदसल्ह्यास हतच्या जीवनात भकासपिा आहि हनरथनकता थैमान घालिारच. 
एक तर हतचे जीवन आहारहनद्राहदकाचं्या पलीकडे जािार नाही; नाही तर ती पतीला आहि संसाराला 
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उपद्रवकारक असे उद्योग आरंभील. दोन अन रक्त व्यक्ती एकत् आल्ह्यावरही त्या दोघाचंी 'अन रक्त' दोघाचं्या 
स खाहून उच्चतर उहद्दष्टावंर च्स्थर झालेली नसेल तर, ती एकमेकाला खाऊ लागतील; नाही तर स स्त, मंद 
आहि भकास बनतील!  

 
ज न्या हववाहातंील लैं हगक आहि कौट ंहबक ग लामहगरीची अवस्था संपून आज िेम आहि स्वातंत्रय याचंा 

उदय दापंत्यजीवनात झाला आहे, ही खास प ढची पायरी आहे. पि आधी सवन िेमहववाह सारख्या दजाचे आहि 
उत्कटतेचे असतात असे नाही आहि अगदी लैला-मजनू याचंी उत्कटता असली तरीही पहतपत्नी केवळ 
एकमेकाचं्या िेमावर जगू िकत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर ज्या हववाहाचा िारंभ उत्कट िेमात होतो त्याला तर 
सामान्य ससंार अहधकच नीरस वाटण्याचा संभव असतो. पहतपत्नींना परस्परिेमाइतकेच उत्कट आकर्षनि व 
जीवनध्येय सापडल्ह्याखेरीज त्याचें संसार सफल होिे िक्य नाही.  

 
पि असे आकर्षनि आहि असे जीवनमूल्ह्य आजच्या संसारात कोिते आहे की ज्यात िेमबंधनाचे 

माध यनही आहे आहि धमनबधंनाचे स्थयैनही आहे? राजकारिात इलेक्िन, व्यापारात नफेबाजी आहि संसारात 
स्वचे्िाचार एवढीच काय ती दैवते आध हनकतेचा तोरा हमरविाऱ्या या य गात हिल्लक राहहली काय?  

 
पि सनातनी श्रद्धा आहि हिस्त लयाला जाताच, आपली मने हबनधन्याच्या ग रासंारखी वावरू लागली 

तर, आपि खऱ्या अथाने 'प रोगामी' ठरिार नाही.  
 
िीहतहववाह आहि प रोगाहमत्व या दोहोंचेही साफल्ह्य ज नी श्रद्धा टाकण्यात नाही, तर नवी श्रद्धा हनमाि 

करण्यात आहे. 
 

नवभारत,  
माचन १९४९, पृ. ४४३-४४९. 
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४२ 
 

केसरीच्या सपंादकांचा गाजलेला णववाह 
 

एखाद्या लष्ट्करी अहधकाऱ्याच्या स्वभावाची परीक्षा करायची झाल्ह्यास नेपोहलयन त्याचा अपमान करून 
पाहात असे, असे सागंतात! स्वाहभमान द खावल्ह्यावर तो कसा वागतो हे पाहहल्ह्यास त्याचे पािी जोखता येते, 
असा नेपोहलयनचा एक ठोकताळा होता. थोड्या फेरफाराने समाजाच्या नाडीपरीके्षसंबंधीही असाच एक 
ठोकताळा सागंता येईल. त्या समाजाचे ज नेप रािे समज द खवनू पहा, म्हिजे त्याचे खरे स्वरूप व्यक्त होईल. 

  
'समाजस धारिा', 'लोकिाही', 'लहद त्विसार' वगैरे स ंदर आहि सहंदर्गध िब्द वगेवगेळ्या 

व्यासपीठावंर वगेवगेळ्या िसंगानंी हवराजमान झालेले हदसून येतील. परंत  त्या िब्दाचंा आहि त्या 
व्यासपीठाचंा संबधं हकतपत आहे हे ित्यक्ष िसंगावरूनच ठरवाव ेलागेल आहि असा हनिायक िसंग म्हिजे 
त्या समाजाच्या ज नाट समज तींना धक्का लागण्याचा िसंग होय. गेले काही आठवडे वृत्तपत्ातूंन गाजत 
असलेला आहि हा लेख हलहून होत असताच घडून आलेला 'केतकर-रेडमंड्' हववाह हा महाराष्ट्रातील 
प रोगामी मंडळींच्या स्वभावपरीके्षच्या दृष्टीने असाच एक परीके्षचा िसंग होऊन गेला असे म्हटले पाहहजे. 

 
वास्तहवक हमश्रहववाह आहि िेमहववाह या दृष्टीने हा हववाह प रोगामी मंडळींना सवनथैव अहभनंदनीय 

वाटण्यासारखाच होता; तर हवधमीय आहि हवदेिीय स्त्रीने लहदूधमन स्वीकारून लहदूधमाच्या िेमाखातर केलेला 
हववाह, या दृष्टीने हा हववाह हनःिरे्ष लहदूत्वहनष्ठानंा अहभनंदनीय वाटावयास हवा होता. पि महाराष्ट्रीय 
लोकमताचे जे दृष्ट्य हदसले ते काही वगेळेच होते.  

 
लहद त्वहनष्ठाचं्या हिहबरात तर हिधा सूर ऐकू आलेच, पि आत्यहंतक प रोगामी मंडळींनाही या 

हववाहाकडे िथम तरी हनर्मवकारपिे पाहिे जमले नाही, असे म्हिाव ेलागते. स िहसद्ध साहहच्त्यक व पत्कार 
श्री ि. के. अते् याचं्या प रोगाहमत्वाहवर्षयी आहि िामाहिकपिाहवर्षयी कोिीच िकंा घेिार नाही, परंत  या 
हववाहीसंबधंीच्या त्याचं्या वृत्तपत्ाच्या िथम िहतहक्रया सवनस्वी अन कूल नव्हत्या, ही गोष्ट अथनपूिन आहे. आचायन 
अते् याचं्या नवय ग पत्ाने या हववाहासंबधंी स्थूलमानाने अन कूल वृत्तीच धारि केलेली असली तरी, या 
िकरिातील त्या पत्ाचा पहहला लेख महाराष्ट्रीय समाजाचे ज नाट पूवनग्रह नकळत उघडे केल्ह्याखेरीज राहहला 
नाही. 

 
'नवय ग' मधील तो लेख (स्वतः अत्रयाचं्याच असे समजून मी हलहीत आहे.) एका कसोटीच्या िसंगाचे 

भेदक िब्दहचत् म्हिनू हबनतोड आहे. त्या लेखात केसरी चालकाचं्या प रािहियतेचे व ताराबंळीचे मनोहर व 
ह कमी िब्दहचत् आहे. पि स्वतः अते् हेही सवनसामान्य प रािहिय महाराष्ट्राच्या बाहेर नाहीत, हेही त्याच 
हचत्ात हचहत्त झालेले आहे. वास्तव हचत्िाच्या आविेात, अते् बह धा स्वतःचीही गय करीत नाहीत, हे 
अथात् च त्याचं्या िामाहिकपिाला भरू्षिावह आहे. केसरीचे संपादक श्री. ग. हव. केतकर आहि ि द्धीकृत 
य रोपीय महहला श्री. अमला रेडमंड् (आता सौ. केतकर) याचं्या हनयोहजत हववाहाने केसरी कचेरीत झालेल्ह्या 
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आकातंाचे विनन करता करता, आचायन अते् यानंा केतकराचं्या िारीहरक व्याधींचे आहि श्री. अमलाबाई याचं्या 
िौढ अपत्याचें आहि पोक्त वयाचे उपहासय क्त विनन करण्याचा मोह आवरला नाही, ही गोष्ट अथनपूिन आहे.  

 
 केसरीच्या चालकानंी आपल्ह्या एका सन्मान्य संपादकािी आहि लोकमान्य हटळकाचं्या नातवािी कसे 

वागायला हव ेहोते, याची चचा करण्यापूवी सवनसामान्य महाराष्ट्रीयाच्या अिा िकरिात कोित्या स्वाभाहवक 
िहतहक्रया होतात, हे पाहिेच अहधक अगत्याचे आहे आहि मौजेची गोष्ट म्हिजे, अते् काही दृष्टींनी आत्यहंतक 
प रोगामी असूनही त्याचं्या पहहल्ह्या लेखात याच िहतहक्रया नकळत व्यक्त झाल्ह्या आहेत. 

 
सवनसामान्य महाराष्ट्रीय मन ष्ट्य िेमाकडे थोड्या सािकं आहि ब जऱ्या दृष्टीनेच पहातो. वडीलधाऱ्या 

मािसानंी हनर्मवकार ब द्धीने ठरहवलेला हववाह हाच सवोत्तम हववाह, अिी अद्यापही िकेडा नव्व्याण्िव 
महाराष्ट्रीयाचंी अतयामीची श्रद्धा आहे. इंग्रजी वाङ मयातील िेमाचे आहि व्यहक्तस्वातंत्रयाचे स्तवन वाचनू 
आमच्या वाङ मयात आहि व्याख्यानात जरी िेमहववाहाला मान्यता हमळालेली असली तरी, समाजमन अजून 
चागंलेच 'बाळबोध' आहे असे हदसून येईल. वाङ मयातील सकेंत म्हिून आम्ही पत्करलेले हे इंग्रजी-िेम, 
अथात् च पंचहविीतील तरुि मने 'खरे' समजून चालतात; आहि पोराचं्या हट्टाप रतेच आपि त्याला मान्यता-
अगर माफी देतो. परंत  पन्नािी उलटलेल्ह्या स्त्री-प रुर्षानंी िेमाच्या गोष्टी केल्ह्या तर, अत्रयासंारख्या हनधड्या 
स धारकालाही धडकी भरते. 

 
याचे कारि 'घरात हदवा लावायला' अगर 'प ण्याहवाचन बसवायला मािूस' म्हिून केलेला ज ना 

हववाह तरी आपिालंा माहीत आहे, नाही तर कादंबऱ्यातं रंगहवलेला नवयौवनातील िेमहववाह तरी माहीत 
आहे. याव्यहतहरक्त अन्य हेतूने आहि वृत्तीने पोक्त स्त्री-प रुर्ष एकत् येऊ िकतील ही कल्ह्पना आमच्यातील 
प रोगामी मंडळींसही सहसा खरी वाटत नाही. दोन व्यक्तींना एक कायन, एक ध्येय अगर एक धमन हिय आहे, 
म्हिून त्यानंी हनम्मा संसार अन्यत् उरकल्ह्यावर एकत् याव ेही गोष्ट एकंदरीत आम्हा हनर्मवकार आहि िापहंचक 
महाराष्ट्रीयानंा थोडी हथल्लरपिाचीच वाटते, हे नाकबलू करण्यात हिील नाही. 

 
प ण्यातील एका दैहनकात िहसद्ध झालेल्ह्या एका वाचकाच्या पत्ात उपच्स्थत केलेली िकंा या दृष्टीने 

बह संख्य महाराष्ट्रीयाचंीच िकंा आहे असे म्हिता येईल. सदर वाचक हवचारतो, लहदू धमाची सेवा 
करण्याकहरता या य रोपीय महहलेस केतकरािंी लर्गन लावनूच काय करायचे होते? ती त्याचंी हिष्ट्या अगर 
अन यायी म्हिूनही काम करू िकली असती. मग, केतकरानंा या बाबतीत िहािपिाचे िब्द स नहविारी 
वडीलधारी मंडळी, याच्याही प ढे जाऊन काही म्हिाल्ह्यास आिंयन नाहीच. मी असे ऐकतो, की त्याचं्या 
समव्यवसायी मंडळींतील एकदोन वयोवृद्ध हवध रानंी आपल्ह्या आदिन जीवनाचा दाखला देऊन केतकरानंा 
हवचारले, 'आम्हालंा जर एवढे मोठे आय ष्ट्य सहधमनचाहरिीखेरीज कंठता आले, तर त म्हालंाच ते एवढे जड का 
जाव?े'  

 
दैहनकात हलहहिाऱ्या त्या वाचकाच्या काय, की समक्षासमक्ष हवचारिाऱ्या त्या समव्यवसायी मंडळींच्या 

काय, िश्नात धमाधमन, सत्यासत्य याहून, द खावलेल्ह्या रूढ कल्ह्पनाचंाच िश्न अहधक आहे. प नर्मववाहहताहूंन 
ज्या अथाने हवध र श्रेष्ठ, त्याच अथाने हववाहहताहूंन अहववाहहत श्रेष्ठ, असेही हे लोक म्हिू िकतील. पि ते तसे 
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म्हिताना आढळत नाहीत. लकबह ना हमश्रहववाहहताच्या खालोखाल जर ते क िाला दचकत असतील, तर ते 
आजन्म अहववाहहताला. त्याबरोबरच हेही लक्षात घेतले पाहहजे की, केतकरानंी सध्याच्याच वयात कोकिातून 
एखादी सोळा वर्षांची वधू सौभार्गयवती करून आिली असती तर, त्यासं बह दा आपल्ह्या हक्काच्या पदावरून भ्ष्ट 
व्हाव ेलागले नसते. 

 
आपल्ह्या हववाहहवर्षयक कल्ह्पनातं अद्याप दोन िौढ नागहरकावंरील अगर दोन ससं्कारवान 

धमनबाधंवावंरील हवश्वासाहून अहवश्वासाचा आहि भीतीचाच भाग अहधक आहे. केतकरानंी सोळा वर्षांची िथम 
वधू आिली असती तर, ते एखाद्या व्यहक्तमत्वसंपन्न िौढ स्त्रीच्या आहारी गेले नसून, समाजाच्या-म्हिजेच 
सनातन रूढीच्या आहारी आहेत, असा हवश्वास या मंडळींना वाटून हायसे वाटले असते. 

 
सासर, माहेर आहि जनलज्जा या तीन साखळदंडानंी करकचून आवळलेल्ह्या अिब द्ध आहि असहाय 

वधूचे हचत् आमच्या अंतमननात इतके खोल रुजलेले आहे की, एखाद्या पोक्त स्त्रीने राजीख र्षीने, परस्पर ठरवनू, 
आमच्या आपे्तष्टातंील एखाद्या प रुर्षास वरले तर, आम्हालंा तो प रुर्ष एखाद्या अवदसेच्या फेऱ्यात 
सापडल्ह्यािमािे वाटते. स्वयंवर-पद्धती, आहि त्यातूनही एखाद्या पोक्त स्त्रीने त्या पद्धतीचा आश्रय करिे, हे… 
(स्पष्टच सागंायचे तर…) आमच्या समाजास, सनातन आहि स पहरहचत अिा बाहेरख्यालीहूनही अििस्त 
वाटते! 

 
पि आपल्ह्या या औहचत्य-कल्ह्पना हनकोप आहेत असे मात् हसद्ध होण्यासारखे नाही या कल्ह्पनाचं्या 

म ळािी अन दारवृत्ती आहि घाबरटपिा याचंाच भाग अहधक असल्ह्याचे आढळून येईल. दोन िौढ व्यक्ती स्वतंत् 
आहि हनकोर्ष ब द्धीने समाजाचे घटक म्हिून एकत् येऊ िकतील ही गोष्ट आपिासं अिक्य वाटू लागली आहे, 
हे मोठेसे भरू्षिावह नाही. िौढ हवध रानंी हववाह करायचा, तो केवळ हातून काही वडेेवाकडे घडू नये आहि 
आपले अब्रदूार हमत् पाह िे म्हिून आले तर, त्यानंा खािावळ दाखवावी लागू नये म्हिूनच फार तर करायचा, 
अिी यातील गृहीत भहूमका असते.  

 
आहि आमच्यातील स हिहक्षतानंा लाजेकाजेस्तव 'प नर्मववाह' मान्य करावा लागला असला तरी, िौढ 

आहि अपत्यवती हवधवनेे प नः 'वर' पत्करायचा, हे अद्याप आमच्यातील प रोगामी मंडळींनाही फारसे रुचत 
नाही. आहि या सवन औहचत्यकल्ह्पनाचं्या म ळािी आपल्ह्या अंतमननात रुजलेली बाल-हववाहाची जीिन कल्ह्पनाच 
आहे. हववाहकल्ह्पनेतील ज नाटपिा जाण्यास वाङमयाप रता प रोगाहमत्वाचा जप करून भागिार नाही, तर 
स्त्रीहवर्षयक दृहष्टकोनातील अन दारपिाच जािे जरूर आहे. 'काही लाहजरवाण्या मनोहवकारानंा कायदेिीर वाट 
काढून देिे' आहि 'जेविाखािाची घरग ती सोय करिे' एवढाच स्त्री-सहवासाचा उदे्दि आहि उपयोग ही 
कल्ह्पना अद्यापही आपल्ह्या मनातून गेलेली नाही. 

 
अिा िकरिात आपि 'स धारक आहि सनातनी', 'लहद त्वहनष्ठ आहि गाधंीवादी' यासंारखे जे भेद 

करतो, त्याचंा उपयोग वतनमानपत्ी वगीकरिाप रताच असतो; खरा फरक उदार आहि अन दार, सहृदय आहि 
अहृदय, असाच करिे य क्त होईल. आहि उदार मािसे सनातन्यातंही असू िकतील आहि गाधंीवाद्यातं अगर 
माक्सनवाद्यातंही नसू िकतील. माधवराव पटवधननासंारख्या साहत्त्वक स धारकाला आपल्ह्या 'स धारक' काव्यात 



 अनुक्रमणिका 

सनातन्याहूंनही स धारकावंर अहधक कोरडे ओढाव े लागले आहेत. कारि त्या काळातील अत्यंत प रोगामी 
संस्थेतील-म्हिजेच डेक्कन एज्य केिन सोसायटीतील लोकही व्यवसायातील िहतस्पध्यांिी वागताना 
सामाहजक ध्येयवाद ग ंडाळून ठेवनू वैयहक्तक मत्सराम ळे कसे सनातन्याहूंनही सनातनी बनत, याचा त्यानंा 
अन भव होता. केतकर हववाह िकरिाने हकत्येक वाईट गोष्टींिमािेच हकत्येक चागंल्ह्या गोष्टीही अन भवास 
आल्ह्या आहेत. केसरी संस्थेतील श्री. तात्यासाहेब करंदीकरासंारखी मािसे सनातनी आहेत व जिी आहेत 
तिीच ती वागली, याम ळे क िालाच धक्का बसण्याचे कारि नाही, तथाहप, त्याचं्या वागण्यात वैयहक्तक 
अन दारतेचा भाग नाही, हे कबूल केले पाहहजे.  

 
या हववाहाम ळे केतकरानंा पदच्य ती पत्करावी लागली तरी, वृहत्तच्िेद पत्करावा लागलेला नाही. 

केसरी संस्थेहून अहधक प रोगामी आहि अहधक लोकतंत्ी संस्थेतच उलट 'पाटी पॉहलहटक्स'म ळे केतकरावंर 
तो िसंग आला असता, असे आपि प ण्याच्या अवाचीन इहतहासावरून म्हिू िकतो. अथात् जन्माच्या 
व्यवसायाला म काव ेलागण्याच्या धमकीनेही तत्त्वदृष्ट्ट्या य क्त असा हनिनय बदलायचा नाही, असे केतकरानंी 
ठरहवले होते व ते अहभनंदनीय होते. आिखी एका चागंल्ह्या गोष्टींचा वृत्तपत्ानंी याहून अहधक उल्लखे व गौरव 
करावयास हवा होता, असे मला वाटल्ह्यावाचून राहहले नाही. ती गोष्ट म्हिजे केतकराचं्या क ट ंबीयाचंी उदार 
आहि समजंस वृत्ती ही होय. केतकराचं्या िौढ म लाम लींनी तर या हववाहास अन क लता दाखहवलीच; परंत  
त रंुगात घडून आलेल्ह्या या हमश्रहववाह समारंभास केतकराचं्या मातोश्रीही हजर राहण्याकहरता नेल्ह्या होत्या, हे 
वाचून तर कोिालाही त्याचं्या उदार वृत्तीचा व सामाहजक प रोगाहमत्वाचा आदरपूवनक गौरवच करावासा वाटेल.  

 
ज न्या हपढीतील एका वयोवृद्ध स्त्रीने एवढे औदायन दाखवाव ेआहि परोगाहमत्वाचा डंका झडहविाऱ्या 

कॉंगे्रस सरकारने मात् त्या माउलीला त रंुगाच्या दारातूनच परतावयास लावाव े हे दृश्य लचतनीय आहे. या 
लर्गनाम ळे हमसेस केतकर यानंा एका हॉच्स्पटलमधील आपल्ह्या नोकरीला म काव ेलागले हे वृत्तपत्ात िहसद्ध 
झालेले वतनमान जर खरे असेल तर, ते त्याहूनही िोचनीय आहे. म्हिनूच मी म्हितो खरे भेद 'लहद त्ववादी' 
आहि 'गाधंीवादी' नसून, 'उदार' आहि 'अन दार' हे आहेत. 'हवहवधवृत्ता'सारख्या 'िागहतक' वृत्तपत्ाने आहि 
'मौज'सारख्या प रोगामी वृत्तपत्ाने या हववाहाला अन कूलता दाखवनू सनातनी लहद त्वहनष्ठाचंी कानउघडिी 
केली, हे योर्गय आहि स्वाभाहवकच झाले. परंत  काही लहद त्वहनष्ठ व्यक्तींनी आहि पत्ानंीही या हववाहाला 
हनःसहंदर्गध सहान भतूी दाखहवली आहे, ही गोष्ट हवसरून चालिार नाही. या िकरिातील सवनच उल्लखे मला 
उपलब्ध झालेले नाहीत. तथाहप, 'दैहनक भारत' (प िे), 'साप्ताहहक हववके' (म ंबई) याचें या बाबतीतील धोरि 
प रोगामी होते. दे. भ. सावरकर याचंा केतकरानंा सपूंिन पालठबा होता, ही गोष्टही आपिासं हवसरता येिार 
नाही आहि म्हिूनच 'लहद त्वहनष्ठ म्हिजे सनातनी' हे समीकरि या िकरिावरून तरी आपिासं माडंता येिार 
नाही. उलट मी तर असे म्हिेन की, केतकरासंारखा मन ष्ट्य आंतरधमीय हववाहापयंत मजल–त्यात 
लहद त्वहनष्ठेचे कायन साधते असे वाटत नसते तर-एरव्ही मारूच िकला नसता. केतकराचं्या प रतेच बोलायचे 
तर लहद त्वहनष्ठेम ळे सनातनीपिा स टल्ह्याचे ते एक उल्लखेनीय उदाहरि आहे, असेच म्हिाव ेलागेल. उलट 
माडखोलकरासंारखे प रोगामी संपादक केतकरानंी राजीनामा देिेच इष्ट होते असे िहतपादन करीत आहेत. 
माडखोलकरानंी हदलेली कारिे त्याचं्या मताहूंनही अहधक चमत्काहरक आहेत. आयहरि देिभक्त पानेल् याच्या 
चहरत्ाचा दाखला देऊन ते केतकरानंा चाहरत्रयाची महती पटवीत आहेत. पानेलच््या चाहरत्रयावर त्याच्या 
राजकीय िहतस्पध्यांनी अनेक िकारचे लितोडे उडहवले होते. त्यातंील काही आरोपाचंी मदार ज्या पत्ावर होती 
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व ज्याचा फोटो लंडन टाइम्समध्ये िहसद्ध झाला होता, ते पत् खोट्या सहीने (फोजनरीने) तयार करण्यात 
आलेले होते. तथाहप, या िकरिात माडखोलकराचं्या मनात हमसेस ओिी (Mrs. Oshea) हहच्या 
घटस्फोटाची केस आहे असे म्हटले (माडखोलकराचंा लेख आता मजप ढे नाही) आहि त्या िकरिातील 
प रावा बनावट नव्हता असे धरले, तरी केतकरािंी त्या केसचा संबधं काय? प नर्मववाह आहि व्यहभचार यातं 
हविरे्ष फरक न मानण्याइतके माडखोलकर 'प रोगामी' कधी झाले? आिखी एक मौज म्हिजे, स्वतःला 
'प रोगामी' समजिारे आहि सनातन्यानंा हसिारे लोकच ब्राम्हिी सोवळेपिाच्या मगरहमठीतून स टण्यापूवीच 
आज हिस्ती सोवळेपिा गळ्यात घेत आहे व त्याला 'आध हनकता' असे नाव देत आहेत. वास्तहवक, अस्सल 
ज न्या परंपरेचे लोक हवध रावस्था आल्ह्यास वाधनक्यातही हववाह करीतच; पि हिवाय बह पत्नीकत्वात काहीच 
गौित्व मानले जात नसल्ह्याने, वाधनक्यात स खास खी नूतन हववाहसंबधंही अनेकवार करीत. नाना फडिवीस व 
सखारामबापू याचंी एकमेकाहंवरूद्ध कारस्थाने बरीच वर्ष ेचालल्ह्यावर, मध्ये एकदा उभयपक्षी समाधानकारक 
असा सलोखा झाला. त्या वळेी दोघातंील ज्येष्ठ म त्सद्दी बापू यानंा इतके हायसे वाटले की, त्यानंी आपल्ह्या 
वतनाच्या गावी जाऊन आिखी एक लर्गन उरकून घेतले. त्या वळेी हा हवख्यात म त्सद्दी सत्तरीच्या घरात 
आलेला होता व त्याची हनदान एक तरी बायको हयात होती. नाना फडिवीसाच्या पिंात्, त्याच्या अकरा 
वर्षाच्या हवधवा पत्नीचा साभंाळ हब्रहटि जेत्यानंा नानाचं्या उपाध्याकरवी करावा लागल्ह्याचेही नमूद आहे. त्या 
काळात िौढ हववाह आहि हवधवाहववाह रूढ नसल्ह्याने उत्पन्न होिाऱ्या वैवाहहक हवर्षमतेचा आज िश्नच नाही; 
पि कतनबगार आहि स खवस्त  मािसाच्या स खिवृत्तीच्या आड येण्यास त्या काळी सोवळे लहद महासभावादीही 
नव्हते की हिस्ती हववाहनीती लादिाऱ्या लीलावती म न्िीही नव्हत्या, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 

 
 गाधंीजींपासून असो की य रोहपयनापंासून असो, आम्ही लहदू लोक नेमके उपासतापासाचे, संन्यासाचे 

आहि एकमेकाचं्या िरीरस खावर नजर ठेवण्याचे तत्त्वज्ञानच कसे हिकतो, याचे मला अद्याप तरी कोडे आहे! 
जोपयंत एखादा मन ष्ट्य कतनबगारी दाखवीत आहे, समाजाच्या उपयोगी पडत आहे तोपयंत आपले 
इहतहासिहसद्ध पूवनज, त्याने लर्गने हकती केली आहेत, लकबह ना हकती अगंवसे्त्र बाळगळी आहेत, याचीही 
फारिी चौकिी करीत नसत. म सलमानाचंा आहि य रोहपयन लोकाचंा धमन, नीहतहनयमाचं्या आध्याच्त्मक 
ध्येयाचं्याबाबत आमच्या धमाहून कोित्याही िकारे कमी आहे असे मला वाटत नाही; पि केतकराचें सोवळे 
सल्लागार त्याजंकडून ज्या 'वैधव्यव्रता' ची अपेक्षा करीत आहेत त्याची अपेक्षा, एखाद्या प रोगामी आहि कतनबगार 
संपादकाकडून कोिाही म सलमान अगर य रोहपयन स्नेयाने खास केली नसती! इंर्गलंडचा राजा आठवा एडवडन 
याला, त्याच्या लोकहवरुद्ध हववाह करण्याच्या हनिंयाम ळे राज्य सोडाव ेलागले, हाही दाखला या िकरिी 
काही लोक देताना आढळतात. पि हा दाखला येथे अियोजकपिाचा आहे. कोित्याही िाचीन राजघराण्याचा 
वारस हा एका अथाने त्या देिाच्या समग्र सामाहजक समारंभाचाही नेता असतो. त्याच्या रािीला अनेक 
सत्कार-समारंभामंधून िाम ख्याने भाग घ्यावा लागतो. गिेिलखडीत ज न्या सरंजामदाराचंा आहि 
जाहागीरदाराचंा दरबार भरहवण्याची जबाबदारी तर केसरीकार आहि त्याचं्या पत्नी यावंर कोिी लादल्ह्याचे 
ऐहकवात नाही! उलट धमनवायानंा ि द्ध करून लहदू धमात घेण्याचे हिवाजीमहाराजाचें क्राहंतकारक व्रत 
केसरीच्या सपंादकानंी स्वख र्षीने पत्करले आहे. पि आपि हे क्राहंतकारकाचे व्रत घेतले आहे की बाळबोध 
ब्राह्मिाचेच ज ने ब्रीद चालहवण्याचे ठरहवले आहे, याचाच केसरीच्या कचेरीतील काही मंडळीच्या मनात अद्याप 
प रता हनिनय झालेला हदसत नाही! 
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 एखाद्या य रोहपयन स्त्रीने हजारो कोसावंरून येऊन, वर्षान वर्षन लहदूसमाजावर अहेत क िेम करून, 
स्वधमन सोडून अखेर लहदू धमाचा स्वीकार केल्ह्यावर, हतला अस्पृश्यासारखी दूर ठेविे हे खरे पाप की 
हवध रावस्थेत व्रतस्थता सोडून संसारस खाकडे वळिे हे खरे पाप, याचा हवचार लहदूत्वहनष्ठ, गाधंीवादी व 
हिस्तीनीहतवादी या सवांनीच आज करावयास हवा. केतकर तर बोलून चालून हवधूर होते; पि, एखाद्या 
सपत्नीकानेही िथम पत्नीच्या संमतीने ि द्धीकृत हवधमी स्त्रीस गृहहिीपदाचा लाभ करून हदला तर, 
लहद त्वहनष्ठानंी तत्त्वतः त्याचे अहभनंदनच करावयास हव.े कारि 'एकपत्नीव्रत' हा भारतीय समाजास एक 
कौत कास्पद असा ग ि वाटत असला तरी, 'बह पत्नीकत्व' हे पाप असे त्याने हिस्ती समाजािमािे कधीच 
मानलेले नाही. आमच्या वैवाहहक कल्ह्पनातं सौ. लीलावतीं म न्िींच्या कायद्याने बदल होईल असे वाटत नाही. 
रेिलनगचा कायदा पाळिाचा आहि पापप ण्याचा जेवढा संबंध, तेवढाच हिभायािहतबंधक कायदा पाळण्याचा 
आहि पापप ण्याचा संबधं आहे. य नायटेड स्टेट्सारख्या हिस्ती धमान यायी देिातही, मॉमनन्पंथीय हिस्त्यातंील 
बह पत्नीकत्व अगदी परवापयंत कायद्याने मोडून काढता आले नव्हते. कायद्याने एकपत्नीव्रत अगर हवध रव्रत 
लादिे म्हिजे दाहंभकतेला आहि बाहेरख्यालीला राजाश्रय देिे होय, हे लहद त्वहनष्ठ 'सोवळ्या'ं इतकेच 
हिस्तान कारी सोंवळ्यानंीही लक्षात ठेवले पाहहजे. आहि एकपत्नीव्रत लादण्यात नैहतक िगती असेल तर 
ब्रम्हचयनव्रतही कायद्याने लादून वैवाहहक नीतीचा अखेरचा टप्पा एकदमच का गाठू नये? 

 
पि या सवन िकरिातूंन उद्भविारा खरा िश्न वगेळाच आहे. 'दमा झालेल्ह्या हवध राने लर्गन कराव ेकी 

नाही', 'केसरीच्या संपादकाने झगा घालिाऱ्या हवदेिी हवधविेी हववाह करावा की नाही' हा खरा िश्न नसून, 
'लहद त्वहनष्ठा म्हिजे काय?' हाच यातून उत्पन्न होिारा खरा िश्न आहे. या खंडत ल्ह्य देिात कृहमकीटकािंमािे 
ब जब जलेल्ह्या असंख्य जाती आहि पोटजाती जिाच्या तिा जतन करिे म्हिजे लहद त्वहनष्ठा की हजारो 
वर्षांच्या आमच्या इहतहासातील धार्ममक ध्येयवादाहवर्षयी आहि पराक्रमाहवर्षयी अहभमान बाळगि व त्या 
पराक्रमाचे हजवतं वारस म्हिून जगण्याची उमेद धरिे म्हिजे लहद त्वहनष्ठा, हा िश्न स्वतंत् लहद स्थानच्या 
हवचारवतंानंी सोडहवला पाहहजे. आपल्ह्या धमात, तत्त्वज्ञानात, हिल्ह्पगायनादी कलातं वाङमयात आहि 
सामाहजक सभ्यतेत खरोखरच काही लोभनीय आहि रक्षिीय असेल, तरच लहद त्वहनष्ठलेा काही अथन आहे. 
केवळ काही अलहदू समाज लहदू समाजाच्या जीवावर उठले आहेत, म्हिून जीव बचावण्याकहरता एकत् येिे 
एवढाच लहद त्वहनष्ठेचा अथन नाही, असे मी समजतो. आहि असे असले तर, ज्या स संस्कृत आहि स हवद्य 
परकीयानंी आमच्या इहतहासाच्या आहि संस्कृतीच्या िेमाखातर स्वतःचा देि व धमन सोडला त्याचं्याबाबत 
आमच्या भावना कोित्या आहेत व असतात, हे एकदा डोळे उघडून पाहहले पाहहजे. त्या परकीयाचं्या 
ध्येयवाहदत्वाची हविालता, लहद स्थानला आपला देि व लहदू धमाला आपला धमन मानण्यापयंत जावी आहि 
आमचा खेडवळ धमाहभमान मात् मडमेचा अगर साहेबाचा हवटाळ आमच्या स्वयपंाकघराला नको म्हिनू 
ब जरेपिाने दार लावनू घेण्यातच व्यक्त व्हावा, ही च्स्थती िोचनीय आहे! 

 
ही च्स्थती पेिवाईत होती, आहि आज संपूिनपिे नाहीिी झाली आहे असा ज्यानंा गोड भ्म असेल, 

त्यानंी या देिाला आपला देि म्हििाऱ्या पािंात्यािंी आपले वतनन आजवर कसे होत आले आहे याचा एकदा 
िोध घ्यावा. ज्ञानकोिकार केतकर याचं्या य रोपीय पत्नी त्याचं्या पिंात् प ण्यात एकदोन आठवडे 
राहाण्याकरता जागा िोधीत लहडत असता, डेक्कन हजमखान्यावरील बेस मार स धारलेल्ह्या वस्तीत त्यानंा 
कोिता अन भव आला याची हकीकत एक वर्षामागे मी साप्ताहहक 'लोकसते्त'तील 'स खसंवादा'त हनवदेन केली 
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आहे. साहवत्ीदेवींसारखी लहद त्विेमी ग्रीक हवद र्षी आमच्या स हिहक्षत हस्त्रयासं हवभावरी हिरूरकर अगर 
मालतीबाई दाडेंकर याचं्या इतपतही माहीत नसते, याचाही उल्लखे मी अन्यत् केलेला आहे! या ग्रीक स्त्रीच्या 
असाधारि हवितेसबंंधी आहि असाधारि लहद त्विेमासंबधंी मी मागे' 'वसंत' माहसकातच लेख हलहहला होता. 
त्यासंबधंी िो. बनहट्टी यानंी नागपूर येथील आपल्ह्या 'समाधान' साप्ताहहकात उपहासय क्त आिंयन व्यक्त केलेले 
होते. त्याचं्या म्हिण्याचा मतलब असा होता की, 'साहवत्ीदेवीच्या लहद त्विेमाचे क्षीरसागर एवढे स्तोम 
माजहवतात, पि आम्ही हेच िेम हपढ्यान हपढ्या दाखवीत आहोत, पि क्षीरसागर आमचे मात् कौत क करीत 
नाहीत!' 

 
साहवत्ीदेवींची सवनमान्य हवित्ताही आमच्या आत्मसतं ष्ट ज न्या मंडळींस पटत नसल्ह्यावर त्यानंी 

(साहवत्ीदेवींनी) खाजगी सभंार्षिात मला साहंगतलेला त्याचंा हववाहहवर्षयक ध्येयवाद तर आमच्या प रोगामी 
मंडळींसही अतक्यन वाटण्याचा संभव आहे! 

 
िो. बनहट्टी आहि ज. स. करंदीकर याचं्या हवचारातं आहि व्यहक्तमत्त्वात जर कोिता दोर्ष असेल, तर 

तो lack of imagination हा होय. आजच्या जगात लहद त्व हटकवायचे आहि वाढवायचे असेल तर, केवळ रुक्ष 
परंपरापालनाने भागिार नाही. परकीयाचें आपल्ह्या ससं्कृतीवरील िेम समजण्याइतपत तरी कल्ह्पनािक्ती 
आपल्ह्या अंगी असिे जरूर आहे. 'लहद त्वहनष्ठा' ही केवळ 'बचाऊ' (defensive) सोवळेपिाची बाब नसून, 
कल्ह्पक धमाहभमानची 'imaginative partriotism' ची बाब आहे. लहदंूच्या संस्कृतीत सोवळेपिाखेरीज जे काही 
आहे ते पाहण्याइतकी काव्यमयता आपल्ह्यात असेल तर, लहद स्थानच्या चत ःसीमेतच काय, पि बाहेर चारी 
खंडातंही आपिासं लहद त्विेमी लोक आढळतील!  

 
हसस्टर हनवहेदता, िीलवतीबाई केतकर, साहवत्ीदेवी म खजी, महात्मा गाधंींच्या हिष्ट्या मीराबाई 

याचं्या अपूवन ध्येयवादासंबधंी अहभज्ञता व कृतज्ञता दाखहवण्याऐवजी, 'या गोऱ्या मडमाकंडून लहद त्विेम हन 
देििेम हिकण्याची आम्हालंा तरी गरज नाही!' असे आत्मसंत ष्टतेचे उद् गार काढिे आम्हा लहदंूच्या 
इहतहासिहसद्ध 'कूपमंडूक वृत्तीला' आहि आत्मघातकीपिालाच काय ते िोभते! िाचीन अरब हविान अल्ह्बेरुिी 
याने िाचीन लहदंूच्या ज्या करुिाजनक आत्मसतं ष्टतेचे विनन करून ठेवले आहे हतच्या पलीकडे आपि न 
गेल्ह्यास, 'लहद त्वहनष्ठा म्हिजे संक हचतपिा' ही व्याख्याच अखेर खरी ठरेल! 

