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कुटुबंसं था आिण ी वातं य 

प्रश्नाचं्या मयार्दापंलीकडे नको जाऊ गागीर् 
नाहीतर डोकं शरीरापासून वेगळं होईल 

– याज्ञव क्याने जनक राजा या दरबारात वादिववादात 
िवदषुी गागीर्ला िदलेली धमकी 

ि यां या वातं याब ल बोलायला सु वात के याबरोबर आप याला 
समाजातनू ह ेसरू ऐकायला िमळतात, “तु ही तर कुटंुब तोडायला िनघाला आहात”, 
जर “ ी मकु्त झाली तर मलुांच ेकाय होईल?”, “मग घरातील काम ेकोण करणार?”, 
“यामळेु तर सपंणूर् समाजात अराजकता माजले”, इ.इ. 

ि यां या वातं य व वावलंबना या प्र ांवर समाजाची समज हीच आह.े या 
समाजात पवूीर्पासनूच (‘न ी वातं यम ्अहर्ित’ – मनु मतृी) ी वातं याला लायक 
नाही असचे मानले जात,े िजथे घरातनू एकट्या बाहरे पडणार्या ीला ‘चाल’ू आिण 
‘चािर यहीन’ समजले जात,े तो समाज ि यां या बाबतीत ‘मकु्ती’, िकंवा ‘ वातं य’ 

१ 



२ अिभ यक्ती, जनता सा ािहक 

अस ेश द सहन तरी कसा करेल? या ीला मननुे ‘ताडन के अिधकारी’ हटले 
आह,े ितची मकु्ती? . . . तोबा तोबा, घोर किलयगु! ह े जग कोठे चालल ेआह?े 
ि यां या वातं याचा प्र  हा वादाचा िवषयच नाहीये—ती वादाची सीमा आह.े 

पण ह े ही खरे आह े की काळ बदलला आह.े आपला समाज, बदला या 
वदेनामय काळातनू जात आह.े आता गागीर् आिण याज्ञव क्याचा काळ नाहीये. आज 
ऋषी याज्ञव क्या या फत याला समाजात मा यता िमळणार नाही. ि यां या 
वावलंबनाब ल आिण वातं याब ल जे वाद आहते यांचा िनणर्य आता 
मनु मतृी या ोकां या आधारावर होण ेशक्य नाही. जु या जमा यात या िवषमता 
आिण अ यायावर आधािरत यव थांवर आज अनेक प्र  उभ े आहते. ि याही 
आप या परंपरागत चौकटीतनू बाहरे पडून आपली ओळख शोधत आहते. घराचे 
उंबरठे ओलांडून मोक या जगात या सवर् प्रकारची काम ेसक्षमपण ेकरत आहते. 

दसुर्या बाजलूा, हा बदल घडू नये यासाठी समाजाकडून प्रय न होत आहते. 
समाजात ीच े थान िकतीही उ च असो, स मान असो, घरातली दिुनया ित या या 
थानाला वीकारायला तयार नाही. उलट ित या घराबाहरे पडून वावलंबी हो यावर 
अनेक प्र  उपि थत केले जातात, जस,े घरातील ित या अनपुि थतीत घरकाम कोण 
करेल, मलुांना कोण सांभाळेल, बाहरे इतर पु षांसोबत उठ या–बस याव न ित या 
चािर यावर काय पिरणाम होईल इ.इ. प्रसारमा यम े दखेील यां या कायर्क्रमांमधनू 
लग्न हीच बाई या आयु याची इितकतर् यता आह,े वतंत्र बाई हणजे बेपवार् आिण 
बेजबाबदार, नोकरी करणार्या बाईचा नवरा आिण मलुे ित या घरात नस यामळेु 
िकती लाचार व असहा य आहते ह ेदाखवनू समाजातील या जनुाट िवचारांना बळकटी 
दते आहते. 

ी वातं य व वाय ता यांना चकुीच े व अनैितक मानणार्या मागासले या 
िवचारांना आिण जनुाट कालबा  मू यांना आ हान दे याची वळे आलेली आह.े 
आपले पवूर्ग्रह दरू सा न, अस या सामािजक मनोधारणा आिण शकंा यांना तकर् शदु्ध 
िनकषांवर तपासनू पािहले पािहजे. ीसदु्धा एक माणसू आह े याची जाणीव होण े
आव यक आह.े समाजात आपली काय भिूमका असावी ह े ठरव याचा आिण ती 
िनभाव याचा ितला पणूर् अिधकार आह.े ददुैर्वाने, आप या समाजाने ि यांचा हा 
अिधकार नाकारला आह.े ि यांमधील अ यक्त गणुांचा िवकास कर याची वाय ता 
वा वातं य यांना न िद यामळेु समाजाचाच िवकास खुटंलेला आह;े कारण 
समाजातील अ यार् लोकसखं्येची अगंभतू प्रग भता आिण क्षमता यांचा िवकासच 
समाजाने होऊ िदलेला नाही; यांचा वापर करण ेतर दरूच. 
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कुटंुबाचा िपंजरा 