 
लहदू धमाच्या पािंात्य अन यायाचंा उपयोग बहाद्दर समाजसेवक म्हिून तर आहेच, पि 

अहतपहरचयाम ळे आपल्ह्याच संस्कृतीसबंंधी महलन झालेली आपली दृष्टी साफ करिारे नेत्वैद्य म्हिनूही आहे. 
 
हिवाजीमहाराजािंमािे ि द्धीकृत म सलमानािंी सोयरीक करण्याचे धैयन दाखवायचे, की द सऱ्या 

बाजीरावािमािे सोवळी वाळत घालून िहनवारवाड्याचे रक्षि करायचे हे लहद त्वहनष्ठानंी स्वतःचे स्वतःच काय 
ते ठरवाव!े 

 
वसंत, 

ऑगस्ट १९५०, प.ृ ४२-४५.  
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४३ 
 

हंुडा, वारसा आणि णववाह 
 

आपल्ह्या समाजस धारिेच्या इहतहासात हकत्येक िश्न काही काळ िमािाबाहेर गाजले आहि नंतर मात् 
ते न स टताच मागे पडले. 

 
आम्ही लहान असता बंगालमधील कोिा एका 'स्नेहलते'ने आईबापाचें ह ंड्यापायी होिारे हाल 

च कहवण्याकरता अंगावर रॉकेल ओतून स्वतःला पेटवनू घेतल्ह्याची कथा प ण्यातील कॉलेज-तरुिानंा व 
स धारिावादी िोफेसरानंा तप्त करती झाली होती. त्या वळेी कॉलेजातं सभा झाल्ह्या, सभेत िपथा झाल्ह्या व 
नंतरच्या हंगामात हववाह झाले. हववाहातं काय झाले याचे अहवाल उपलब्ध नाहीत!  

 
ही गोष्ट पस्तीस-चाळीस वर्षांपूवीची असावी. त्यानंतर बंगालची िगती मला माहीत नाही; पि 

महाराष्ट्र तरी कल्ह्पनातीत 'प ढे' गेला आहे. तो इतका की, हकत्येकानंा हववाह-संस्थाच म ळी हटकेल की नाही 
याची लचता पडली आहे! आहि तरी ह ंड्याची संस्थाही हटकून आहे-नव्हे, ज्याचं्यावर त्या िकारची जबाबदारी 
आहे त्यानंा ती लचतात र करीत आहे. िौढहववाह, िीहतहववाह, हवहधहवहीन नोंदिीहववाह, अभतूपूवन स्त्री-हिक्षि 
आहि हस्त्रयाचें वाढते द्रव्याजनन या सवन क्राहंतकारक स धारिातूंनही हा हजार-दोन हजार रोकडाचा पेच गरीब 
वधूहपत्यानंा टळत नाही, हा िकार खरोखर अद्भ त म्हटला पाहहजे! सनातन्यानंा आहि वृद्धानंा 'िॉक्' 
करिाऱ्या गोष्टीही आपि केवळ वरपागंी आहि अन करिात्मक करीत असतो असा याचा अथन करायचा का? 

 
आपल्ह्याइकडील समाजस धारिा म्हिजे बह तािंी लेखीतोंडी चचाच असते. पि त्या चचेचाही पाया 

बह जनसमाजाच्या वतननामागील िेरिापंयंत खोल कधीच पोहोचत नाही.  
 
प स्तकी न्यायब द्धी (abstract justice) आहि अन करिात्मक प रोगाहमत्व हेच आमच्या सामाहजक 

होकायंत्ाचे काटे होत. ह ंडा वाईट खरा, परंत  तो कसा रूढ झाला आहि जे क्रातंी आहि प रोगाहमत्व याचें 
प रस्कते नाहीत त्यानंाही तो वडेेपिा वाटण्याकहरता काय केले पाहहजे, याचा हवचार होण्याला अजूनही जागा 
आहे. ह ंडा ही जर सनातनी वृत्तीची खूि आहे, तर हिक्षि आहि समाजस धारिा याचं्या वाढीबरोबर ह ंड्याची 
चाल कमी कमी व्हायला हवी होती. उलट वस्त च्स्थती तर अिी हदसेल की, इंग्रजी हिक्षिाच्या िसाराबरोबर 
हववाहाचा आहि ह ंड्याचा िश्न अहधकच हबकट झाला. हे समजण्याकरता एखाद्या संिोधन संस्थेतील 
'स्टॅहटस्टीहियन्'कडेच गेले पाहहजे असे नाही. इंग्रजी हिक्षिाची आहि इगं्रजी मनोवृत्तीची वाढ होण्यापूवी 
सामान्य च्स्थतीतील लोक गावातल्ह्या गावात, नात्यातल्ह्या नात्यात म लगी देण्याची धडपड करीत. याची 
कारिेही पाहण्यासारखी आहेत. िवासाच्या सोयी आहि नोकरीधंद्याचे संबधं त्या वळेी इतके वाढलेले 
नसल्ह्याने, नागपूरच्या मािसाने उठून प ण्यात म ले िोधीत लहडायचे ही गोष्ट सहसा घडत नसे. िहसद्ध घरािी 
दूरवर माहीत असत व दूरच्या हठकािी सोयहरकीही करीत पि गरीब च्स्थतीतल्ह्या मािसांनीही नोकरी, हिक्षि 
व हववाह याचं्या के्षत्ातं जास्तीत जास्त बाजारभावावर नजर ठेवण्याची चाल त्या काळात नव्हती. पि 
त्यानंतरच्या काळात माध करी मागून ह जूर डेप्य टी कलेक्टरपयंत चढण्याची जिी लालूच हदसू लागली 
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त्यािमािे बी. ए. होताच श्रीमंताची म लगी आहि हतच्याबरोबर हिक्षिाचा खचन हनघण्याइतका ह ंडा हमळवण्याची 
िथा पडली! लवकरच प िे, म ंबई, कोल्ह्हापूर, सागंली, नागपूर, अमरावती या लर्गनाच्या पेठा झाल्ह्या. आहि 
जन्माच्या संबधंात वधूहपत्याने नाइलाजाने हदलेल्ह्या हजारदोन हजार रुपड्यानंा महत्त्व येऊन बसले. सारािं, 
स धारिेसंबधंीच्या व्याख्यानानंी आहि लेखानंी ह ंडा मागे हटण्याऐवजी धमनसंस्कारिनू्य स्पधािधान 
समाजजीवनात ह ंडा एखाद्या मोकळ्या पोळािमािे प ष्ट झाला! पि आज ज्या वृद्धानंी क ळाच्या इभ्तीच्या पोटी 
ह ंड्याची रक्कम गंभीरपिे ठरवायची त्यानंा हकत्येक हववाहातं स्थानच नसते! या अनपेहक्षत वाटेने तरी ह ंड्याचे 
मरि ओढविार की त्यातूनही तो जगिार? िौढ वधू वरानंी स्वतः हववाह ठरवले तरी ह ंड्याची चचा होईल 
का? मला हेही अगदीच अिक्य वाटत नाही. 'हाच म लाचा बाप' या लोकहिय नाटकात वरेरकर यानंी हे 
हास्यकारक दृश्य दाखवलेही आहे. वधू आहि वर दोघे साथीदार बनून वधूहपत्याला ह ंडा व मानपान 'हडक्टेट' 
करू िकतात. 

 
सारािं, हा स हिहक्षत आहि अहिहक्षत याचं्यातील भेद नसून, मािसानंा धन मानिारे आहि धनालाच 

िाि समजिारे याचं्यातील भेद आहे. 
 
तसेच, हा म लीकडचे लोक आहि म लाकडचे लोक याचं्या सदयते-हनदनयतेचाही िश्न नव्हे. कारि 

म लीचा बाप स्वतःच्या म लाच्या लर्गनात हनघृनि आहि 'हललावी' वृत्तीचा होण्याला कमी करीत नाहीच! 
 
हे सवन सनातनी आहि धमनभोळ्या वृत्तीचे फळ आहे असेही नव्हे. भाडेहचट्ठीिमािे लर्गनहचट्ठी नोंदवनू 

घेिारे ब हद्धवादी लोकही बायकोकडील पैिावंर नजर ठेव ू िकतात. (की जिा बी. ए. झालेल्ह्या सास्वा-
निंदाही मत्सरात आहि द ष्टाव्यात कमी नसतात! ) सारािं, हा नवमतवाद स्वीकारण्याचा िश्न नसून 
मािूसकी हटकवण्याचा िश्न आहे.  

 
आहि या दृष्टीने पाहता नवमतवादाच्या वाढीबरोबर माि सकीची वाढ मात् झालेली हदसत नाही. 

माि सकी वाढण्याकरता कोिताही कायदा लकवा क्राहंतवाद उपयोगी पडण्यासारखा नाही. त्याकरता 
सामाजातील भावना, िेरिा व इभ्तीच्या कल्ह्पना बदलण्याचा यत्न केला पाहहजे. हा िश्न न्यायिास्त्र आहि 
समाजिास्त्र याचं्याहीपेक्षा मानसिास्त्राचा आहे, लकबह ना हृदयपालटाचा आहे.  

 
पि आज या पहरच्स्थतीत कायद्याच्याच वाटेने एक बदल घडून येत आहे. आज म लींना द्रव्याजननाचे 

साधन जे हिक्षि ते गेल्ह्या दोन हपढ्यातंील हिक्षििसाराम ळे हमळालेच आहे, पि द्रव्याजननाबरोबर त्यानंा 
वहडलाचं्या इस्टेटीत वारसा हमळावा अिीही तरतूद होऊ घातलेली आहे. म लींच्या वारसासंबधंी इतर दृष्टींनी 
मला येथे काहीच म्हिायचे नाही. म लींना माहेरच्या इस्टेटीत वारसा नसल्ह्यास हवहिष्ट पहरच्स्थतीत सासरीही 
थारा नाही आहि माहेरीही थारा नाही अिी च्स्थती होते, ही गोष्ट खरी. तथाहप, ही अपवादात्मक उदाहरिे व 
त्यातील द दनिसे कारिीभतू होिारी अपवादात्मक मािसे सोडून हवचार करावयाचा म्हटल्ह्यास, वारसाहक्काचा 
पहरिाम हववाहाच्या बाबतीत म लींना फारसा अन कूल होईलसे वाटत नाही.  
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आज ह ंड्यावर नजर ठेविारे लोक उद्या म लींच्या भावडंाचंी मोजदाद करून हतच्या वाट्याला येिाऱ्या 
इस्टेटीवर नजर ठेवतील!  

 
मात् िौढ क माहरका व हवधवा याचें हाल थोडेसे कमी होतील. 
 
ह ंड्याच्या बाबतीत एखाद्या 'स्नेहलते'च्या आत्महत्त्येनंतर िपथा घेण्यापासून ते लर्गनाच्या हनहमत्ताने 

म लाचा व स्वतःच्या इभ्तीचा हललाव प कारण्यापयंत आढळिाऱ्या आजच्या सवनच वृत्ती अस्वाभाहवक आहेत. 
  
हववाहसबंंधात आर्मथक पहरच्स्थती अहजबातच लक्षात घेतली जाऊ नये ही भहूमका मी येथे स्वीकारीत 

नाही. अगदी अपवादात्मक असे िीहतहववाह सोडल्ह्यास-आहि खरे िीहतहववाह अत्यंत अपवादात्मकच 
असतात-वधू-वराचं्या आर्मथक पहरच्स्थतीचा हवचार न केल्ह्यास त्याचें वैवाहहक जीवन स खी होण्याचा संभव 
कमी असतो. ह ंड्याच्या बाबतीतही 'हललावी' वृत्ती सोडिे म्हिजे अहजबात आर्मथक दृष्टीच सोडिे असे नव्हे. 
हववाहसबंंध हा दोन परक्या घराचंा संबधं जोडण्याचा एक महत्वाचा मागन असतो. या संधीचा फायदा 
सवनसामान्य व्यवहारी मािसानंी स खवस्तू घराण्यािी संबंध जोडण्याकहरता घेतल्ह्यास नवल नाही. परंत  
स खवस्तू घरािंी संबधं जोडिे वगेळे आहि लर्गनसंबधंाची वळे साधून भावी सर्गयासोयऱ्यापंासून एका रकमेने 
जास्तीत जास्त पैसा काढण्याचा ियत्न करिे वगेळे! अगदी व्यवहारी दृष्टीने पाहहले, तरीही हा िकार 
अदूरदृष्टीचा लकबह ना penny-wise, pound foolish या जातीतला वाटतो. एका हवहिष्ट िसंगी अडवनू पसेै 
काढण्याने घेिाऱ्याचाही जन्माचा फायदा होतो असे नव्हे आहि देिाऱ्याला त्यात नेहमीच संकट असते असेही 
नव्हे. पि म ख्य तोटा तो वगेळाच आहे. लर्गनासारख्या अत्यंत हजव्हाळ्याच्या सबंंधात िेम, रूप, स्वभाव, 
माि सकी, वगैरे गोष्टींना महत्त्व येण्याऐवजी एक क्ष द्र रक्कम व खोटी इभ्त यानंा महत्त्व येऊन बसते व एकंदर 
सवनच बनाव 'सौदा' आहि 'सटे्टबाजी' यासंारखा होऊन बसतो.  

 
िेमहववाह तर फार दूरच आहेत, पि साधा, समंजस आहि माि सकीचा हववाहदेखील आपल्ह्या 

समाजात अद्याप रूढ नाही!  
 
नव्हे, पूवी होता हततपतही तो आता समंजस आहि माि सकीचा सबंंध राहहला नाही. पूवी गावातील 

म लगी, नात्यातील म लगी, फार काय चागंल्ह्या क ं डलीची म लगी, वगैरे गोष्टींना जे महत्त्व हदले जात असे ते 
तकन दृष्ट्ट्या योर्गय असो अगर नसो, ह ंड्याच्या रकमेकडे पाहून लकवा म लीने हदलेल्ह्या परीक्षाचं्या संख्येकडे पाहून 
केलेल्ह्या हनवडीपेक्षा ही ज नी भाबडी हनवड अहधक बरी असेच मी म्हिेन. कारि पहत्का लकवा जातक ळी यानंा 
महत्त्व देिे हे क्षिभर भाबडेपिाचे मानले तरी, बाजारीपिाचे खासच नाही. आहि समाजस धारिेच्या के्षत्ात 
जर कोिती गोष्ट प न्ः प न्हा बजावनू सागंण्याची जरूर असेल तर, ती म्हिजे स धारिा आहि नवमतवाद याचं्या 
नावाखाली अनेक के्षत्ातं आज 'बाजारवाद'च बोकाळत आहे! अगदी क्ष द्र फायद्याकरता आपि माि सकी आहि 
सामाहजक सौंदयन यानंा हदवसेंहदवस पारखे होत आहोत. वस्त तः हा समजंसपिा आहि हे सौंदयन हववाहाच्या 
के्षत्ात उत्पन्न होण्यास आजच्याइतकी चागंली सधंी पूवी कधीच आलेली नसेल. समजून असो की न समजता 
असो, आज स हिहक्षत समाजात तरी िौढहववाह चागंलाच रूढ झालेला आहे. तथाहप, हे िौढत्व आज केवळ 
वयाप रतेच हदसत आहे. म्हिजे वधू आहि वर याचंी वये वाढलेली हदसत आहेत. परंत  बह संख्य उदाहरिातं 
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त्याचं्या भहूमका मात् बालहववाहाच्या काळातीलच हदसत आहेत. िौढ आहि पदवीधर म लाम लींचे हववाह 
ठरहवण्याचे काम अद्याप वृद्ध मािसाकंडेच जात आहे. हिवाय, वृद्धानंाही या बाबतीत पूवीच्याइतका 
आत्महवश्वास वाटिे िक्य नाही. कारि ज्याचंी लर्गने ठरवायची ते आता पूवीसारखे अजाि नाहीत. या सवांचा 
पहरिाम म्हिजे हववाहाच्या बाजारात अहनहिंतता व मंदी येिे हा होय. या पहरच्स्थतीचा सवांत घात क पहरिाम 
वधूहपत्यावंर होत आहे आहि त्याचं्या खालोखाल स्वतः वधंूच्या मनावर होत आहे. 

 
हा सवन पहरिाम केवळ ह ंड्याचंा असे मला म्हिायचे नाही. तो त्याहूनही एका व्यापक सामाहजक 

दोर्षाचा पहरिाम आहे. 
 
हववाहाच्या बाबतीतील आपली दृष्टी ज न्या जमान्यातील दृष्टीहूनही अहधक कृहत्म, अव्यवहायन आहि 

'हललावी' झाली आहे. लर्गनात पैिाच्या लकवा इभ्तीच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त फायदा पाहिे ही वृत्ती 
जवळजवळ 'हललावा'ची वृत्तीच होय असे मला तरी वाटते. हमत् लकवा िजेार हनवडतानादेखील आपि केवळ 
व्यावहाहरक फायदा पाहत नाही. (आहि जर तसा पाहात असलो तर मतै्ीला आहि िजेारपिालाही आम्ही 
अपात् आहोत! ) मग हववाहसंबंधात ही highest bidder िोधण्याची वृत्ती तर त्याहूनही अस्वाभाहवक होय.  

 
पि हा हृदयपालट होण्याकरता हववाहाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली पाहहजे. आहि ही गोष्ट आमचे 

तरुि व आमच्या तरुिी खरोखरीचे िौढ आहि खरोखरीचे स हिहक्षत झाले तरच होईल. आज ते समाजाला 
धक्का देण्याइतपतच लकवा आईबापानंा ध डकावण्याइतपतच स हिहक्षत आहेत. पि वैवाहहक हनवडीतला 
पोर्षाखीपिा, हदमाखीपिा आहि हललावी वृत्ती सोडण्याइतपत मात् ते स हिहक्षत झालेले नाहीत. हववाहाच्या 
के्षत्ातील सामाहजक िहतष्ठचेी आहि इष्टहमत्ानंा हदपवण्याची वृत्ती स टेल तर, हनवडीचा आहि ह ंड्याचा दोन्ही 
िश्न सोपे होतील. 

 
 िीहतहववाहाची 'आच्त्मक धमक' सवांतच असेल असे नाही; पि वर स चहवलेल्ह्या 'खऱ्या िौढ 

हववाहा'ची धमकही तरुिातं नसेल तर, त्यानंा स हिहक्षत म्हििे रास्त होिार नाही. 
 

रहववारची लोकसत्ता,  
िाप्तसंवाद, वर्षन २, क्र.१२ 
३ एहिल १९९५, प.ृ५.  
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४४ 
 

णववाहणवषयक वास्तवता 
 

त्या हदविी आम्ही-मी व माझे एक स्नेही जोडपे-एका हववाहोपयोगी तरुिाचा हृदयपालट करीत 
होतो. त्याने न कताच एका नव्या वधूहपत्याला नकार हदला होता. ज्या हपत्याला नकार हदला होता तोही 
आमच्या हमत्पहरवारातलाच होता. त्याला नकार हदलेला कळल्ह्यावर आम्हालंा थोडे वाईट आहि थोडे बरेही 
वाटत होते. एका पहरहचत वधूहपत्याचे यत्न फ कट गेले म्हिून वाईट, तर इतर ऋिान बधंी वधूहपत्यानंा 
स चवायला एक वर मोकळा झाला म्हिून बरे वाटत होते! दरम्यान त्या स हवद्य, स जाि वराची च्स्थती मात् 
अन कंपनीय झाली होती. ती इतकी की आरंभी ज्याला मी आकारि हववाह लाबंिीवर टाकण्याबद्दल 
खडसावीत होतो, त्याचीच बाजू घेऊन प ढे मी त्या बठैकीत बोलू लागलो होतो.  

 
तो म लगा पदवीधर, हमळवता आहि लर्गनाला योर्गय झाल्ह्याला आता चार-पाच वर्ष े झाली होती. 

दरम्यान तो आपल्ह्या पदव्यातं आहि ज्ञानातही भर घालीत असला तरी, हववाह लाबंिीवर टाकण्यासारखे 
क ठलेच काम त्याने हाती घेतलेले हदसत नव्हते.  

 
"मग हनष्ट्कारि लर्गनाची चालढकल करून तू स्वतःचे पायजमे स्वतःच धूत, खािावळीचे अन्न का 

खात बसला आहेस?" मी त्याला वडे्यात काढून हवचारीत होतो. आमच्या स्नेही जोडप्याजवळ त्याला 
स चवण्यासारख्या अगदी नात्यागोत्यातल्ह्या म ली असल्ह्याने ते तर अहधकच अधीरपिे त्याला िेडीत होते. 
हविरे्षतः त्यापंैकी पहतराज िास्त्रीय बाण्याचे भोके्त असल्ह्याने, त्या अहववाहहत म लाच्या नकाराची सवन संभाव्य 
कारिे तकन दृष्ट्ट्या अंदाजून त्याने ती 'एंडॉसन' करायच्या आधीच खोडून दाखवीत होते! "सध्या िाप्ती कमी 
वाटत असेल तर, तीस द्धा नोकरी करील." "त मचे आधी क ठे ज ळले असेल तर, तसे सागंा; आम्ही त मच्या 
वडलाचंी संमती आितो!" "त मच्या उंचीला म ली कमी भरत असतील तर, आमच्याजवळ पाच फूट 
चारच्यादेखील दोन म ली आहेत. त्या जोश्याचंी... मला वाटतं..." 

 
तो 'लर्गनाचा' म लगा-लकवा सध्या लर्गनाचा नसलेला म लगा! –माझ्याकडे पाहून गालातल्ह्या गालात 

हसत होता! कारि आमच्या 'सायंहटहफक' दृष्टीच्या हमत्ानंी ठरवलेली नकाराची हनदाने त्याच्या बाबतीत तरी 
खरी नव्हती! त्या म लानं आता लर्गन करावचं असं माझं मत असूनही (आहि त्याला स चवण्यासारखी माझ्या 
आप्तापंैकी म लगी असूनही) मी आता त्याची बाजू घेऊन त्या िास्त्रज्ञािी तंडू लागलो.  

 
"उंची आहि िाप्ती याचंी अडचि नसली तर, लर्गनाला नकार द्यायला त मच्या मते कारिच उरत नाही 

का?" मी िास्त्रज्ञाकंडे पाहून म्हटले.  
 
"द सरं कसलं कारि?… त म्ही पमननंट् आहात ना?" त्या िास्त्रज्ञानंी आिखी एक साभंाव्य कारि 

आठवनू त्या तरुिाकडे पाहून हवचारले. 
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"अहो, तो अद्याप पमननंट् नाही याला कारि त्यानंच कायम होण्याला संमती हदलेली नाही. अन् 
हिवाय उंच, गोऱ्या म ली सागंून येऊनही त्यानं नकार हदला आहे. त्याचा नाकार म लींना नसून लर्गनालाच 
आहे, अिी माझी कल्ह्पना आहे." मी म्हटले.  

 
"लर्गनाला नकार असायचं काय कारि?" िास्त्रज्ञ थोडे आिंयन आहि थोडी कीव करून म्हिाले, 

"आता त मचं वय… पंचवीस तरी." 
 
"तीस!" तो तरुि वयानं हततका हदसत नसूनही खरं ते वय सागंत असे. 
 
लर्गनाच्या हवर्षयात एखादी िपंचेतर िास्त्रीयेतर दृष्टीही असते, याची त्या िापहंचक दृष्टीच्या िास्त्रज्ञाला 

जािीव देण्याच्या हेतूनेच मी म्हटले, "लर्गनालाच एखाद्याची हरकत असायला काय हरकत? हवचारी तरुि 
लर्गनाच्या बाबतीत नेहमी चालढकल करताना आढळतील अन् एक तरी त म्हालंा कबूल केलंच पाहहजे-लर्गन 
म्हिजे अंधारात उडी आहे. म लींना तर ती उडी घेताना अच्र्गनहदव्य केल्ह्यासारखं वाटत असेलच, पि 
म लानंास द्धा-हविरे्षतः चागंल्ह्या म लानंा ती एक अधंारात उडीच वाटते. क िािी जन्माची गाठ पडेल क िी 
सागंाव!ं" 

 
"िट्! िक्य नाही! …"माझ्या अज्ञानाची कीव करीत आमचे िास्त्रज्ञ हमत् म्हिाले, "िक्य नाही! लहदू 

स्त्री पतीच्या स खाकरताच जगते हे लक्षात ठेवा! 'क िािी गाठ पडेल' अिी िकंा काढण्याची वळे अद्याप तरी 
आपल्ह्या लहदू समाजात आलेली नाही." आमच्या िास्त्रज्ञ हमत्ाचंी िाती सासं्कृहतक अहभमानानं भरून आली 
असली तरी, त्याचं्या समातंर रेरे्षतच बसलेल्ह्या त्यांच्या पत्नींना हसू येत होतं. कारि 'क िी तरी क िाच्या तरी 
स खाकरता जगि'ं म्हिजे काय, याचा अथन त्यानंा अहधक माहीत होता!  

 
वास्तहवक हववाहहवर्षयक औदासीन्याबद्दल त्या तरुिाला दोर्ष देत देतच मी त्या संभार्षिात िविे 

केला, परंत  आमच्या िास्त्रीय दृष्टीच्या हमत्ांच्या हववाहहवर्षयक हनःिकंतेम ळे मला त्या सािकं तरुिासबंंधी 
उलट सहान भतूी वाटू लागली. आहि त्याबरोबरच आजच्या तरुि-तरुिींच्या वैवाहहक वृत्तीसबंंधी क तूहल 
वाटू लागले. आज अनूरूप वर वा वधू िोधून काढायला वळे लागतो, हे तर खरंच आहे; पि अिाचंा िोध 
लागला तरीही हकत्येकदा उभयपक्षी सािकंता, चालढकल आहि हवलंबय क्त नकार असा िकार हदसून येतो. 
हा काकें्षखोर हवलंब वरपक्षच लावतो असं नव्हे, तर वधूपक्षही लावतो. फरक इतकाच कीं, वधूपक्ष एकदा 
बोलिी स रू केल्ह्यानंतर चालढकल वा फाजील हचहकत्सा दाखवीत नाही, तर आधी फाजील हचहकत्सा करून 
नंतरच बोलिी करायला िारंभ करतो. पि एकूि हववाहहवर्षयक अपेक्षाच वाढल्ह्या आहेत की, हववाहहवर्षयक 
सािकंता वाढली आहे?  

 
आजच्या हववाहहवर्षयक पूवनहचहकत्सेपैकी बरीच हचहकत्सा आिखी पंचवीस वर्षांनी अनावश्यक व 

हास्यास्पदही ठरेल. एके काळी पोटजात आहि गोत् याचंी चौकिी झाल्ह्याखेरीज म लगा वा म लगी प ढील 
चौकिीला 'एहलहजबल'्देखील ठरत नसे! आज पन्नास टके्क लोकाचं्या बाबतीत तरी या गोष्टी हनवडीचे के्षत् 
अकारि अरंुद करीत नाहीत. पि या गोष्टीहूनही हास्यास्पद अिा गोष्टींचा मात् आजचे स धारलेले वधू-वर 
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बाऊ करीत आहेत असे आढळेल. पसंत पडण्यासारख्या-नव्हे सहजासहजी हाती न लागण्यासारख्या एका 
ह िार हमळवत्या पदवीधर म लाला बरेच हदवस स्थळे पाहिाऱ्या एका एम्. ए. झालेल्ह्या म लीने "पि त्यानं एम. 
ए. होऊन घ्याव!ं" अिी सूचना कळहवल्ह्याचं मला माहीत आहे. या 'फाजील' सूचनेंनंच ते लर्गन मोडलं अस ं
म्हिता येत नाही; पि ही अट मला गोत्ाच्या अटीहून मूखनपिाची वाटते. एम. ए. झालेल्ह्या म लीला पदवीधर 
पि एम्. ए. नसलेल्ह्या म लािी लर्गन करण्यात कमीपिा का वाटावा? 

 

या अटीइतकीच ख ळचट पि अहतकडक अट उंचीसंबधंीची आढळून येईल! म लगा अगर म लगी 
पाहाण्याच्याही आधी उंचीची चौकिी करिारे आईबाप अगर मध्यस्थ पाहहले म्हिजे मला ग राचं्या बाजाराची 
लकवा लिप्याच्या द कानाची आठवि होते! अन रूप म लगा पाहिे आहि अन रूप कोट अगर ब्लाऊझ बेतिे या 
गोष्टी काहीच्या दृष्टीने सारख्याच ठरतात हे पाहून मला मानवी जोडप्याचंी कीव येते! कै. माधवराव पटवधनन 
यासबंंधात अनेकदा फार हचडून बोलत हे मला माहीत आहे. "त म्ही बायको स्वतःकरता हनवडीत नसून 
रस्त्यातल्ह्या लोकाकंरता हनवडता. ती त म्हालंा स खी करते की नाही यापेक्षा, हतला हफरायला नेताना लोकानंा 
ती 'आपल्ह्या बेताची वाटेल की नाही' याची त म्हालंा अहधक लचता वाटते!" 

 

बायको एम. ए. असल्ह्यास नवरा हनदान एम. ए. पाहहजे ही कल्ह्पना अहधक मूखनपिाची की बायकोपेक्षा 
नवरा थोडा तरी अहधक उंच पाहहजे ही कल्ह्पना मूखनपिाची हे ठरविं कहठि आहे. पि गोत्, पहत्का वगैरेंना 
मागासलेपिात घालिारे लोकही उंची आहि पदवी याचं्यातील अन रूपता पाहतात एवढ मात् खरं! यातील 
सत्य आहे तरी काय? वस्त च्स्थती अिी आहे की, एम. ए. झालेल्ह्या स्त्रीपेक्षाही बी.ए. लकवा बी.एससी. झालेला 
प रुर्ष हकत्येकदा अहधक बह श्र त आहि तरतरीत असू िकतो. कारि वाचन, संभार्षि आहि व्यवहाहरक अन भव 
यातं हमळवता प रुर्ष न सत्या पदवीधर स्त्रीपेक्षा प ढे गेलेला असतो. आहि म्हिून एम. ए. झालेल्ह्या स्त्रीचे एम. ए. 
नसलेल्ह्या प रुर्षािी हववाह करायला कचरिे म्हिजे 'बी' या अक्षाराहून 'एम' हे अक्षर श्रेष्ठ मानिे एवढा अखेर 
अथन उरतो! तीच गत उंचीची. प रुर्ष हा स्त्रीपेक्षा 'उंच असावा' या अपेके्षला अथन नाही. प रुर्ष हा स्त्रीपेक्षा अहधक 
तरतरीत, खंबीर वा आत्महवश्वासय क्त असावा, या अपेके्षलाच फार तर काही अथन आहे असं म्हिता येईल. 'फार 
तर' म्हिायचं कारि असं की, आर्मथक स च्स्थती असली म्हिजे इतक्याचेंही कारि नसतं. प रुर्षाला 'न्यूनत्व 
गंड' वाटला नाही म्हिजे बस्स! पि उंची आहि पदवी या बाबतींत नवरा अन रूप (म्हिजे बायकोहून तसूभर 
अहधक! ) असूनही त्याला 'न्यूनत्व गंड' असू िकेल! एखादा नवरा मनानं खंबीर, ब द्धीनं तरतरीत आहि 
एकंदरीत स च्स्थतीत असला तर, 'आपि बायकोहून उंच नाही' एवढ्या गोष्टीम ळे त्याला 'इन्फीहरऑहरटी 
कॉंप्लेक्स' वाटेल अस मला वाटत नाही. मग आज वधू-वर संिोधनाच्या वळेी 'लिप्याची टेप' बरोबर घेऊन 
जािाऱ्या टोळ्या का बरे हदसाव्यात? याचं कारि एकच. दापंत्यस ख एकमेकावंर आहि उभयताचं्या आपे्तष्टावंर 
अवलंबून ठेवण्याऐवजी आज आपि डेक्कन हजमखान्यावर लकवा चौपाटीवर हफरायला येिाऱ्या लोकाचं्या 
नजरेवर अवलंबून ठेव ूलागलो आहो. आहि म्हिूनच सधं्याकाळी हफरायला जाताना एकि ेएक टके्क अन रूप 
हदसिारी जोडपी आजकाल घरी एकमेकानंा हवटलेली, लकबह ना एकमेकानंा सोडण्याकरताच कोटांत 
आलेलीही हदसतात. 

 

आजचे प रुर्ष पदवीधर म लींिी लर्गन करायला हभतात असाही एक उथळ हनष्ट्कर्षन काही 'रेहडओ 
हवद र्षीं'नी काढलेला मला कळला. पि याच्या अगदी उलट उदाहरिं माझ्या पाहण्यात आहेत. एका 
गोऱ्यापान, घाऱ्या डोळ्याचं्या, स्कूटरवरून हफरिाऱ्या तरुिाचं प ण्याच्या मागासलेल्ह्या वस्तीत वािहजनसाचं ं
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द कान आहे. त्याचं आहि एका नीटस, हनमगोऱ्या, सडपातळ बाधं्याच्या, मोहक चेहेऱ्याच्या म लीचं िेम जमलं. 
म लाला महॅरक झाल्ह्याबरोबर वडलांचं द कान चालवायला घ्याव ं लागलं. म लीच्या घरची गहरबी असूनही, 
वरच्या बहहिींची लर्गनं व्हायची असल्ह्याम ळे नादारी हमळवीत हतनं बी. ए.चा वगन गाठला. पहरिाम काय? तर 
पैसेवाल्ह्या पि कमी हिक्षिाच्या या द कानदार तरुिाबरोबर हववाह करण्याला या म लीच्या वडलानंी तीव्र 
हवरोध करून या िेमी जोडप्याला खट्टू केलं.  

 

या तरुिाला आपलं हिक्षि कमी आहे याची जािीव मला तरी हदसली नाही. फार काय, आपला 
व्यवसाय अहिहक्षताचं्या व्यवसायातं मोडिार आहे याचीही खंत त्याला अगर त्याच्या पसंतीच्या त्या वधूला 
हदसली नाही. पोटाचा व्यवसाय म्हिनू तो साखऱ्याचे प डे् बाधंीत असला लकवा लहग, हजरे, गोडतेल यानी हात 
मळवीत असला तरी गावातून हफरताना तो व लन पनॅ्ट, 'िाकन 'चा ब िकोट घालून स्कूटरवरून लहडत असे. 
आहि गोराधारा असल्ह्यानं एंहजहनअलरगच्या 'फायनल' वर्षात आहे अस ंसाहगतलं तरी चालण्यासारखं होतं! 
हिवाय, ित्यक्ष बोलताना त्याला असं आढळून आलेलं असिारच की, परीके्षकरता नेमलेल्ह्या चार प स्तकाबंद्दल 
लकवा ती हिकविाऱ्या पोर्षाखी िोफेसराबंद्दल जेव्हा आपली वधू बडबडते तेव्हाच फक्त आपल्ह्याला गप्प राहाव ं
लागतं; एरव्ही क ठल्ह्याही हवर्षयावर हतच्यापेक्षा आपल्ह्याला अहधक माहहती आहे. हहम्मत आहि कतृनत्व तर 
आहेच आहे!  

 

 अिा च्स्थतीत, पदवीधर म लींिी लर्गन करायला पदवीधर म लंदेखील हभतात या अफवचेी संगती किी 
लावायची? ही च्स्थती काही 'केसेस्'मध्ये खरी असलीच तर मी हतचा अथन असा लावीन-पदवीधर म ली अहधक 
स हवद्य आहि खोल हवचाराचं्या असतात असं नव्हे, तर त्याचं्यात खोट्या अपेक्षा आहि अहंकार उत्पन्न 
झाल्ह्याम ळे द सऱ्यािंी ज ळवनू घेण्याची त्याचंी िक्ती अहजबात नाहीिी झालेली असते. या अहंकारातदेखील 'मी 
हविान् लकवा कतृनत्ववान् आहे' या कल्ह्पनेचा भाग बेताचाच असतो. जो काय अहंकार असतो तो 'मी ज न्या 
जमान्यातली नाही' आहि 'ज न्यािंी मी जमवनू घेिार नाही' या थाटाचा असतो! अगदी क्ष ल्लक गोष्टींत-
उदाहरिाथन, पोर्षाख, सौभार्गयहचन्हं, इ.-वडील मािसािंी ज ळतं घेण्यात आजच्या काही म लींना कमीपिा 
वाटतो. बागंड्या न घालि,ं िाती-पोट उघडं टाकि,ं वळेिसंगी फ्रॉक घालून उघड्या पोटऱ्या हमरविं या 
गोष्टी आजच्या म ली केवळ दळभद्र्या गतान गहतक वृत्तीनं करतात. पि सासरच्या मािसाचं्या मताकंहरता त्या 
गोष्टी सोडायची वळे आली, तर मात् एखाद्या क्राहंतकारकाचा कोहटक्रम आहि अहंकार उसना घेतात. सारािं, 
ज्या अहंकाराम ळे काही स हिहक्षत म लींचं सासरी ज ळत नाही तो हवदे्यचा लकवा ब द्धीचा नसून उथळ अन करिी 
फॅिन्सचा असतो. अथात् याच्यािी पदवीचा संबधं असतोच असं नाही. प ण्याची म लगी प ण्याबाहेरच्या सासरी 
नादंायला प ष्ट्कळदा तयार नसते, याला कारि आपि म क्त हस्त्रयाचं्या नगरातून बद्ध हस्त्रयाचं्या क ग्रामात जात 
आहोत, असं त्यानंा वाटतं. 

 

 आज अनेक म ली माहेरच्या फाजील अहभमानानं सासर त च्ि मानतात आहि सासरी अहिय ठरतात, 
असं हदसून येईल. लर्गन झाल्ह्यावरही माहेरचं आडनाव चालू ठेविाऱ्या हकत्येक अहतिहाण्या वधू सापडतील. 
आहि याचं कारि काय? तर रेहडओवर चार रडगािी गाऊन माहेरचं आडनाव 'रेहडओस्टार' म्हिून हवख्यात 
झालं आहे, अिी त्याचंी कल्ह्पना असते! हकत्योक म ली सासरी म खन ठरल्ह्यावर स्वतःचा 'हडफेन्स' देताना, 
'हनदान मी गोखल्ह्याचं्या (लकवा क लकण्यांच्या म्हिा हव ेतर! ) नावाखातर तरी अिी वागिं िक्य नाही हे 
त म्हालंा कळायला हव ं होतं!' असं आपल्ह्या ओिाळलेल्ह्या नवऱ्यालाच उलट बजावतात! सारािं, आजच्या 
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म लींच्या व्यवहारिून्यतेबद्दल आहि ज ळवनू घेण्याच्या अपात्तेबद्दल बराच बोभाटा असला तरी, त्याच्यािी 
त्याचं्या पदवीचा लकवा हवदे्यचा काडीमात् संबधं नाही. म लींना म लािमािे वाढहवण्याची आज जी ख ळचट टूम 
हनघाली आहे हतच्याम ळे त्यानंा स गृहहिी बनविं म्हिजे 'म सळाचं धन ष्ट्य' बनवण्याइतकं कहठि होऊन बसलं 
आहे. 