आप या समाजात ि यांची भिूमका कुटंुबापरुती मयार्िदत ठेवली आह.े मलुगी 
मोठी होत असताना ितला जर घराबाहरे जाऊन खळेायच ेअसले, िकंवा सगंीत वा नृ य 
िशकायच े असले, तर दरडावनू सांिगतले जाते— वयंपाकघरात जाऊन मदत कर, 
बाहरे जाऊन खळे यापके्षा तु याकरता ते जा त मह वाच ेआह.े मोठी झा यावर जे हा 
ितच ेलग्न होत,े ते हा घराबाहरेील कामांची जबाबदारी पु षाची असते तर घरातील 
सवर् कामे— वयंपाक, झाड-लोट, कपडे धणुे, मलुांच ेसगंोपन करण ेवगैरे ा ित या 
जबाबदार्या असतात. घरातील सवर् काम ेसांभाळून, घराबाहरे पडून नोकरी क न जर 
ितला वावलंबी बनायच ेअसले, तर सग यात आधी ितला कुटंुबातच सघंषर् करावा 
लागतो. “आप या घरात काय कमी आह ेकी तलुा नोकरी करावीशी वाटते?”, “पु ष 
असताना बाई कमावणार”! ित या घराबाहरे पडून नोकरी कर याला पिरवार प्रित ेचा 
प्र  बनवनू ितला िन साही करतो. 

ीला ितची वतंत्र ओळख नसते. ती कुणाची तरी आई, प नी, मलुगी, या 
पांम ये ओळखली जाते. सास–ूसासरे, नणदं, दीर, नवरा, मलुे हीच ित या 

आयु याची मयार्दा आह,े तेच ितच ेअि त व आह.े आिण ही चौकट ओलांड याची 
ितला परवानगी नाही. ितची तमाम सखुदःुख ेयाच पिरघाम ये िफरतात. 

कुटंुबा या याच चौकटीत ि यांवर अनंत अ याचार होत असतात. मालक, 
वामी, भरतार वगैरे सारख ेजे श द बायका नवर्यांसाठी वापरतात याव नच यांचे 
घरातील थान काय आह ेह ेसमजते. ही सबंोधने व तिु थतीच ेवणर्न करतात. घरा या 
चार िभतंींम ये ी पु षाची दासी असते आिण पु ष ित यावर िनरंकुश स ा 
गाजवणारा शासक असतो. ी दासी आह े हणनू मग ितला मारपीट करणे, आजारी 
असतानाही ित याबरोबर शरीरसबंंध ठेवणे, ित यावर बला कार करणे, काहीही 
कारण नसताना ितला घरातनू हाकलनू दणे,े मनात आले तर दसुरे लग्न करण,े ा 
सग याचा याला अिधकारच आह.े सगळे धमर्ग्रंथ, धािमर्क पु तके पु षा या या कू्रर 
स लेा परवानगी दतेात आिण पती परमे राची सवेा करण ेहाच ीचा धमर् आह ेह े
घोिषत करतात. ीिलंगी गभर्पात, हुडंाबळी, मारपीट, अपमान, घराबाहरे हाकलनू दणे े
अशा ि यांवर होणार्या तमाम िहसंे या घटना ितला नाईलाजाने त ड दाबनू सहन 
करा या लागतात. अशा प्रकार या अनि वत िहसंा कुटंुबाची इ जत, मयार्दा िकंवा 
घराची प्रित ा वाचव यासाठी सहन कर यास ितला िववश केले जाते. ह ेअ याचार 
वरचवेर घडताना िदसतात. समाजात ही असमानता, अ याचार इतका सवर्मा य झाला 



४ अिभ यक्ती, जनता सा ािहक 

आह ेकी ा सरळसरळ होणार्या अ यायावर कोणाचहेी फारस ेलक्षच जात नाही. 
यातील भयंकर गो  ही की वतः या बायकोवर इतके अ याचार आिण अ याय 
क नसदु्धा, नवर्याची सामािजक प्रित ा अबािधत राहते. ाच े टोकाच े उदाहरण 
हणजे त ण वधलूा हुड्ंयासाठी िनघृर्णपण े ठार मारले तरी पणूर् समाज ग प राहतो 
आिण तो गु हा िनलर् जपण ेदाबनू टाक याच ेप्रय न केले जातात. 

समाजाने वीकारले या कुटंुबातील पु षा या ाच िनरंकुश स मेळेु िकतीतरी 
मलुींची व ने पायदळी तडुवली जातात, यांना िशक्षणापासनू विंचत ठेवले जात,े 
हस याखळे या या, िशक्षणा या वयातच लग्न क न कुठ या तरी अपिरिचत 
पु षा या ग यात बांधले जाते. ितच े ह े िनणर्यही आई–वडील िकंवा भाऊ घते 
अस यामळेु मलुगी ते चपुचाप सहन करते; वतः या आयु यातील मह वाच े िनणर्य 
घे याचाही ितला अिधकार नसतो. कारण िपढ्यानिपढ्या असचे होत अस याच ेती 
पाहत आलेली असते. कुटंुबा या चौकटीत िमळणार्या सरुिक्षततेची िकंमत हणनू 
ितला वतः या वातं याची आहुती द्यावी लागते. सामािजक मा यतां या िवरोधात 
जाऊन एखाद्या मलुीने परजातीत या ित या आवडी या मलुाबरोबर लग्न केले तर 
ितच े कुटंुबीयच ितला िनदर्यपण ेठार मारतात आिण पणूर् समाज आिण पचंायत या 
कुटंुबा या पािठशी उभी राहते. अशा प्रकार या कू्रर गु हगेारांना पाठीशी घालणारी 
समाजाची ही मकूसमंती िदसते ते हा अस े वाटते की कुटंुबा या ा अिधकारांना 
अबािधत ठेव याचा प्र  आला तर प्रसगंी समाज कुठ याच कायद्याची पवार् करणार 
नाही. 

पण कुटंुबा या ा िवद्यमान व पाला मा यता द्यायची का? ाला आदशर् 
कुटंुब हणायच ेका? अशा कुटंुबाला मा यता दणे े हणजे ात अगंभतू असले या 
िवषमतेच ेआिण िनरंकुश स ेच ेसमथर्न करण ेहोईल. इितहास सांगतो की कुटंुबसं था 
नेहमीच अशी न हती. प्राचीन मानवी समाजात, आधिुनक समाज यव था अि त वात 
ये यापवूीर् हजारो वषेर् समाज समतावादी होता, ि या कुटंुबप्रमखु हो या आिण 
समदुाया या आिथर्क आिण सामािजक जीवनात यांनी मह वाची भिूमका बजावली 
आह.े जसजशी सपं ी आिण स ा पु षां या हातात किद्रत होत गेली, तसतशा ि या 
सवर् सामािजक अिधकारांपासनू विंचत होऊन घराम ये कैद के या गे या. अशाप्रकारे 
कुटंुबाअतंगर्त िपतसृ चेा उदय झाला यात ि या गलुामा या भिूमकेत गे या. (ह े
सकं्रमण कस ेझाले ह ेसांगायच ेतर िवषयांतर होईल.) 
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कुटंुब: समाजाचा एक मह वाचा घटक 

आज आपण हुकूमशाही पद्धतीने शासन करणार्या राजे आिण सामतंां या 
सरंजामशाही समाजात राहत नाही. आपण प्रगत लोकशाही रा ट्राम ये राहतो, िजथे 
शासक िनयिमतपण े िनवडणकुांद्वारे िनवडून िदले जातात आिण समाज राजा या 
लहरीवर नाही तर लोकशाही पद्धतीने िनवडून िदले या सं थेने िलिहले या 
रा यघटनेनसुार चालतो. भारतीय सिंवधान ी–पु षांना समान अिधकार दतेे. पण डॉ. 
आबेंडकरांनी खपू आधीच सांिगतले होते की फक्त कायद ेबनवनू समानता येत नाही 
तर याची सामा य लोकांम ये वीकृती पािहजे. 

भारतात कुटंुबाची पवूीर्ची सरंजामी रचना आजही तशीच आह.े कुटंुबा या ा 
चौकटीतनू ीची मकु्ती झालीच पािहज,े आिण या जागी एकमकेांब ल आदर, 
समानता आिण खरे पे्रम यावर आधािरत न या पात कुटुबांची मू ये थापन करणे 
आव यक आह.े जर िववाह दोन जीवांच े मीलन असले आिण जर पे्रम दोन 
माणसांमधील पर पर स मान आिण िव ासावर आधािरत घिन  नाते आह ेतर यात 
िवषमतेला आिण िनरंकुशतेला थान आह ेकुठे? 

ी–पु षांम ये पणूर्पण ेसमानता, दोन माणसांम ये पर पर स मान, पे्रम आिण 
िव ासावर आधािरत कुटंुबाम येच एक चांगला नागिरक ज माला येऊ शकतो. 
पिरवार मलुीची िकंवा मलुाची पिहली शाळा आह.े शाळेत जा यापवूीर् मलुे आप या 
आई–विडल व नातेवाईकांकडून बर्या–वाईट गो ी िशकत असतात. या मलुा या 
घरातील वातावरण, आई–विडलांचा आिथर्क, सामािजक आिण सां कृितक तर, 
यांची मलुांना वाढव याची पद्धत, लहानपणी मलुाला िमळालेले सं कार यावर मलू 
मोठे होऊन कस ेनागिरक बनले ह ेअवलंबनू असते. मलुाला/मलुीला समानता, याय, 
ईमानदारी, महेनत, वािभमान, तकर् शीलता, परोपकार आिण मानवपे्रम यांच ेआदशर् 
िशकवणार्या, यांना आ मिव ास दऊेन नेतृ व गणुांनी सपं न करणार्या, यांना 
वतंत्र िवचारांच ेनागिरक बन यासाठी प्रो सािहत करणार्या कुटंुबालाच आदशर् कुटंुब 
हणता येईल. परंत ुएका गलुाम आिण अिशिक्षत आईकडून याची अपके्षा करता येईल 
का? आिण िनरंकुश स ा गाजवणारा एक अहकंारी बाप तरी ह ेक  शकतो का? 
िनि तच नाही! या घरात असमानता आिण पु षी स ा ही प्रित ेची गो  मानली 
जात असले, या घरात आई गलुाम असले, अधं द्धा आिण ढी–परंपरा मानत 
असले, प्र येक गो ीत आप या पतीवर अवलंबनू राहत असले, िजला वतःचा 
आ मिव ास आिण वािभमानाची जाण नसले, रोज नवर्याकडून अपमािनत होत 
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असले आिण बाप अहकंाराची साक्षात मतूीर् असले, या घरात समानता आिण 
तकार्ला काही थारा नसले, आिण िनमटूपण ेआदशेांच ेपालन केले जात असले—अशा 
कुटंुबात समानता, वािभमान, याय आिण तकर् शदु्ध िवचारांच ेसं कार कस े िनमार्ण 
होतील? केवळ एक सिुशिक्षत, वतंत्र, आ मिव ासपणूर्, ससुं कृत आिण वतःचे 
यिक्त व असलेली आईच मलुीला/मलुाला चांग या प्रकारच ेसगंोपन दऊे शकते. एक 
सखुी आिण या य समाज ते हाच बनेल जे हा या समाजातील अधीर् लोकसखं्या 
हणजेच ि या वतंत्र होतील. 