 

आजच्या प ष्ट्कळ म ली सासरी ज ळवनू घेण्यात कमीपिा मानतात हे त्याचं्या बंडखोर ब द्धीचं लक्षि 
आहे, हा एकंदरीत सपिले भ्म आहे. म लींनी म लाचं्या घरी नादंायला जायच ं (म लानंी म लींच्या नव्हे! ) हे 
एकदा मान्य केल्ह्यावर, हतथं ज ळवनू न घेिं हा बडंखोरपिा नसून मखूनपिा आहे, हे अगदी थोड्या 
हवचारानंदेखील कळण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रीय द कानदार हगऱ्हाइकाला िहािपि हिकवण्याची अहंकारी 
चूक करून धंद्याचा च थडा करतो, असं आढळेल. उलट त्याच्यापेक्षा दसपट वस्ताद आहि गबर असा ग जराथी 
अथवा मारवाडी द कानदार हगऱ्हाइकाचा वडेा हट्ट ओळखून त्याच्या पदरात माल बाधंील. तीच गोष्ट 
महाराष्ट्रीय नोकराची. स्वाहभमानाच्या लकवा िामाहिकपिाच्या खोट्या कल्ह्पनानंी तो मालकाला खूि ठेवायला 
असमथन ठरतो. पि यावरून महाराष्ट्रीय नोकर उत्तर लहद स्तानी वा म सलमान नोकरापेक्षा अहधक स्वाहभमानी 
असतो असं मात् म्हिता येिार नाही. स हिहक्षत ब्राह्मि द कानदार सामान्य मारवाडी द कानदारापेक्षा अहधक 
ब द्धीमान् असतो, असंही म्हिता येिार नाही. भलत्या हठकािी अहंकार दाखवनू सौदा हबघडवि ंहे ब हद्धमते्तच ं
लक्षि नसून हनब नद्धपिाचचं लक्षि आहे. द सऱ्याच्या घरी नादंताना आरंभी आपल्ह्याकडे लीनता आहि 
लहानपिा घेि ंहाच िहािपिा आहे, हे ज न्या वधंूना कळत असे; तर आजच्या वधंूना ते कळण्याइतपत ब द्धी 
नसते हे या िकारतलं कट  सत्य आहे. या हनब नद्ध अहंकाराला 'बंडखोरपिा' हे नाव देिं म्हिजेही एक 
हनब नद्धपिाच होय. 

  
सासरी ज ळवनू घेण्यात कला आहि िहािपिा आहे असं िहतपादन केलं म्हिजे काही आध हनक हस्त्रया 

अवास्तव आहि अहतरेकी उदाहरिं घेऊन ते अिक्य आहे असं हसद्ध करण्याचा ियत्न करतात. "ज न्या 
पंचवीस मािसाचं्या एकत् क ट ंबात मावस सासवा, च लत सासरे याचंी सेवा करि ंआजच्या हिकलेल्ह्या म लीला 
िक्य नाही!" इत्यादी, इत्यादी कोहटक्रम एखाद्या 'प रोगामी' माहसकात त्यानंी वाचलेला असतो. पि आजच्या 
म ली पाचपंचवीस दूरदूरच्या नातेवाइकाचं्या चारचार चौकी वाड्यातंच केवळ मूखन ठरत आहेत असं थोडंच 
आहे! चार मािसाचं्या संसारातही त्या मूखन ठरत आहेत. सासूला 'सासूबाई', सासऱ्याला' मामंजी' लकवा 
निंदेला 'वन्सं' समजण्यालाही त्यानंा कमीपिा वाटत आहे. ही सवन मािसं 'याची मािसं आहेत, आपली क िी 
नव्हेत' असं समजण्यात 'आध हनकता' आहे, अिी याचंी समजूत हदसत आहे. ज न्या वधूला 'मला अहधक 
नातेवाईक आहेत' हे सागंण्यात अहभमान वाटे; नव्या वधूला माझ्या नवऱ्याच्या आईबापानंा, भावडंानंा माझे 
नातेवाईक 'समजण्याइतकी मी ज नी नाही' हे दाखवण्यात अहभमान वाटतो. हिकलेल्ह्या वधूचं हिक्षि' 
सासरच्यानंा जड वाटत नसून हतचं हे नव ं 'इंग्रजी तत्त्वज्ञान' सासरच्यानंा गृहनािक वाटत आहे. या इंग्रजी 
त सडेपिाचा आहि खऱ्या हिक्षिाचा संबधं काडीमात् नाही. हा त सडेपिा म्हिजे इगं्रजाचंी आम्ही पत्करलेली 
वाईट गोष्टींतली ग लामहगरी होय. हा नवा त सडेपिा आहि इंग्रजाहभमान सोडून आम्ही ज ना क लाहभमान 
पत्करला तर, स हिहक्षताचं्या हववाहात आज उभा राहहलेला बाग लब वा एकदम नष्ट होईल! 

 
वस धा, वर्षन ११, अंक ४, 
मे १९६१, पृ. ३५-३७.  
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४५ 
 

कोटात गाजलेले णभन्नधमी णववाह 
 
गेल्ह्या वर्षी एकदोन लहदूम सलमान हववाह हे हफयादीचा हवर्षय झाल्ह्याम ळे बरेच िक्षोभक ठरले. मी 

िेमस्वातंत्रयाचा भोक्ता असल्ह्याम ळे या हववाहाकंडे 'िेमहववाह' म्हिून पाहता येईल की काय याचा बराच हवचार 
केला; परंत  यातंील एक हववाह तर ह ंडा, 'गोत्' (म सलमान वराचे! ) पाहूनच झाला होता. म्हिजे तो 
िेमहववाह नसून सनातनी वधू-वर संिोधनपद्धतीचा हववाह होता. द सरा हववाह िेमहववाहाच्या पद्धतीने ठरला, 
पि वधू-अथात् लहदू वधू-कोटात हफयादी म्हिनू उभी राहहली. या हववाहाकडेही मी िेमस्वातंत्रयाच्या 
मेहेरनजरेने पाहू िकत नाही. काही उदार समाजहनरीक्षक, 'लाखो लोकापंैकी दोन व्यक्तींचे हववाह कोटांत 
आले तर, संख्यादृष्ट्ट्या उपेक्षिीय होत' ही वृत्ती बाळगू िकतील. परंत  वृत्तपत्ातं या हववाहानंा जे महत्त्व हदले 
गेले होते व कोटांत िेक्षकाचंी जी गदी जमत असे हतच्याकडे पाहहले तर, या घटना केवळ संख्येवरून 
मोजण्यासारख्या नाहीत हे क िाच्याही ध्यानात येईल.  

 
अिा हववाहाकडे िौढहववाह, िेमहववाह व व्यहक्तस्वातंत्रय याचं्या भहूमकेवरून पाहाण्याचा 'उदारपिा' 

जसा काही व्यक्ती दाखवतात, तसाच 'आंतरधमीय' अतएव प रोगामी हववाह, या दृष्टीने पाहण्याचा 
प रोगामीपिाही करताना हदसतात, याही औदायात सामील होण्यास माझी 'ना' नाही. परंत  लहदूस्थानात 
इहतहासकालापासून झालेल्ह्या लहदूम सलमान हववाहाचंं स्वरूप 'आंतरधमीय' मानि ंमला िक्य वाटत नाही. 
कारि इहतहासकाली जे हववाह झाले ते लहदू वधू आहि म सलमान वर असे झाले, तेही जेत्या म सलमान 
बादिहाने घातलेली मागिी नाकारल्ह्यास होिारे राजकीय पहरिाम टाळण्याकरता झाले. काही उदाहिातं तर 
म सलमान आक्रमकानंी अहववाहहत वा हववाहहत हस्त्रयाचंा अपहारच केला. पि म सलमान आक्रमकाचंी ही हस्त्रया 
हमळवण्याची हवहिष्ट पद्धत क्षिभर दृष्टीआड करूनही, या सवन अपहारानंा आहि जबरी हववाहानंा 'आंतरधमीय' 
हववाह हे प रोगामी नाव द्यायचं ठरलं तरीही, एक अडचि उरते. अकबरासरख्या 'उदारधी' बादिाहाच्या मनात 
आंतरजातीय हववाह खरोखरच स धारिा म्हिून करायचे असते तर, लहदू वधंूिमािे तो लहदू वरावंरही सक्ती 
करू िकला असता. पि 'अन्यधमीय समाजातंील वधू राजसते्तच्या वा अपहाराच्या जोरावर हमळविे' 
यापलीकडे या ऐहतहाहसक हववाहानंा क ठलाही अथन नव्हता.  

 
अवाचीन काळात राजसते्तच्या जोरावर परधमीय वधू हमळवण्याचा मागन उरलेला नसला तरी, अपहार 

आहि सक्तीचे धमांतर हे मागन हब्रहटि राज्यातही बंद नव्हते. वृत्तपत्ाचं्या फायलींत अिा िकारच्या हववाहाचं्या 
रोचक हकीकती आढळतील. िातंतेच्या काळात अिा हकीकती त रळक असल्ह्याने वातेचा हवर्षय होत. पि 
लहदू-म सलमानानें दंगे, फाळिीच्या काळातील साम दाहयक अत्याचार, रझाकार चळवळ वगैरेंच्या वळेी हेच 
िकार मोठ्या सखं्येने होत असल्ह्याने त्याचंी गिती वृत्तपत्ातंही नोंदली जािे िक्य नव्हते. दंर्गयाच्या काळातील 
या अपहाराला आहि सक्तीला राजसते्तच्या जोरावर केलेले स्त्रीहरि म्हिता आले नाही, तरी साम दाहयक 
लढयातील स्त्रीहरि म्हिता येईल. हजारो लहदू हस्त्रयाचंा अपहार अिा लढ्याच्या काळात झाला असला तरी, 
'हततक्याच म सलमान हस्त्रयाचंाही अपहार झाला' हा ित्यारोपही या बाबतीत लक्षात घ्यायला हवा. आपल्ह्या 
समाजातील हजारो हस्त्रयाचंा अपहार रं्षढपिे पाहाण्यापेक्षा असा उलट बदला घेिे केव्हाही हजवपंिाच लक्षि 
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असले तरी, परधमीयाचं्या हस्त्रयाचंा अपहार श्लाघ्य मानल्ह्याचा दाखला लहदंूच्या इहतहासात नाही. त्याम ळे 
अवाचीन इहतहासातील हे म सलमान हस्त्रयाचें अपहार लहदू समाजाला फारसे आनंदिद झाले असतीलसे वाटत 
नाही.  

 
दंगे संपल्ह्यावर आहि देिाचे दोन हदिाचें दोन मोठाले िातं म सलमानानंा तोडून हदल्ह्यावर लहदू 

हस्त्रयाचं्या अपहाराच्या वा अपमानाच्या वाता वृत्तपत्ांत येिार नाहीत अिी आिा होती. परंत  ही आिा 
वृत्तपत्ावंरून खरी ठरत नाही. हहद स्थानच्या राष्ट्रध्वजाचा अपमान व पाहकस्तानचा जयघोर्ष लहद स्थान 
सरकारची िजा असलेल्ह्या म सलमानानंी केल्ह्याच्या वाता स मारे िभंर वळेा येऊन गेल्ह्या असतील. अगदी 
अलीकडे म्हिजे गेल्ह्याच वर्षात म सलमानाचं्या वगेळ्या राजकीय चळवळीची लाट उठली, त्या स मारास 
स्त्रीहवर्षयक ग न्याचं्याही एकदोन िक्षोभक वाता येऊन गेल्ह्या. जबलपूर येथील एका लहदू कॉलेजक मारीवर 
कोिी म सलमान तरुिाने पाळत ठेवनू एकटी गाठून बलात्कार केल्ह्याचे वृत्त काही महहन्यापूंवी हकती िक्षोभक 
ठरले होते, हे सवांच्या स्मरिात असेल. इतर अनेक िक्षोभक वातांिमािे या वातेभोवतालच्याही िक्षोभाच्या 
लाटा दोनतीन महहन्यातं ओसरल्ह्या. बलात्कार झाल्ह्याम ळे त्या म लीने आत्महत्या केली, अिी त्याहूनही 
संतापजनक वाता आलेली सवांच्या लक्षात असेलच. इतकेच असूनही गेल्ह्या ज लैच्या अखेरीस जेव्हा या द दैवी 
म लीच्या हपत्याच्या हनधनाची वाता प ण्याम ंबईच्या वृत्तपत्ातूंन िहसद्ध झाली तेव्हा, ती चारसहा ओळींचीच होती 
व त्या वातेबरोबर पूवीच्या संतापजनक घटनाचंा धागा क िाला आठवलेलाही हदसला नाही. त्या 
बलात्काराच्या खटल्ह्याचे प ढे काय झाले? ग न्हेगारानंा हिक्षा झाली का? हकती झाली? आरोपीच्या बाजूने 
साक्षीदार कोि होते?… मला तरी यासंबधंीची वाता वृत्तपत्ातं वाचल्ह्याचे स्मरत नाही. कदाहचत्  खटला अद्याप 
चालू असेल; कदाहचत् नसेल! पि वृत्तपत्ातं या किाचाच उल्लखे नव्हता. 

 
द सरा असाच लहदू हस्त्रयाचं्या हवनयभगंाचा ग न्हा पोहलसाचं्या दप्तरापयंत तरी पोचला की नाही याची 

िकंाच आहे. म्हैसूरसारख्या दहक्षिेतील िहरात लहदू राजाचं्या एके काळच्या राजधानीत, ईदच्या सिाच्या 
हदविी भर रस्त्यात स हिहक्षत लहदू म लींवर हल्ला होऊन त्यांची हवटंबना झाल्ह्याची वाता प ण्याच्या वृत्तपत्ातं 
येऊन गेली. पि त्या संतापजनक ग न्यासबंंधी म्हैसूर सरकारने पूढे काय केले हे मात् वृत्तपत्ातं आलेले 
पाहण्यात नाही. त्या म लींची अहधक हवटंबना-कदाहचत् साम दाहयक बलात्कार परिातंातूंन हतकडे िकै्षहिक 
कायाकरता गेलेल्ह्या दोघा तरुिाचं्या धाडसी िहतकाराम ळेच टळली, हेही वृत्तपत्ातं त्या वळेी येऊन गेले होते. 
लकबह ना त्या दोघापंकैी ग जरातमधील श्री. दव े आहि प ण्याचे श्री. पंचनदीकर यापंैकी एकाने हा िकार 
चवाठ्यावर आिला असता नसता तर, बाय जगाला त्या संतापजनक िकारची आहि िूर िहतकाराची वाताही 
बह धा कळली नसती, लहद मसलमान हववाहाकडे पाहाण्याची जिी एक प रोगामी दृष्टी आहे, तिी लहदू स्त्रीच्या 
हवनयभगंाकडे पाहाण्याचीही एक 'उदार दृष्टी' आहे, हे त्या िकारिाच्या हनहमत्तानेच उघड झाले. नव्हे, 
जबलपूर येथील बलात्काराच्या वातेसंबधंी ही उदार दृष्टी घेिारे महाभाग हनघाले. समाजात कॉलेजक मारीवर 
बलात्कार, स हिहक्षत हस्त्रयाचंा हवनयभगं यासंारखे ग न्हे घडिारच! त्यात लगेच जातीय ग न्हा पाहिे ही वृत्तीच 
उलट संक हचत आहि जातीय होय. ग न्हेगार सवनच समाजात असतात! या हवहिष्ट िकरिी ते हवहिष्ट 
समाजातले-म सलमानातले-होते असे हदसते. पि तेवढ्यावरून वृत्तपत्ानंी आहि वक्त्यानंी डोके हफरवनू 
घेण्याचे फारसे कारि नाही.  
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उदार थंडपिाचा उपदेि करिारे हे पत्कार आहि प ढारी इहतहास वाचीत नसले तर, एक वळे क्षम्य 
म्हिता येईल. (आजचे बह तेक प ढारी इहतहासदृष्ट्ट्या हनर्मवकार असतात, हे िहसद्धच आहे. हबचाऱ्या 
हिवाजीमहाराजाचं्या वाट्याला मात् गेल्ह्या पाच वर्षांत काही इष्ट मनोहवकार लागले आहेत हे देिाचे स दैव 
होय! ) पि ते वृत्तपते्ही वाचीत नाहीत असे कसे म्हिता येईल? फसवनू लावलेले हववाह, बलात्कार, 
हवनयभगं याचं्या वातांत म सलमान हफयादी आहि लहदू आरोपी असे खटले हकती दाखवता येतील? 'म सलमान 
आहो' असे सागंून लहदू वरानंी म सलमान म लींिी फसवनू हववाह लावल्ह्याचे खटले वृत्तपत्ातं या प ढाऱ्यानंी 
वाचले आहेत का?… या सपंादकानंी िापले आहेत का? तसे नसेल तर "त्या वाता माम ली ग न्याचं्या होत" 
"त्यानंा जातीय महत्त्व नाही", असे म्हिण्याचा उदारपिा हे लोक का दाखहवतात? 

 
अथात्, या सवन वातांना जातीय इहतहासही आहे आहि जातीय अथनही आहे हे मान्य केल्ह्याखेरीज 

असल्ह्या िक्षोभक घटनावंर तोडगा स चहवता येिार नाही. एक समाज द सऱ्या समाजाला िहतकारहीन सोिीक 
समाज समजून इहतहासकालापासून क रापतखोर बनला आहे की काय, एवढी िकंादेखील ज्या प ढाऱ्याचं्या 
मनात येत नाही, ते स्वसमाजाचे हहतलचतक नसून केवळ 'इलेक्िन'चे लचतन करिारे आहि राजकीय 
िहतस्पध्यांचे अहहतलचतन करिारे आहेत असे म्हटले पाहहजे. समजा, वर हनदेहिलेल्ह्या ग न्यासंारखे ग न्हे 
पाहकस्तानमधील अल्ह्पसंख्यकानंी केले असते तर, तो अल्ह्पसंख्याक पाहकस्तानात हकतपत स रहक्षत राहू 
िकला असता? (अथात् क ठलाच जातीय ग न्हा न करताही पाहकस्तानातील लहदंूचे जीवन अस रहक्षत आहे, 
आहे असा बोभाटा वृत्तपत्ातूंन अनेकदा झाला असला, तरी जाहतहनरपेक्ष हवचार करण्याचा व्यासंग वाढावा या 
हेतूने मी इथे, 'तसा बोभाटा नाही' असे गृहीत धरले आहे! ) ज्या लहदूम सलमान हववाहाचें स्वरूप केवळ 
वैयहक्तक धमनबाय हववाहाचें आहे असेही काही हववाह दाखवता येतील. स मारे तेहतीस वर्षांपूवी एका िहसद्ध 
हविान् घराण्यातील एका पदवीधर स्त्रीने एका स हिहक्षत म सलमान वरािी लावलेला हववाह खूपच ििोभक 
ठरला होता. वधू-वर दोघेही िौढ आहि स हिहक्षत असल्ह्याने, त्यातं क िी क िाला फसवण्याचा िश्नच नव्हता. 
तथाहप, त्याही वळेी त्या हववाहाचे समथनन करिारानंी वृत्तपत्ातं हदलेली समथनने काळाच्या ओघात हकतपत 
खरी ठरली, हे आज तेहतीस वर्षांनी प न्हा पाहण्यासारखे आहे. ज्यानंी हववाहाचा हनरे्षध केला, त्यानंी एका 
उच्चक लीन स हिहक्षत स्त्रीने समाजाच्या भावनाचंा आहि ऐहतहाहसक संबधंाचा हवचार न करता म सलमान वरािी 
हववाह करावा, याबद्दल हनरे्षध केला. पि हनिधेकाचं्या बाजूला एवढेच कारि असते तर, त्याचंी बाजू खासच 
लंगडी ठरवता आली असती. कारि स हिहक्षतानंी जर समाजाला ठोकर देऊन व्यहक्तस्वातंत्रयाची पताका 
हमरवायची नाही, तर काय मेंढरािमािे गतान गहतक अिा अहिहक्षतानंी? अथात्, लहदूम सलमान समाजाचें 
ऐहतहाहसक संबधं ज्याचं्या गावीही नाहीत, अिा एकहनष्ठ व्यहक्तस्वातंत्रयपूजकानंी त्या हववाहाचें अहभनंदन 
करिे िाप्तच होते. पि हनरे्षधकाचं्या बाजूला आिखी एक िबल कारि होते. म सलमानािी हववाह लाविाऱ्या 
त्या पदवीधर बाई प ण्यातील पहहल्ह्या ितीच्या म लींच्या हायस्कूलमध्ये हिहक्षका होत्या. चौदा ते अठरा वयाच्या 
अज्ञान क माहरकानंा अिा धमाहभमानिनू्य, समाजाहभमानिून्य बाईच्या स्वाधीन करिे म्हिजे त्यानंाही त्याच 
वाटेला लाविे होय, अिी कल्ह्पना म लींच्या पालकानंी केली तर आिंयन करण्याचे कारि नाही. वृत्तपत्ानंी 
म ख्य ओरड केली, ती या बाबतीतच केली. पि या हववाहाचे समथनन करिाऱ्यानंी जी कारिे प ढे केली होती, 
ती मोठी मनोरंजक होती. या बाई महाराष्ट्रातील िख्यात िाथननासमाजी घराण्यातील होत्या आहि 
िाथननासमाजी लोक जाहतभेद, धमनभेद मानीत नाही. हनदान, त्यानंी लहदू समजून लहदंूनी आपल्ह्या समाजाची 
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हानी झाली म्हिून ऊर बडवनू घेिे, म्हिजे भोळसरपिाची परमावधी होय. कारि जेव्हा हे लोक 
िाथननासमाजी झाले तेव्हाचे लहदू समाजाची जी काय खरी-खोटी न कसानी व्हायची ती होऊन च कली! 

 
या य हक्तवादाने लहदंूचे द ःख कमी होिे िक्य नव्हते, हा भाग वगेळा. पि िाथननासमाजवाद्याचें हे 

समथनन वास्तहवक होते, की वहकली थाटाचे होते हे आता तेहतीस वर्षांनी, िाथननासमाजी व्यक्तींना िोभेलिा 
हनर्मवकार मनाने िोधायला हरकत नाही. या हवद र्षीचा व त्याचं्या अपत्याचंा नंतर िाथननासमाजािी 
हजव्हाळ्याचा संबधं हटकून राहहला असेल असे आपि समजायचे का? एखादी िाथननासमाजी स्त्री अन्य 
धमीयािी हववाह लावते तेव्हा, तो अन्यधमी प रुर्ष िाथननासमाजी लोकािंमािे धमनभेदातीत अिी खात्ी करून 
मग लावते काय? जर िाथननासमाजी लोक धमनभेदातीत आहेत, तर त्याचं्यापैकी हकती स्त्रीप रुर्षांनी आजवर 
अन्यधमीयािंी हववाह केले? हकती िाथननासमाजी प रुर्षानंा 'ते लहदू नाहीत' या 'क्वाहलहफकेिन'म ळे म सलमान 
वधंूनी राजीख िीने वरले? या सवन गोष्टींचा अहवाल िाथननासमाजाने जरूर िहसद्ध करावा. माझ्या 
अल्ह्पसमज तीिमािे जोपयंत धमनभेद कायम आहेत, तोपयंत लहदू समाज हेच िाथननासमाजाचे माहेर राहिार. 
म ंबईत जेव्हा लहदूम सलमानाचें दंगे झाले तेव्हा, िाथननासमाजी मािसानंा म सलमानानंी वगेळे काढल्ह्याचे नमदू 
नाही. सारािं, आत्महनष्ठ हवचारात (subjectively) आपि क ठल्ह्याही द हनयेत वावरत असलो तरी, वस्त हनष्ठ 
जगात आपले निीब लहदंूिीच बाधंलेले आहे. हे िाथननासमाजी व्यक्तींनी व त्याचं्यासारख्याच लहदंूतील non-
conformist व्यक्तीनी हवसरू नये. आपि लहदू लोक मोठे 'भेदहनप ि' असल्ह्याने एकमेकानंा दूर लोटायला 
हकतीही उत्स क असलो तरी, दोन समाजातंील लढ्याच्या काळात आपल्ह्या वाइटावर असलेले समाज आपली 
सोवळी व आपले जाहतभेद मानायला तयार नसतात, हे आपि हजतक्या लवकर ओळखू हततके चागंले! 
संघर्षन-कालात आपले दावदेार आपिालंा एका मापानेच मापतात एवढ्याखातर जरी 'आपि सवन एक' हे 
आपल्ह्या लक्षात राहहले, तरी आपली गिना मािसातं करायला अहधक आधार हमळेल! एखाद्या िाथननासमाजी 
प रुर्षाला म ंबईत झालेल्ह्या लहदूम सलमान दंर्गयाचे वळेी नळबाजारच्या राममध्ये स ऱ्याचा िसाद हमळाला, म्हिून 
जरी आपि लहदंूतीलच एक पंथ आहो हे कळले, तरी मी त्या स राधारी सच्च्या म सलमानाचे आभार मानीन! 
त्याचिमािे एखाद्या िाथननासमाजी स्त्रीला परधमीयानंी हल्ला केल्ह्याम ळे 'धमनभेद अद्यात संपले नाहीत' हे 
कळले, तरी मी हतचा ब हद्धवाद वास्तववादाला अगदीच पारखा नाही, म्हिूंन आनंद मानीन! 

 
पि 'कोटात गाजलेल्ह्या' या हववाहावंरून व हवनयभगंावंरून, अखेर आजच्या काळात स्वतंत्रय 

लहदूस्थानमधील लहदूम सलमानानंी सामाहजक हनष्ट्कर्षन कोिते काढायचे? माझ्यािमािे जे जे लेखक अिा 
हववाहासंंबधंी गंभीरपिे हवचार करतात, ते ते संक हचत जातीयवादी, व्यहक्तस्वातंत्रयहवरोधी होत असे म्हिनू 
भोंगळ प रोगहमत्वाची भहूमका घेऊन बसिे, हा बौहद्धक आलस्याचा एक फॅिनेबल िकार होय. खरे 
व्यहक्तस्वातंत्रयवादी लोक यापेक्षा हकती वगेळी भहूमका घेऊ िकतात, ते तेहेतीस वर्षांपूवी प ण्यात गाजलेल्ह्या 
लहदूम सलमान हववाहाच्या वळेी मोठ्या चमत्काहरक स्वरूपात हदसून आले. ज्ञानकोिकार केतकर यानंी त्या 
िक्षोभक हववाहाच्या वळेी जी एक खोल हवचारिवतनक लेखमाला हलहहलेली होती, ती आजच्या 'प रोगामी 
मंडळीं'चाही हनद्रानािकरण्याइतकी प रोगामी होती. पि जेव्हा केतकरानंा असे हदसून आले की, त्या 
हववाहातील लहदू वधू पूिन हवचार करून काय ते करीत आहे, आहि ती आपल्ह्या हनिंयापासून ढळण्याचा संभव 
नाही, तेव्हा त्यानंी हतच्या हववाहाच्या नोंदिीवर साक्षीदार हमळवनू देण्यालाही हातभार लावला! (माझे स्मरि 
बरोबर असेल तर, केतकराचं्या पत्नींनी त्या रहजस्टरवर साक्ष घातली होती! ) हे धाडस त्या हदवसातं 
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करिारानंा जातीय लकवा सनातनी म्हिण्याचा ख ळसटपिा, तथाकहथत प रोगामी लोकही करिार नाहीत, 
अिी आिा आहे! पि व्यहक्तस्वातंत्रयवादी केतकरानंीही, 'व्यक्तीस्वातंत्रय' हे िवेटचे मूल्ह्य मानले नव्हते. 
व्यक्तीच्या स खापलीकडे समाजाचे स्थैयन आहि स्वास्थ्य म्हिून काही उरतेच व त्याचा हवचारग्रिींनीच करायला 
हवा-हवकारवि जोडप्यानंी नव्हे, हे त्याचं्या त्या लेखमालेचे सार होते!  

 
आज केतकराचंी ती बह मोल लेखमाला माझ्यापूढे नाही, आहि द दैवाने ती प नम नहद्रतही झालेली नाही. 

परंत  केतकरानंी आपल्ह्या उदार आहि िास्त्रि द्ध दृष्टीने, त्या लेखमालेत आंर्गलहिक्षिसंपन्न महाराष्ट्रीय 
तरुिींच्या वैवाहहक ििनाचंा हवचार केलेला होता. एखाद्या स हिहक्षत महाराष्ट्रीय तरुिीचा चमत्काहरक हववाह 
ठरल्ह्यावर लकवा लावल्ह्यावर आमचा समाज खडबडून डोळे चोळू लागतो, अधनवट झोपेतच काही सामाहजक 
हसद्धातं बरळू लागतो. त्या बरळण्याचा उपयोग फक्त वृत्तपत्ाचं्या रकान्यातं होतो. आहि थोड्याच हदवसातं तो 
हववाह आहि ते बरळिे दोन्हींवरही पडदा पडतो! जे हवचारवतं एखादा हववाह घडून आल्ह्यावर वा गाजल्ह्यावर 
त्यातील वधू-वराचं्या अन रूपतेचा आहि अंतरंगाचा हवचार करतात तेच एरव्ही अिा तरुितरुिींना टाळून 
बाजूला सरकलेले असतात. आपल्ह्या समाजातील तरुितरुिी कोित्या वत नळात वावरत आहेत, त्याचं्या 
भावनावंर किाचे संस्कार होत आहेत, ते स्वतःच्या क ट ंबीयापंासून सकारि वा अकारि हकती दूर बहकत 
आहेत, याचा अधूनमधून अंदाज घेण्याइतपतही तरुिाचंा आहि वृद्धाचंा संपकन -खरा मनोमन संपकन -राहहलेला 
नसतो, अन् एक हदवस ते तरुि आिंयाचा धक्का देतात; त्याचं्यासारखे अपक्व हवचाराचे-लकवा आजन्मच 
गदे्धपंचहविीत घोटाळिारे! –नेते त्याचें अहभनंदन करूनही मोकळे होतात. पि त्याचं्या प ढच्या आय ष्ट्याची 
वाता मात् अहभनंदनीय 'हववाहवाते' त मोडत नसल्ह्याने, त्या संपादकानंा वा नेत्यानंा ती महत्त्वाची वाटण्याचे 
कारि नसते!  

 
अहभनंदनीय न ठरलेल्ह्या हनधमी हववाहासंबधंीचेही वृत्तपत्ीय क तूहल असेच अधनवट असते. फसवनू 

हववाह लावल्ह्याच्या आरोपाखाली अलीकडे जे हववाह कोटात आले, त्यातंही एका म सलमान आरोपीला हिक्षा 
झाली, तर द सऱ्यातील आरोपी दोर्षम क्त होऊन स टला. पि दोन्ही खटल्ह्यातंील वधंूची सामाहजक द दनिा िायः 
सारखीच असिार! पि ती द दनिा चटकदार वातेचा हवर्षय होऊ िकत नाही, -अथात् कोटािमािेच 
वृत्तपत्ाचं्या दृष्टीनेही त्याचंी 'केस' संप ष्टात येते; पि त्या वधंूचे हबचाऱ्याचें जीवन चालूच राहते. 

 
ज्या खटल्ह्यातील आरोपी 'वर' दोर्षम क्त केला गेला, त्या खटल्ह्यातील हनकालपत्ात तर 

न्यायाधीिानंी, हफयादी वधू व आरोपी वर दोघेही अहवचाराने वागले, आता त्यानंी आपल्ह्या वागण्याचा पहरिाम 
भोगावा, अिा अथाचे उद् गार काढल्ह्याचे वृत्त वृत्तपत्ातं आले होते. मला ते संपूिन हनकालपत् पाहाण्याचे 
क तूहल आहे. कायद्याच्या दृष्टीने योर्गय तोच न्याय न्यायाधीिानंी हदलेला असिार. परंत  कायद्याच्या न्यायात 
सामाहजक आहि मानवी न्यायाची तरतूद असतेच असे नाही. एक हवधमी जोडपे अहवचाराने वागले तर, 
त्यातल्ह्या दोघावंर होिारे पहरिाम सारखेच असतील असे नव्हे. त्या दोघाचं्या ललगभेदािमािे ते पहरिाम 
कमीअहधक ठरतील, -म्हिजेच स्त्रीला अद्दल अहधक घडेल. तसेच, त्या दोघाचं्या समाजातंील पाहवत्रय-
कल्ह्पनावंर त्याचं्या भावी द ःखाचे िमाि अवलंबून राहील. अहवचाराच्या पहरिामाचें िमाि कोटन हवचारात घेऊ 
िकत नसले तरी, समाजाने ते हवचारात घ्यायला हव.े 
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स हिहक्षत लहदू तरुिींना फसविे वा उपद्रव देिे, इतर तरुिींना फसवण्याहून आजच्या राजवटीत वा 
'समाजवटी'त अहधक स लभ आहे की काय? या लेखाच्या िारे हाच िश्न मला हवचारवतंापं ढे ठेवायचा आहे. 
म ंबईच्या एका दैहनकात न कतीच एक अथनपूिन वाता येऊन गेली. वादं्रा आहि बोरीबंदर रेल्ह्व ेस्टेिनावंर म लींना 
उपद्रव देिाऱ्या काही कंपूचंा िडा पोहलसानंी लावला, अिा िकारची ती वाता होती असे स्मरते. आहि त्या 
कंपूत एका अलहदू समाजातील तरुि बाह ल्ह्याने असल्ह्याचा हनदेि होता. या सवन वातांवरून जे सामाहजक िश्न 
डोक्यात यायला हवते त्याचंाच हवचार डॉ. केतकरानंी तेहेतीस वर्षांमागच्या त्या लेखमालेत केला होता. लहदू 
तरूिी आपल्ह्या समाजातील-लकबह ना आपल्ह्या लहानिा जातीतील-प रुर्षािंीही मोकळेपिाने वागू िकत 
नाहीत. (याला कारि कदाहचत् केवळ त्याचं्या उच्च औहचत्य कल्ह्पनाही असू िकतील. पि तूतन आपिाला या 
वागण्याच्या कारिाकंडे पाहायचे नसून पहरिामाकंडे पाहायचे आहे.) या सकंोचाच्या परंपरेतच लहदू तरुिी 
स हिहक्षत होऊन नोकऱ्याही करू लागल्ह्या. उलट, इतर हिस्ती, पारिी समाज आधी म ळात लहान, हिवाय 
त्या समाजातंील स्त्री-प रुर्षाचें संबंध मोकळेपिाचे असतात. अिा च्स्थतीत लहदू हस्त्रया बह संख्य समजल्ह्या जात 
असूनही अल्ह्पसंख्य समाजातंील हस्त्रयापेंक्षा हमत्हीन आहि संरक्षिहीन असतात! उलट, लहदू तरुि-प न्हा 
औहचत्य कल्ह्पनामं ळेच-स्वसमाजातल्ह्या हस्त्रयािंी बोलिे टाळतात. या सवांचा पहरिाम म्हिजे अन्य 
समाजातंील स्त्री-प रुर्षानंा लहदू समाजातील हस्त्रया संभाहवत पि संरक्षिहीन भासतात. एका समाजाहून द सरा 
समाज कमी अगर अधीक सभ्य असतो, असे मला म ळीच म्हिायचे नाही. फार काय, लहदू तरुिातं स्त्रीदाहक्षण्य 
कमी असते, हे उथळ मतही मला मान्य नाही. डॉ. केतकर यानंी 'गोंडवनातील हियवदंा' या कादंबरीत ते 
अगदी लीलया खोडून दाखवले आहे. पािंात्य समाजातील स्त्रीदाहक्षण्य नाटकी आहि 'गोंडा घोळण्याच्या' 
सदारतले असते, तर लहदू प रुर्षानंा हस्त्रयाबंद्दल खराख रा आदर असतो, असे या कादंबरीतली एक स्त्रीच 
म्हिते! पि ते कसेही असले तरी, लहदू, म सलमान, हिस्ती, पारिी सवनच समाजातंील सभ्य प रुर्षानंा 
हस्त्रयाहंवर्षयी सारखाच आदर असतो असे मी म्हितो. परंत  म ळात सारखा आदर असला तरी, वर साहंगतलेल्ह्या 
हवर्षम औहचत्य कल्ह्पनामं ळे आजच्या 'कॉस्मोपाहलटन्' आहि बकाली िहरातं लहदू हस्त्रयाचं्या वाट्याला काय 
येते, याचा आपल्ह्याला हविरेे्षकरून हवचार करायला हवा. 

 
केतकराचं्या मते अलहदू प रुर्षानंा आपल्ह्या समाजातल्ह्या चालीरीतींची बंधने नसल्ह्याने ते ज्या 

हनभीडपिाने म लींिी बोलू िकतात, त्या हनभीडपिाने आपले तरुि बोलू िकत नाहीत. याचा पहरिाम म्हिजे 
लहदू समाजातील िौढ क माहरका आपल्ह्या समाजातील प रुर्षाकंडून टाळल्ह्या जातात आहि परक्या समाजातील 
प रुर्षाचं्या पहरचयाच्या कके्षत येतात. ही च्स्थती केतकराचं्या काळी खरी असली तरी आज राहहली आहे असे 
वाटत नाही. अथात् आज आपल्ह्या समाजातील िौढ म लामं लीचे हववाहही त्याचं्या स्वतःच्या पसतंीने ज ळत 
आहेत. पि आजही आमच्या समाजाची नापसतंी व सतंाप पत्करूनही क्वहचत् का होईना अन्य समाजातंील 
तरुि आमच्या समाजातील म लींिी हववाह करू िकतात; तर तेवढ्याच िमािात आमच्या समाजातील तरुि 
अन्य समाजातंील तरुिींिी हववाह करू िकत नाहीत. अिी च्स्थती असेल तर त्याची कारिे िोधली पाहहजेत. 
जाती-धमाचे, देिाचे भेदही हळूहळू नष्ट होऊन मानवजात एक झाली तर, सवन प रोगामी लोकािंमािे लहदू 
समाजातील प रोगामी लोकानंाही आनंदच होईल. परंत  लहदू वधूिी सलगी करिे अलहदंूना अहधक सोपे झाले 
असेल-लकवा त्याहूनही संतापजनक गोष्ट म्हिजे लहदू वधूला फसहविे आज हबनधोकपिाचे असेल, तर मात् 
ती गोष्ट समाज म्हिून आपिास लाहजरवािीच म्हिावी लागेल. कायद्यािमािे खटले चालिे, हिक्षा होिे 
लकवा स टिे, या गोष्टी वगेळ्या. परंत  यात आपि एका मोठ्या अब्रदूार समाजाला द खवीत आहो याची जर अिा 
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ग न्हेगारानंा दहित वाटत नसेल तर, त्यावरून हनघिारा हनष्ट्कर्षन आपिालंा फारसा भरू्षिास्पद नाही. ज्या 
समाजाच्या रागाला लकवा लोभाला या देिातलेच लहान समाज काडीइतकी लकमत देत नाहीत असा बह संख्य 
पि दहलत आहि दळभद्रा समाज असेच आपल्ह्या समाजाचे विनन कराव ेलागेल.  