धादांत खोटेपणा 

परंत ु ददुैर्वाने आप या समाजात बहुसखं्य लोक परंपरे या नावाखाली जु या 
समजतुी आिण मू ये, यांना िचकटून राहून िवषमता आिण पु षस ाक यव थेचा 
फायदा घऊे पाहत आहते. अथार्तच यांना जु या कुटंुब यव थेची जागा नवीन 
कुटंुब यव थेने घतेलेली चालणार नाही. कोण याही प्रकारचा बदल यांना नको आह.े 
ी वातं या या नावाने आरडाओरड करणारे हचे लोक, ि यांनी कामासाठी 

घराबाहरे पड यात आप या प्रित ेचा कमीपणा समजतात. ते ि यांना कुटंुबाची 
सपं ी, घरात सजवनू ठेव याची व त,ू घरा याचा वशं ज माला घालणारे मशीन आिण 
केवळ पु षां या उपभोगासाठी असलेले एक शरीर ापलीकडे काहीही समजत 
नाहीत. 

अशा लोकांना काळ बदलत अस याची आिण आज या लोकशाही 
समाजाम ये अमयार्द पु षीस ा आिण िवषमतेवर आधािरत नाती फार िदवस िटकू 
शकत नाहीत याची जाणीवच नाहीये. भारतातही पु षस िेव द्ध ि यानी बंड सु  केले 
आह ेआिण आप या वातं याची लढाई सु  केली आह.े ि यांनी जे हा समानतेची 
आिण समान हक्कांची लढाई सु  केली ते हा ाच समाजधरुीणांनी कुटंुबसं था 
धोक्यात आ याची, समाजाचा अधःपात होत अस याची आरडाओरड क न 
ि यां या आदंोलनाला बदनाम करायला सु वात केली. वा तिवक ह ेधादांत खोटे 
आह!े यां या मखु्य आरोपांच ेपिरक्षण क या. 

पिहला, ि या यांच ेहक्क जे हा प्र थािपत क  लागतात, ते हा यामळेु कुटंुब 
िव कळीत हो या या घटना फारच कमी आहते. याउलट ीला वतः या 
अि त वाची जाणीव होऊ लागताच, कुटंुबात सु वातीला जरी ताण िनमार्ण झाल,े तरी 
प्र यक्षात कुटंुबातील नाती—पती–प नी, वडील–मलुगी—लोकशाही पद्धतीन ेिनमार्ण 
झा यामळेु हळूहळू जा त ढ होत जातात. 
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दसुरा, जरा खोलात जाऊन पािहले तर लक्षात येते की, जे लोक ि यां या वतंत्र 
हो या या इ छेला कुटंुब तोड यासाठी दोषी मानतात ते लोक ा स याचा वीकार 
करायला तयार नाहीत की बहुतांशी वळेा कुटंुब तोडणारे पु षच असतात. मलुगा 
ज माला नाही घातला तर ीचा अपमान करण ेआिण ितला सोडून दसुरी बायको 
करण—े ाला घर मोडण ेमानले जात नाही; वांझ िकंवा मलुी ज माला घालणार्या 
बायकोला टाकून दसुरी बायको घरात आणण—े ाला कुटंुब मोडण ेमानले जात नाही; 
नशाबाज, आप या जबाबदार्यांपासनू पळून जाऊन यसनां या आहारी जाणार्या, 
एवढेच नाही तर, दसुरी बाई (रखले) ठेवणे— ाला कुटंुब मोडण ेमानले जात नाही; 
आिण वतः या मलुांकडे न पाहणार्या दा ड्या नवर्या या अ याचारांना मकुाट्याने 
सहन कर याचा उपदशे बायकोला िदला जातो— ाला कुटंुब मोडण े मानले जात 
नाही. ह ेसवर् सहन क न ीन ेते मोडकळीस आलेले कुटंुब सावरावे आिण नवरा 
कधीतरी सधुारेल अशा वड्ेया आशवेर जगत राहाव,े असा स ला िनलर् जपण ेसमाज 
दते असतो. ीने वतः या पायांवर उभ े राह याचा आिण आिथर्क ्या वतंत्र 
हो याचा िवचार केला तर लगेच यां या कुटंुब यव थे या सरुक्षेला धक्का लागतो. 

‘सवत’ िकंवा ‘रखले’ ाला पु षांसाठी समानाथीर् असललेे श द आप या 
श दकोशातच नाहीत; कारण असले िनंद्य प्रकार आप या समाजात पु षच वषार्नवुषेर् 
करत आलेले आहते, आिण आजही सरार्स करत आहते. ि यांना जे हा समाजात 
समान अिधकार िमळतील आिण या आिथर्क ्या वावलंबी होतील ते हा 
समाजाम ये अराजकता माजणार नाही िकंवा कुटंुब मोडणार नाही; उलट, पु षां या 
वरैाचाराला आळा बसले. पु षाला आप या प नीशी एकिन  राहायला लागेल 
कारण आता जर तो एकिन  रािहला नाही, तर आिथर्क ्या वावलंबी अस यामळेु 
ित याम ये याला सोड याची क्षमता व आ मिव ास असले. पती–प नीमधील नाते 
आता पर पर पे्रम, आदर आिण िव ासावर आधािरत असले. आिण हळूहळू ‘सवत’ 
िकंवा ‘रखले’ अस ेश दच समाजातनू नामशषे होतील. 

नोकरी करणार्या, वतंत्र ि या घरकामात िकंवा मलुां या पालनपोषणात लक्ष 
घालणार नाहीत, ही भीतीसदु्धा िनराधार आह.े प्र यक्षात पिरि थती ा या अगदी 
उलट आह.े आपण प्र यक्षात काय पाहतो? आजची एखादी िवद्यािथर्नी असो िकंवा 
नोकरी करणारी ी असो, आपले िशक्षण िकंवा नोकरी यितिरक्त घरातील सगळी 
काम,े मलुां या जबाबदार्या सक्षमपण े पलेताना िदसते. पण तेच घरात जर एखादा 
बेरोजगार पु ष असले, तर तो मात्र घरकामाम ये काहीच मदत करीत नाही. जे 
थोडेफार पु ष घरकामात मदत करतात, यांची ‘बायको या ताटाखालच ेमांजर’ अशा 
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श दात टर उडवली जाते. 
थोडक्यात काय, ि यांच े वातं य िकंवा वावलंबन यािवषयी घते या जाणार्या 

शकंा िनराधार असनू या पु षप्रधान मनोधारणतेनू िनमार्ण झाले या आहते आिण 
जीवना या वा तवाशी पणूर्तः िवसगंत आहते. 

ि यां या वातं या या प्र ावर समाजाने एका सतंिुलत ीकोनातनू िवचार 
केला पािहजे. आप याला जर अस ेवाटत असले की, आप या दशेाच ेभावी नागिरक 
वावलंबी, वािभमानी आिण समानतेच ेसं कार घऊेन मोठे हावते; हजारो वषा या 
अधं द्धा, कालबा  मू ये आिण बरुसटले या िवचारांतनू बाहरे पडून आपला दशे 
िवकिसत आिण सक्षम बनावा, तर िनि तच ि यांना वतंत्र, वावलंबी आिण सबल 
बनवनू आप याला आप या कुटंुब यव थेत मोठ्या प्रमाणात सधुारणा करावी लागेल. 
यासाठी प्र येक सामािजक ट यावर ि यांचा सहभाग वाढवावा लागले, ि यांना 
सिुशिक्षत बनवाव े लागेल, वतः या पायांवर उभ े राहून आिथर्क वावलंबन 
िमळव यासाठी ि यांना पे्रिरत कराव ेलागेल, यांना िशक्षण व रोजगारा या पयार्  
सधंी उपल ध क न द्या या लागतील. स या ि यांवर असलेली घरकाम आिण 
मलुां या सगंोपनाची जबाबदारी िवभागली जाऊ शकते. पु षांना या कामात 
समप्रमाणात जबाबदारी उचल यासाठी पे्रिरत करावे लागेल. याचबरोबर मलुांसाठी 
पाळणाघरे, अगंणवाड्या, खळेा या मा यमातनू िशक्षण दणेार्या शाळा, वसितगहृ े
आिण कोव या वयातील अभर्कांसाठी ि यां या कामा या जागी पाळणाघरे (जेथे 
अभर्कां या गरजेनसुार माता यांची काळजी घऊे शकतील व दधू पाज ूशकतील), 
व छ व व त सामािजक वयंपाकगहृ े अशा यव था िनमार्ण क न ि यांवर 
पडणार्या दहुरेी जबाबदार्यांमधनू समाजच यांचा भार हलका क  शकतो. अशा 
प्रकारे जर सपंणूर् समाज ि यांच े वातं य, वावलंबन यांसाठी जाग क झाला तरच 
वा तवात ि यांना वातं य िमळू शकते. 

* * * 
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ी ज माला यते नाही, घडिवली जात े

एखादी छोटीशी सुदंर गटुगटुीत मलुगी, ित या अ लड हस या–खळे याने 
सग यांच ेमन आकषूर्न घतेे, सपंणूर् घराला मोहात टाकते. पण ती जसजशी मोठी होते, 
तसतस े ितच ेनाचण–ेबागडण ेहळूहळू सकंोचाम ये का बदलते? लहानपणी घराम ये 
मकु्त हिरणीसारखी बागडणारी हीच मलुगी मोठी होताच लाजनू, सकंोचाने, िबचकत 
पावले का टाकू लागत?े बालपणातील ती ज मजात उ मकु्त मलुगी मोठी होत असताना 
अनैसिगर्क, बजुरी आिण घाबरट यिक्तम वात का बदलत?े 

सपु्रिसद्ध फ्रच लेिखका आिण त ववे या िसमोन द बोऊवा यांनी िलिहले आह:े 

ी ज माला येत नाही, तर ती घडिवली जाते. 