 
 ज्या खटल्ह्यात एका म सलमान इसमाने लहदू (ब्राह्मि) असे सागंून एकाहून अहधक स हिहक्षत ब्राह्मि 

म लींिी हववाह केले, -नव्हे ह ंडेही हमळहवले असे हनष्ट्पन्न झाले, त्यावरून तर स हिहक्षत लहदू समाजाने अहधकच 
धडा घेण्यासारखा आहे. ब्राह्मिाहूंन कमी स हिहक्षत समाजातं अद्यापही केवळ जातीचाच नव्हे तर क ळाचाही 
हवचार करण्याची चाल आहे. वहरष्ठ दजाच्या मराठा घराण्यात, म लगा केवळ मराठा आहे एवढेच पाहून भागत 
नाही, तर त्या म लाच्या घराण्याच्या सोयहरकी क िाक िािी झाल्ह्या आहेत हेही पाहाव ेलागते. इतका तपिील 
तपासण्यात अथनिनू्य सनातनीपिा आहे असे प रोगामी लोक समजतात. पि इकडे प रोगाहमत्व म्हिनू पाहतात 
काय? तर पगाराचा आकडा, पमननंट् असल्ह्याचा लेखी प रावा, ह ंड्याची रक्कम, पदव्याचं्या अक्षराचंी संख्या 
इत्यादी! ज ने मराठे जातक ळीचा जो तपिील पाहात तो, आहि नव े ब्राह्मि पगार, पदवी, इत्यादींचा जो 
तपिील पाहातात तो, यातंील अहधक अथनिून्य कोिता हे ठरहवण्याला आता स्टॅहटच्स्टकल् प रावा गोळा होऊ 
लागला आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे! जातगोतापेक्षा न सता धट्टाकट्टा, हिकलासवरलेला म लगा पाहण्याला 
महत्त्व देण्याच्या 'प रोगामी' िवृत्तीला आलेलं गोड फळ म्हिजेच 'काझी खटला' असं मी म्हिेन! म लाच्या 
घराण्याच्या सोयहरकी कोिकोित्या घराण्यािंी आहेत हे पाहािाऱ्या मराठा समाजातील वध हपत्याला जानव े
घालून गोत्िवर सागंिारा म सलमान वर पत्करण्याची पाळी बह धा आली नसती! 

 
एकीकडे परंपरा ध डकाविारा तर द सरीकडून पगार आहि 'पमननन्सी' यानंा क लिीलाहून अहधक 

प जिारा आजचा स हिहक्षत वगन प रोगामी हववाहपेक्षा बाजारी हववाहाकडेच अहधक झ कत आहे, असे मला 
वाटते. आहि जातधमन यासंारख्या 'क्ष द्र' भेदावंरून उड्डाि केल्ह्याची बढाई मारिारा आजचा समाज, 
स्वसमाजातील हस्त्रयाचं्या अपमानाबद्दल काही न वाटण्याइतका नादान बनत चालाला आहे असंही वाटतं. दोन 
संघहटत अहि स्वाहभमानी समाजातं सलोखा नादंण्याचा जेवढा संभव असतो, तेवढा द बनल आहि सबल 
समाजातं नसतो. वृत्तपत्ातं येिाऱ्या केसेसवरूनच हनष्ट्कर्षन काढावयाचा झाला तर हिस्ती, पारिी समाजातंील 
हस्त्रयाचंा अपमान अन्य समाजातंील प रुर्षाकंडून झाल्ह्याची उदाहरिं जवळजवळ िून्य आहेत. उलट, लहदू 
समाज त्या मानाने िचंड असूनही, त्यातंील हस्त्रयाचंा अपमान लकवा वचंना झाल्ह्याच्या वाता अनेक आहेत. लहदू 
समाजालाच तेवढे वैरी आहेत असं समजायला मी तयार नाही, तसं समजायला कारिंही नाहीत. 

 
अजागळ मािसाचा हखसा कापला गेला लकवा हवस्कळीत, गाफील समाजातील हस्त्रयाचंा अपमान 

करिं हबनधोकपिाचं वाटू लागलं तर, त्यात इतर समाजापेंक्षा या समाजाचाच दोर्ष अहधक. म सलमानासंह 
इतर समाजािंी मानाची मतै्ी हवी असेल तर, हवस्कळीतपिा, गाहफलपिा टाकून स्वाहभमानी व संघहटत होि ं
एवढाच मागन बह सखं्य लहदू लोकानंा आज मोकळा आहे. 

 
वसंत, हदवाळी अंक, 
१९६१, पृ. ५४-५८. 
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४६ 
 

समस्या जुनीच : अथात् सुणशणक्षतांच्या णववाहाची 
 
अलीककडे मला एका िौढ स हिहक्षत वधूच्या पालकाबंरोबर एका हववाह-संयोजक 'ब्यूरों'त जाण्याचा 

िसंग आला. या हववाहसंस्थेचे हनरपेक्ष चालक माझ्या पहरचयाचे असल्ह्यानं केवळ त्या वधूसंबधंी बोलिं न 
हनघता त्या के्षत्ातील आजच्या अनेक समस्यासंबंंधीही बोलिं हनघालं, अन् पालकाचं्या वा स्वतः वधू-वराचं्या 
हवहवध िकारच्या अपेक्षाही पहायला सापडल्ह्या. या हववाहसंस्थेत मला हदसिारं वधू-वराचंं मन अन् व्यवहारी 
जगात हदसिारं वधू-वराचं ं आहि त्याचं्या आईबापाचंं मन यातंली तफावत पाहून मला नवल वाटलं. पि 
त्याचबरोबर आपल्ह्या हववाहहवर्षयक कल्ह्पनातं व व्यवहारात म ळातच चूक आहे हा माझा अनेक वर्षांचा हसद्धातं 
त्या ससं्थेतल्ह्या एकहत्त प राव्यानं प न्हा बळकट झाला. कारि ज न्या कौट ंहबक पद्धतीनं लर्गन ज ळवण्याचाही 
मला बराच अन भव आहे. 

 
आज सवनसाधारि म लानंा वा त्यांच्या पालकानंा लर्गन ज ळहवण्याचे िकार हवचारले तर, ते 

ढोबळमानानं दोनच सागंतील. एक म्हिजे आई-बाप, आपे्तष्ट यानंी ठरहवलेला हववाह आहि द सरा म्हिजे 
िेमहववाह. वास्तहवक िेमहववाहाला आजच्याइतकी स सधंी-नव्हे, गरज, हनकड यापूवी कधीच नव्हती. िकेडो 
स हिहक्षत, िौढ तरुितरुिी समाजात हववाहाच्या 'वलेटगरूम'मध्ये साचून राहहलेल्ह्या असिं यापेक्षा 
िेमहववाहाला अहधक उत्तम संधी ती कोिती? हिवाय आम्ही साहहच्त्यक मंडळी कथा, कादंबऱ्या, नाटकं, 
हसनेमाकथा याचं्या माध्यमातूंन अहोरात् िेमहववाहचा िचार करीतच आहोत. पि िचार हा िब्दस द्धा थोडा 
च कीचाच ठरेल. आम्ही आमच्या कल्ह्पनाहचत्ातं िेमहववाह य रोप-अमेहरकेहूनही लहद स्थानात अहधक दृढमलू 
झाला आहे असं रंगवतो! 'मालती'ला लकवा 'नयने'ला 'हवलास'नं नाही तर 'हेमंत'नं मागिी घालि,ं मग 
बाबासाहेबानंी कण्वाची भहूमका वठवनू मालतीच्या पाठीवरून हात हफरवीत संमती देिं, स्वातंत्रयहदनाच्या 
ि भम हूतावर त्याचंं नोंदिीपद्धतीनं लर्गन होिं अन् लगेच त्यानंी 'मध चदं्रा'साठी (या हभकार भार्षातंरी िब्दाचा 
अथन देव जािे! ) क ठं तरी दूर जािं, या गोष्टी समाजाच्याही आधी साहहत्यात आहि हचत्पटात रूढ झाल्ह्या 
आहेत. उलट समाजातच त्या हततक्यािा रूढ नाहीत.  

 
त्या हववाहसंस्थेच्या माहसकात एका वधूनं स्वतःची साहंगलेली मानहसक अडचि आमच्या वास्तववादी 

कादंबरीकारानंा हवचारात पाडील. ती स्वतः डबल गॅ्रज्य एट असून कॉलेज-हिहक्षका आहे. ती धीट आहि 
प रुर्षातं हमसळिारी आहे. हवदे्यच्या, व्यवसायाच्या, खेळाच्या वा सहलीच्या हनहमत्तानं हतचा अनेक तरुिािंी 
पहरचय झालेला आहे. पि ती म्हिते, 'हववाहाचा ग प्त हेतू मनात धरून प रुर्षािंी मतै्ी करिं मला कधीच जमत 
नाही. अन् एकदा हनकोप, हनहेत क पद्धतीनं पहरचय झाल्ह्यावर त्या पहरहचताकडे हववाहाची गोष्ट काढिं तर 
मला त्याहूनही चमत्काहरक वाटतं! म्हिजे काय? लाजऱ्या म लीचे पहरचयच कमी होिार, तर हनकोप म लींना 
मतलबी पहरचय ज ळविं कमीपिाचं वाटिार! उलटपक्षी िालीन, अभ्यासू मूलं अन् धीट, हखलाडू वृत्तीची 
म लं, याचंीही च्स्थती प ष्ट्कळदा तीच झालेली आढळते. िालीन म लं स्वाहभमानाच्या अन् सभ्यतेच्या अहतहरक्त 
कल्ह्पनानंी पहरहचत म लींकडे लर्गनाचा हवर्षय काढीत नाहीत, तर धीट, हनकोप म लींची मतै्ी वगेळ्याच 
भहूमकेवर असल्ह्यानं तीतही हववाहाचा हवर्षय वज्यन ठरतो. अखेर िेमहववाह होतात तरी क िाचे? लाजाळू म ली 
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अन् धीट मतलबी म लं, त्याचिमािं अधनवट अिी श्रीमंताचंी म लं अन् मतलबी, अघळपघळ म ली! अथात्  मी हे 
केवळ संभाव्यतेच ं गहित सोडवीत आहेत. समसमासंयोगाचे अपवाद नसतील, असं मी म्हित नाही. पि 
आजच्या समाजात अपेिी िेमहववाहाची उदाहरिं बरीच हदसली, तर नवल नाही, आिखी एक गोष्ट. रूढ 
हववाह अपेिी झाला तर, त्यात आळीहमळीचा संकेत तरी पाळला जातो. पि िेमहववाहातील परस्पर-
समरसतेची जाहहरात आधीच झालेली असल्ह्यानं, हवत ष्ट हनमाि झालं तर त्याचा डंका हततक्याच जोरात 
वाजतो! हिवाय, आध हनकत्वाच्या ख ळ्या कल्ह्पनानंी वधू-वरच प ष्ट्कळदा आपले िामाहिक मतभेद 'ध्वहनके्षहपत' 
करतात!  

 
कथाकादंबऱ्यानंी आहि प रोगामी मंडळींनी ज्या हववाहपद्धतीला राजमागन खोलून हदला ती पद्धतीही 

फारिी हनर्मवघ्न नाही असं ठरल्ह्यावर, वधू-वरानंा व त्याचं्या आपे्तष्टानंा हफरून तोच वधूपरीके्षचा ज ना रस्ता 
उरतो. रुक्ष, व्यवहारी तरुिाचं्या मनाची कल्ह्पना नसलेले लोक त्या मागाची ििसंा करतात. आमचे ब हद्धहनष्ठ 
प रोगामी लोकदेखील एकदोन 'िती' घालून ती ज नी हववाह-संयोजन-पद्धतीच मान्य करतात. आमच्या 
ब हद्धवादी मंडळींच्या अटी दोनच. एक अट म्हिजे िौढत्वाची. ती आज न मागताच प री होते! अन् द सरी अट 
ह ंडाहवरोधाची. एवढ्या दोन अटी प ऱ्या झाल्ह्यावर आमच्या रुक्ष, ब हद्धहनष्ठ मंडळींना हववाहात आिखी फारिी 
कोिती अपेक्षा नसते. ते फार तर, बॅडवाजंत्ी नको, जेविावळीचा खचन कमी करून एखाद्या ससं्थेला देिगी 
द्यावी, असल्ह्या अटी घालतील! 'िेमहववाह' की 'हनष्ट्िेमहववाह' याची ते फारिी चौकिी करिार नाहीत. 

 
िेमहववाह ही व्यवहाहरक हववाहपद्धती होऊ िकत नाही, ती नहिबाची वा योगायोगाची गोष्ट ठरते, हे 

पािंात्य देिातंील लोकानंाही मान्य कराव ंलागेल. या देिातल्ह्या म लाम लींना आज तरी िेमहववाहातं आिखी 
काही अडचिी आहेत हे वर साहंगतलेल्ह्या अन भवावंरून हदसून येईलच. ज न्या हववाह-संयोजन-पद्धतीत 
िेमहववाहाला अवसर नव्हता, एवढाच हतचा दोर्ष नव्हता. त्या पद्धतीत म लगी 'पहािं' एवढ्यालाच अवसर 
असे. अन् तेवढंही तीत जमत नसे! आज आपि रेहडओची मॉडेल्ह्स पाहाताना जेवढी परीक्षा करतो तेवढीही त्या 
पद्धतीत म लींची परीक्षा होऊ िकत नाही. हिवाय, रेहडओिमािं म लींची खरेदी व्हावी का, हा िश्न आहेच. पि 
आज तसा परीके्षला मोठी अडचि म्हिजे म ली मोठ्या व स जाि झालेल्ह्या असतात ही आहे. त्याचंी परीक्षा 
होण्याच्याही आधी त्या परीक्षकाचंी परीक्षा करून मोकळ्या होतात. सारािं, आजच्या िौढ स हिहक्षत वधंूची 
परीक्षा ज न्या बाजारपेठेिमािं करिं म्हिजे वरपक्षानं स्वतःला हास्यस्पद करिं आहे. असं असून आजही हा 
हिपादाचंा बाजार तेजीत हदसतो, हे कसं काय? याला कारि आजची वधूपरीक्षा. बाहेरून वधू-वराचंी परीक्षा 
असली तरी. आतून उभयताचं्या आर्मथक च्स्थतीची परीक्षा असते. वराची सापंहत्तक च्स्थती तर वधूपक्ष 
उघडपिेच तपािीत असतो; पि वधूची सापंहत्तक च्स्थतीही वरपक्ष अंदाहजत असतो, लकबह ना उभयपक्षाचें 
मध्यस्थ सहज ओघात आल्ह्यािमािं भासवनू स्वपक्षाच्या 'ऐपतदार' पिाची जाहहरात करीत असतात! वधूपक्ष 
म लीला जन्मभर हकतपत आरामात राहाता येईल हे पहात असतो, तर वरपक्ष लर्गनात व लर्गनानंतर काही वरं्ष 
वधूच्या आईबपानंा हकतपत ल बाडता येईल हे पाहात असतो. या लोभी वा ल टारू दृष्टीम ळं स्वतः वधूची परीक्षा 
'काळी-गोरी', 'उंच-ब टकी' या पलीकडे करण्याची गरज उरत नाही. अथात् ही ढोबळ परीक्षा वधू चहा घेऊन 
येत असतानाच संपते व नंतर 'इंन्कम् टॅक्स' इन्स्पेक्टरच्या के्षत्ातले काम स रू होते! 
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आजच्या िौढ वधू िेमहववाहावर हभस्त ठेवण्याइतक्या स्वप्नाळू नसल्ह्या तरी, त्या ज न्या पद्धतीच्या 
वधूपरीके्षला तयार आहेत असं मात् नव्हे. त्या परीके्षतील बाजारी िरीरिदिननाची तर त्यानंा हिसारी आहेच, 
पि हिवाय लोभी दृष्टीचीही हिसारी आहे. ज्या हववाहातं उघडपिं पैिाचं्या रकमाचंा उल्लखे होतो ते हववाह 
जन्माची नाती ठरहवण्यास क चकामाचे आहेत असं िौढ क माहरकानंा वाटू लागलं आहे. हिवाय, त्यानंा 
नवऱ्याच्या िाप्तीची अन् पदव्याचंीही आता फारिी मातब्बरी वाटत नाही. कारि त्या स्वतः आज (अनेक 
उदाहरिातं) भावी वराइतक्याच पदव्या हमळवनू बसलेल्ह्या असतात! व पगारही हमळवीत असतात, वधूच्या 
पात्तेत व अपेक्षातं बदल झाल्ह्यानं स्थळातंील अनेक फलतू गोष्टींचं महत्त्व कमी होत आहे व म ख्य गोष्ट हळूहळू 
ठळकपिे डोळ्यासंमोर धरली जात आहे- ती म्हिजे दोघा स्त्री-प रुर्षाचंी जन्माची सोबत. 

 
ज्या परीक्षापद्धतीत आर्मथक व्यवहाराला अवास्तव महत्त्व येिार नाही, ज्या परीक्षापद्धतीत 

वडीलमािसाचंं अवास्तव दडपि पडिार नाही, अिी एखादी वधूवरपरीक्षापद्धती असू िकेल का, असं वधू-वर 
आज सवतःला अनेकदा हवचारतात.पि 'वास्तववादी' म्हिविाऱ्या कथाकादंबऱ्यातं त्यानंा या िश्नाचं अगदीच 
अवास्तव अन् रोमहँटक उत्तर हमळतं! ते म्हिजे 'लव्ह मरेॅज'! हववाह ही गोष्ट 'आर्मथक' तरी झाली पाहहजे, 
नाही तर 'रोमहँटक' (प स्तकातंल्ह्यासारखी! ) तरी झाली पाहहजे, असं का? हतला काही रोखठोक िामाहिक 
स्वरूप देिं िक्य नाही का?  

 
पि आजच्या कौट ंहबक वधू-वरपरीके्षला मी लोभी लकवा ल टारू दृष्टीची ठरवलं तेही पूिन सत्य नाही. 

कारि जेव्हा दोन्ही क ट ंबं चागंलीच सधन असतात तेव्हा, द्रव्यलोभालाही अथन नसतो. वधूला वराच्या घरी 
जाऊन अहधक श्रीमंत घरी गेल्ह्याच ंसमाधान नसतं, अन् वराला वधूकडून दहापाच हजार हमळवनू फारसं काही 
साधायचं नसतं. अिा च्स्थतीतही दोन्ही पक्ष बंगला, मोटार, बेळगावपासून नागपूरपयंतचे श्रीमंत नातलग, 
याचं्या गोष्टी करीतच असतात! यात चोहो बाजंूना श्रीमंत नातेवाईक पेरून ठेवण्यानं येिारी स रहक्षततेची 
लाचार भावना तर असतेच, पि त्याहूनही खोट्या मोठेपिाची भावना अहधक पोसली जात असते! म लाच्या वा 
म लीच्या पदव्या, उंची, विन याचं्या उल्लखेातंही ही 'िेच्स्टज्'ची भावनाच अहधक िबल असते. 'पहहल्ह्या दोन 
स ना गॅ्रज एट् आहेत, तर हतसरी हनदान एम्. ए. तरी हवी! पहहल्ह्या दोन म लींना एंहजहनयर नवरे हमळाले, 
हतसरीला न सता िोफेसर बघून देिं बरं नव्हे! हनदान I. A. S. तरी असावा! म लीचा बाप अकोल्ह्याला 'लीलडग 
िॅच्क्टिनर' आहे, मग ती प ण्यातील एका हेडमास्तरची सून होऊन कसं चालेल? 

 
या िेच्स्टज् च्या वा खोट्या मोठपिाच्या कल्ह्पना केवळ वडीलमािसाचं्याच डोक्यात असातात अस ं

नव्हे. म लाम लींच्या डोक्यातही असतात. हविरे्षतः म लींच्या डोक्यात फार असतात. असल्ह्या बाय भपक्यावर 
आधारलेल्ह्या लर्गनाचा फ गा द दैवानं फ टला तरीही, उभयपक्षाचंा मोठेपिाचा हव्यास सपंलेला नसतोच. 
लर्गनापूवी लर्गन ज ळहवण्याकरता ज्या मोठेपिाचा उल्लेख होत असतो, त्याचा उल्लखे नवरा-बायकोंत दैवविात् 
हवत ष्ट आलं तर, उखाळ्यापाखाळ्यातं अहधक जोरानं होतो! म्हिजे वैवाहहक स ख बंगलेमोटारींत नाही, हे 
कळल्ह्यावरही बंगलेमोटारींची मानसपूजा चालूच असते!  

 
अिा लर्गनानंा 'िहतष्ठा-हववाह' लकवा 'marriage for social prestige' म्हिता येईल. एकदा ही 

िहतषे्ठची कल्ह्पना सोडली की वधू-वराचं्या हनवडीत क्राहंतकारक बदल झालेला हदसेल. या दृष्टीनं मला 
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परवाच्या माझ्या हववाहससं्थेच्या भेटीत तर काही उघड चमत्कारच पहायला सापडले. संस्थाचालकानंी 
आम्हालंा संस्थेमाफन त ज ळलेल्ह्या हववाहातंील वधू-वराचें काही फोटो दाखहवले. अथात् फोटोत सवनच जोडपी 
अन रूप हदसतात! असं असून त्यानंी म द्दाम काही जोडप्याचें फोटो आमच्याप ढे का टाकले, त्याचं कोडं मागाहून 
उलगडलं. एका फोटोतील वधू-वर स स्वरूप, हनकोप हदसत होती. आम्ही त्या फोटोकडे संत ष्टतेनं पहात 
आहोत हे पाहहल्ह्यावर संस्थाचालकानंी वधू-वराचंी माहहती साहंगतली. वर सवनदृष्ट्ट्या अव्यंग असून फोटोत 
स ंदर हदसिारी ती वधू मात् संपूिनपिे म की व बहहरी आहे, अिी माहहती आम्हालंा हमळाली. 

 
चहकत होऊन मी हवचारलं, "अन् तरी त्या वरानं हतला पसंत केली? त्याच्यामध्ये काही दोर्ष?"  
 
"कोिताच दोर्ष नाही या वरात! त्यानं हतची हनवड केल्ह्याम ळं उलट त्याच्या आईबापाचंा त्याच्यावर 

कायमचा रोर्ष झाला!" 
 
ही हनवड करिाराच्या उदार व स्वतंत् वृत्तीबद्दल मला मनापासून आदर तर वाटलाच, पि ही हनवड 

किी िक्य झाली असेल याबद्दल माझ्या मनात हवचारचक्रही स रू झालं! म लीला अथवा म लाला 'चष्ट्मा आहे' 
एवढ्याकरताही अनेकानंी नकार हदलेला मला माहीत आहे. त म्हालंाही माहीत असेल! फार किाला, एखाद्या 
चष्ट्मेवाल्ह्या म लीनं मला सल्ला हवचारला तर, मीदेखील हतला 'तू चष्ट्मेवाला वर पत्करू नकोस' असंच सागंतो. 
कारि दोघानंाही तरुिपिात चष्ट्मे म्हटल्ह्यावर त्याचं्या म लानंा उष्टाविाच्या हदविीच चष्ट्मा लावायची वळे 
यायची! कारि दृष्टीदोर्ष आन वहंिक असतात म्हिे! अिा च्स्थतीत या उदारधी म लानं म की बहहरी वधू पसतं 
किी केली असेल? मनोहवश्लेर्षिात वा समाजहवश्लेर्षिात हिरून मीही काही तकन  लढव ू िकेन! 
(उदाहरिाथन, त्या म लाच्या एखाद्या नातेवाइकाची बायको फार बडबडी असेल; अलीकडच्या 'स हिहक्षत' वधू 
'िब्दानं िब्द वाढवनू' गृहस्वास्थ्य कसं हबघडवनू टाकतात हे त्यानं पाहहलं असेल अन् गृहस खाचा हबनतोड 
मागन म्हिून त्यानं म की म लगी हनवडली असेल! ) पि या उदाहिावरून खराख रा हनष्ट्कर्षन काढायचा झाला 
तर, एकच हनघेल! एकदा िहतष्ठेची दृष्टी सोडली की खऱ्या माि सकीच्या दृष्टीला िारंभ होतो. िहतष्ठकेरता 
लर्गन म्हटलं की त्यात स्पधेची, बढाईची दृष्टी आलीच. आहि स्पधा, 'भाववाढ' याचंा िविे एकदा हववाहाच्या 
हनवडीत झाला, की हमळत आहे त्याहून अहधक चांगल्ह्या स्थळाची वा वधूची वाट मन ष्ट्य पहात बसिारच! मग 
त्याला हललावाचं स्वरूप येतं अन् एकदा आपि आपल्ह्या स्वतःलाच हललावाला काढलं म्हिजे त्या 
हललावातल्ह्या लकमतीला अतंच उरत नाही!  

 
बह धा ती स ंदर परंत  द दैवी म लगी पाहहल्ह्यावर त्या उदार म लाच्या मनातली स्पधेची अन् िहतष्ठेची 

भावना जाऊन, त्यागाची अन् साहत्त्वक स खाची भावना त्या हठकािी उहदत झाली असेल. अन् तरीही ती केवळ 
परोपकारब द्धी खास नसिार! कारि हववाह म्हिजे जसा हललाव नव्हे, तसंच हववाह म्हिजे गोिदानही नव्हे! 
स खाला अन् िेमाला पात्, पि द दैवानं हववाहाला मात् अपात् अिा एका म लीला आपि स खी करीत आहोत 
हा साहत्त्वक अहभमान अन् ही हजद्द त्या म लाच्या मनात असिारच! ती म लगी स ंदर पि म की होती; त्याऐवजी 
क रूप पि बालकी असती तर…? 
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पि… पि म्हिूनच मी म्हटलं की, हृदयाच्या एका उदार ऊमीचा हवचार करताना मनोहवश्लेर्षिात 
हिरिं मला आवडत नाही! आजच्या वधू-वराचंी हनवड धड वास्तववादीही नाही की ध्येयवादीही नाही. ज्या 
हपढ्या, लहान वयात लर्गनं ठरवनू वधूला सासरची हिस्त, सासरची गोडी अन् सासरचा अहभमान, हवहवध 
परंपराचं्या आहि समारंभाचं्यािारे हिकवीत, त्या बाहेरून गतान गहतक हदसल्ह्या तरी अहधक वास्तववादी 
होत्या. स्त्रीप रूर्ष आकर्षनि हे नैसर्मगक असलं तरी, 'सासरचं आकर्षनि' काही 'बायॉलॉहजकल'् खास नाही. ते 
कृहत्म सकेंतानंीच हनमाि करायचं असतं. त्याकहरताच हववाह समारंभामधून परस्पराचें मानपान असतात. 
त्याकहरताच वधूसारख्याच दोन पायाचं्या नवरोजीला 'नवरदेव' बनवायचा असतो! त्याकहरताच वरातीच्या-
गृहिविेाच्या-एका रात्ीत वधूनं स्वतःचं जन्मघर सोडून परक्या घराचा अहभमानपूवनक स्वीकार करायचा 
असतो. 'अहभमानपूवनक' हे िब्द मी आवजूनन वापरीत आहे. आज अनेक िौढ वधू वराचा स्वीकार करतात, पि 
वराच्या घराचा स्वीकार करायला खळबळ करतात! साहहजकच आहे! जे झाड 'रोप' असताना क ं डीतून काढून 
बागेत नेऊन लावायच,ं ते त्याला फादं्या फ टल्ह्यावर, त्याचा ब धंा रंुदावल्ह्यावर उकरून द सरीकडे नेलंत तर, 
त्या जहमनीत ते खरं रुजतच नाही! 

 
मी इथं बालहववाहाचा प नरुद्धार करण्याची हिफारस करीत नाही. पि बालहववाहदेखील काही दृष्टींनी 

अहधक वास्तववादी होता, एवढंच स चहवत आहे. आहि प न्हा असं सागंत आहे की, िौढ, स जाि वधू-वराचें 
हववाह सापंहत्तक च्स्थतीच्या वा िहतष्ठेच्या ज न्याच भहूमकेवरून झाले तर, त्यात रोमहँटक् आकर्षनिालाही जागा 
नाही, ध्येयवादालाही जागा नाही की वास्तववादालाही जागा नाही. ही 'िहतष्ठेची दृष्टी' किी नष्ट करायची? 
पैिाच्या गोष्टींचा उल्लखे हववाह होऊन काही वरं्ष उलटेपयंत अहजबात टाळिं एवढाच मला तरी आज मागन 
हदसतो. ज ने वधूहपते म लीला म लगा होईपयंत हतच्या सासरी जेवत नसत. तसल्ह्याच एखाद्या नव्या संकेताची 
कल्ह्पना अन् स्थापना उभयपक्षींच्या देिर्गयाचं्या बाबतीत करावी का? म लीच्या लर्गनाला तीन वर्षन होईपयंत 
वधूहपत्यानं वराला कोितीही देिगी देिं गयन समजण्यात याव!ं अन् वरपक्षानंही म लीला जे काय दागदाहगने 
करायचे, ते हतला पहहला म लगा (म लगीही चालेल! ) झाल्ह्यावर कराव.े म्हिजे आज लर्गनात जमलेल्ह्या 
'हनरपेक्ष' गिगोताप ढं मानपानाचं, ह ंड्याचं आहि दाहगन्याचंं जे िदिनन कराव ं व ज्या िदिननाम ळं लर्गनाला 
आज दोन जीवाचं्या अन् दोन क ट ंबाचं्या मीलनापेक्षा दोन इस्टेटींच्या चढाओढीचं रूप येतं, ते िदिनन अन् ती 
चढाओढ कदाहचत्  बंद पडेल! लर्गनात जमिाऱ्या गिगोताला मी 'हनरपेक्ष' का म्हटलं ते साहंगतलं पाहहजे. 
ज्याचं्या डोळ्याचं्या तृप्तीकरता अन् ज्याचंा भलेपिा हमळवण्याकरता दोन्ही पक्ष 'ऋि काढून सि' करीत 
असतात, ते तर हबचारे 'अनासक्त' म्हिजेच 'नवरा मरो' की 'नवरी मरो' या वृत्तीचे असतात! 

 
 लर्गनातून ही गोष्ट िहतष्ठेची अन् चढओढीची वृत्ती जाण्याला आिखी एक गोष्ट केली पाहहजे. लर्गन 

जमहवताना वधू-वराचं्या खऱ्या आप्ताखेंरीज, चलाख मध्यस्थानंाच आज मोकळं रान सापडतं ते बंद व्हाव.ं 
ज्यानंा वध-वराचं्या खऱ्या स खाची अन् हहताची पवा नाही त्याचंं महत्त्व केवळ उभयपक्षाचंा आर्मथक फायदा 
करून देण्यानंच हसद्ध होिार असतं. पस्तीसिवेन पंचेचाळीसिपेयंत रक्कम नेऊन, ते वरपक्षावर 'इंिेिन्' मारू 
पहातात, तर पंचवीसिचे्या खाली न उतरिाऱ्या वरपक्षाला आिवेर यायला लावनू हिवाय 'ज्याचा खचन त्यानं' 
करायचा ठरवनू, ते वधूपक्षाला चहकत करतात! अथात् या हजार-दोन हजाराचं्या चढउताराचंा सबंंध वधू-
वराचं्या स खािी लकवा उभय-क ट ंबाचं्या सलोख्यािी काहीच नसतो. उलट त्या रकमाचं्या हेलकाव्याबंरोबर 
उभयपक्ष एकमेकाचं्या लोभीपिाची कल्ह्पना बाधंीत असतात!  
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ही खोट्या िहतष्ठेची अन् 'काढू' पिाची ('grabbing' ची) वृत्ती वधू-वराचंी वयं वाढल्ह्याम ळं लकवा वधू-

वर पदवीधर झाल्ह्याम ळं म ळीच कमी झालेली नाही. उलट वाढलेली आहे. हववाह ही स्वतःचं आर्मथक 
valuation ठरवनू घेण्याची एक राजरोस पवनिी आहे, अिी स हिहक्षताचंीही उघड कल्ह्पना हदसते! आहि या 
कल्ह्पनेम ळं हववाहासारख्या पहवत् आहि िाश्वत संबधंात खोटी, बाजारी दृष्टी हिरते. केवळ ह ंड्याला बंदी 
घालिं वा वरपक्षानं ख र्षीनं ह ंड्याची अट सैल करिं, एवढ्यानं लर्गनाला आज आलेलं हललावाचं स्वरूप 
बदलिार नाही. त्यातली िहतष्ठेची, खोट्या मोठेपिाची कल्ह्पनाच नष्ट झाली पाहहजे. िेमहववाह हे या बाजारी 
हववाहाच्या अगदी हवरुद्ध असं टोक आहे, उघड आहे. परंत  िेमहववाह 'व्हायचे' असतात, 'ठरवायचे' नसतात. 
िेम जमलं नाही तर, हववाहच करायचा नाही, अिी वरानं-वधूनंदेखील-िहतज्ञा केली तर, मी ती समजू िकेन. 
परंत  हववाह ही एक व्यावहाहरक, सामाहजक गरजही आहे. फक्त ती पैसा ल टण्याची व पैिाचं िदिनन करण्याची 
पवनिी होऊ नये एवढंच! अन् म्हिून ज्या हववाहपद्धतीत िेमासारख्या योगायोगाच्या गोष्टींवर हभस्त ठेवावी 
लागिार नाही; अन् जीत द्रव्यलाभावरही दृष्टी राहािार नाही, त्या पद्धतीला मी वास्तववादी हववाहदृष्टी म्हिेन. 
एखादी हनरपेक्ष ससं्थाही परस्परािंी मोफत पि िामाहिक माहहती प रवनू जर ही वास्तववादी दृष्टी हनमाि करू 
िकते, तर वधू-वराचं्या हहताची व क ट ंबाच्या लौहककाची चाड असिारे वधू-वरहपते ती का हनमाि करू 
िकिार नाहीत?  

 
एकीकडे प रोगाहमत्वाच्या गप्पा मारिाऱ्या आजच्या स हिहक्षताचं्या हववाहसंयोजनात द्रव्यदृष्टी अहधक 

हदसू लागावी, या चमत्काराचा थोडा अहधक हवचार केला पाहहजे. केवळ पैिाची दृष्टी ठेवनू ठरवलेलं लर्गन 
काय, की केवळ रूपाकडे पाहून ठरवलेलं लर्गन काय, दोन्ही लर्गनानंा हललावी स्वरूप येिं अपहरहायन असतं. 
त्यात आरंभापासूनच िहतष्ठा आहि अहंकार पोसले जात असल्ह्यानं, त्यानंा क ठलंही साहत्त्वक अहधष्ठान 
लाभलेलं नसतं. आजच्या भारे्षत सागंायचं म्हिजे अिी लर्गनं 'जडवादी मूल्ह्यावंर' आधारलेली असतात. फार 
काय, मी आरंभी उल्लहेखलेल्ह्या संस्थेसारख्या हनरपेक्ष ससं्थेमाफन त दोघा िौढ वधू-वरानंी लर्गन ठरवलं, त्यात 
पैिाची वा रूपाचीही दृष्टी ठेवली नाही, केवळ उभयताचं्या आवडीची आहि स खाची दृष्टी ठेवली, तरीही ते लर्गन 
बाजारी ठरिं अिक्य नाही. लकबह ना आज 'िेमहववाह' म्हिून मानली जािारी अनेक लर्गनं, ज न्या 
वधूपरीके्षच्या पद्धतीनं ठरहवलेल्ह्या लर्गनाहूनही कमी स खी होताना अनेकदा हदसतात, त्याचं कारिही िोधलं 
पाहहजे. मी िेमहववाहाचा प रस्कताच केवळ नव्हे, तर एका अथानं पूजक आहे. पि िेमहववाहासंबधंीच्या माझ्या 
अहभमानाचा अथन आजच्या िौढानंा तर सहजासहजी कळिार नाहीच, पि िेमी य ग लानंाही नीटसा समजिार 
नाही. िेम ही श्रेष्ठ भावना आहे, एक श्रेष्ठ अन भव आहे, असं जेव्हा मी म्हितो तेव्हा, 'िेम ही वैवाहहक स खाची 
"गरंॅटी" आहे' असा जर त्याचा क िी अथन घेऊ लागले, तर मात् त्याला माझा अथन समजलेला नाही! खरं 
उत्कट िेम हा एक खोल अन भव आहे. या अन भवानं प रुर्ष आहि स्त्री या दोघाचंीही मानहसक व नैहतक वाढ 
होते, एवढंच मी म्हिेन. पि िेम ही एक 'चैन' आहे अिी उथळ कल्ह्पना करून जे िेमाकडे पहातील त्याचं्या 
डोळ्यातं चागंलंच अंजन पडेल! 