ह ेअगदी खरे आह.े आपली सपंणूर् समाज यव था ितला बदलवनू टाक यास 
कारणीभतू आह.े 

आप याला माहीत आह े की, ज माला येणारे कोणतेही मलू—मलुगी असो 
िकंवा मलुगा—केवळ एक बालक असते. लिगक अवयवां यितिरक्त यां यात काहीच 
फरक नसतो. यां या बालसलुभ िक्रया—रडण,े खाण–ेिपण—ेयात काहीच फरक 
नसतो. लहान मलुांमधील लिगक फरक हा नैसिगर्क असतो. ाच नैसिगर्क िभ नतेमळेु 
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ी–पु ष पर परांना परूक असतात. ते जर एकमकेांना परूक असतील तर हीच लिगक 
िभ नता या दोघांमधील भदेभावाला कारणीभतू कशी ठरते? आिण ा भदेभावाची 
बळी ीच कशी होते? समाजाम ये ीला दु यम थान का िदले जात?े खरेतर 
नैसिगर्क िभ नतेमळेु नाही तर सामािजक आिण मनोधारणतेील पवूर्ग्रहांमळेु मलुगा 
आिण मलुगी हा भदेभाव क न मलुीला तु छ लेखले जाते. 

मलू ज माला आ याबरोबर या यावर कुटंुबाचा आिण समाजाचा प्रभाव 
पडायला सु वात होते. मलुीला ित या ीपणाची आिण दु यम वाची जाणीव क न 
द्यायला सु वात होते, तर मलुाला या या पु ष वाची आिण तो े  अस याची 
जाणीव क न द्यायला सु वात होते. बहुतांश घरांमधनू खाण-ेिपण,े कपडे-ल ,े 
िशक्षण, इ यादींबाबत मलुांना प्राधा य िदले जाते. हा भदेभाव आप या समाजात 
इतका िभनलेला आह ेकी, आप याला याम ये काहीच गैर वाटत नाही िकंवा आपण 
याब ल कधी बोलतही नाही. मलुीला मात्र ित यािवषयी या भदेभावाब ल जाणीव 
असते, आिण यामळेु ितच े यिक्तम व बजुरे आिण कमकुवत बनत जाते. 

ज मापासनूच मलुगा आिण मलुगी यां यामधील पालनपोषणा या पद्धतीम ये 
फरक िदसायला लागतो. मलुाला खळे यासाठी कार, बंदकू, िवमान, सायकल, घोडा 
अशी खळेणी िमळतात, तर मलुीला ीसलुभ बाहुली, भातकुली अशी घरकामाशी 
िनगडीत असललेी खळेणी िदली जातात. यािशवाय मलुीला सतत घरकामाम ये रस 
घे यासाठी प्रो सािहत केले जात,े आिण मलुाला घराबाहरेील उपक्रमांम ये भाग 
घे यास प्रो साहन िदले जाते. मलुे जा याच मोठ्यांच ेअनकुरण करत असतात. मलुीला 
ितची आई सकाळपासनू रात्रीपयत घरकामा या घा याला जुंपलेली िदसते. ती ित या 
आईच े अनकुरण कर यास साहिजकपण े प्रवृ  होते. मलुगा मात्र ि यां या या 
िव ापासनू चटकन दरू होताना िदसतो; याला सतत जाणीव क न िदली जाते की, 
‘तो मलुगा आह े हणनू मलुींपके्षा े  आह.े’ कुटंुबातील अशा भदेभावामळेु 
लहानपणापासनूच मलुींच ेवचैािरक जग सकुंिचत होऊन घरकाम आिण वयंपाकापरुते 
मयार्िदत होत जाते. अशा प्रकारे मलुीची हळूहळू ी ‘घडत’ जाते. 

िकशोराव थेत, वय वषेर् आठ ते अठरा, मलुां या शरीरात होणारे बदल नैसिगर्क 
असतात; होम समळेु तसे बदल होण े वाभािवकच असते. मलुा या शरीरातील बदल 
कुटंुबाला अिभमाना पद वाटतात, तर मलुी या शरीरातील बदल मात्र कुटंुबासाठी 
िचतंेचा िवषय बनतात. अचानक ित यावर अगिणत बंधने लादली जातात. प्र येक 
बाबतीत होणारी अडवणकू आिण स ले ितला ग धळात टाकतात; ितचा धीर खचतो. 
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याच वळेी, आता ित या शरीराकडे पाहणार्या लोकां या िविचत्र नजरांमळेु ती 
भयभीत होते. पिरणामी मलुगी बजुरी, िभत्री, कमालीची सहनशील आिण सकंोची 
वभावाची बनत जाते आिण वतःचा आ मिव ास गमावनू बसते. 