 
पि ही झाली खऱ्या िेमाची गोष्ट. आज समाजात वधू-वर आहि त्याचंं गिगोत ज्या हववाहाला 

'िेमहववाह' नाव देतात, त्या हववाहािी िेमाचा संबंध बेताचाच असतो. ज्या हववाहात वैयहक्तक 
आकर्षनिापलीकडे कोित्याही गोष्टीला महत्त्व हदलं जात नाही, त्याला आज आपि 'िेमहववाह' म्हितो. अथात् 
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हा हववाह ठरहवताना त्ास नसला, बाजारी वृत्ती नसली तरी, तो अतंी अस खी होण्याचा प ष्ट्कळच संभव असतो. 
हिवाय, खऱ्या िेमािमािं न सत्या क्षहिक आवडीवर ठरलेल्ह्या हववाहात उभयताचं्या मानहसक हवकासाचीही 
िाश्वती नसते. जेव्हा दोन तरुि मािसं एकमेकानंा वैयहक्तक स खाचं साधन समजून एकत् येतात तेव्हा, त्याचंी 
अन् स खाची च कामूक होण्याचाच संभव जास्त. जीवनातल्ह्या अत्यतं मोहक वस्तंूचा पाठलाग सरळ पद्धतीनं 
केल्ह्यास नक्की फसावा, अिीच जीवनाची रचना आहे. स्त्री आहि कीती याचं्यासंबधंी तर इंग्रजीत म्हिच आहे. 
त म्ही त्याचं्या मागं लागलात तर, त्या त म्हालंा ग ंगारा देतील, त म्ही त्याचं्याकडे पाठ हफरवलीत की त मच्या 
पायािी लोळि घेतील! वैवाहहक स खाचीही गोष्ट अिीच आहे. दोन व्यक्तींनी एकमेकानंा स खाचा कें द्र मानून, 
स ख हेच ध्येय ठेवनू हववाह केला की, अपेक्षाभगंाचा रोपटं वाढू लागलंच म्हिनू समजाव.ं दोन तरुि स्त्री-
प रुर्षाचंा जन्माचा संबधं ही गोष्ट इतकी नाजूक आहे की, 'सरळ पाठलाग'नं त्यातून स ख हमळविं अिक्य आहे. 
अित्यक्ष, व्यहक्तहनरपेक्ष अिा पद्धतीनं हा संबधं झाला तर स ख हमळण्याचा संभव आहे! मी हे थोडं गढूवादी 
बोलत आहे असं काहींना वाटेल. पि जीवनातल्ह्या कोित्याही महत्त्वाच्या गोष्टीसबंंधी बोलताना गूढवादाच्या 
खोल पाण्यात पाय गेल्ह्याखेरीज राहातच नाही. म्हिून थोडं स्पष्ट लकबह ना धार्ममक उपदेिासारखं वाटिारं 
असं बोलतो. दोन व्यक्तींच्या हववाहाचं ध्येय म्हिजे दोन व्यक्तींचं स ख एवढंच जोपयंत मानलं जाईल, तोपयंत 
तो हववाह द ःखाला कारिीभतू झाल्ह्याहिवाय राहािार नाही. पि क ट ंबाचं स ख, समाजाचं हहत, फार काय, 
एकानं द सऱ्याचं स ख (स्वतःचं नव्हे! ) हे ध्येय ठेवनू लर्गन केलं तरच, ते स खी होण्याचा संभव आहे. 

 
 अन् केवळ स्वतःचं स ख अथवा 'eternal honeymoon' हे ध्येय मानून एकमेकानंा हबलगिाऱ्या, 

आईबापानंाही हझडकारिाऱ्या जोडप्याचं्या हववाहाचं पयनवसान किात होतं? तर स मारे दीड वर्षाच्या आत 
'हनीमून' चा स्वगन खडबडीत पृथ्वीतलावर येऊन आदळलेला असतो! हनदान त्याच्या आकर्षनिाचं कें द्र, त्याचंा 
'सेंटर ऑफ गॅ्रच्व्हटी' बदललेला असतो. ग लाबाच्या ताटव्यातून एकमेकाचंा हात हातात घेऊन हफरण्यात 
धन्यता मानिारे, जगातल्ह्या इतर जीवानंा केवळ 'क्षम्य उपद्रव' मानिारे हे िेमी जीव दीडदोन वर्षांत हतसऱ्याच 
एका जीवाचे नोकर बनलेले अढळतील! ज्या िोटया हलबहलहबत जीवाला धड चालता येत नाही, बोलता येत 
नाही-स्वतःची मानदेखील सावरता येत नाही, अथनहीन रडिं आहि दंतहीन हसि ंया दोन अवस्थानंीच ज्याच ं
मनोगत आईलाही अंदाजाव ंलागतं, त्याच्या सेवते हे ('हनीमून'करता जगापासून दूर पळिारे जीव) रममाि 
असतील! ते त्याच्या ख ळ्या चाळ्याचंं तर कौत क करतीलच, पि त्यानं पाळण्यातच उरकलेल्ह्या नैसर्मगक 
हवधींचही अपार कौत क करतील!! 

 
हेतू आहि फळ यातं केवढी ही तफावत! हववाह हे अखेर हनसगानं, हनयतीनं वा हनयंत्यानं पसरलेलं 

एक द गनम आहि द स्तर असं जाळं आहे! हववाहसंबधंात आपिाकडे कत्याची भहूमका नसून 'करिा'ची वा 
साधनाची भहूमका आहे, ही गोष्ट व्यहक्तवादी जोडप्यालाही स मारे अठरा महहन्यातं कबूल करावी लागते!  

 
म्हिून स्वतःचं स ख हे ध्येय न ठेवता, क ट ंबाचं व समाजाचं स ख हे ध्येय ठेवनू जे हववाह होतात त्यातं 

हनरािा, मतभेद, तंटे होण्याचा संभव कमी. वधूच्या स खाचं कें द्र वर अन् वराच्या स खाचं कें द्र वधू, अिी योजना 
केली की ती दोघं एकमेकाचं्या हनरािचेी frustration ची कें द्र बनलीच म्हिनू समजा! पि एकमेकानंा परमहिय 
असलेल्ह्या दोघानंीही आपल्ह्या स खाचं कें द्र क ट ंबसेवा, समाजसेवा हे केलं तर, त्याचा तोल राहून ती दोघंही 
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अहधक स खी होतील. 'स ख' ही गोष्ट उघड सामन्याने ओरबडण्याची वस्तू नसून, indirectly य क्तीनं चाखण्याची 
नाजूक वस्तू आहे. द सऱ्याचं स ख, द सऱ्याची सेवा हे उहद्दष्ट ठेवल्ह्यानंच स्वतःचं स ख साधण्याचा संभव अहधक. 

 
केवळ कामतृप्ती हे हववाहाच ंउहद्दष्ट न ठेवता, गृहस्थधमनपालन, हपतराचं्या ऋिाची फेड (समाज-धमन 

म्हिा! ) ही उहद्दषं्ट ठेवण्यात धमनसंस्था वधू-वराचं्या स खात कपात करीत नसून, स खाचं रक्षि करीत असते.  
 
आजच्या हववाहसयंोजनातला बाजारीपिा नष्ट करायचा असेल तर, िहतष्ठचेी कल्ह्पना हववाहािी 

हनगहडत करिं हनक्षून टाळलं पाहहजे; आहि कोित्याही हववाह िकारात थोडंफार वाट्याला येिारं frustration 
(नैराश्य) टाळायचं असेल तर, स खाच्या स खाऐवजी हतसऱ्या क िाचं तरी स ख हे उहद्दष्ट वधू-वरानंी 
डोळ्यासंमोर ठेवायला हव.ं 

 
तसं केलं नाही तर, म्हातारे आईबापच केवळ नव्हेत, तर तरुि वधू आहि वर हेही एकमेकानंा ितू् वाटू 

लागतील! 
 

हंस, हदवाळी अंक, 
नोव्हेंबर १९६६, पृ. २१-२५.  
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४७ 
 

नव ेबालणववाह 
 

मी परवा एका आध हनक हववाहासबंंधी मोठी लचतनीय वाता ऐकली. त म्हालंा वाटेल तो हववाह 
आंतरजातीय असेल, कदाहचत् लहदू-म सलमान, लहदू-हिस्ती याचंा असेल, कदाहचत्  एखाद्या अहतआध हनक 
जोडप्यानं हवमानातच लर्गन लावनू हॅवाना बटेात 'हनीमनू' साजरा केला असेल! िे! या वातांनी माझं मनोरंजन 
झालं असतं. पि मी लचतेत पडलो नसतो. मी ऐकली ती वाता अिी: आज हिक्षिाकरता इंर्गलंडमध्ये असलेल्ह्या 
एका वरानं ह ंडा, मानपानाच्या रकमेखेरीज लर्गनाकरता इंर्गलंडहून येण्याचा, परत इंर्गलंडला जाण्याचा आहि 
वधूला आपल्ह्याबरोबर इंर्गलंडला नेण्याचा हवमानाचा भाडेखचन वधूहपत्याकडून माहगतला, म्हिजे वर 
इंर्गलंडमध्ये हिकिारा असो, की हवमानातच लर्गन लावण्याइतका प ढारलेला असो, तो 'घरपोच' हमळण्याच ं
हबल वाढतच आहे! अथवा वधू स्वतःच्या घरी नेण्याचं हबल तो हदवसेंहदवस वाढवीतच आहे असं म्हिा हव ंतर! 
हववाह-स धारिेच्या वाटेवर आपि आज हकतव्या मलैाच्या दगडापयंत पोहोचलो आहोत?  

 
ज न्या हववाहात आपल्ह्याला प ष्ट्कळच स धारिा करायच्या होत्या. वधू-वराचं्या वयाचा आकडा 

वाढवायचा होता, ह ंड्याचा आकडा कमी करायचा होता, जाती-पोटजातींतच हववाह झाले पाहहजेत, हे बंधन 
तोडायचं होतं. यापंैकी पहहली स धारिा आपल्ह्या कल्ह्पनेपेक्षा यिस्वी झाली आहे. आपि जर 'अठरा' हे वधूच ं
मान्य असं वय म्हटलं, अन् 'चौवीस' हे कमाल वय म्हटलं तर, आज चोहवसाव्या वर्षीदेखील स हिहक्षत वधूचा 
हववाह ज ळविं वधूहपत्यानंा अवघड जात आहे. ही एकच स धारिा आगरकरानंाही घेरी येण्याइतकी यिस्वी 
किी झाली, हे एक सामाहजक गूढच आहे! उलट दाहरद्र्य व हिक्षि दोन्ही वाढत असूनही ह ंड्याचा आकडा 
मात् कमी झालेला हदसत नाही. तो साधारिपिे चौपटीनं वाढला आहे. आंतरजातीय हववाहाचं िमािही 
म ंगीच्या पावलानंच वाढत आहे.  

 
वधू-वराचं िारीहरक वय वाढलं म्हिजे लगेच तो 'िौढ हववाह' झाला, असं म्हिाव ं का? 

लर्गनाबद्दलच्या म ला-म लींच्या कल्ह्पना, अनेक पदव्या हमळवल्ह्यानंतरही बाहलिच राहहलेल्ह्या हदसत आहेत. 
हववाह म्हिजे म ला-ंम लींची-हविरे्षतः म लाचंी 'माकेट व्हॅल्ह्य'ू ठरवनू घेण्याचा एक मोका! लर्गन म्हिजे 
स्वतःच्या आपे्तष्टावंर 'इम्िेिन मारण्याची एक सोनेरी संधी!' पूवी बँड, गसॅच्या बत्त्या, नळेचदं्रज्योती याचं्या 
साहाय्यानं दोन्ही पक्षाचंी ऐपत जाहीर केली जाई. आज हसनेमासदृि आरास करून, हजारो हनमंत्िं पोस्टात 
टाकून साजऱ्या केलेल्ह्या 'स्वागत समारंभा'नं तेच कायन होत असतं. हिवाय मराठी दैहनकात आहि इंग्रजी 
सहचत् वीकलीमध्ये फोटो देऊन हजारो अनोळखी वाचकापंयंतही आपला हववाह आज पोहोचहवला जातो. 

 
वधू-वर हनवडतानाही, ते घरात कसे वागतील, एकमेकानंा कसे वागवतील, यापेक्षाही, पाकन मध्ये 

हफरायला जाताना लकवा हसनेमाच्या रागेंत उभे असताना जगाला कसे हदसतील, याचाच हवचार अहधक होतो. 
आपि पागडी भरून हमळवलेला नवा ब्लॉक लकवा भरपूर लकमत देऊन आिलेला 'लेटेस्ट स्टाईल'चा 
सोफासेट याचंा पहहला उपयोग कोिता? आपि ते वापरून आराम करिं हा नव्हे, तर एखाद्या अल्ह्पपहरहचत 
पै-पाह ण्यानं, "वा! िान आहे की! केवढ्याला घेतला? आठि ेचाळीस?. . . " असं म्हिून डोळे हवस्फारिं हा 
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होय! नववधूचा व नववराचा िाथहमक उपयोगही आजकाल इष्टहमत्ानंा चहकत आहि लहज्जत करिं हाच 
असतो. अगदी ह ंड्याच्या रोख रकमेचा उपयोगही हाच असतो. जे लोक ह ंड्याचे दहा हजार अन् मानपानाचे 
आठ हजार घेतात, ते त्या अठरा हजारानंी श्रीमंत होण्याइतके गरीब खास नसतात. पि 'बी. एस्सी. टेक.' 
झालेला आमचा म केि केवळ पाच हजाराला हमळाला असं झालं तर ती नाम ष्ट्की ठरेल म्हिून ठरेल हललाव 
चढवावा लागतो. 

 
म्हिून एका अथानं आमचे हववाह वैयहक्तक नसून 'सामाहजक' असतात. हववाह ठरताना तरी, 'लोकात 

बरं हदसलं पाहहजे' ही दृष्टी िम ख असते. ज न्या हववाहात हीच लौहकक दृष्टी िम ख होती; पि ती कदाहचत् 
इतकी स्थूल, बाजारी आहि 'व्हल्ह्गर' नव्हती. समाजाकहरता लावलेले बणॅ्ड थंडावले, हवजेचे हदव े हवझले 
म्हिजे मग हववाहाची खाजगी बाजू स रू होते. त्या बाजूत देखावा आहि भपका याचंा उपयोग नसून िेम, 
सौजन्य, समजूतदारपिा आहि घरंदाजपिा याचंं महत्त्व असतं. रूपाचंही महत्त्व असतं, पि त्या रूपात 
मनाच्या सौंदयाचा अंतभाव करावा लागतो. ज्या वधूत समजूतदारपिा आहि िेमळपिा नाही, हतचं रूप 
लाकडी बाह लीच्या रूपासारखं वाटंू लागतं. पि वधूपरीके्षच्या वळेी आजचा सवनसामान्य वर फक्त वधू 'स्माटन' 
आहे की नाही एवढंच पाहातो. कारि हसनेमागृहात लोकल गाडीत, 'स्माटन'पिाचंच महत्त्व अहधक असतं अन् 
ह ंडा, मानपान याचंा तर भावी आय ष्ट्यात काहीच उपयोग नसतो. 

 
म्हिजे काय? अद्याप आपल्ह्या वैवाहहक हवचारातं िौढत्व आलेलंच नाही. पूवी वधू-वर वयानं लहान 

असत, तर आजही ते मनाचा बाहलिपिा दाखवीत आहेत. पूवी आईबाप घराण्याच्या श्रीमंतीला महत्त्व देत, तर 
आज म लंम ली स्वतःच रोख रकमेसाठी िाि टाकीत आहेत. वास्तहवक म्हाताऱ्या लोकानंी खरेदीपत् करायला 
बसल्ह्यािमािं लर्गनाच्या याद्या करायला बसायचा काळ सपंल्ह्याम ळे लर्गनातलं पैिाचं महत्त्व कमी व्हायला नको 
होतं का? पि ते उलट वाढतच आहे. िौढ म लामं लींचे हववाह म्हिजे परस्परपहरचय आहि िेम याचं्यावर 
आधारलेले नकोत का? तसे ते बाहेर कधीकधी बाहेर हदसतातही, पि तरी िेमाबरोबर पैसाही काढण्याची 
कला वधू-वर अलीकडे हिकत आहेत. कधी कधी तर आमच्या पदवीधर िौढ वधूच बापाहवरुद्ध हफतूर होऊन 
आपल्ह्या 'िेमवरा'ला बापाच्या हतजोरीचा पत्ता देतात!  

 
िरीरानं िौढ झालेल्ह्याचें हववाहही, ते मनानंही िौढ नसतील तर, बालहववाहच ठरिार. वधू-वराचं्या 

हनवडीच्या बाबतीत आपि अद्यापही िौढ झालेली नाही, असं म्हटलं पाहहजे. एकतर आपिाला हववाहाचा खरा 
उपयोग अद्याप माहीतच नाही, नाही तर तो उपयोग माहीत असूनही त्यापेक्षा आम्ही िहतष्ठलेाच हववाहात 
अहधक महत्त्व देतो असं म्हटलं पाहहजे. हजचे आई-बाप श्रीमंत आहेत अन् हजचा रंग गोरा आहे अिी म लगी 
हमळण्यानं आमची सामाहजक िहतष्ठा वाढली, म्हिून आम्हालंा आनंद होतो. पि िहतष्ठेचा अन् कौट ंहबक 
स खाचा काहीच सबंंध नसतो. 

 
ते ग ि पहरचयानंच कळिार लकबह ना पहरचयानेही कळतीलच असं नाही. अन् कळले तरी आपि 

त्यानंा लकमत हदली पाहहजे ना? लर्गन ठरहवण्यातला उदे्दिच च कीचा असला तर, आपि च कीच्या गोष्टींनाच 
महत्त्व देिार. लोकापं ढे 'हमरवि'ं लकवा 'िोवींग ऑफ' हाच जर लर्गन ठरहवताना आपि उदे्दि ठेवला तर, 
पैसा, पदवी, 'स्माटननेस' यानंाच महत्त्व येिार.  
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क िी किाला महत्त्व द्याव ंहा ज्याचा त्याचा िश्न आहे. पि लोकातं हमरवण्याच्या दृष्टीनं आपि वधूची 

वा वराची हनवड केली तर, त्याला मी 'िौढहववाह' म्हिायला तयार नाही. तो झाला प न्हा 'बालहववाहच!' 
वाटलं तर अिा हववाहानंा त म्ही 'नव ेबालहववाह' म्हिा! 

 
आपि, पाहक्षक लचतन, 

'हहतवाद', 
११ मे १९६८, पृ. (?). 
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४८ 
 

आजचे लग्नसमारंभ 
 

ज न्या डेक्कन कॉलेजमधील एक लहद त्विेमी इंग्रज िोफेसर म्हित असत : "मला लहदू समाजात जन्म 
घेिं अहधक आवडलं असतं. कारि लहदू लोकातं आठवड्यात तीन तरी सि असतात!" 

 
आपि लहदू लोक इतर देिातंल्ह्या लोकाचं्या मानानं 'गंभीर आहोत', हसि,ं खेळिं, आपिाला माहीत 

नाही, अिा वाता पहहल्ह्यापहहल्ह्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंी आहि िवाश्यानंी य रोपात पसरवनू हदल्ह्या, पि 
वस्त च्स्थती वगेळीच आहे. लहदंूच्याइतके उत्सवहिय लोक जगात द सरे नाहीत. अन् या उत्सवहियतेची सावली 
त्याचं्या धार्ममक हवधींवरही पडली आहे. वास्तहवक लर्गन व म ंजी हे म ख्यतः धार्ममक हवधी आहेत. पि त्यानंा 
आपि यसस्वीपिे 'सोिल गदॅलरर्गज्' बनवनू टाकलं आहे! लर्गनाला एक वळे आनंदोत्सवाचं, 
ख्यालीख िालीच,ं हास्यहवनोदाचं स्वरूप येिं साहहजक आहे. म सलमानातं तर त्याला 'आनंदोत्सव' ऊफन  
'िादी' हेच नाव आहे. ('िाद' म्हिजे िसन्न लकवा आनंदी.) पि आमचे लोक माडंव, लाडू, पोळ्या, 
मंगलाष्टके, याचे इतके भोके्त की त्यानंी म ंजीसारख्या ब्रह्मचयनव्रतारंभाच्या हवधीतही मंगलाष्टके, एका ताटात 
जेवि ('मात्ाभोजन'), आहेर, वाजंत्ी या सवन गोष्टी गोवनू हदल्ह्या आहेत. (काही लोकानंा 'मात्ाभोजन' या 
समासाचा हवग्रह 'मात्ा सह भ ज्यते यत्' माहीत नसल्ह्यानं ते अलाकडे 'मातृभोजन' ही द रुस्ती करतात. ते 
हास्यास्पद आहे, हे या संदभात सहज आठवतं! )  

 
ज न्या जमान्यात तर लर्गनकायन म्हिजे इष्टहमत्ानंा एक पवनिी वाटे. हदवाळीत ज्यािमािे सवन काळज्या 

(आहि पैिाचे हहिबेही! ) हवसरायच्या, त्याचिमािेच लर्गनकायातही त्या हवसरायच्या अिी आपली रीत होती. 
आप्तस्वकीय स्त्री-प रुर्षाचंं तर त्यात संमेलन भरेच, पि आपल्ह्या गावकरी मंडळींवर 'इंिेिन' मारण्याचाही तो 
एक मोका असे. अथात् गहरबाचें लर्गनसमारंभही चारचार हदवस चालत. मग श्रीमतंाकंडे लर्गन असल्ह्यास, 
'गावात त्या आठवड्यात क िाच्या घरी चलू पेटवायला बंदी होती' असं अहभमानानं म्हिण्याचा िघात आहे. 

 
इंग्रजी हिक्षिानंतर आपि हववाहाचं वय आहि ह ंडा या दोन बाबतींत स धारिा घडवनू आिण्याची 

घोर्षिा अनेकदा केली. पैकी वयाच्या बाबतीत आपि आज 'कल्ह्पनेपेक्षा' यिस्वी होऊन बालवधंूच्या ऐवजी िौढ 
वधंूची समस्या हनमाि करून ठेवली आहे! पि ह ंड्याच्या बाबतीत मात् स हिहक्षत वधू-वरानंीच आमच्या 
स धारकाचंा पराभव केला आहे! आज जास्त हिकलेले वर जास्तच ह ंडा मागतात. परदेिातं हिकून आलेले वर 
ह ंड्याखेरीज परदेिाचा िवासखचन मागतात. अन् हिकलेल्ह्या, - हविरे्षतः िेमहववाह करिाऱ्या-हकत्येक 
पदवीधर वधू याबाबतीत या स हिहक्षत ल टारंूना सामील असतात! पि क िी म द्दाम स धारिा करण्याची मोहीम 
काढलेली नसूनही, हववाहसमारंभात आज नखहिखातं बदल झालेला अढळेल. 'चार हदवस लर्गनसोहळा' ही 
आता केवळ 'दंतकथा' झाली आहे. एक हदवसात लर्गन उरकिारेही आज थोडे उधळेच ठरत आहेत. 'बारा 
तासातं लर्गन', 'तीन तासातं लर्गन' हे आजकालचे 'ताजे दर' आहेत. मंगल कायात पहहले वऱ्हाडी भोजनाची 
पंगत बसवीत आहेत तोच, द सऱ्या लर्गनाचे वऱ्हाडी येऊन दाखल होतात! 
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आगगाड्यामं ळे ज्यािमािे ख ळचट स्पृश्यास्पृश्य कल्ह्पना नष्ट झाल्ह्या, त्यािमािे िहरातंील जागेच्या 
टंचाईम ळे लर्गनसमारंभातले हकत्येक कालबाय हवधी आहि सोहळे ल प्त झाले! 'रुखवत', 'माडंव परतिे', 
'वरात' इत्यादी हवधी िहरातं आजच इहतहासजमा झाले आहेत. पि ज्या सोहळ्यानंा वगेळा वळे वा वगेळी 
जागा लागत नाही, ते वडेे सोहळे बायकाचं्या हौिी स्वभावाम ळे अन् प रुर्षाचं्या हभडस्त धोरिामळे आज बारा 
तासाचं्या लर्गनातंही हटकून राहहलेले हदसत आहेत! एम.बी.बी.एस. वा एम.ए:, बी.एड. झालेल्ह्या वधू स्व-
रहचत, वाङमयीन उखािे घेऊन वराला घास घालताना पाहहल्ह्या म्हिजे, 'हौसेला मोल नाही' म्हिाव,ं की 
'स धारकानंा हबचाऱ्यानंा यि नाही' म्हिाव,ं हेच कळेनासं होतं!  

 
पि अिा स रातं लर्गनसमारंभाबंद्दल हलहायचं म्हटलं तर, आिखी दोन स्तंभ भरतील! अन् त्यातं काही 

उपय क्त गोष्टी मात् राहून जातील. आजचे म ंबई-प ण्याचे लर्गनसमारंभ पाहहले, म्हिजे ते 'काल' च्या 
समारंभाहूंन स धारलेले म्हिाव ेकी हबघडलेले म्हिावे, हेच कळेनासं होतं. 'अक्षत', 'वरात', इत्यादी गोष्टींना 
फाटा हमळाला या दृष्टीने ते स धारलेले म्हिाव ेलागतील; पि त्यातले ते दोन-दोन हजार हनमहंत्ताचें 'स्वागत-
समारंभ' आहि आहेराचे दरडोई नजरािे पाहहले म्हिजे ज न्यापेक्षा नव ंनेहमीच स धारलेलं नसतं, असं म्हिाव ं
लागतं. वधू-वरहपत्याचं्या व्यवसायािमािे आहि दजािमािे त्याचं्या ओळखी असिार ; अन् प ण्यासारख्या 
हठकािी त्या अफाटच असिार! इतक्या सवांना दोन तासातं 'या बसा' म्हििंदेखील अवघड; मग पानस पारी, 
अत्तर-ग लाब द्यायचे म्हटल्ह्यावर ताराबंळ उडिं साहहजकच आहे. वास्तहवक वधू-वर पाहिं व त्याचं्या कृताथन 
माताहपत्यािंी दोन िब्द बोलिं हा या 'हरसेप्िन'चा खरा हेतू. 'पानस पारी' हेच त्याचं खरं नाव! 'पानस पारी'त 
का क िी खाण्याहपण्याचा घोळ घालतात? पि अलीकडे त्या पानस पारीत लाडू, केक, वफेसन, आइस्क्रीम, 
कोकाकोला, काय काय हिरलं आहे ते सागंण्याची सोय नाही. दोन हजार लोकानंा आजच्या महागड्या 
काळात हे सवन देिाऱ्या वधूहपत्यानंा एका म लीच्या लर्गनाला जो खचन लागतो तेवढ्या खचात य द्धपूवन प ण्यात 
दोनमजली बंगला सहज उभा राहहला असता. आजच्या काळात ह ंड्याच्या रकमेत 'हरसेप्िन'सारख्या या 
अनावश्यक गोष्टीची रक्कम भरीला घातली तर, त्या हबचाऱ्या नव-वराला जागेकहरता पागडीला लकवा 
ॲडव्हान्सला तरी तो उपयोगी पडेल! म्हिजे 'हरसेप्िन'चा समारंभ टाळता येईल, असे मात् मला म्हिायचे 
नाही. वधू-वराचं्या क ट ंहबयाचें इष्टहमत् लर्गनाच्या हदविी नाही, तर कधी एकत् येिार? पि आजच्या 
पानस पारीला (कदाहचत् इतर समाजाचं्या 'मरेॅज पाट्या' पाहून) 'पाटी' चं स्वरूप येई लागलं आहे. अन् इकडे 
हनमंत्िाचं्या संख्येला मात् काहीच ताळतंत् राहहलेलं नाही! ती जवळजवळ एखाद्या 'मास मीलटग' च्या 
हँडहबलासारखी, जो हदसेल त्या कधी कधी वर नावही न हलहहता हदली जातात! म्हिजे िब्दिः 'अगहित' 
पाह ण्यानंा पाटी देण्याचा माडं माडंला जातो! बरं इतकं करून ताज्या घरग ती स्वयंपाकाच्या ियोजनाने जे 
समाधान होई ते आजच्या द कानातून प रवठा केलेल्ह्या उभ्या उभ्या खालेल्ह्या पाटीने होत नाही ते नाहीच!  

 

मला वाटतं मध्यंतरी जेव्हा जेविावळीवर बंदी असे, तेव्हा हॉटेलानंा, हलवायानंा अन् सोडा-
वॉटरवाल्ह्यानंा कंत्ाट देिाऱ्या पाट्या हनघाल्ह्या! या 'य द्धोत्तर पाट्या'त समाधान यजमानालाही नाही की 
पाह ण्यानंाही नाही. समाधान काय ते कंत्ाटदाराला! म्हिून पानस पारीत घ सलेल्ह्या या खाण्याहपण्याला 
समंजस लोकानंी त्वहरत फाटा हदला पाहहजे, असं मला वाटतं.  

 

त्याचिमाि,ं लर्गन-कायातील आिखी एका आगंत क िकाराला फाटा द्यावा अिी जाहीर सूचना 
करण्याची वळे आली आहे. तो आगतं क िकार म्हिजे 'आहेराचा'. 'आहेर आिू नये' अिा िापील सूचनाही 
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हकत्येक हवचारी यजमान अलीकडे हनमंत्िपहत्केतच िापतात आहि तरीही िथा नष्ट होत नाही. आहेरच्या 
िथेला मी 'आगंत क' म्हटलेलं पाहून हकत्येकानंा नवल वाटेल; कारि 'आहेर' हा िब्द आहि हा हरवाज फार 
ज ना आहे. पि ज ना 'आहेर' केवळ ितीकात्मक आहि ठराहवक असे. ज ने आहेर आहि नवी 'िेझेंट्स्' याचं्या 
आियात आहि स्वरूपातही फार फरक आहे. आहेर म ख्यतः व्याही आहि त्याचंी क ट ंबीय मंडळी यानंा, त्याचं्या 
दूरच्या वा जवळच्या संबधंािंमािे होई. ते आहेर म ख्यतः पारंपहरक पोर्षाखाचं्या स्वरूपात, म्हिजे हस्त्रयानंा 
ल गडी-खि, तर प रुर्षानंा पागोटी, उपरिी या स्वरूपात असत. त्याहून एकदोन हपढ्यामंागे डोकावनू पाहहलं 
तर, प रुर्षाचं्या आहेराकरता तरी कोिी बाजारात गेलेलं हदसलं नसतं. बासनात ज ने आलेले आहेर बाधूंन 
ठेवलेले असत, त्यातून रुमाल, पागोटी, उपरिी काढून हतळग ळािमािे त्याचंी देवाि-घेवाि होऊन, जेवढा 
खचन तेवढीच जमा होऊन बासन तसंच बाधंलेलं राही! हस्त्रयाचं्या आहेराकरता मात् नवी खरेदी होई; कारि 
त्यात हौस, आवड, नावड याचंं िस्थ बरंच असे. पि 'आहेर' याचा अथन 'मानाचा पोर्षाख' हाच असे. ज न्या 
दरबारातंही 'हखलात' म्हिनू जो देत तो मानाचा पोर्षाख असे. पि वधू-वराचं्या हातातं हवहवध बाजारी वस्तंूची 
पासनलं ठेवण्याची आजची चाल म्हिजे या ज न्या 'लसबॉहलक सत्कारदिनक' आहेराचं हवडंबन होय! ज ना 
मानाचा पोर्षाख फक्त वऱ्हाडी म्हिून म द्दाम गावाहून आलेले लकवा लर्गनघरी लर्गनाकहरता ित्यक्ष येऊन 
राहहलेले अगदी जवळचे आप्त वा फार ज न्या कौट ंहबक ऋिान बधंाचे लोकच एकमेकानंा देत. आजचे लोक 
जेव्हा लर्गन-म ंजीला जाताना स्टेनलेस्च्या वाट्या, प्लॅच्स्टकच्या बादल्ह्या, िवासी बॅगा, चहाचे रे यासंारखे 
हजन्नस खरेदी करतात तेव्हा, त्यानंा मानाच्या देिगीच ं रूप न राहता, संसारोपयोगी वस्तू घेऊन देण्याच ं
म्हिजेच ससंाराला हातभार लावण्याचं रूप येतं! हजथे उपय क्ततेची दृष्टी आली हतथे सौंदयाची आहि भावनेची 
दृष्टी संप ष्टात आली असंच म्हिाव ंलागेल. हिवाय ज न्या आहेरातं लगेच 'परत-आहेर' गृहीत धरलेला असे. 
आजच्या संसारोपयोगी देिर्गयानंा तेही रूप नाही. लर्गनाच्या ित्येक मोसमात, प ण्यासारख्या खास लर्गनाच्या 
बाजारपेठेत एकेक सामान्य च्स्थतीतले क ट ंब आहेराकहरता हकतीदा बाजारात जातं, तेही हवचार करण्यासारखं 
आहे. सारािं, ज्यातं िमािही नाही, औहचत्यही नाही अन् िोहभवतंपिाही नाही, त्या आगंत क आहि खर्मचक 
चाली हनदान नव्याने आिण्याचा वडेेपिा तरी नको! 

 

दरवळेेला बाजार अन् दरवळेेला हनवड नको म्हिून काही लोक रोख पसेैही वधू-वराचं्या हातावर 
ठेवतात. वधू-वराचं्या नोकरीच्या हठकािी दर लर्गनागहिक वगनिीच्या याद्या हनघनू ती पगारातून कापली जाते. 
पि या सवन नव्या हरवाजातं, 'मानपान' व 'अगत्य' यापेंक्षा, 'अलावन्स्', 'कट्' 'पसेंन्टेज्' या हनजीव सरकारी 
िब्दाचंा वास येऊ लागतो वा त्यातील 'गे्रस' हनघून जाते! त्यातच आिखी वाढहदवस आहि लर्गनाच्या ज हबल्ह्या 
या नव्या हवधींची भर पडत आहे!  

 

यात थोडा अहतरेक होत आहे, त्यातलं हजव्हाळ्याचं सौंदयन हनघून जात आहे, हे जर खरं असेल तर, 
त्यातं स धारिा करिं 'देिारा'च्या हाती नसून 'घेिारा'ंच्या हाती आहे. हरसेप्िनच्या माडंवातले आहेर आहि 
'पाट्या' (खािंहपि ं ) बंद करून त्यानंा स्थान केवळ कौट ंहबक हवधींतच ठेवलं पाहहजे. तरच याचं आजच ं
स्वरूप नाहीसं होईल! 

 
केसरी, 'सहज संवाद', 

८ जून १९६९, पृ. ८ व १०. 
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४९ 
 

आपल्याकडील णववाहाची आर्थथक बाजू 
 

यासबंंधात एक वाचक महािय हलहहतात : 
 

सरकारने कायदा केला, परंत  ही चाल (वरदहक्षिेची) हदवसेंहदवस इतकी वाढत आहे की, काही घरे 
कायमची बरबाद होतात', असं म्हिून या पत्लेखकाने वरपक्षाच्या अपेक्षाचें आकडे व याद्या हदल्ह्या आहेत. 
(रु.१५,००० + ॲम्बॅसेडर + फ्लॅट + परदेिखचन, इत्यादी, इत्यादी.) पत्लेखकाने या सवन अपेक्षाचंं मूळ 
'वरदहक्षिेची वा ह ंड्याची चाल', असं धरून त्याहवरुद्ध िचारात्मक लेखाची अपेक्षा केली आहे. माझा 'संवाद' 
अथातच िचाराकहरता नसून या रोगाचं ग ंताग तंीचं स्वरूप सागंण्याकहरता आहे. कारि िचारापासून 
कायद्यापयंत सवन झाल्ह्यावरही तो कायम आहे. नव्हे, वाढला आहे. अथात् त्याच ं मूळ केवळ रूढीत नसून 
पहरच्स्थतीत आहि मनोरचनेत आहे. 

 

पहहली गोष्ट म्हिजे वरदहक्षिेचे मूळ केवळ वराच्या वा वरहपत्याच्या द्रव्य-लोभात आहे असे नव्हे. 
वधूहपत्याच्या अपत्यिेमातही त्याचे मूळ आहे. लर्गनाच्या बाजारातील मागिी आहि लकमत याचं्या 
परस्परसंबंधातही ते आहे, िहतषे्ठच्या कल्ह्पनातंही आहे. मध्यम वधूला स्थळ हमळवनू देण्याची िेमळ इच्िा 
धरिारा वधूहपता 'विा'तील वैग ण्य स विाने भरून काढण्याची लालूच कधी कधी स्वतः होऊनच दाखहवतो! 
अथात् अिा मामल्ह्यात कोित्याच पक्षाला दोर्ष देता येत नाही. कोित्याही मागाने म लीचे भले करण्यात दोर्ष 
कोिता? वधूसह चालून येिारे द्रव्य वा स विन, दोन्ही हातानंी स्वीकारिाऱ्या वराला 'पसेकाढू' तरी कस ं
म्हिता येिार? 

 

'हववाह म्हिजे दोन जीव एकत् येिे' ही कल्ह्पना आजच्या िौढहववाहाच्या काळाला हजतकी लागू आहे 
हततकी ज न्या काळाला लागू नव्हती. त्या काळात दोन 'जीव' एकत् येत नसत, तर एका हजवाचे त्याचे 
आईबाप स चेल त्या मागांनी कल्ह्याि करीत असत. त्या काळात 'म लगा' पाहात नसत, तर 'घर' पाहात असत. 
म लगी पाहात नसत, तर घरािे पाहात असत. 'म लगा प ढे हिकेल नाही तर न हिकेल, म लीला जन्मभर 
भाजीभाकरीला तर दादत नाही' अिी भार्षा असे. म्हिजे दोन 'घरं' एकमेकाचंी 'इस्टेट' पाहून 'संबंध' 
(alliance) जोडीत. वधूहपत्याच्या 'गबर' पिाचा प ढेमागे आपल्ह्याला अित्यक्ष उपयोग होईल, ही दृष्टी आजही 
अहजबात नाही असे नव्हे. आजच्या म ंबईतल्ह्या वराने म लीबरोबर राहायाला फ्लॅट देऊ िकिाऱ्या बापाच्या 
मागिीला अग्रक्रम हदला तर, त्याचं कराि 'द ष्ट रूढी', 'द्रव्यलोभ' यातंलं काही नसून, हनव्वळ जीवनाथन 
कलह हे आहे. हववाहाने जिी घरात एका मािसाची भर पडते तिी थोड्याफार इस्टेटीचीही भर पडावी अिीही 
अपेक्षा असते. हनदान तसा मोका हदसल्ह्यावर तोही लोभ स टतो. 

 

आिखीही एक कारि हे द ष्ट वत नळ कायम ठेवण्याला प रेसे ठरते. आम्ही आमच्या दोघा हमळवत्या 
पदवीधर म लाचं्या लर्गनातं तत्त्वहनष्ठ हनलोभीपिा दाखवला तर, आमच्या तीन म लींच्या लर्गनातं आम्हालंा प न्हा 
'दाही हत्क तीस' हजार खचाव ेलागिारच आहेत. ते क ठून आिायचे? त्यापेक्षा एक डॉक्टर, एक एहंजहनयर 
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अिा दोघा म लाचं्या लर्गनातं दहा-पंधरा हजार हमळाले तर ते का सोडा हाही हवचार तत्त्वहनष्ठेपेक्षा िभावी 
ठरतो.  

 

प ण्यासारख्या िहरातं लर्गन-समारंभाचा खचनही भरमसाठ वाढला आहे. ह ंड्यापेक्षाही या खचात बचत 
झाली तर हवी आहे. नाट्यियोगाकहरता हथएटर भाड्याने हमळविे हजतके हजहकरीचे अन् खचाचे, हततकेच 
आज मंगल कायालय हमळविे हजहकरीचे होऊन बसले आहे. हिवाय तो 'स्वागत-समारंभ' –की ज्यातला 
बराचसा खचन धड 'ना मला ना त ला' अिा जातीचाच असतो! पानस पारी, अत्तरग लाब, 'गोटे' अन् अलीकडे 
जेविावळी कमी झाल्ह्यापासून 'ॲट्होम' रूपी नैवदे्यसमपनि! 'नैवदे्य' म्हिायचं कारि, त्यात खाण्याकडे लक्ष 
पाह ण्याचहंी नसतं की यजमानाचंही नसतं! िकेडो पाह िे बोलावल्ह्यावर अन् '५ ते ८' हा मोघम काल 
ठरहवल्ह्यावर ते खातात की न खाता जातात हे बघायलाही हबचाऱ्या वधूहपत्याला फूरसत नसते. या हनष्ट्काम 
हनरथनक खचाच्या पवनिीतून पाह िेही स टत नसतात. जातजाता स्टेनलेसच्या नाही तर प्लॅच्स्टकच्या 
द कानातून ते आहेर घेऊन प ढे जातात. काही हदवसानंी मंगल कायालयाच्याच एका पाख्यात 'िेझेंट्स'चे 
द कान कायालयवालेच थाटतील अिी मला खात्ी आहे. या सवन देखाव्यात वराच्याही पदरात काही पडत 
नाही, वधूच्याही पदरात पडत नाही, की पाह ण्याचं्याही पोटात काही जात नाही. पि चार-दोन द कानदार, 
कंत्ाटदार मात् लर्गनसराईत फायदा हमळवतात. त्या मानाने ह ंड्याचा खचनही कमी अकारि म्हिावा लागेल.  

 

माझ्या म्हिण्याचा अथन समारंभ नको असा नव्हे. समारंभाने हववाहहवधीचं गाभंीयन वाढतं. िकेडो 
इष्टहमत्, िहतहष्ठत पाह िे याचं्या साक्षीने स्वीकारलेल्ह्या वधूबरोबर ग ण्यागोलवदाने नादंण्याची जबाबदारी 
नकळत वाढते. दोन साक्षीदार आहि एक रहजस्रार याचं्याप ढे झालेल्ह्या लर्गनाच्या मानाने समारंभाने झालेल्ह्या 
लर्गनाने वधू-वराचंी लोकलज्जा अहधक वाढावी, ही अपेक्षा असते. कारि अखेर मािूस स्खलनिील आहे. 
च कीला पात् आहे. समाजाच्या उंच अपेक्षामं ळे त्याच्या सौजन्याची व सयंमाची उंची वाढेल अिी अपेक्षा असते. 
मंगलवाद्य,ं मंगलाष्टकं, अहभनंदनं, िहतहष्ठत पाह ण्याचंी उपच्स्थती याचंा उदे्दि हाच असतो. पि समारंभ हा 
नेहमी व्यथन खचानेच िोभतो असे नव्हे! मािसं ि द्ध अहभनंदनाकहरताही येतात. एकमेकाचं्या गाठीभेटी अिा 
मंगल वातावरिात व्हाव्या म्हिूनही येतात. आइस्क्रीम, गोल्ह्डस्पॉट आहि हवड्याची पानं (जी वाटेतच फेकून 
हदली जातात! ) याचं्याकहरता येत नाहीत. स्वागताचा खचन नाममात् (symbolic) केला तर, त्यात वैग ण्य न 
येता बचत होईल.  

 

वरदहक्षिेचा लोभ वाटण्याची मी आर्मथक कारि ंसाहंगतली, याचा अथन त्याचं मी समथनन केलं असा 
नव्हे. हविरे्षतः दोन गोष्टींचं समथनन क िीच करू िकिार नाही. वधू पसतं असल्ह्यावर वरदहक्षिेचा जो हललाव 
चढहवला जातो, तो हास्यास्पद आहे. त्याम ळे िौढ वधू-वरानंा तर हववाहसंस्थेबद्दल हतरस्कारच वाटू लागतो. 
वरदहक्षिा देि-ंघेिं वगेळं, अन् हतचा हललाव प कारिं वगेळं! वर्षाची लाख-सव्वालाखाची हमळकत असिारा 
वरहपता ह ंड्याचा आकडा पंधरा हजारावंरून वीस हजारावंर नेण्याचा अट्टहास का करतो? तो त्याच्या 
'िेच्स्टज्'चा-इभ्तीचा िश्न असतो, म्हिजे आजचा समाज तसं समजतो! मन ष्ट्य 'इलेक्िन्'ला उभा राहहला 
म्हिजे जिी त्याची संपूिन सामाहजक पत वा लकमत पिाला लागते, तिी तो आपल्ह्या म लाचं लर्गन ठरहवतो 
तेव्हा त्याची 'total valuation' होते, अिी आपल्ह्या समाजात एक अहलहखत समजूत हदसते! राष्ट्राराष्ट्रातंही 
आंतरराष्ट्रीय कराराची बोलिी चालू असता, वरून िस्त्रसंन्यास, य द्धबंदी, जागहतक िातंता याचं्या गोष्टी 
चालल्ह्या असल्ह्या तरी िब्द बाहेर पडत असतात ते िस्त्रबळाच्या जोरावरच पडत असतात. हववाहाच्या 
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'हनगोहिएिन्स्'ची च्स्थती तिीच आहे. बाहेरून भार्षा क लिील, हनलोभीपिा, 'जन्माचे सबंंध' यासंारखी 
सोज्ज्वळ असली तरी त्याच्यामागे बळ असते ते पैिाचे असते. 

 

पि आज आपल्ह्या समाजात 'िीहतहववाह', वधू-वरानंी स्वतः ठरवलेले स्वयंवर हववाह हेही जारी 
आहेत. असं असून माझ्या या पत्लेखकासारख्या वधू-हपत्यानंा ह ंड्याचं अच्र्गनक ं ड धगधगताना का हदसावं? 
म्हिून तर मी म्हितो की, या चालीचं मूळ जीिन रूढीत नसून हजवतं धनलोभात अन् िच्िन्न िहतष्ठा-कल्ह्पनेत 
आहे. आजकाल 'मालती' आपल्ह्या आईला लकवा 'माधव' आपल्ह्या बापाला चोरट्या आवाजात आपला 
'स्वयंहनिनय' सागंतो. पि त्याबरोबर तो बापालाही 'स्वयंहनिनय' देऊन टाकतो! लढाईप रतं काम सेनापतीच,ं 
तर तहाच्या अटी ठरवण्याचं काम म त्सद्द्याचंं. हाच न्याय हववाहाला लाग ूआहे. िेमाचा झगडा वर्षन दोन वर्षन 
खेळून अखेर हववाहाचा हनिनय दोघानंी ठरवला की, त्याचें आईबाप तो हनिनय स्वीकारण्याइतपतच आज 
स धारलेले आहेत. प ढे माधवचा बाप म्हितो, ''लर्गन त झं तू ठरवलंस, ठीक आहे. आपि कऱ्हाडे, म लगी 
कोकिस्थाची, त्यालाही हरकत नाही. पि पैिाअडक्याचं आमच्यावर सोपव! आम्ही त झं थोडं मान्य केलं, 
आता तू आमचं थोडं मान्य कर. पैिाचं आिखी न कसान किाला करतोस? त झ्या एंहजहनयरींगला खचन हकती 
झाला माहहती आहे ना? हिवाय, वसंता उद्या मेडीकलला जािार! बबेीला स्थळ आपल्ह्या तोलाचं पाहायच ं
म्हिजे खचन हकती येईल ठाऊक आहे ना?…  

 

समंजस माधव आपलं प रोगाहमत्व 'िेमहववाह', 'पोटजातीबाहेर हववाह' एवढ्यावरच थोपवनू धरतो. 
ह ंड्याच्या बाबतीत वहडलानंा मतस्वातंत्रय देतो. मालतीचे वडील आपल्ह्याला न हवचारता ठरवलेलं लर्गन म्हिनू 
पैिाची मूठ आवळून धरू पाहतात अन् मग स हिहक्षत स्वयंवरक्षम मालती, ह ंड्याचा आकडा माधवच्या 
वहडलाचं्या तोलाचा करण्याकहरता वहकली करते! म्हिजे िौढहववाह, िीहतहववाह, स्वयंवरहववाह रूढ 
झाल्ह्यावर ह ंडा नष्ट होईल ही आिाही नष्ट होते. ह ंड्याम ळे लर्गन मोडायलाही वधूहपत्याला स्वातंत्रय उरत नाही. 
कारि मालतीची आई म्हिते, 'पोरीचा जीव ग ंतालाय, हतच्या हजवापेक्षा चार दोन हजार का जास्त आहेत?" 

 

अिी आहे 'ह ंड्या'ची 'सायकॉलॉजी'. हिवाय, म लींचे बाप ह ंड्याच्या चालीबद्दल तक्रार 
करण्याइतपतच प रोगामी असतात. म लीच्या अंगावर हतच्या थोरल्ह्या जावपेेक्षा दोन हजन्नस कमी घातले तर, 
द लंक्ष करण्याइतके उदारमतवादी नसतात! अिा आमच्या समाजात गडकऱ्यानंी कहवतेत टाकलेली समस्या 
आजही खरी आहे. 

 

मी माझ्या पत्लेखकाची तळमळ ओळखतो. हविरे्षतः ते जेव्हा हलहहतात की, "स दैवाने मला एकच 
म लगी आहे. वळे आली तर ८-१० हजार खचनही करीन. मी स्वतः माझ्या लर्गनात च कून घेतलेला ह ंडा परत 
केलेला आहे." तेव्हा त्याचंी तळमळ ि द्ध सामाहजक आहे हे उघड आहे. पि समाज केवळ आरोपींचाही 
बनलेला नाही की केवळ हफयादींचाही बनलेला नाही. लकबह ना जो आजचा हफयादी तो उद्याचा आरोपी असू 
िकतो! 

 

अिा समाजाची कीव करावी की त्याला हिक्षा करावी हा एक िश्नच आहे! 
 

केसरी, 'सहज संवाद', 
७ हडसेंबर १९६९, प.ृ ८.  
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५० 
 

आयय वैश्य समाजाने दाखणवलेले सामूणहक णववाहाचे धैयय 
 

काही आठवड्यापूंवी प ण्याच्या 'तेजस्वी' साप्ताहहकात प सद येथील एका अद्भ त घटनेची हकीगत 
िहसद्ध झाली होती. 'कोमटी समाज' या नावाने सामान्य लोकांस माहीत असलेल्ह्या 'आयन वैश्य' व्यापारी 
समाजाने, एक अद्भ त मागाने आपल्ह्या समाजातील हववाहाची समस्या सोडहवली. त्यानंी एखाद्या सामाहजक 
पहरर्षदेसारखे वधू-वराचें व वधू-वरहपत्याचें एक िचंड समेंलन भरवनू त्या संमेलनाच्या मंडपात जिू एक िचंड 
स्वयंवरमाहलकाच भरहवली होती! इतर पहरर्षदािंमािे या संमेलनात हकत्येक ठराव तर झालेच, पि हिवाय 
इतर पहरर्षदातं कधी न होिारी गोष्ट म्हिजे या मंडपात ित्यक्ष लर्गनेही लागली व आिखी काही लर्गने ठरली!  

 
वास्तहवक ही एक घटनादेखील लहदंूच्या काय, पि इतराचं्याही इहतहासात अपूवन ठरण्यासारखी आहे. 

हिक्षिात व स धारिेत प ढे असण्याचा गवन वाहिारे ब्राम्हिादी वगनही जे सामाहजक धैयन व इच्िाबल दाखव ू
िकिार नाहीत, ते प सद येथे आपल्ह्या कोमटी समाजाने दाखहवले. भर सभेत त्या समाजातील वधू-वर 
व्यासपीठावर येऊन आपली ओळख करून देत व हववाहाची तयारी जाहीर करीत. हववाह-समारंभातही या 
समाजाने सामहूहक हनिंयाने ज्या स धारिा करून दाखहवल्ह्या, त्या करून दाखहवण्याचा आमचा ब्राम्हिवगन 
गेली िभंर वर्ष ेन सत्या िहतज्ञा करीत आहे! यातील कोित्याही लर्गनाला दोन-अडीचि ेरुपयाहूंन अहधक खचन 
लागला नाही व त्यातील काही भाग समाजाने सामूहहक रीतीने उचलला. एका हदवसात ठरलेल्ह्या पस्तीस 
हववाहातंील पस्तीस जोडप्याचंी एकत् वरात पाहण्याला ते संबंध गावच्या गाव रात्ी दाराबाहेर उभे होते. 

 
आज प ढारलेल्ह्या वगात 'हववाह' ही केवळ समस्याच नव्हे, तर डोकेद खी होऊन बसली आहे. क रूप 

वधूपासून स स्वरुप वधूपयंत आहि हनधनन वधूहपत्यापासून ते लक्षाधीि वधूहपत्यापयंत सवांनाच, 'म लीचे लर्गन' 
म्हटले की डोके हपकण्याची वळे येत आहे. इकडे ह ंडाबंदीचे कायदे होतच आहेत, तर हतकडे सामान्य 
क ट ंबातील लर्गनखचन गेल्ह्या पंचवीस वर्षांत तीन हजारावंरून पधंरा हजारावंर जाऊन पोहोचला आहे. 
वधूहपत्याची ऐपत असो अगर नसो, म लीचे लर्गन म्हटले की दहा हजाराहूंन अहधक रक्कम वधूहपत्याला बाजूला 
काढून ठेवावी लागत आहे. 

 
आहि अडचि फक्त खचाचीच असते असे नव्हे. वधू-वराचं्या पसतंीतही स हिहक्षत वगातील 

तऱ्हेवाईकपिा हदवसेंहदवस वाढत आहे. माझ्या तर असे मनात येते की, कोमटी समाजातील ज्या चत र आहि 
प रोगामी महाभागाने वैवाहहक स धारिेत ही धडाडी दाखहवली त्याला आता ब्राम्हि समाजानेदेखील 
हववाहसमस्येप रते आपले नेतृत्व द्याव,े कारि 'स धारलेला' म्हिहविाऱ्या ब्राम्हिवगात हववाहसंबंधीच्या 
कल्ह्पना आज अहधकाहधक बाजारी बनत आहेत. हववाह म्हिजे नडलेल्ह्या पक्षाला ल टण्याची संधी ही कल्ह्पना 
हिक्षिाच्या वाढीबरोबर वाढीलाच लागली आहे. 

 
पि आजच्या हववाहातील अपव्ययासंबधंी एकदोन च कीचे समज द रुस्त करिे जरूर आहे. ह ंडारूपी 

'हजहझया कर' वरपक्षरूपी स लतानाने बसहवला आहे ही पहहली च कीची कल्ह्पना होय, हे मी अनेकदा माझ्या 
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लेखातूंन साहंगतले आहे. आपली सामान्य म लगी योर्गयतेपेक्षा अहधक चागंल्ह्या घरात पडावी म्हिून पैसेवाल्ह्या 
वधूहपत्यानंी स रू केलेली ती 'लाच' आहे! कोित्याही गैरवाजवी हरवाजाम ळे समाजवतननाचा तोल हबघडिे 
अपहरहायन असते. वधूहपत्यानंी चालू केलेल्ह्या या 'करप्िन' म ळे हववाहात क लापेक्षा आहि रूपापेक्षाही पैिाच्या 
थैलीला अहधक महत्त्व आहे. द सरी च कीची कल्ह्पना म्हिजे ह ंड्यानेच काय ते हववाहानंा फाजील खर्मचक रूप 
आले आहे. वराला 'ह ंडा' (लकवा आजच्या चोरट्या पद्धतीिमािे म्हिजे म लीच्या अंगावर माहेरचे सोने!) जर 
पाच हजार रुपये जात असेल तर हनष्ट्फळ 'हरसेप्िन', जेविावळी आहि मानपान यातं दहा हजार रुपये 
जातात. त्या दहा हजारतलेही साडेनऊ हजार अकारि होत, हे आमच्या आधी प रोगामी झालेल्ह्या कोमटी 
समाजाने दाखवनू हदले आहे.  

 
पि कोमटी समाजाने हिक्षिाचा स धारिेचा गवन वाहिाऱ्या आम्हा प ढारलेल्ह्या जातींना आिखी एक 

गोष्ट हिकवली आहे. लहदू समाजरूपी िचंड िसादात स धारकानंा िविे हवा असेल तर, आगरकरी 
साम्यवादाच्या आकािातून हमळिारा नसून अठरापगड जातींच्या चौकीपाहाऱ्यातूंन आहि चौकाचौकातूंन 
हमळिारच आहे. कोमटी समाजाच्या याच समजंस आहि हनिंयी प ढाऱ्यानंी 'लहदू समाज!' या अवाढव्य नावाने 
आक्रोि केला असता तर, ते अरुण्यरुदन वतनमानपत्ातंच हवरून गेले असते. पि ही व्यापारी जात इंग्रजी 
हिक्षिात थोडी मागासलेली, म्हिूनच व्यवहारात प ढारलेली आहे. हतने वतनमानपत्ी स धारिेच्या मागे न 
लागता व लहदू समाजरूपी गगनाला गवसिी न घालता, आपली 'जातगंगा' गोळा केली आहि ित्यक्ष स धारिा 
पदरात पाडून घेतली. चार हपढ्यापूंवीचे स धारक जर या कोमटी प ढाऱ्यासंारखे व्यवहारी असते तर, यानंी 
वगेळ्या जातींचे प ढारी गोळा करून त्याचं्यािारे ित्येक जातीची स धारिा साधली असती. पि लेख आहि 
भार्षिे याचं्याखेरीज आमच्या स धारकानंा माध्यम माहीत नव्हते! ते माध्यम संपूिन लहदू समाजाला तर पोहोचिे 
िक्य नव्हते, अन् वगेवगेळ्या जातींचे अच्स्तत्व तर या 'हवतेील स धारका'ंना मान्यच नव्हते. अखेर त्याचें 
आवाहन सकाळच्या चहाबरोबरच हवसरून जािाऱ्या इंग्रजी हिहक्षताचं्याच काय ते कानी पडे आहि वृत्तपत्ाचं्या 
रकान्यातंच हवरून जाई! 

 
इंग्रज अंमलातील इंग्रजीहिहक्षत ब्राह्मि हे अहखल लहदू समाजाचे प ढारी होऊ िकतील, हा 

स धारकाचंा पहहला भ्म होय. जाती मोडिे म्हिजे जाती नाहीतच असे समजून चालिे असे मानिे ही द सरी 
च कीची समजूत होय. या देिात िकेडो वर्षें िपन्न जाती आहेत व त्यातंील ित्येक जात स्वतःला इतराहूंन श्रेष्ठ 
समजत आहे. ही वस्त च्स्थती आमच्या स धारकानंी आहि क्राहंतकारकानंी आजही लक्षात घेतलेली नाही. ती 
त्यानंी लक्षात घेतली असती तर, कोितीही सामाहजक स धारिा हाती घेण्यापूवी त्यानंी हवहवध जातींतील 
प ढाऱ्याचंा हवचार केला असता. 

 
ब्राह्मि व ब्राह्मिेतर ही काल्ह्पहनक हवभागिी (dichotomy) करण्याऱ्या ब्राह्मिेतर प ढाऱ्यानंीही 'लहदू 

वास्तवते'कडे अिीच डोळेझाक केलेली आहे. लहदंूच्या िकेडो जातींतील 'अब्राह्मित्व' एवढेच साधम्यन उचलून 
प ढे काय साधण्यासारखे होते? कारि ब्राह्मिाखेंरीज उरलेल्ह्या जाती हफरून ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर 
याचं्याइतक्याच एकमेकापंासून हभन्न होत्या, लहदू समाज काळाबरोबर बदलिे जरूर आहे. तसेच ती जािीव 
ित्येक जातीला आली पाहहजे व ित्येक जातीने ित्येक सामाहजक बदलाला वगेळी संमती हदली पाहहजे. ती न 
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घेतल्ह्याने 'स धारिा' म्हिजे इंग्रजीहिहक्षत ब्राह्मिानंी िोधून काढलेली एक नवी 'चैन' (luxury) अिी समजूत 
झाली आहि ब्राह्मिाचं्या वचनस्वातून म क्त होिे एवढी एकच स धारिा इतर जातींना हदसू लागली. 

 
हमल,् स्पेन्सर याचें िाचीन हवचार लहदू समाजाला पाजण्यापूवी तो समाज एक आहे की 'अनेक' आहे 

याची चौकिी व्हायला हवी होती. स धारिारूपी जल ज्या मागांनी हवराट लहदू समाजात पसरावयाचे त्या 
मागांची ओळख करून न घेता, ते जल 'लहदू समाज' नावाच्या काल्ह्पहनक अच्स्तत्वावर ओतले गेले. याम ळेच 
प स्तकी स धारक आहि व्यवहारी (वास्तववादी) स धारक असा भेद करिे मला अनेकदा आवश्यक वाटते.  

 
आजच्या कोमटी समाजाचे नेते वास्तववादी आहेत व कते स धारक आहेत, असे म्हटले पाहहजे. त्याचें 

न सते अहभनंदनच नव्हे, तर अन करिही ब्राह्मि, मराठा या आज िाम ख्य पावलेल्ह्या जातींनी करिे योर्गय 
होईल! त्याखेरीज हववाहाला आलेले आजचे हललावाचे स्वरूप नष्ट होिार नाही. 

 
 

आयन वैश्य, हदवाळी अंक, 
१९७२, पृ. २१-२२. 
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५१ 
 

आधुणनक लग्नसमारंभातील अराजक 
 

जे सामाहजक बदल समाजस धारकाचं्या आक्रोिाने घडवनू येत नाहीत ते प ष्ट्कळदा केवळ आध हनक 
राहािीने आहि जागेच्या टंचाईने घडून येतात. आपल्ह्या ज न्या सामाहजक कल्ह्पनातं हिवाहिवीचे जे िस्थ होते 
ते हिक्षिाने लकवा आगरकरासंारख्याचं्या सडेतोड लेखानंी कमी झालेले नसून, रेल्ह्वतेील िवास आहि 
िहारातंील हॉटेले यानंी घडवनू आिलेले आहे. आपल्ह्या हववाहकल्ह्पनातं आहि हववाहसमारंभातं गेल्ह्या तीस 
वर्षांत आिंयनकारक बदल झालेले आहेत. पि याचेंही श्रेय तत्त्वहनष्ठ स धारकापेंक्षा तत्त्वहनरपेक्ष िहरी 
राहिीकडे जाते असे हदसून येईल.  

 
माझ्या मनात या क्षिी हववाहसंस्थातंील बदलापेंक्षा हववाहसमारंभातंील बदलच आहेत. आपले ज ने 

हववाहसमारंभ हपढ्याच्न्पढ्या चालत आलेल्ह्या चालीरीतींनी आहि संकेतानंी हकती बाधंलेले होते, ते आजही 
खेड्यातं गेल्ह्यास पाहायला सापडेल. पि खेड्यातं जायलाही नको. िहरे आहि खेडी हा भेद काही दृष्टींनी 
अथनिून्य आहे. कारि प ण्यासारख्या िहरातच खेड्याचा भाग भरपूर आहे. एका घरात लर्गन लावण्याकहरता 
सरकारी रहजस्रार आलेला असेल, तर त्याच्याच मागील गल्लीतील घरात हळद लाविे, नवरानवरीला न्हाऊ 
घालिे, घोड्यावरून हमरवत नवरदेव नवरीच्या घरी वाजतगाजत जािे, वगैरे िकार चाललेले हदसतील. पि 
'आध हनक लर्गन' याचा अथन मी माझ्याप रता िहरी स हिहक्षताचें लर्गन असा घेत आहे. स हिहक्षताचं्या लर्गनातं 
अनेक बदल आहि अनेक ियोग झालेले हदसतील. त्यातंील काही हटकले, तर काही आपोआपच बंद पडले. 
नोंदिीहववाह हे अिा बंद पडलेल्ह्या िकारातंच आता आता अंतभूनत कराव ेलागतील. ज्याचंा वैहदक पद्धतीने 
हववाह होण्याला कोितीच हरकत नाही असेही स हिहक्षत वधू-वर केवळ चूर्ष लकवा 'िौक' म्हिून नोंदिी 
पद्धतीने हववाह करीत. आताही अधूनमधून नौदिी पद्धतीने हववाह होतात, पि केवळ एक नोंदिी सोडली तर 
अिाही लर्गनातं मानपान, ियोजने, पंगतीत आग्रह, हवहहिींना ल गडी घेिे, हवहहिींचे रुसवफे गिे वगैरे सवन 
िकार यथासागं होतात. 

 
पि असे अपवादात्मक िकार सोडले तरी, िहरी लर्गनसमारंभ म्हिून आज एक च्स्थर लकवा 

'स्टॅहबलाइझ' झालेला हदसेल. या नव्या लर्गनात आढळून येिारा पहहला बदल म्हिजे वधूपक्ष-वरपक्ष दोघे 
एका गावातले असूनही दोघानंी हमळून एक कायालय भाड्याने घेिे. पूवी दोहोंपैकी परगावाहून येिाऱ्या 
पक्षालाच काय ते लर्गनाप रते घर लकवा जानवसघर घ्याव े लागे. आता उभयपक्षानंा सामावनू घेिारी 
मंगलकायालये हनघाल्ह्याने मोठीच सोय झालेली आहे. केवळ लर्गनाच्या वऱ्हाड्याचंीच नव्हे, तर 
घरमालकाचंीही त्यात मोठी सोय झालेली आहे. गेल्ह्या दहा वर्षांत प ण्यातील मंगलकायालयाचंी सखं्या हनदान 
द प्पट झाली असेल. प ण्यातील काही घरमालक तर क ट ंबाला जागा भाड्याने देण्यापेक्षा हवद्याथ्यांना टमन 
बेहससवर जागा देिे अहधक पसंत करतात. आहि त्याहीपेक्षा मंगल कायालय बाधूंन लर्गनाच्या सीझनमध्ये 
केवळ दीड हदवसापं रती पाचपन्नास लर्गनानंा जागा भाड्याने देऊन चौपट उत्पन्न वसूल करिे घरमालक पसतं 
करतात.  
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या मंगल कायालयानंी िहरातील लर्गनाचंी मोठीच सोय केलेली आहे. मंगल कायालयबरोबरच 
आिखीही काही हरवाज िहरी लर्गनातं रूढ झालेले आहेत. लकबह ना केवळ चोवीस तासच मंगल कायालय 
ताब्यात असते, एवढ्याने िहरी लर्गनाचें स्वरूपच पालटून गेले आहे. त्यात कल्ह्पनातील आटोपिीरपिा आला 
आहे. पूवीची लर्गने आठआठ हदवस, हनदान चार हदवस तरी चालत. व्याहीभोजनापासून ते माडंवपरतण्यापयंत 
तब्बल चार हदवसाचंा कायनक्रम असे. पि आजचे हदड हदवसाचें लर्गन आटोपिीर झाले असूनही व ज न्या 
लर्गनातंील अनेक अथनिून्य िकार त्यातून गळाले असूनही, या नव्या लर्गनसमारंभात हकत्येक अथनिनू्य, 
सौंदयनिनू्य आहि खर्मचक िकार हिरत आहेत.  

 
त्यातंील सवात हास्यासं्पद आहि उपद्रवकारक िकार म्हिजे आहेराचं्या आध हनक पद्धतींचा होय. मी 

'आध हनक पद्धती' म द्दामच म्हित आहे. कारि पूवीही आहेर होते; पि पूवीचे आहि आजचे आहेर यातं मोठेच 
अंतर आहे. पूवी केवळ नात्यातील अथवा दृढ ऋिान बधंातील लोकच काय ते आहेर करीत. आहि ते आहेरही 
बाजारातून जाऊन आिलेल्ह्या नवलपूिन 'िेझेंटस्'च्या स्वरूपात नसत, तर पारंपहरक ि भ वस्त्राचं्या स्वरूपाचे 
असत. इतरापेंक्षा काही तरी वगेळे, 'नवलहविरे्ष' देण्याची त्यात धडपड नसल्ह्याने, दर आहेराच्या वळेी 
बाजारात जाण्याचे कारि नसे. बह तेक घरात पूवीच आलेल्ह्या आहेराचें बासन बाधंलेले असे. म्हिजे 
आपे्तष्टातंील लर्गनातं आहेर करण्याच्या हनहमत्ताने हखिातील (लकवा उसनवारीतील) पैसे काढून बाजारात 
जाण्याचा िश्न नसे, तर केवळ बासन सोडण्याचा िश्न असे. म्हिजे पूवी आलेलेच आहेर हफरून द सऱ्यानंा 
देऊन भागत असे. 

 
पि आजच्या आहेरानंी पूवीच्या या साकेंहतक, कौट ंहबक आहेराचें स्वरूप टाकून वधू-वरानंा हदलेल्ह्या 

वैयहक्तक 'िेझेंटस्' चे रूप घेतले आहे. पूवीचे आहेर व्यायानंा अथवा वधू-वराचं्या माताहपतरानंा असत. 
आताची 'िेझेंटस्' ख द्द वधू-वरानंा असतात. म्हिजे हकत्येकदा दोन्ही पक्षाचें आहेर वराच्याच घरी जातात. 
कारि वधू त्या िेझेंटस्सह वराच्या घरी जात असते. अथात् मी अिाही काही वधू पाहहल्ह्या आहेत की, आहेराचंा 
हा एकागंीपिा टाळण्याकहरता त्या आपल्ह्याला आलेली िेझेंटस् आवजूनन माहेरी ठेवनू जातात. 

 
पि आहेर आहि िेझेंटस् यातील भेद तूतन बाजूला ठेवला तरी, आध हनक िेझेंटस्च्या पद्धतीत हिरलेला 

एक अहतरेक उपेहक्षता येत नाही. आज केवळ नात्यातील वधू-वरानंाच नव्हेत, तर इतर वधू-वरानंाही िेझेंटस् 
देण्याची उपद्रवकारक आहि हास्यास्पद चाल पडत आहे. 'अ' ने िेझेंट हदले, म्हिजे 'ब' ला हरक्त हस्ताने 
जािे कमीपिाचे वाटते व अिा िकारे आहेराचे 'िेझेंट' होते व िेझेंटला िवेटी नजराण्याचे स्वरूप येते. त्यातच 
'हरसेप्िन'च्या रूपाने दरबार भरवनू वधू-वरानंा एक िकारच्या तख्तावर बसहवण्यात येते. आलेल्ह्या पाह ण्यानंी 
त्याचं्यापयंत जाऊन त्याचें अहभनंदन (आिीवाद नव्हे) करण्याची पद्धत पडली असल्ह्याने, साहहजकच 
हरकाम्या हाताने अहभनंदनरूप म जरा करिे अवघड जाते. हववाहसमारंभ साजरा करिाऱ्या लोकानंा या 
करभाराची अपेक्षा असते असे मी म्हित नाही. हकत्येक समंजस लोक 'आहेर आिू नये' अिी स्पष्ट सूचना 
हनमंत्िपहत्केत नमूद करतात. पि जेविाऱ्याने नको म्हटल्ह्यावर आहि ताटावर हात घेतल्ह्यावर हात बाजूला 
सारून हजलेब्या वाढिे हे ज्या देिात अगत्याचे लक्षि मानले जाते, त्या देिात 'आहेर आिू नयेत' 
म्हटल्ह्यावरही लोकानंी आहेर घेऊन जािे हे साहहजकच आहे. इकडे समारंभ साजरा करिारे लोक 'आहेर 
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नको' म्हित असतात, तर हतकडे प ण्यासारख्या हठकािी दर हंगामात स मारे पन्नास लर्गनानंा जािारे लोक 
यंदा आहेरापंोटी पाचि ेरुपये गेले असे क रक रत असतात!  

 
या आहेरात साकेंहतक ि भवस्त्रदानाची कल्ह्पना जाऊन ससंारोपयोगी वस्तू देण्याची कल्ह्पना हिरली हे 

साहहजकच झाले. पि दहा पसेस, पंधरा स्टेनलेस स्टीलची भाडंी, वीस पेपरवटेस् अिी िेझेंटस् येऊन पडली 
म्हिजे अंबाबाईच्या साडीचोळीचा जसा त्या प जाऱ्यानंा हललाव करावा लागतो, तिी त्या हबचाऱ्या वधू-वरावंर 
वळे येते. मला तर वाटते, पंढरपूरच्या हवठोबाच्या देवळाबाहेर अबीर, ब क्का, फ लमाळा याचंी जिी द काने 
लागलेली असतात तिी प ण्याच्या ित्येक मंगल कायालयाच्याच एका 'लवग्'मध्ये िेझेंटस्ची द काने लवकरच 
थाटली जातील! 

 
यात आिखी एक व्यवहाहरक अडचि आहे. प ष्ट्कळ लर्गनसमारंभातं िेझेंट स्वीकारण्याला वधू-

वरािंजेारी कोिी जबाबदार मािूसही बसलेले नसते. क िी तरी फाजील उत्साही बारचौदा वर्षांची पोरे ते 
आहेर गोळा करीत असतात-याद्या करण्याचाही ियत्न करतात. पि त्या हबचाऱ्या पोरानंा आहेर करिाऱ्या 
व्यक्तींची नाव े थोडीच माहीत असिार? आहेर करिारे लोक त्या लहान म लाचं्याच काय, पि 
नवऱ्याम लाच्याही ओळखीचे नसतात, म लीच्याही ओळखीचे नसतात. ती मािसे असतात वरहपत्याच्या अथवा 
वधूहपत्याच्या ओळखीची! आहि ते वधू-वरहपते तर क िाच्या तरी स्वागतात माडंवाच्या दारािी ग ंतलेले 
असतात. 

 
भरमसाट आहेरपद्धतीच्या मी हवरुद्ध असलो तरी ती पद्धती अच्स्तत्वात आहे तोपयंत एक व्यावहाहरक 

हिरस्ता पाडण्यासारखा आहे. काही हववाहातं तो हिरस्ता पाळलेला मी पाहहलाही आहे. आलेल्ह्या आहेराचंी, 
ि भेच्िापत्ाचंी व अहभनंदन-ताराचंी पोच देिे हा मला स चवायचा असलेला हिरस्ता होय. त्या पोचपत्ातं 
आहेर म्हिून हदल्ह्या गेलेल्ह्या वस्तूचा वा रकमेचा हनदेि असावा. म्हिजे तो आहेर 'ख द्दा' पयंत पोचला की 
नाही हे आहेर करिाऱ्यानंा समजेल व आभार मानण्याचे कतनव्य केल्ह्याचा आनंद पत् हलहहिाऱ्याला हमळेल. 
पि पहहली गोष्ट ती ही की, ित्यक्ष आप्त लकवा आप्तिाय जवळचे लोक याखेंरीज कोिीही आहेर करिे बंद झाले 
पाहहजे. तसे करिे आप लकीचे लक्षि नसून आगाऊपिाचे लक्षि होय असे सवांनी हनःसंकोचपिे मानले 
पाहहजे. ते घडण्याला काही व्यावहाहरक मागन स चहवता येतील. 

 
आहेरानंाच केवळ नव्हे, तर हववाहसमारंभालाच आज बेपवाईचे आहि बाजारी देखाव्याचे रूप येण्याला 

कारि आजचे हें स्वागतसमारंभ आहेत. पानस पारी काय की फराळ काय, की भोजन काय, सवांनी एकत् 
बसून आनंद घेण्याचे हे समारंभ आहेत. त्यात कोिीही, केव्हाही येऊन पानस पारी, चहा, आईस्क्रीम, 
बटाटेवडा घेऊन जाव,े या सवलतीत येिाऱ्याचंी थोडीफार सोय असली तरी, आज या सोयीम ळे 
स्वागतसमारंभाचे स्वरूप हकती अव्यवच्स्थत आहि बाजारी झाले आहे ते पाहहले म्हिजे खेद होतो. हिवाय, 
लर्गनाच्या वळेच्या पानस पारीव्यहतहरक्त प नः हे अवाढव्य स्वागतसमारंभ करिे जरूर आहे की काय हाही एक 
िश्नच आहे. अगत्याचे, घरोब्याचे इष्टहमत् ित्यक्ष भोजनाला बोलवण्यात आनंद आहे हे कोिीही मान्य करील, 
पि आज जेवढ्या मोठया संख्येने लोक स्वागतसमारंभाला बोलावले जातात, तेवढ्या मोठ्या सम दायाला 
िोटा का होईना, फराळ देिे हकत्येक लोकानंा परवडतही नसेल. लर्गनाच्या याद्या करताना स्वागतसमारंभाचा 
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खचन एकट्या वधूपक्षाने करायचा की ज्याचा त्याने करायचा यावर कटू वादहववाद झालेले मी पाहहले आहेत. 
हबचारा वधूपक्ष गरजू असल्ह्याने तो खचन सोसतो म्हिनू भरमसाट हनमंत्िे जातात की काय अिीही मला 
कधीकधी िकंा येते. पि खचन कोिीही करो, जवळच्या मंडळींच्या ियोजनाचा खचन केल्ह्यानंतर दूरच्या 
संबंधाच्या िकेडो लोकाचं्या फराळाचा खचन प न्हा करिे आवश्यक आहे काय, हा एक िश्नच आहे. लोक 
येतात, ते वधू किी आहे, वर कसा आहे हे पाहण्याकहरता व आनंदात सहभागी होण्याकहरता येतात. 
बटाटेवडे, सामोसे, आईस्क्रीम खाण्याकहरता, गोल्ह्डस्पॉट हपण्याकहरता येतात असे मला वाटत नाही. 
पोरासोराचंी गोष्ट सोडली तर, येिाऱ्या पाह ण्यापंैकी िकेडा नव्वद िौढ व वयस्क मंडळींना बह धा टेबलावर 
माडंलेल्ह्या पदाथांपैकी हनम्मे तरी वज्यन असतात. क िाला डायबेटीस, क िाला अल्ह्सर, क िाला सहंधवात, 
क िाला पाईल्ह्स असे जरा कान हदल्ह्यास ऐकू येते. पहरिाम म्हिजे माडंलेल्ह्या प्लेटस्मधील तीनचत थांि 
फराळ वाया जातो. माझी कल्ह्पना अिी आहे की, लर्गनातील दोन ियोजनानंा जेवढा खचन होतो त्यापेक्षाही 
अहधक खचन एका स्वागतसमारंभाला होतो आहि ख चीवर लकवा पाटावर बसून स्वस्थपिाने हपढीजात 'मेन्यू' चे 
र्षड्रससंपन्न जेवि जेवण्यात जो आनंद आहे तो, उभ्या केलेल्ह्या चार बाजाराच्या हजनसाचं्या फराळात नाही. 
उभ्याने खािे हे तर आपल्ह्या संस्कृतीत असंस्कृतपिाचे हन आरोर्गय हवघातक मानले गेले आहे. 