याउलट, आई–वडील आिण कुटंुबातील सवर्जण मलुा या उ वल भिव याची 
अनेक व ने रंगव ू लागतात. आप या ऐपतीनसुार मलुाला जा तीतजा त चांगले 
िशक्षण दे याचा प्रय न केला जातो. मलुाने आयु यात प्रगती करावी यासाठी पडेल ती 
मदत करायची कुटंुबाची तयारी असते. या या जीवनात याला जे बनायच ेआह े
यासाठी वातं य िमळते. पण मलुी या आयु याच ेल य मात्र ित या ज मापासनूच 
ठरलेले असते. लग्न क न मलुीला नवर्या या घरी जायच े आह,े याचे घर-दार 
सांभाळायच े आह,े मलुांना ज म दऊेन यांच े सगंोपन करायच े आह—ेही गो  
समाजात पवूार्पार पक्की जलेली आह.े मोठी झा यावर ती एक यश वी गिृहणी, 
आदशर् प नी, सनू, आिण आई बनावी हचे ल य समोर ठेऊन मलुीला िशक्षण िदले 
जाते. मलुी या आई–विडलांनी ितला िकतीही िशकिवले तरी ित यापके्षा जा त 
िशकले या आिण जा त कमावणार्या नवर्याबरोबर ितच े लग्न हाव े हाच उ शे 
डो यासमोर असतो. 

मलुीला ित या आयु यात काय बनायची इ छा आह?े ितला कोण या िवषयात 
ची आह?े ितला कोण या िवषयाच े िशक्षण घ्यायच ेआह?े ितला नोकरी करायची 
आह ेका? ितला लग्न के हा आिण कोणाशी करायच ेआह?े ितला मलुे के हा आिण 
िकती हवी आहते? अस ेित या आयु याशी िनगडीत असलेल ेिनणर्य घे याचा ितला 
अिधकार नसतो. एवढेच काय, ितने घराबाहरे कधी आिण कोठे जाव े ासारखा अगदी 
साधा िनणर्य घे याचासदु्धा ितला अिधकार नसतो. समाजाने ि यांसाठी घालनू 
िदले या चौकटीत ित या यिक्तम वात असले या सु  गणुांना वाव दे याचा काही 
प्र च येत नाही. अशा िनयंित्रत वातावरणात मलुीच ेएक ढ ब,ू सकुंिचत, परावलंबी, 
अतंमुर्ख, आ मिव ास नसलेले आिण मानिसक ्या अपगं यिक्तम वच बनवले 
जाऊ शकते. पण आपला समाज ितला असचे घडव ूइि छतो. 

पवूार्पार चालत आले या ढी आिण परंपरा आई या मानिसकतेत इतक्या घट्ट 
तले या असतात की, वतः या पिरि थतीत दःुखी असनूही ती आप या मलुीला 
अशाच पद्धतीन ेमोठे कर या या प्रय नात असते की, समाज ितला एक पिरपणूर् ी 
हणनू वीकारेल. आजबूाजलूा सवर्त्र हचे िचत्र िदसत अस यामळेु, ापके्षा वगेळा 
िवचार ती क च शकत नाही. ितला माहीत असले या सवर् ि या यां या मलुींना 
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अशाच पद्धतीने वाढवत असतात. वयंपाक, िशवणकाम, िवणकाम ासारख्या 
घरकामां यितिरक्त ितला िवनयशील आिण सहनशील बन यास िशकवले जाते. ितला 
नेहमी हीच िशकवण िदली जाते की ितला आप या नवर्याच ेआिण सासर यांच ेमन 
िजंकून घे यासाठी यांची सेवा केली पािहजे. यासाठी ितला िकतीही क  झाल ेतरी 
चालतील. नवर्यानी आिण सासर यांनी िकतीही त्रास िदला, िकतीही छळले तरी ितने 
मात्र यां यावर पे्रमच करत राहायला हव े मग भले ितला सवर् व पणाला लावावे 
लागले तरी चालेल. या गो ींमळेु ितची तकर् सगंत िवचार कर याची शक्ती सपंनू जात,े 
आ मिव ास न  होतो. आिण हळूहळू ती एक पाळीव प्राणी बनते. 

मगु्ध व अ लड बािलकेची एक ी हणनू घडवणकू होताना ित या अगिणत 
आकांक्षांचा चरुाडा होतो. ित या व नांना ितलांजली िदली जाते. जनुाट चालीिरती, 
अधं द्धा व ढींना ध न राहणार्या मलुीच ेसमाजाम ये कौतकु होते आिण ितला 
आदशर् गिृहणीचा मान िमळतो. याउलट परंपरे या नावाखाली अशा बरुसटले या 
समजतुींना मकुाट्याने ध न न राहता, ितने वतंत्र िवचाराने काही कर याचा प्रय न 
केला तर समाज ितची नाचक्की क न ितला अपमािनत करतो, ितचा िवद्रोह कु्ररपणे 
मोडून काढला जातो. अशा प्रकारे सवर् बाजूंनी गळचपेी झा यावर हताश होऊन जनुाट 
चालीरीती, अधं द्धा व ढींना िनमटूपण े िचकटून राहणार्या ीम ये ितच े पांतर 
होते. 