 
आजकालच्या स्वागतसमारंभातंील इतरही हकत्येक गोष्टी औहचत्याच्या व खचाच्या दृष्टीने तपासून 

घेण्यासारख्या आहेत. येिाऱ्या िकेडो लोकानंा आपि हवड्याची पाने देतो. ज न्या काळी बह तेक लोक हवडा 
खात. त्या आरामिीर काळात हतथेच बसून हवडा खाऊन जाण्यास त्यानंा वळे असे. आज आपि लर्गनाच्या वळेी 
लकवा स्वागताच्या वळेी जी पाने देतो त्याचें प ढे काय होते, जी स पारीची प डी देतो हतचे काय होते, बाजारातील 
प ड्या आयत्या हवकत घेण्यास हकती व्यथन खचन होतो, याचा कोिी हहिबे केल्ह्यास त्याचे डोळे हफरून जातील. 
मी तर बह धा ती पाने व ती स पारी हरक्षावाल्ह्यालाच देऊन टाकतो. 

 
हकत्येक स्वागतसमारंभातं बसण्याची, जाण्याची व येण्याची व्यवस्थाच अिी असते की, क िाला काय 

हमळाले याचा पत्ताच लागत नाही व काही हमळाले की नाही याची चौकिी करिेही िक्य होत नाही. वधूपक्षाचा 
खचन मात् पूवीच्या लर्गनाच्या दसपट होतो. याचा अथन मी समारंभाच्या हवरुद्ध आहे असा मात् नव्हे. पि आजच्या 
समारंभात समारंभाच्या म ख्य उदे्दिच सफल होत नाही ही माझी तक्रार आहे. समारंभाचा म ख्य उदे्दि 
आनंदाच्या िसंगी केवळ आनंद व्यक्त करण्याकहरता जाऊन पहरचय व लोभ वाढहविे हा होय, असे मी 
समजतो. समारंभाचे काही गौि उदे्दिही असतात व ते पहरचयवधननाच्या िम ख उदे्दिाच्या मानाने गौि असले 
तरी, मानवी स्वभावाला धरून असतात व क्षम्य मानवी आकाकं्षा प ऱ्या करिापेही असतात. उदाहरिाथन, 
आपली ऐपत आहि स च्स्थती आहतथ्याच्या िसंगाने इष्टहमत्ानंा दाखहविे हाही अिा समारंभाचा उदे्दि असतो. 
पैकी पहरचयवधननाचे जे म ख्य कायन ते अिा समारंभात हकतपत होते? मी माझाच अन भव आहि रुखरुख 
सागंतो. जेव्हा मी वधूपक्षाकडील हनमंत्िावरून सहक ट ंब जातो तेव्हा, केवळ पानस पारी, आईस्क्रीम, सामोसे 
यावंर माझे समाधान नसते. स्वतः 'वर' तर वधू िजेारी 'कर कटावरी ठेवहूनया' उभाच असतो. त्याचे दिनन तर 
होतच असते. पि माझ्यासारख्याला वराच्या आईबापाचंा पहरचय व्हावा, हनदान दिनन व्हाव,े अिी स्वाभाहवक 
इच्िा असते. पि एकाही लर्गनात वराच्या आईबापाचंा पहरचय करून देण्याची व्यवस्था नसते, नव्हे तसे करिे 
या िसंगी उहचत आहे याची कोिाला कल्ह्पनाही हदसून येत नाही. जि ूहे केवळ वधूपक्षाचेच 'फंक्िन' आहे, 
असा त्या स्वागतसमारंभातील खाद्यिधान स्वागतावरून भास होतो. वरपक्षाच्या हनमंत्िावरून स्वागत 
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समारंभाला गेल्ह्यावरही च्स्थती तीच! आम्हालंा हनमंत्ि देिाऱ्या वरहपत्याचे व्याही कोि, हवहीि कोि याची 
आलेल्ह्या लोकानंा साहहजकच हजज्ञासा असते. पि एकंदर समारंभावरून असा भास होतो की, वराची वधू जिू 
एकटीच लर्गनाला उपच्स्थत राहहली आहे! आहि आजच्या अव्यवच्स्थत, परंपरािून्य आहि उपऱ्या 
स्वागतसमारंभात यापेक्षा द सरे काय होिार? पूवीच्या लर्गनसमारंभात आपे्तष्टाचें मान परंपरेने बाधंलेले असत. 
तसेच सीमातंपूजनाच्या हनहमत्ताने हिस्तबद्ध, दरबारी पहरचय समारंभही असे. आपि नव्या य गात जो नवा 
स्वागतसमारंभ हनमाि केला आहे, त्यात हसनेमासदृि देखाव्याव्यहतहरक्त एकही अथनपूिन हरवाज आपि हनमाि 
करू िकलेलो नाही. लोकानंी येऊन उभ्याउभ्या खाऊन जाव ेव स्टेजवर उभ्या केलेल्ह्या अथवा बसहवलेल्ह्या 
वधू-वराचें दिनन घेऊन जाव े(व अथात् नजरािा देऊन जाव)े एवढेच आजच्या स्वागतसमारंभाचे स्वरूप आहे. 

 
वधू-वरानंा िोरूममध्ये बसहवल्ह्यािमािे बसहवल्ह्याने ते प ष्ट्कळदा या मंगल आहि गभंीर समारंभातील 

आपली भहूमका हवसरलेले हदसतात. वधू-वराचंी भहूमकाही आिीवाद आहि अहभनंदन स्वीकरण्याची असते, हे 
सागंायला नकोच. काही वधू-वरानंा िसंगाची व कतनव्याची जािीव असते. आदरिीय आपे्तष्ट येताच ते आपल्ह्या 
लसहासनावरून खाली उतरून पादस्पिनपूवनक नमस्कारही करतात. पि हकत्येक वधू-वर वहडलानंी 
आपिासंही पूज्य वाटिारे आप्त लकवा हमत् त्याचं्यापयंत आिून पोचहवल्ह्यावर जागचे हालतही नाहीत की साधा 
नमस्कारही करीत नाहीत. कधीकधी तर ते गप्पा मारताना आढळतात. कारि पूवीची फाजील लाजण्याची 
रूढी बंद होताच आता खोट्या सलगीचे िदिनन स रू झाले आहे! यात अनादराचा भाग असतो असे नव्हे, तर 
अिा िसंगी पाळावयाचे ज ने हिष्टाचार त टले आहेत आहि नव ेहनर्ममण्याइतपत आज आपल्ह्याजवळ आस्थाही 
हदसत नाही की कल्ह्पकताही हदसत नाही. िहरातील लर्गनाला येिाऱ्या इष्टहमत्ाचंी संख्या स्वाभाहवकच मोठी 
असिार. त्याचें योर्गय आहतथ्य करायचे तर, पहहली गोष्ट म्हिजे मन ष्ट्यबळ हव,े आहि तेही केवळ सखं्याबळ 
असून उपयोगी नाही, तर पढहवलेल्ह्या (रेन्ड) स्वयसेंवकाचें बळ हव.े ते सवांनाच लाभते असे नव्हे. आहि मग 
खचापायी खचन होऊन आलेल्ह्या पाह ण्याचंी अनास्था झालेली पाहावी लागते. मला कधीकधी अिी िकंा येते 
की, हनमंत्िपहत्का यंत्ावर िापून घेता येत असल्ह्याने आहि पोस्टाच्या पेटीत टाकल्ह्या की, िकेडो लोकानंा 
घरपोच होत असल्ह्याने, हनमतं्िाचा आहि अगत्याचा संबधं त टत चालला आहे. हनमंहत्त लोकही आपि गेले 
पाहहजे असे मनात समजत नाहीत. हनमहंत्तापंैकी न येिाऱ्याचंी संख्या हकती हे पाहहले म्हिजे द्रव्याच्या 
अपव्ययाची कल्ह्पना येते. ही सवन अव्यवस्था आहि हा अपव्यय टाळिे िक्य होईल अिी या समारंभाची नवीन 
रचना करिे जरूर आहे. तसेच खािावळीतल्ह्या मेंबरािंमािे एकेकाने येऊन जावे, हा िकारही मोठासा 
िोहभवतं नाही. आहि त्याने आपे्तष्टाचं्या संमेलनाचे (गेट ट गेदरचे) तर काम होत नाहीच. अपव्यय कमी आहि 
अगत्य जास्त असे दृश्य ज्यातं हदसेल असे लर्गनसमारंभ योजण्याची व हनर्ममण्याची आवश्यकता आहे. तूतन तरी 
आपि रुखवताच्या पदाथांचे िदिनन माडंण्यापलीकडे एखादा नवा पायंडा पाडल्ह्याचे हदसत नाही. आहि तेही 
पदाथन बाजारात हमळतात म्हिे! सवन हनमंत्ीत मंडळी एकत् बसून आहतथ्याचा स्वीकार करू िकत असतील 
तरच त्यानंा बोलावण्याचे सामाहजक आहि भावनात्मक साथनक होईल. सध्याच्या समारंभानंी ते होत नाही. 

 
आहि लर्गनातील खचन हा तर स्वतंत्च हवर्षय आहे. त्यातील ह ंड्याचा िकार क्षिभर दृष्टीआड केला, 

तरीही इतर अपव्यय कमी नाही. एकीकडून खचन वाढत आहे. तर द सरीकडून लर्गनासमारंभातंील अगत्य आहि 
िोहभवतंपिा कमी होत आहे. जागेच्या अभावाम ळे लर्गनसमारंभ मंगल कायालयाचं्या सोयीवर अवलंबून राहात 
आहेत. आपि अक्षतीच्या आहि वरातीच्या हमरवि कीला फाटा हदला ही स धारिा समजतो, परंत  
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स्वागतसमारंभाच्या हनहमत्ताने भाऊगदी जमहविे मात् अपहरहायन समजतो. म्हिजे एका तऱ्हेचा डामडौल (िो) 
बंद करून द सऱ्या तऱ्हेचा 'िो' आपि गळ्यात घेतला आहे व तोही आपल्ह्या व्यवस्थापनिक्तीच्या आहाराबाहेर 
गेला आहे. आटोपिीर, पि अगत्यय क्त हववाहसमारंभाची नव्याने आखिी करिे हे ह ंड्याची रूढी बदं 
करण्याइतकेच आवश्यक झाले आहे. 

 
पि ह ंड्याची पद्धती तरी आम्ही क ठे दूर करू िकलो आहोत? ती ज नी घात क रूढी बंद करू िकलो 

नसलो, म्हिून हततकीच द सरी खर्मचक आहि अथनिून्य रूढी नव्याने घातल्ह्याचे पाप आपल्ह्या हपढीच्या हातून 
व्हाव ेअसे थोडेच आहे!  

 
स्त्री माहसक,  

 ऑगस्ट १९७३, प.ृ ४९-५५.  
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५२ 
 

णववाह : बंधन की साधन? 
 
असे म्हितात की, हववाह हा एक 'मािसे पकडण्याचा सापळा आहे.' या सापळ्यात हिरण्याला दार 

सोयीस्कर आहे, पि बाहेर पडण्याला मात् दार नाही. अंग खरचटल्ह्याखेरीज बाहेर पडता येत नाही आहि 
कधीकधी बाहेर पडल्ह्यावर सापळ्यात होतो तेच बरे होते, असेही वाटिे िक्य असते. पािंात्य देिातंील 
हकत्येक वैचाहरक लाटामं ळे असो की आध हनक हिक्षिाम ळे असो, मािसे अलीकडे हववाहरूपी दोरखंडािी 
वैचाहरक हहसकाहहसकी करू लागली आहेत. ही हहसकाहहसकी हकतपत िहािपिाची आहे, हकतपत फलिद 
आहे, हे तरुि हपढीलात पोक्त हपढीनेच सागंायला हव.े  

 
हववाहससं्था म्हिजे नंदनवनाचे दार आहे असेही म्हिता येिार नाही, की तो एक नरकवास आहे 

असेही म्हिता येिार नाही. पि या दोन्ही िकारच्या अन भवाचें क्षि हववाहहत मािसाचं्या वाट्याला अधूनमधून 
येतात, हे खोटे नाही. भटक्या आहि जंगली अवस्थेतून 'गृहस्थावस्थे'त येताना, मािसाला अपहरहायनपिे 
हववाह-बंधनाचंा आधार लागला आहे. अथात् 'हववाह' ही हचरंतनची चैन नसून हचरंतनची तडजोड आहे, 
देवािघेवाि आहे. ती हचरंतनाची 'कोटनहिप' (िेमाराधना) आहे, असेही म्हितात. पि देवतेची िाप्ती 
झाल्ह्यानंतर आराधना चालू राहू िकत नाही. सहकायाला िारंभ करावा लागतो! भागीदारीला िारंभ होतो! 
आहि व्यापाराची असो की संसाराची असो, भागीदारी म्हटली की भाडंि तरी आले, नाही तर तडजोड तरी 
आली. मौज अिी आहे की, नवराबायकोंना एकमेकाकंरता मोठा त्याग करिे अवघड जात नाही. पि 
बारीकसारीक गोष्टींत तडजोड करिे, द सऱ्याच्या मताला मान देिे अवघड जाते!  

 
मला वाटते, 'िापील ससंार' या की अिाच कोित्यािा नाटकात, आध हनक िेमहववाहहत जोडप्याने 

संसार माडंल्ह्यावरचे पहहले भाडंि, 'कॅलेंडर क ठे लावायचे' या समस्येवरून होते, असे दाखवले आहे. अिा 
हकरकोळ गोष्टींत बह दा हस्त्रया पडते घेतात. पि आजच्या, बरोबरीचे नाते सागंिाऱ्या हस्त्रया 'पडते घेतात' याचा 
अथन 'नवऱ्याच्या मताला मान देतात' असा नव्हे, -केवळ टक्कर नको म्हिून वडे्याला वाट देतात! द सऱ्याच्या 
मताला मान देिे, 'त्याला लकवा हतलाही मत असिारच' याची जािीव ठेविे, ही साधी गोष्टच सवांत अवघड 
आहे असे हदसून येईल. राजकारिापासून क ट ंबकारिापयंत सवनत् या साध्या जाहिवचेाच द ष्ट्काळ आढळतो. 
गाधंीजींसारख्या महात्म्यानेही स्वमताच्या आग्रहाम ळे पत्नीचा एक िकारचा िळ केला. यावरून द सऱ्याच्या 
मताला मान देिे (न सती वाट देिे नव्हे) हकती अवघड आहे, हे हदसून येईल. 

 
इतर क ठल्ह्याही भागीदारीपेक्षा नवराबायकोंची भागीदारी अहधक स खदायकही असते आहि 

तापदायकही असते. कारि त्यानंा सवनच गोष्टी आपसात हवभागनू घ्यायच्या असतात. दोघाचें 'बजेट' एकच, 
दोघानंी राहायचे एकाच घरात, झोपायचे एकाच हबिान्यात, दोघाचंी म ले तीच, जगाप ढे दोघानंी तेच समान 
हास्य धारि करायचे! अिी ही भागीदारी एकंदरीत हकतीही फायद्याची वा स खाची ठरत असो, आजच्या 
व्यहक्तस्वातंत्रयाच्या य गात द ःसह वाटली तर नवल नाही! 
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हववाह जमवण्यापेक्षाही हववाहोत्तर 'नादंिे' ('स खासमाधानाने राहािे') अवघड आहे! पि याला 
म्हिजे हववाहाला आहि नादंण्याला पयाय सागंिे मात् सोपे नाही. लकबह ना हववाहाला पयाय िोधिे अन् 
आहार, हनद्रा यानंा फाटा देऊन त्याचं्या जागी काही गोळ्या घेऊन भागते का पाहािे, सारखेच मूखनपिाचे 
आहे. आहार, हनद्रा आहि मथै न ही ज न्या संस्कृत स भाहर्षतकाराने एका ओळीत बसहवली आहेत, ती उगीच 
नव्हे. 

 
हववाहाच्या ऐवजी एखादी पयायव्यवस्था िोधावयाची, म्हिजे िथम आपि हववाहापासून किाकिाची 

अपेक्षा करतो, 'हववाह' आपल्ह्या कोिकोित्या गरजा प रहवतो, हे पाहहले पाहहजे. 'मथै न' ही त्यातली केवळ 
एक गोष्ट झाली. घर करून देिे हा द सरा उपयोग. अपत्यिाप्ती हा हतसरा उपयोग. एकटेपिाचा हनरास करिे 
अथवा मध र सहवास-स ख देिे हा चौथा उपयोग. सपत्नीकत्वाच्या िारे इतर सपत्नीक व्यक्तींच्या घरी 
स्वागताहन ठरिे हा पाचवा उपयोग! आहि एकंदरीतच, स्त्रीला प रुर्षाच्या व्यहक्तमत्त्वात आहि प रुर्षाला स्त्रीच्या 
व्यहक्तमत्त्वात िविे हमळाल्ह्याने मानवी जीवनाचे अहधक खोल ज्ञान होिे हा हववाहसंबधं केल्ह्याने होिारा 
आिखी एक फायदा होय. 

 
ज्या वळेी मािूस हववाहाहवर्षयी वा स्त्रीहवर्षयी वैतागून बोलतो तेव्हा, तो हववाहाचे हे सवन फायदे लक्षात 

घेऊन बोलत नाही. कधी केवळ लैं हगक व्यवहारच ध्यानात घेतो, तर कधी जेविाखाण्याची सोयच तेवढी जमेस 
धरतो. आहि मग, 'आम्हालंा या दोन्ही सोयींहिवाय जगता येईल' असे म्हितो. त्याच्याही प ढे जाऊन आजच्या 
नवनीतीच्या भारे्षत तो म्हितो, 'लैं हगक भकू भागवायला लर्गनाच्या खोड्यातच अडकून पडायला हव ं असं 
नाही. अन् जेवायला खािावळींना तोटा नाही.' 

 
एक ब हद्धमान् आहि अफाट वाचन केलेला, एकाहून अहधक लर्गने आहि अनेक स्त्री-संबंध केलेला 

मन ष्ट्य केवळ हववाहावरच नव्हे, तर स्त्री-जातीवरच रागावलेला मी पाहहला. तो पािंात्य डॉन ज ऑनची स्त्रीिेष्टी 
स भाहर्षते तर मोठ्या आत्मीयतेने उद् धृत करीतच असे. पि चालू लैं हगक अराजकाला िोभतील असेही उद् गार 
त्याने एकदा काढले. 'स्त्रीजात इतकी नालायक आहे, की त्यापेक्षा प रुर्षानंा समसंभोगाचा अवलंब केलेला 
बरा!' बेफाट बोलून मद नमकी गाजहवण्याच्या दृष्टीने हे उद् गार चालू जमान्याला िोभण्यासारखेच असले तरी, 
त्या उद्गारातं 'हववाह' आहि 'स्त्री' या वस्तंूचे आकलन मात् बेताचेच हदसते. 

 
हववाह ही स्वच्िेने पत्करलेली एक 'relationship' आहे. हतजमध्ये अतंभूनत आहि सूहचत अिा 

जबाबदाऱ्या न कळता ते नाते अधंपिे पत्करले तर, ड्रायच्व्हंग न हिकता मोटार चालहवण्यातलाच िकार 
व्हायचा! मािसू आपल्ह्या अडािीपिाचा राग आपल्ह्या हातातील यंत्ावर काढतो. पि मानवी संस्कृतीने हजारो 
वर्षांत संवर्मधत केलेली ही ससं्था अडािीपिाने हाताळू लागल्ह्यास वैतागाखेरीज वाट्याला काय येिार? हववाह 
करिे म्हिजे आयते आहि घाऊक स ख खरेदी करिे खासच नव्हे. कोित्याही अन्य भागीदारीपेक्षा स्त्रीप रुर्षाचंी 
ही भागीदारी अहधक नाजूक आहि ग ंताग ंतीची आहे. समाजाने हजारो वर्षांत हनमाि केलेले वैवाहहक जीवनाचे 
संकेतही समजदारपिे वापरिे आवश्यक असते. धीमेपिाने, स ब द्धपिाने या िाचीन संस्थेचा आधार आहि 
आस्वाद घेण्याऐवजी धसम सळेपिा केल्ह्यास, यंत्ात हात घालून तो तोडून घेिाऱ्या अडािी मािसाचेच निीब 
वाट्याला येिार. पि आजकाल मािसे मूखनपिा करून आहि द ःखी होऊनच थाबंत नाहीत. वैतागाचे आहि 



 अनुक्रमणिका 

कट तेचे 'तत्त्वज्ञान' करायला ती हिकलेली असतात! ज्याला 'नवहवचार' हे नाव देण्यात येते ते तत्त्वज्ञान 
त्यानंा हे कट तेचे तत्त्वज्ञान बनहवण्याला मदत करते. 

 
हववाहव्यवस्थेला ऐनहजनसी पयाय नाही हे कबूल केल्ह्यावरही, काही प रुर्षानंा व हस्त्रयानंाही 

हववाहाहिवाय राहाव ेलागते हे हवसरता येत नाही. पि हववाहसंस्थाच क चकामाची आहे असे म्हिून अहववाहहत 
राहािे वगेळे आहि अन्य कारिानंी अहववाहहत राहािे वगेळे. अहनच्िेने अहववाहहत राहहलेल्ह्या अिा लोकाचं्या 
जीवनात केवळ कामक्ष धा भागहवण्याचाच िॉब्लेम नव्हे, इतरही िश्न हनमाि होतील. हकत्येक सामाहजक 
स खानंा असा मन ष्ट्य पारखा होईल. हविरे्षतः, हववाहाहिवाय राहािे हस्त्रयानंा अहधक अवघड जाते. कारि 
घराबाहेरील व्यवहारानंा म्हिजे foreign relations ना तोंड देण्याकरता व बाहेरच्या जगात सोयीस्कर ढाल 
म्हिून त्यानंा प रुर्षाची गरज असते. हिवाय हस्त्रयानंा बाकी हकतीही स खे असली तरी अपत्यिेमाखेरीज जीवन 
रुक्ष आहि भकास वाटते. या दृष्टीने हस्त्रयांच्या जीवनात तरी हववाहाला द सरा पयाय नाही.  

 
पािंात्य वैचाहरक आहि सामाहजक जीवनातील अलीकडच्या काही हवहचत् लाटाचं्या आहारी जाऊन 

तथाकहथत 'न्यू ववे्ह'वाली मंडळी, 'हववाहसंस्थेला सहज बगल देता येईल', 'स्त्री-प रुर्ष हववाहाखेरीज 
राहहल्ह्यास स खात घाऊक भर पडेल', असे केवळ िब्दिौयाखातर िहतपादीत असतात! त्याचंा देव फ्रें च 
लेखक सात्न व त्याची सखी लर्गनाहिवायच राहू िकतात, हे पाहून या मंडळींना आिखीच अवसान चढते. पि 
हववाह न करता एकत् राहण्यातील तोटे सात्न जोडप्याच्या जीवनावरूनच सहज हसद्ध करता येतात. 

 
थोडक्यात म्हिजे एखाद्या राज्याच्या आहि कायद्याच्या कके्षत राहण्याचे िभंर तोटे दाखवता येतील, 

पि म्हिून अराजकात राहािे स खाचे होईल असे नव्हे. हववाहसंस्थेतील दोर्ष दाखविे सोपे आहे, पि 
हतच्याऐवजी द सरी व्यवस्था स चविे सोपे नाही आहि स्त्री-हवमोचनाचा मागन म्हिनू जेव्हा कोिी हववाहसंस्थेला 
फाटा द्यायला स चवते तेव्हा, तर घर पाडून सोपा बाधंिाऱ्या मािसाचीच मला आठवि येते! 

 
 

स्त्री माहसक, 
ऑगस्ट १९७३, प.ृ ८-९ व ९५. 
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५३ 
 

आधुणनक स्वयवंरातील अडचिी 
 

'स्वयंवर' म्हटलं की, आपल्ह्या मनात बाळपिी ऐकलेल्ह्या सीतास्वयंवराच्या नाही तर 
द्रौपदीस्वयंवराच्या आठविी जागतृ होतात. पि 'स्वयंवर' या िब्दात तोच अथन आहे असं नाही. म लीनं 'स्वतः 
होऊन वरलेला वर' एवढाच त्याचा अथन आहे. उलट त्या पौराहिक स्वयंवरात म लीची पसंती हबनितन नसे, हे 
मला तरी एक वैग ण्यच हदसते. कोवळ्या रामाला, राविाला न पेलिारे ते हिवधन ष्ट्य पेलेल की नाही, या 
लचतेनं सीतेचा हपता राजा जनक लचतात र झाला होता. द्रौपदीच्या स्वयंवरातून तर द्रौपदीला कल्ह्पनाही नाही 
असं एक लचाडं उद् भवलं! कोिाही आयन वा अनायन वधूनं पत्करलं नसतं अस ं'अनेकपहतकत्वा'चं लचाडं हतला 
गळ्यात घ्याव ंलागलं! म्हिजे या िाचीन स्वयंवरात वधूच्या पसतंीबरोबरच अनेक फालतू अटींनाही स्थान 
होतं. आध हनक काळात स्वयवंराचा अथन अहधक सरळ आहि ि द्ध घ्यायला हवा. 'वधूनं स्वतः पसंत केलेला वर' 
एवढाच! 

 
या िकारच्या ि द्ध स्वयंवराला अन कूल अिी सामाहजक पाश्वनभमूीही स दैवानं आज तयार झाली आहे. 

'अष्टवर्षा' वधू 'पसंती' ती काय करिार? आजच्या 'अष्टादिोत्तर' वधूच त्यादृष्टीने अहधक पहरपक्व असतात. 
सामाहजक कल्ह्पनाही आता स्वयंवराला अहधक अन कूल झाल्ह्या आहेत. आहि तरी स्वयंवर-हववाह समाजात 
खरेख रे रूढ झालेले हदसत नाहीत. मला वाटतं स्वयंवरासारख्या स्वातंत्रयवादी आहि हववकेवादी हववाहात 
अलीकडे कथाकादंबऱ्यातूंन पसरलेल्ह्या िेमहववाहानं एक िकारची अडचिच उपच्स्थत केली आहे. वधूवरानंी 
परस्परानंी ठरहवलेला हववाह हा िेमहववाहच असतो लकवा असला पाहहजे अिी आपि अहलकडे कल्ह्पना करून 
घेतलेली आहे. वास्तहवक स्वयंवर आहि िेमहववाह याचंा अहनवायन संबंध नाही. प रािातले अगदी िख्यात 
स्वयंवर-हववाह घेतले तर, ते िेमहववाह होते असं म्हिता येिार नाही. रुच्क्मिीच्या हववाहाला 'िेमहववाह' 
म्हिता येईल; पि द्रौपदीच्या आहि सीतेच्या हववाहानंा िेमहववाह कसं म्हिता येईल? तसं पाहहलं तर, 
स्वयंवर-हववाह रूढ करि ं िेमहववाहापेक्षा अहधक सोपं आहे आहि आजच्या हववकेवादी य गािी अहधक 
स संगतही आहे. िेम पूवनयोजनेने करता येत नाही, त्यात योगायोगावर लकवा 'चान्स्'वरच अवलंबनू राहाव ं
लागतं. हिवाय, ही एक िारीहरक आहि सामाहजक गरज आहे. ती भागवण्याकरता योगायोगाची वाट पाहता 
येत नाही. 

 
आजच्या िौढ वधू-वराचं्या काळातही हववाह ही अनेकदा आई-बाप, वडीलधारे, नातेवाईक याचंी 

जबाबदारी ठरते. याचं कारि काय? कथाकादंबऱ्यानंी िेमाला िहतष्ठा हदली, हततकी स्वयंवराला हदली नाही. 
वधूनं लकवा वरानं हववाहाच्या वयात आल्ह्यावर सरळ व्यवहारी (businesslike) पद्धतीनं हववाहबद्ध होण्याच्या 
गोष्टी काढि,ं हे आजही आपल्ह्याला चमत्काहरक वाटतं. तिी उदाहरिं हदसत नाहीत असं नाही. पि 
हववाहाची गोष्ट आई-बापानंी लकवा मध्यस्थानंी काढिं हे आपि हजतकं रीतसर समजतो, हततकं म लीनं स्वतः 
काढिं रीतसर समजत नाही. िौढ पदवीधर, जबाबदारीची नोकरी करिाऱ्या वराइतकाच पगार हमळविाऱ्या 
वधंूचेही हववाह ज ळवण्याची यातायात आज तरी बह धा त्याचं्या आप्तानंा करावी लागते. प ष्ट्कळदा वधू-वराचं्या 
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जाहहरातींत अिा वधंूच्या जाहहरातीही आढळून येतात. याला कारि स्वयंवराला लकवा स्वतः ठरहवलेल्ह्या 
हववाहाला आपल्ह्या अंतमननात असलेले गौित्वच होय. 

 
याचे पहरिाम पाहाण्यासारखे आहेत. पहरचयाहिवाय वा स्वतःच्या पसतंीहिवाय झालेले हववाह व 

त्याम ळे अन भवाला येिारी 'incompatibility' (मानहसक हवर्षमता) हा तर एक पहरिाम आहेच. पि आिखीही 
काही पहरिाम समाजाने ओळखायला हवते. महाराष्ट्रीय म लींचे परिांतीयािंी होिारे हववाह हा स्वयंवर 
पद्धतीला आपल्ह्याकडे नसलेल्ह्या िहतष्ठेचाच पहरिाम होय, असे मी म्हटले तर काहींना आिंयन वाटेल. पि 
मानवी मनोरचनेचा थोडा हवचार केला तर, ते पटायला हरकत नाही. वधूच्याच समाजातील वर सामाहजक 
दडपिाच्या आहारी जेवढे जातात तेवढे परिातंांतील वर जात नाहीत. त्याम ळे परिातंीय लकवा परधमीय वर हे 
हववाहहवर्षयक सूचनेच्या अथवा 'िपोज' करण्याच्या बाबतीत हजतका हनःिकंपिे प ढाकार घेतात, हततका 
स्विातंीय लोक घेत नाहीत, असे आढळून येते. परिातंातूंन येिारे तरुि, बह दा चागंल्ह्या नोकरीवर आलेले व 
प ष्ट्कळ हिक्षि घेतलेले असेच असिार. आपल्ह्याकडेही तसे तरुि कमी नसतात; पि आपले तरुि स्वतःच्या 
समाजात असल्ह्याने त्याचं्यावर सामाहजक दडपि असते. हे दडपि स्वयंवर पद्धतीला समाजाचं 'सँक्िन'- 
मान्यता–असल्ह्याहिवाय कमी होिार नाही.  

 
मला वाटतं पहंडता रमाबाईसंारख्या क्राहंतकारक हवद र्षीला आसाममधील हीनजातीय (मानलेल्ह्या) 

वहकलािी हववाह करिं िक्य झालं, पि स्वतःच्या िातंात त्या काळात तिाच तऱ्हेचा हववाह करि ं
रमाबाईंनाही हततकंसं सोपं गेलं नसतं! पि 'सँक्िन' देिं म्हिजे केवळ स्वातंत्रय देिं नव्हे. वधंूना आहि वरानंा 
न सतं स्वातंत्रय देिं म्हिजे एक िकारे त्याचं्या नापसंत वागि कीकडे द लनक्ष करिचं असतं! समाजाची मान्यता 
याहून अहधक गोडीची आहि 'पॉहझहटव्ह' हवी. अिा गोडीग लाबीच्या आहि सहक्रय सामाहजक मान्यतेलाच 
सामाहजक 'संकेत' लकवा 'रूढी' असं म्हितात. न सती मोकळी देिं म्हिजे 'रूढी' नव्हे. रूढीभोवताली परंपरेच ं
आहि हवधीचं वलय असतं. आहि त्याम ळे वधू-वराचं्या कृतीला वा पसंतीला िहतष्ठा आहि पाहवत्रय िाप्त होतं. 

 
आध हनक स्वयंवरहवधी हनमाि करण्याचा कल्ह्पक आहि धाडसी ियोग अगदी अलीकडे कोिी केला 

असेल? ब्राह्मिकायस्थादी स हिहक्षत आहि पािंात्यान यायी जातींनी नव्हे, तर 'मागासलेला' मानल्ह्या गेलेल्ह्या 
कोमटी समाजाने तो केला, ही केवळ नवलाची गोष्ट आहे! स्वयंवरहवधीला एखाद्या पहरर्षदेतील कागदी 
ठरावाच्या रूपाने मान्यता देऊन हा समाज वाट पाहात थाबंला नाही. त्यातील वजनदार आहि व्यवहारपटू 
प ढाऱ्यानंी स्वयंवर मेळाव े भरण्यास िारंभ केला. अिा मेळाव्याचं्या हकीगती हळूहळू स हिहक्षताचं्या 
वृत्तपत्ातूंनही येऊ लागल्ह्या. कोमटी समाजातील या स्वयंवराचा िारंभ वधू-वराचं्या चोरट्या भेटीत होत नाही, 
तर िकेडो पोक्त पालकाचं्या पहरर्षदेत होत असतो. अिा मेळाव्यातं एकेका वधूनं वा वरानं अज ननािमािे तीर 
मारायचा नाही, तर स्वतःला 'इंरोड्यूस' करायचे! ही स्वतःची ओळख अनेक पालकाबंरोबर अनेक वधू-वरही 
ऐकत असतात. यात फक्त पदव्या, िाप्ती आहि इन्कम टॅक्स एवढ्याचंाच उच्चार होत नाही, तर तरुि वधू-वर 
भावी जोडीदारासबंंधीच्या आपल्ह्या अपेक्षाचंाही मोकळेपिाने उच्चार करतात. या वधूवर मेळव्याचं पथनवसान 
केवळ कागदी ठरावात होत नसून, ित्यक्ष फलिाप्तीत होत असते. मेळाव्यानंतर लगेच पस्तीस पस्तीस, चाळीस 
चाळीस हववाह ठरल्ह्याचे आढळून येते. सधन व्यापारपटू कोमटी समाज हे हववाह साम दाहयक पद्धतीनं, बेतिीर 
(reasonable) खचात साजरे करतो. चाळीस चाळीस जोडप्याचंी एकत् वरात हनघते.  
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आध हनक स्वयंवरातील अडचिी दूर करण्याचा उपक्रम एका मागासलेल्ह्या समाजाने एवढ्या 

कल्ह्पकपिे करावा, ही कौत काची गोष्ट नाही का?  
 
 

मराठा, श्री. के. क्षी. उवाच, 
१७ फेब्र वारी १९७४, प.ृ १ व ४. 
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५४ 
 

कोमटी समाज घडवीत असलेले स्वयवंर मेळावे! 
 
मी हा मजकूर हलहीत असता प सद येथे आयन वैश्य समाजाने भरहवलेला बारावा वधू-वर मेळावा 

भरलेला असेल. या मेळाव्याची कल्ह्पना अिी-या सधन व्यापारी समाजाने हववाहाची हबकट समस्या 
सोडहवण्याकरता साम दाहयक स्वयंवरे घडवनू आिण्याचे ठरहवले. अिा भर पहरर्षदेत एकेका वधूने आहि वराने 
उठून आपली माहहती, अन रूपता आहि हववाहेच्िा जाहीर करावयाची. त्यानंतर त्याच म क्कामात अिा काही 
वधू-वराचंी लर्गने ज ळून आल्ह्यावर ह ंडा, जेविावळी वगरेैत फाजील खचन न करता साम दाहयक लर्गने उरकून 
टाकावयाची. दोनचार वर्षांपूवी मी या हनहमत्ताने 'तरुि भारत' या पत्ातील माझ्या 'हहतग जा'मध्ये हलहहले 
होते. त्या वर्षी प सद म क्कामातील स मारे पस्तीस हववाह अिा स्वयंवर मेळव्याम ळे ज ळले आहि घडून आले. 
पस्तीस जोडप्याचंी साम दाहयक वरात हनघाली, ती मोठ्या उस्त कतेने पाहण्याकरता भररात्ी संपूिं गाव दारात 
उभा होता. 

 
आयन वैश्य अथवा कोमटी समाज हा आजच्या आपल्ह्या िगतीच्या व्याख्येिमािे िगतीच्या आघाडीवर 

खासच नाही. इंग्रजी हिक्षि, पािंात्य फॅिन, क्रातंीच्या आहि स्त्रीहवमोचनाच्या गप्पा यापंैकी किातच तो 
प ढारलेला नाही. पि मी मात् तो समाज हववाहाच्या बाबतीत इंग्रजसदृि ब्राह्मि समाजापेक्षाही अहधक 
प ढारलेला आहे असे म्हिेन. त्याने हववाहाचा िश्न-की ज्याला आज हकळसवािे रूप आले आहे तो-ज्या 
धडाडीने सोडहवला आहे हतजमध्ये धडाडी तर आहेच, पि त्याहिवाय वास्तववाद आहि नेतृतववादही आहे. मी 
'नेतृत्ववाद' किाला म्हितो ते साहंगतले पाहहजे. लहदू समाज हा सासं्कृहतकदृष्ट्ट्या एक असला तरी नेतृत्वाच्या 
दृष्टीने अठरापगड जातींत हवभागलेला आहे. जेव्हा आपि लोक काय म्हितील याची धास्ती घेतो तेव्हा, 
वस्त तः 'जात' काय म्हिेल यासबंंधी ती धास्ती असते. पि एखादी स धारिा करताना मात् जातीपासून म्हिजे 
आपल्ह्या समाजापासून अल्ह्पसा िारंभ करण्याची वास्तवता आपि, हविरे्षतः ब्राह्मिसदृि जाती-कधी 
दाखविार नाही. हे इंग्रजाळलेले लोक अहखल लहदू समाज, पौवात्य राष्ट्र,े हवसाव्या ितकातील हववाहससं्था 
वगैरेत क्रातंी करण्याच्या गप्पा मारतील, पि हववाहातील द्रव्यमाहात्म्यदेखील त्याचं्याने मोडविार नाही. 

 
यंदाचे वर्षन हे स्त्रीहवमोचन वर्षन म्हिून द मद मत आहे. अनेक राजकीय, सामाहजक वैग ण्यापंासून स्त्रीची 

म क्तता करण्याचे जाहीरनामे हनघत आहेत. पि या वर्षाकहरता महाराष्ट्रातील मध्यमवगाने एकच कायनक्रम 
डोळ्यासंमोर ठेवण्यासारखा आहे. तो म्हिजे आपल्ह्यातील हववाहसंबधंाचंी द्रव्यलोभातून मकू्तता करून त्यानंा 
साधेच पि ि द्ध सासं्कृहतक स्वरूप देिे. आजच्या हववाहसंबधंाला-स हिहक्षताचं्या हववाहसंबधंाला–मग 
सासं्कृहतक रूप नाहीच म्हिायचे की काय? नाईलाजाने तसे म्हििे िाप्त आहे. 

 
हा िश्न न सत्या ह ंडयाच्या चालीचा नव्हे. आहि ह ंड्याच्या चालीला नव्हे तरी 'ह ंडा' या िब्दावर 

बहहष्ट्कार घालण्यात तरी आपि अलीकडे यि हमळहवलेच आहे. ह ंडा हकती देिार लकवा घेिार ही भार्षा 
करण्याऐवजी आपि हकती तोळे सोने घालिार, वरदहक्षिा हकती देिार, ही भार्षा वापरू लागलो आहोत. या 
दोन्ही भार्षा बंद झाल्ह्या तरी, लर्गनातली लोभी द्रव्यदृष्टी नष्ट होईल असे नव्हे. आजचे स हिहक्षत लोक लर्गन हा 
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व्यवहार आविेाच्या भरात कधी कधी हजतका वैयहक्तक समजतात हततका तो वैयहक्तक खासच नाही. मग ही 
वस्त च्स्थती आमच्या प रोगामी स हिहक्षतानंा आवडो वा न आवडो. ज न्या भारे्षत लर्गनाला द सरा िब्द 'सोयरीक' 
असा आहे. त्यालाच इंग्रजीत 'अलायन्स' असे म्हितात. म्हिजे लर्गनाने केवळ दोन तरुि मािसे एकहत्त येत 
नाहीत, तर अनेक घराचंा एकमेकािंी नवीन संबधं जडतो. ही सोयरीक लकवा हा अलायन्स जमहवताना इतर 
अनेक सामाहजक ग िािंमािे आर्मथक च्स्थतीचाही हवचार मनात येिे अपहरहायन आहे. म्हिजे ह ंड्याची रक्कम 
लकवा सोन्याचे तोळे दृष्टीआड केले तरी, एक म लगी बायको म्हिून पत्करताना आपि काय काय पत्करीत 
आहोत अगर काय काय गमावीत आहोत हा हवचार मनात येिे अपहरहायन आहे. पि आज त्यात जर काही 
वाईट गोष्ट हिरली असेल तर ती म्हिजे या सवनच गोष्टींना सासं्कृहतक मूल्ह्याचं्या अभावी हललावाचे स्वरूप येते. 
जास्तीत जास्त पैसा, जास्तीत जास्त स्टेटस्, जास्तीत जास्त रूप हमळहवण्याचा एक मोका या दृष्टीने 
लर्गनाकडे पाहहले जाते. पि गंमत अिी की, या जास्तीत जास्तीचा लकवा हललाव बोलण्याचा जन्मभर 
हटकिाऱ्या सहवासस खािी फारच थोडा सबंंध असतो. लकबह ना भलत्या गोष्टींना महत्त्व हदल्ह्याने लर्गनात 
आपि नकळत मानवी मूल्ह्यानंा म कतो. पि याला कारि कोिते? आपला आरंभ सासं्कृहतक नसतो, 
संतोर्षात्मक नसतो, तर सामाहजक हावरेपिाचा असतो. चार लोकातं आपि मोठे ठरावे, हनदान आपिालंा 
मोठेपिाच्या गोष्टी करता याव्यात हा हेतू मनात ठेवनू म्हिजे भपक्याकरता आज लर्गने ज ळहवली जातात.  

 
या मानाने पूवीच्या अगदी तकन िून्य –इररॅ्िनल-कसोट्याही सासं्कृहतकदृष्ट्ट्या अहधक उपय क्त होत्या 

असे मला वाटते. आपि इंग्रजीचे बौहद्धक दास लकवा 'आंर्गलिूद्र' होण्यापूवी हववाहसंबधंात दोन अगदी 
(आजच्या दृष्टीने) अिस्तृत गोष्टींना महत्त्व हदले जाई. पहहली गोष्ट म्हिजे कूळ! वास्तहवक म लगी स स्वरूप व 
स हिहक्षत असल्ह्यावर क ळाचा िश्न हनघतोच कोठे अिी आजची दृष्टी आहे! पूवीच्या जमान्यात ज्या आिखी 
एका 'फालतू' गोष्टीला महत्त्व हदले जाई ती म्हिजे म लींची क ं डली. क ं डलीला महत्त्व द्याव ेकी नाही, तसेच 
क ळाला महत्त्व द्याव ेकी नाही हे स्वतंत् िश्न आहेत. पि त्याचंा एक अित्यक्ष उपयोग मात् होत असे तो मी 
सागंू इच्च्ितो, त्याम ळे लर्गनात आजच्या इतकी बाजारी आहि हललावी दृष्टी हिरू िकत नसे. मला आठवते 
माझ्या वहडलाचं्या हपढीत जास्तीत जास्त रूप, जास्तीत जास्त ह ंडा ही दृष्टी नसे. माझ्या वहडलाचें वडील त्या 
काळात चागंली वहकली चाललेले, समाजात मान्यता असलेले गृहस्थ होते. माझे वडील रूपाने चागंले, 
श्रीमंताचे हचरंजीव आहि त्या काळात द र्ममळ असे इंग्रजी हिक्षि घेिारे होते. तरीपि त्याचं्या हववाहाच्या वळेी 
'जास्तीत जास्त ह ंडा' लकवा 'जास्तीत जास्त रूप' ही दृष्टी ठेवण्यात आलेली नव्हती, याचे आम्हा म लानंा प ढे 
आिंयन वाटे. अगदी सामान्य रूपाची सामान्य घरातील म लगीच आमच्या वहडलाचं्याकरता पसतं करण्यात 
आली होती. आहि या आिंयनकारक पसंतीला हदले जात असलेले कारि त्याहूनही आिंयनकारक असे- 
'पहहली सागंून आलेली लक्ष्मी परतवावयाची नाही!'  

 
अथात् 'पहहली लक्ष्मी' लकवा ित्तीस ग ि ज ळिी या कल्ह्पना खासच तकन हवरोधी आहि भोळसट आहेत. 

पि आजच्या हललावी वृत्तीपेक्षा ही भोळसट वृत्तीदेखील मी पसंत करीन. कारि भोळसट वृत्तीने बऱ्या िकारे वा 
वाईट िकारे िश्न त्वहरत हमटतो, पि हललावी वृत्तीला अंतच नाही. याम ळे लर्गनाची पसंती लाबंिीवर पडत 
जाते. लकबह ना त्या लोभाचा अविरे्ष लर्गनानंतरही ध मसत राहतो. 'मला आय. सी. एस.ची स्थळं सागंनू आली 
होती पि-' असे हववाहानंतरही सागंत राहिाऱ्या हकत्येक स हिहक्षत म ली हदसून येतील. ही झाली लोभी व 
हललावी वृत्तीची िाच्ब्दक बाजू, पि हतला एक ित्यक्ष लाभ-हानीचीही बाजू आहे. ती म्हिजे लर्गनानंतरही 
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हटकून राहिारा, वाढत जािारा वरपक्षाचा 'काढूपिा'. वधूपक्षही कमी लोभी लकवा कमी काढू असतो असे 
नव्हे. नवऱ्याचा पगार पाहून त्याचंी पसंती केल्ह्यावर त्या पगारातच त्याच्या धाकट्या भावडंाचंी हिक्षिे होत 
आहेत लकवा वृद्ध माताहपतराचें और्षधपािी होत आहे हे पाहून ज्यानंा हहस्टेहरयाची हफट येते अिा एम.ए. 
झालेल्ह्या वधू अनेकानंी पाहहलेल्ह्या असतील.  

 
 हा सवन हावरेपिा पाहहल्ह्यावर पहत्का पाहूनच काय, पि न सत्या नावाच्या हचट्ठ्या टाकूनदेखील 

लर्गने जमहविे बरे असे वाटू लागते. कारि तकन ि द्ध हवचाराची पहरसीमा गाठल्ह्यावर जर हाती काही लागत 
असेल, तर ते 'लर्गन ही एक लॉटरी आहे' एवढेच काय ते! लर्गन ज ळिे ही लॉटरी आहे. लर्गनानंतर स्वभाव 
ज ळिे ही तर त्याहून मोठी लॉटरी आहे. या लॉटरीत लोभीपिा आहि हललावी वृत्ती याचंी भर पडल्ह्याने हतची 
दैवाधीनता, हतचा लॉटरीपिा कमी कसा होिार? हववाहाच्या के्षत्ातील आजची सवांत म ख्य समस्या जर 
कोिती असेल तर ती म्हिजे त्या के्षत्ातील हललावी वृत्ती कमी करिे आहि त्या हललावी वृत्तीला हचकटूनच 
वधूपरीक्षा वगैरेंच्या बाबतीत जे अनेक घािेरडे िकार रूढ होत आहेत त्यानंा िाट देिे!  

 
 आयन वैश्य अथवा कोमटी समाजाने हववाहाच्या के्षत्ात वाढत असलेल्ह्या लोभी वृत्तीला आहि िळवादी 

िथानंा डावलण्याचा जो एक धाडसी मागन िोधून काढला त्याचे प न्हा कौत क केल्ह्याहिवाय राहवत नाही. 
  

तेजस्वी, 
१जून १९७५; पृ. ७, ८ व १०. 
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५५ 
 

णववाहातील आहेर-एक सक्ती! . . . 
 

स मारे दोन आठवड्यापूंवी कोमटी समाजाने नव्याने चालू केलेल्ह्या स्वयंवर पद्धतीचे मी अहभनंदन केले 
होते. त्या पद्धतीने आजच्या वधूपरीके्षच्या आहि ह ंड्याच्या हकळसवाण्या पद्धतीत स धारिा होईल. परंत  
आजच्या मध्यमवगीयाचं्या हववाहसमारंभातं आिखी हकती तरी बाजारी, पोकळ डौलाच्या आहि भपक्याच्या 
गोष्टी हिरल्ह्या आहेत. त्यातंील िम ख गोष्ट आहेराची नवीन पद्धती ही होय. 'नवीन पद्धती' असे मी म द्दामच 
म्हटले आहे. वास्तहवक आहेराची पद्धत फार ज नी आहे. पि हतला आज आलेले रूप मात् नवीन आहि बाजारी 
आहे. पूवी आहेर हे पारंपहरक आहि ितीकात्मक असत. वधू-वरािंमािेच वधू–वराचं्या माताहपतरानंा महावस्त्र 
हदले जाई. आहेराला लगेच िहत-आहेरही असे. म्हिजे, वरमाईला हतच्या बहहिीने लकवा मामीने ल गडे हदले 
तर, ती परत त्या बाईला तेवढ्याच तोलाचा आहेर करी. सामान्यतः या आहेराकहरता खरेदीला द कानात जाव े
लागत नसे. वासनात पूवी आलेले आहेर असत. त्यातीलच एखादे उपरिे, एखादी ल गडे-चोळी काढून केली 
जाई.  

 
 आता आहेराची जागा िेझेंटस्नी घेतली आहे. आहेर करण्याची पद्धती व वळेही बदलली आहे. हल्ली 

वधू-वरानंा जिू एका रंगमंचावर बसहवतात आहि पान-स पारी घ्यायला आलेले पाह िे वधू-वराचं्या हातातच 
िेझेंट देतात. 

 
 या िेझेंटस्ना ितीकात्मक देिगीचे रूप न राहता, संसारोपयोगी वस्तंूच्या वगनिीचे रूप आले आहे. 

कोिी िवासी बॅग देतो, कोिी टेबल लँप देतो, कोिी िवे्हींग सेट देतो, तर कोिी प्लॅच्स्टकची बादली देतो! 
पूवी फक्त नातेवाईक लकवा अगदी घरग ती संबधंाचे लोकच आहेर करीत. आता, आहेराहिवाय जािे काहीसे 
कमीपिाचे मानले गेल्ह्याने देवदिननाला जािारा ित्येक प रूर्ष जसा पैसा दोन पैसे ठेवतो आहि ित्येक स्त्री जिी 
मूठभर तादूंळ ठेवीत असे, तिी अवस्था आता या वधूवर-दिननाला आली आहे.  

 
 ऑहफसात आहि इतर नोकरीच्या हठकािी या आहेरानंी सामूहहक कराचे लकवा पट्टीचे रूप घेतले 

आहे. 'क्ष'च्या बहहिीच्या लर्गनात त्याच्या ऑफीसच्या सेक्िनमधील ित्येकाने तीन-तीन रुपये घालून पन्नास-
पंचावन्न रूपयाचंा एक हजन्नस ऑहफसतफे वधूला हदला होता. मग द सऱ्या 'क्ष'च्या घरच्या लर्गनातही तिीच 
वगनिी गोळा करिे क्रमिाप्त ठरते. अिा िकारे लर्गनाच्या ित्येक हंगामात जेवढे पैसे गोळा करून हदले जातात 
तेवढ्या पैसात एखाद्या गरीब च्स्थतीतील मािसाचे लर्गनही होऊन जाईल! 

 
पि आहेराचे हे बंड आता लर्गनम ंजीप रतेच मयाहदत राहहले आहे असे नाही. घराची वास्तूिातं, 

ित्येकाचा वाढहदवस यासंारख्या िसंगीही आहेर करण्याची नवीन पद्धत पडते आहे. लर्गनाचे वाढहदवसही 
लक्षात ठेऊन त्या हनहमत्ताने आहेर करिारा मािूस लोकहिय ठरत आहे.  
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म्हिजे ऑहफसमधील स्त्रीप रुर्षाचं्या जन्मतारखा लक्षात ठेवण्याची एक नवीनच सामाहजक जबाबदारी 
हनमाि झाली आहे. ऑहफसातून हल्ली हस्त्रयाचंा भरिा असल्ह्याने, या आहेर िथेत डोहाळजेविे, बारिी, 
इत्यादींचीही भर पडत आहे. डोहाळजेविासारख्या लकवा बारिासारख्या अगदी कौट ंहबक िसंगाकहरता 
मोठमोठाली मंगल कायालये भाड्याने घेण्याचा िघातही पडत आहे!  

 
या सवन िकारातं स बते्तचा, खऱ्या स्नेहाचा आहि खऱ्या िजेारधमाचा वाढता भाग असता तर मला 

आनंदच झाला असता. परंत  एकीकडून िजेारधमन आहि आप्तधमन कमी होत आहे. तर द सरीकडून हे 
हसनेमासदृि समारंभ वाढीला लागत आहेत. बारिाला हियाचंी गदी होते. पि, डॉक्टरने हदलेल्ह्या तारखेच्या 
आधीच िसूतीची वळे आली तर, वाहन पाहून दवाखान्यात पोचवायला िजेारी प ढे येतीलच याची िाश्वती 
नसते. याहीपेक्षा मनाला क्लेि देिारे िसंग सागंण्याला सकंोच वाटतो. पि साहंगतले पाहहजेत. ज्याचं्या 
घरातील स्वागतसमारंभाला सहज सात-आठि े हनमंत्िे जातात आहि ित्यक्षात हनदान पाचि े तरी लोक 
येतात त्याचं्या घरी द दैवाने कोिाचे हनधन होते तेव्हा, दहा मािसेही जमत नाही. त्यातली ओंकारेश्वरापयंत 
पराकाष्ठा चार-पाचच यायला तयार होतात. म्हिजे आमचे सामाहजक िसंग आहि सबंंध हजव्हाळ्याचे न 
राहता, हदखाऊ आहि हसनेमासदृि होत आहेत असे म्हटले पाहहजे.  

 
ही च्स्थती समाजबधंनाच्या दृष्टीने फारिी चागंली नाही. देखावा फक्त एक हदवसाप रता डोळ्यात 

भरतो. तर खरे स्नेहसबंंध जन्मभर हटकायचे असतात. लकबह ना असेही हदसून येईल की, आपल्ह्याकडील 
हववाहसमारंभातं जे िपन्न िकारचे हवधी आहि िघात अतंभूनत आहेत त्याचंा हेतू, जे कालपयंत परके होते त्यानंा 
लर्गनसमारंभाच्या केवळ दोन हदवसातं आपलेसे करिे हाच होता. पि त्यातंील हकत्येक उपय क्त िघातानंा 
आजच्या बारा तास भाड्याने घेतलेल्ह्या मंगल कायालयात अवसरच उरत नाही. याचे सवांत ठळक उदाहरि 
म्हिजे सीमतंपूजन हे होय. सीमंतपूजनात दोन्ही पक्षातंील समान (corresponding) नातेवाइकानंा 
एकमेकानंा भेटहविे आहि सवांचीच जाहीर उच्चाराने ओळख करून देिे, हा एक िम ख कायनक्रम असतो. पि 
या कायनक्रमाला हल्ली अवसरच सापडत नाही. आजच्या लर्गनातील िम ख आय्टेम् स्वागतसमारंभ हा होऊन 
बसला आहे. हा कायनक्रम व त्याचे हे नाव, सवनच नवीन आहे. पूवी यालाच लर्गनातील 'पानस पारी' असे म्हित. 
बायकाचं्या दृष्टीने म्हिजे हळदीक ं कू. आज या समारंभात पानस पारीला गौि स्थान देण्यात आले आहे, िायः 
दरवाजाबाहेर घालहवण्यात आला आहे. दाराबाहेर कोिीतरी बारा वर्षांच्या आतबाहेरील म ले पोरकट वृत्तीने 
अत्तर, ग लाब देत असतात. त्याच्या पूवीचा म ख्य कायनक्रम, जसा वधू-वरानंा नजरािा देण्याचा असतो तसाच 
उभ्या उभ्या करावयाच्या चहापाण्याचा असतो. एखादी 'हडि'्, कॉफी, चहा लकवा गोल्ह्डस्पॉट असा हा िकार 
असतो. त्याचे स्वरूप केवळ हकरकोळ चहापाण्याचे असते. पि िकेडो लोकानंा हनमंत्ि देऊन ठेवल्ह्यावर 
त्यापायी हकती खचन होत असेल त्याची सहज कल्ह्पना होईल. हिवाय, एकत् बसून भोजन स्वस्थपिे करण्यात 
जे समाधान असते, ते जिू एस. टी.च्या कॅन्टीनमध्ये उभ्या उभ्या केलेल्ह्या या फराळात नसते. खचापरी खचन 
होतो आहि उलट, कोिी चहा घेतला; कोिी घेतला नाही; क िाला पेढे हमळाले, क िाला हमळाले नाहीत, 
याची म ख्य यजमानाला वाताही पोहचत नाही. 

 
आपले हववाह समारंभ भयकंर खर्मचक होत असूनही, त्यातून कोितीच कौट ंहबक व सामाहजक 

फलहनष्ट्पत्ती होत नाही. ते अहधक आटोपिीर आहि अहधक हजव्हाळ्याचे करिे िक्य आहे. मात्, आपि त्या 
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समारंभाचा हसनेमा करण्याची िवृत्ती सोडली पाहहजे. कोमटी समाजाने आजच्या वधूपरीके्षतील 
हकळसवािेपिा जसा घालहवला आहे, तसाच त्यातील नाटकी भपका आहि यथाथन खचन कमी 
करण्याचादेखील त्याचंा ियत्न आहे. आम्हा प ढारलेल्ह्या वगातील लोकाचंा कल मात् लर्गनाचा हललाव 
वाढहवण्याकडेच आहे, ही िोचनीय गोष्ट आहे. 

 
तेजस्वी, 

१५ जून १९७५, प.ृ २.  
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५६ 
 

पे्रमणववाह आणि वैवाणहक सौख्य 
 
आपल्ह्या ज न्या हववाहात हववाहपूवन िेमाला लकवा 'अन नया'ला (कोटनहिपला) स्थान नव्हते. म्हिजे 

ज न्या हववाहात तरुि पहतपत्नींचे एकमेकावंर िेम नसेच असे नव्हे. पि आपि आज जेव्हा तरुि-तरुिींतील 
िेमाचा उल्लखे करतो तेव्हा तसल्ह्या अपहरहायन कौट ंहबक िेमाचा तो उल्लखे नसतो. तो एका हवहिष्ट तऱ्हेच्या 
िेमाचा उल्लखे असतो. दोन व्यक्तींत पहरचयानंतर आकर्षनि उत्पन्न होऊन दोघानंा एकमेक जीवनात हवसेे लकवा 
अपहरहायन वाटू लागिे, हा आजच्या िेमाचा अथन आहे. त्याला काव्यमय िेम लकवा रोमहँटक िेम असे म्हिता 
येईल. ज न्या बालहववाहाच्या आहि वडील मािसानंी ठरहवलेल्ह्या हववाहात या जातीच्या िेमाला जागा नसते.  

 
मला आज असे सागंायचे आहे की, आध हनक हववाहपूवन िेम हा एक असाधारि रोमाचंकारी अन भव 

आहे. या अन भवाहिवाय जीवन जगिारे लोक एका अपूवन अन भवाला म कतात हे हजतके खरे, हततकेच या 
अपूवन आकर्षनिाने वैवाहहक स ख हमळेलच अिी हमी नाही, हेही खरे. लकबह ना अिा िेमहववाहात दोघाचें न 
पटण्याचाच संभव अहधक. कारि त्यातील बरोबरीच्या नात्याम ळे आहि अहतपहरचयाम ळे एकमेकाचंी अवज्ञा 
होण्याचा संभव जास्त. आिखी एक रूढ समज द रुस्त केला पाहहजे. तो समज म्हिजे 'हववाहपूवन िेमाचे 
पयनवसान हववाहातच व्हायला हव'े हा होय. स्वयंस्फूतन िेमाचा अन भव ही म ख्य गोष्ट होय. या अन भवाच्या 
अभावी जीवन उिेच होय, हे खरे. पि त्याचे पयनवसान हववाहात होण्यासारखे नसले तरीही, त्या िेमाच्या 
उमाळ्याला दबहवण्याचे कारि नाही. लकवह ना तो दबहवला जात नाही.  

 
उभयतातं िेम असूनही संसार स खी न झाल्ह्याची उदाहरिे सापडतात. ती का सापडावीत, लकबह ना 

स हिहक्षताचं्या घटस्फोटाच्या हकत्येक केसेसमध्ये, त्याचें िेमहववाहच झाले होते असे आढळते, असे का व्हाव?े 
मला त्याचे पहहले कारि असे वाटते की, आध हनक जीवनात नवरा-बायकोंना वाजवीपेक्षा अहधक सहवास, 
लकबह ना एकातंवास हमळतो. आहि त्यात िेमहववाहाच्या मूळ स्वरूपाम ळेच दोघाचें नाते बरोबरीचे असते. पि 
संसार ही एक संस्था आहे. आहि कोित्याही संस्थेत दोन 'संस्थािम ख' असिे म्हिजे अनवस्था िसंगच होय! 
दोघापंकैी कोिी तरी िम ख आहि कोिी तरी द य्यम ही भहूमका पत्करायला हवी. वादहिय आध हनक वधू 
म्हितील, मग ती द य्यम भूहमका प रुर्षानंी का पत्करू नये? याला कारि एवढेच की, क ट ंबातील प रुर्षानेच 
बाय जगाला तोंड द्याव,े त्यानेच वडे्यावाकड्या िसंगातं सरंक्षकाची भहूमका घ्यावी, अिी अपेक्षा असते. 
हस्त्रयानंा त्याचं्या िरीरधमाम ळे पतीचा आहि घराचा आश्रय घेिे अहधक सोयीचे असते. या नैसर्मगक 
पहरच्स्थतीम ळे हस्त्रया सामान्यतः 'सबॉरं्मडनेट'ची भहूमका घेिे पत्करतात. अलीकडे ित्येक के्षत्ातच समानतेची 
भार्षा ऐकू येते. स्त्री-प रुर्षातंही समानता असावी, अिी आकाकं्षा काही हठकािी उत्पन्न झाली आहे व हतला 
खतपािी घातले जात आहे. समानतेची म्हिून एक नवीन चळवळ काही पािंात्य देिातं उभी राहहली आहे. या 
चळवळीचे उपहसद्धातं लक्षात न आल्ह्याने आमच्याकडील काही हस्त्रयाही हस्त्रयाचं्या 'हलब्' चळवळीचा प रस्कार 
करीत आहेत. संसार ही एक संस्था म्हटल्ह्यावर आहि स्त्रीप रुर्षातंील िारीहरक असमानता लक्षात घेतल्ह्यावर 
समानतेच्या या नवीन चळवळीतून स खाची िाप्ती होईल, की आहे ते स ख नष्ट होईल, हा एक िश्नच आहे. 
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समानतेच्या कल्ह्पना काही तकन पूजक हस्त्रयानंी हकती प ढे नेल्ह्या आहेत, हे पाहहले म्हिजे हकत्येकानंा 
हिसारी येईल. िख्यात फ्रें च तत्त्वज्ञ आहि लेखक सात्न याचंी जीवनसखी (पत्नी नव्हे) या बाबतीत टोकाला 
गेलेली आहे. ती लर्गन न करताच सात्नबरोबर (वगेळ्या अपाटनमेंटमध्ये) राहते. ती अत्यंत ब हद्धमान् असून 
िहसद्ध लेहखकाही आहे. प रुर्षानंी स्थापलेल्ह्या वचनस्वासंबंधी हलहहताना ती अिक्यिाय अिा टोकाला गेली 
आहे. प रुर्षानंी लादलेल्ह्या हवर्षमतेचे उदाहरि म्हिून हतने संभोगातील रूढ आसनाचंा उल्लखे केला आहे. या 
आसनातंही प रुर्षाने आपलाच वरचष्ट्मा स्त्रीवर लादला आहे, असे हतचे म्हििे! 

 
संसार-स खाला म्हिजे पहतपत्नींनी एकत् राहून स ख हमळहवण्याला कोिकोित्या गोष्टींची 

आवश्यकता आहे व ससंारी दापंत्य कोिकोित्या िकारची स खे हमळव ू िकते, याचा आजच्या व्यहक्तवादी 
य गात नीट हवचार केला जात नाही. कारि, हववाहहवर्षयक सवनच गोष्टी घाईघाईने केल्ह्या जातात. इगं्रजीत 
'घाईत लर्गन करा आहि मग सावकािपिे पिंात्ताप करीत बसा!' अिा अथाची म्हि िहसद्ध आहे. पि 
िेमहववाहात घाई होण्याचाच संभव जास्त. वैवाहहक स खाला िेमाखेरीज कोित्या तरी गोष्टींची आवश्यकता 
आहे. मी तर प ष्ट्कळदा म्हितो, भावी पत्नीकडून िेमाची अहधक अपेक्षा करावी की 'आकलना'ची 
(understanding ची) अपेक्षा करावी? मी म्हिेन, पहतपत्नींनी एकमेकानंा समजावनू घेिे हे एकमेकावंर 'जान 
क बान' करण्यापेक्षा अहधक महत्त्वाचे आहे. तसेच ज्या क ट ंबात आहि वातावरिात आपला तरुि नवरा ('नवरा 
म लगा' हा िब्दच येथे अहधक समपनक आहे! ) वाढला त्याच्यािी समरस होण्याची तरुि म लीला ताकद हवी. 
व्यहक्तवाद नेमका याच हठकािी कमक वत ठरतो. नवऱ्याच्या क ट ंबािी आहि सर्गयासोयऱ्यािंी समरस न 
होण्याने त्याची पत्नी केवळ त्याचेच न कसान करते असे नव्हे, तर आपल्ह्या स खातील हवहवधतेला आहि 
वैहचत्रयालाही म कते. ज न्या संसारस खात अनेक आपे्तष्टाचें अच्स्तत्व व साहन्नध्य गृहीत धरलेले होते. त्या 
नात्यानंा वगेवगेळी सवनपहरहचत नाव ेव त्याचें वगेवगेळे मानपान रूढीने ठरहवलेले होते. हे सवन माहीत असिे 
आहि त्या पहरसरात िालीनतेने व सफाईने वागता येिे हा ज न्या संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग होता. आपे्तष्टाचंी 
हवप लता म्हिजे एक वैभव मानले जाई. पि ही कल्ह्पनाच आता ल प्त झाल्ह्याने, 'आपे्तष्ट म्हिजे स खात अडथळा' 
अिी कल्ह्पना झाल्ह्यासारखी हदसते. याचे एक बारीकसे गमक सागंतो. 

 
हल्ली सवनच िकै्षहिक, राजकीय वा कौट ंहबक गोष्टींत, 'पािंात्याचें अन करि म्हिजे प ढारलेला' हे 

गृहीत धरले जाते. त्याम ळे लर्गनानंतर 'मध चंद्राला' (अथन काय तो देव जािे! ) जाण्याची िथा पडत आहे. पूवी 
लर्गनानंतर नवरानवरींनी उठत क ठे तरी दूर जाण्याची पद्धत नव्हती. लकबह ना तसे करिाऱ्या जोडप्याची 
गिना वडेपटात झाली असती. नूतन दापंत्याला हदवसातील काही वळे एकातंवास हवा असिे साहाहजक 
आहे. पि बाकीच्या ज्या वळेात त्यानंा रुक्ष दैनंहदन व्यवहार करायचा आहे, तेव्हाही त्याचं्यावर हल्ली एकातंवास 
लादला जातो. उलट आपे्तष्टानंी भरलेल्ह्या घरात हनत्याचे व्यवहार करण्यात कष्ट कमी होतील. आपल्ह्याकडील 
नवहववाहीत जोडप्याचं्या जीवनात आपे्तष्टाचें स्थान मोठे गमतीचे असते. त्या जोडप्याच्या स खात स ख मानिारे, 
त्या उभयतावंर िेम करिारे पि त्याचं्या िेमाच्या आड न येिारे, असा या आपे्तष्टाचंा 'supporting role' असतो 
व त्याम ळे वधू-वराचं्या म ख्य भहूमकेला उठाव येतो. पि हविरे्ष म्हिजे या आपे्तष्टाकंडे वधू-वराचें कौत क 
करण्याचा, त्याचंी गोड थट्टा करण्याचा 'रोल' असतो व त्या वधू-वराचं्या नवीन स खात केवढे माध यन, केवढा 
रुचकरपिा येतो ते लहदू क ट ंबात राहहलेल्ह्यानंाच ठाऊक! या मध र आहि हमश्र स खाची गोडी काश्मीर लकवा 
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उटकमंड येथील भकास आहि अनोळखी वातावरिात क ठून येिार? आपे्तष्टाचं्या थटे्टने या नूतन वधूला 
आपल्ह्या वरासबंंधी त्याच्या बालपिासंबधंी व त्याच्या स्वभावहविरे्षासंबधंी सहज माहहतीही हमळते. 

 
पि जे हववाहापूवी जान क बान करतात तेच हववाहानंतर भाडंतात, वादहववाद करतात आहि 

असंस्कृत वातावरिातील असल्ह्यास मारहािही करतात, हे कसे काय? हाही एकमेकानंा समजावनू न 
घेण्याचाच पहरिाम होय. अन नयाच्या काळातील नाते हववाहानंतर एक हदवसात बदलते. जो पूवी हजवलग 
असतो तो आता यजमान अथवा मालक बनलेला असतो. त्याचा हा नवीन अहधकार आध हनक म लींच्या 
कधीकधी लक्षात येत नाही. त्या पूवीच्याच सलगीने व अहधकाराने वागू लागतात. पि त्याचंा पूवीचा हजवलग 
मात्, त्यानंी 'सबॉर्मडनेट'ची जागा घ्यावी असी अपेक्षा करतो. कारि, 'नवरा' या िब्दात नवऱ्याचे सवन 
'घटनात्मक' अहधकार अंतभूनत असतात. लर्गनापूवीच्या बरोबरीच्या नात्याने वागल्ह्याम ळे हकत्येक जोडप्यातं 
वादहववादाचे व मानपमानाचे िसंग उद् भवतात.  

 
स हिहक्षत पि अससं्कृत घरात मारहािीचे िसंगदेखील उद् भवतात, असे मी म्हटले, याचे हकत्येकानंा 

आिंयन वाटेल. पि अनेक आध हनक जोडप्याचें जीवन पाहहल्ह्यास, माझे हवधान अहतियोक्तीचे नाही असे 
आढळून येईल. या अहतिसगंाला कारिदेखील दोघापंकैी कोिीच नमते घेण्याला तयार नसते हे होय. या 
हठकािीच िेमहववाहहताचें िेम उिे ठरते. कारि योर्गय हठकािी नमते घेण्याला िेमाचा उपयोग नसतो, तर 
तारतम्याचा आहि व्यवहारीपिाचा उपयोग असतो. लहान म लािी ज्यािमािे तार्मककतेने वागून चालत नाही, 
त्याचा हट्ट लकवा आग्रह प रहवल्ह्याचे नाटक आईलादेखील कराव ेलागते, तीच च्स्थती नववधू-वराचंी असते. 
िभंरातली नव्व्याण्िव भाडंिे 'माझेच खरे' या आग्रहापायी झालेली आढळतील. स हिहक्षत जोडप्यात या 
हट्टापायी न सता वाद होतो, तर असंस्कृत आहि अहिहक्षत जोडप्यात याच हट्टापायी मारहािीपयंत मजल जाते. 
हिवाय, 'हिक्षि' आहि 'संस्कृती' यातंही फरक आहे, हे आपि प ष्ट्कळदा हवसरतो. मन ष्ट्य हस्त्रयािंी कसा 
वागतो यावरून त्याची ससं्कृती कळते.  

 
वैवाहहक जीवनाचे मन ष्ट्याच्या संस्कृतीत जर कोित्या ग िाची भर पडत असेल तर ती 'िेमाच्या 

मािसािी जमवनू घेिे' या ग िाची होय. न सते िेम असले म्हिजे जमवनू घेण्याची तयारी असतेच असे नव्हे. 
िेम हा एक अमोल अन भव खरा, पि तो एक हट्टही असतो. हिवाय 'िेम' खरे पि 'क िाचे िेम? स संस्कृताचे 
की असंस्कृताचे' हा िश्न उरतोच. एका पािंात्य डॉक्टरने 'िेम' या हवर्षयावर हलहहताना, 'िेम हे िेम 
करिारासारखे असते' असे म्हटले आहे. म्हिजे सभ्य मािसाचे िेम सभ्य असते, असभ्य मािसाचे िेम असभ्य 
असते, क त्रयामाजंराचें िेम जनावरासारखे असते. पोरकट मािसाचे िेम पोरकट असते, हदलदाराचें िेम 
हदलदार असते! म्हिजेच िेम असून हिवाय 'कल्ह्चर' ही आवश्यक असते. द सऱ्यािी वागता येिे हा ससं्कृतीचा 
गाभा आहे. परक्यािी वागण्यापेक्षास द्धा आपल्ह्यावर िेम करिारािी वागिे अवघड असते. कारि, आपि 
िेहमकाला नकळत 'exploit' करिे िक्य असते आहि आपल्ह्यातील ही वृत्ती इतकी सहज आहि सूक्ष्म असते 
की, संस्कृतीहिवाय ती आपली आपल्ह्याच लक्षात येत नाही!  

 
केवळ आईबापानंी जमवलेल्ह्या हववाहातच नव्हे तर स्वतः वधू-वरानंी जमवलेल्ह्या हववाहातही 

हकत्येकदा भाडंिे का होतात, हनदान ते हववाह स खावह का होत नाहीत, ते यावरून लक्षात येईल. 
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िेमहववाहाकडे अिा दृष्टीने पाहताच, 'मग िेमहववाहच नकोत' असे ज ने लोक म्हितात. पि स्त्री-प रुर्षाचं्या 
जीवनात िेमाला एवढे खोल स्थान आहे की, त म्ही 'िेमहववाह' टाळू िकाल, पि िेम टाळू िकिार नाही. जे 
स्त्री-प रुर्ष हववाहात िेमाला स्थान देिार नाहीत ते हववाहबाय सबंंधाच्या तडाख्यात सापडतील! आपल्ह्या ज न्या 
समाजात हववाहातून िेमाची हकालपट्टी केली होती, त्याम ळेच अंगवस्त्र ठेवण्याच्या िकाराला समाजमान्यता 
हमळालेली होती! स खवस्तू मािसापंैकी िकेडा सत्तर मािसाचंी अंगवसे्त्र असत असे म्हटले तर, अहतियोक्ती 
होिार नाही. जे लोक हववाह जमहवताना आहि ससंार करताना कडक नीहतबाज (puritan) असत ते एखादी 
रखेली ठेवण्याइतके कसे वाहवत असत? त्यानंी एक हजवतं ऊमी मारण्याचा अस्वाभाहवक ियत्न केलेला 
असल्ह्याम ळेच प ढच्या दारी केलेला सयंम मागच्या दारी फसत असे!  

 
मन ष्ट्याच्या जीवनात िेमही अटळ आहे आहि 'कल्ह्चर' ही अटळ आहे. या दोन्ही िवृत्तींना एकत् स्थान 

देिे हा हववाहससं्थेचा उदे्दि आहे. आहि हववाहससं्थेत ते अपहरहायनही आहे. नाही तर पूवीच्या जमान्यािमािे 
घरात ि हचभूनत अन् घराबाहेर बाहेरख्याली असे द हेरी जीवन प न्हा चालू कराव ेलागेल! 

 
लोकसत्ता, हदवाळी अंक, 

ऑक्टोबर १९७९, प.ृ ८६-८८. 
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