अनेक सशंोधन े व अ यासातनू ही गो  िसद्ध झाली आह े की, समाजाम ये 
ि यांच ेदु यम थान पवूीर्पासनू न हते. मानवी समाजा या िवकासातील सु वाती या 
काळात आिण माणसू जे हापासनू पृ वीवर आह े या या ९०% पके्षा जा त वेळ 
समाजात ीच ेवचर् व होते िकंवा मातपृ्रधान समाज यव था होती (पण मातसृ ाक 
हणजे िपतसृ ाक या उलट अथर् न ह)े. ी कुटंुबप्रमखु अस.े ी–पु षांम ये 
कोणताही भदेभाव न हता. दोघांचाही घरकामांम ये आिण बाहरेील कामांम ये 
सहभाग असायचा. नंतर या काळात सपं ी या मालकीचा प्र  उपि थत झा यानंतर 
ीला सामािजक कामातनू काढून घरातील कामांम ये अडकवले गेले. पु ष प्राधा याने 

बाहरेील काम ेक  लागले आिण ीला घराबाहरेील कामांमधनू काढून घरकामांम ये 
अडकवले गेले. ी घरात िदवसरात्र काम करायची पण ती कुठ याही प्रकारचे 
उ पादन करत न हती की यामळेु सपं ी िनमार्ण होईल. हणनू हळूहळू ित या कामाच े
मह व कमी होत गेले. उलट उ पादनाच ेकोणतही काम करत नसतानाही ितच ेखाण-े
िपण,े राहण,े ितचा सभंाळ क न पु ष ित यावर उपकारच करत आह ेअशी भावना 
िनमार्ण केली गलेी. 
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ीने ा असमान पिरि थतीब ल कोणताही जाब िवचा  नये हणनू ढी-
परंपरा, िरती-िरवाज तयार कर यात आल,े या या समथर्नाथर् सािह याची िनिमर्ती 
कर यात आली. ीचा दु यम दजार् हा ित यावर अ याय नसनू ित या पवूर् ज मी या 
कमाच ेफळ आह,े अस ेधमार् या आधारे ित यावर िबंबिव यात आले. फक्त वतः या 
पिरि थतीचा िवचार न करता ितने इतरांसाठी आपले जीवन समिपर्त कराव े ासाठी 
आदशर् ीला ममताळू, यागाची आिण सहनशीलतेची मतूीर्, पित ता अशा 
िवशषेणांनी पिरभािषत केले गलेे. ा ी िवरोधी परंपरा हळूहळू समाजात इतक्या 
ज या आिण इतक्या सहज वीकार या गे या की यात काही चकुीच ेआह ेअसे 
आजही कोणाला वाटत नाही आिण हणनूच या मू य यव थेला आिण या परंपरांना 
फारसा िवरोधच उरला नाही. 

या सग यामळेु ीला माणसू बन याऐवजी ‘ ी’ बनायला भाग पाडले, जी 
शारीिरक, मानिसक, सामािजक आिण आिथर्क पातळीवर पणूर्पण ेपु षावर अवलंबनू 
राहील. शोकांितका ही आह ेकी ा प्रिक्रयेत पु षही माणसू बन ूशकला नाही तर फक्त 
एक पु ष बननू रािहला. 

ते हापासनू आतापयत काळ बदलला, समाजही अिवरतपण े बदलत रािहला, 
पण ि यांब ल या भदेभावा या ीकोनात कोणताही बदल झाला नाही. आज मलुी 
घरा या चार िभतंींना ओलांडून बाहरे पड या आहते. िशकून सव न वतः या 
पायावर उ याही राहत आहते—जे बेड्या तोड यासाठीच े पिहले पाऊल आह.े या 
पु षांपके्षा कोठेही कमी नाहीत ह े यांनी िसद्ध केले आह.े उदा. एस.एस.सी आिण 
बोडार् या परीक्षांम ये मलुी मलुांइतक्याच, िकंबहुना यां यापके्षा जा त, गणुव े या 
िदसतात. घराबाहरे पडून अनेक ि या नोकर्या करत आहते. अनेक ि यांनी 
यवसायाम येही उ म यश िमळिवले आह.े अस ेअसनूही समाज आिण कुटंुबाम ये 
अजनूही ीच े थान दु यमच आह.े ी–पु ष समानता प्र थािपत कर याच े येय 
अद्याप बरेच दरू आह.े 

समाजात ीला समान थान िमळण ेही सोपी गो  नाही; यासाठी ितला सतत 
आिण मोठा सघंषर् करावा लागणार आह.े ि यांना यां या वातं याची लढाई वतःच 
लढायला लागणार आह.े दसुरा कोणीतरी येऊन ितला मकु्त नाही करणार. या 
लढ्याम ये यश िमळिव याकरता, मलुींना वतः या पिरि थतीचा तकर् शदु्ध व सखोल 
िवचार करायला लागेल. एका मलुीची ीऐवजी माणसू बन याची ि थती ते हाच येऊ 
शकते जे हा ती वतः या अि मते या बाबतीत सजग असले आिण आप या दु यम 
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मानिसकतेला पु ी दणेार्या अधंिव ास, जनुाट ढी-परंपरा आिण वतःचा यनूगंड 
तोडून समाजापढेु ठामपण ेउभी राहील, ते हाच ितला या लढ्याम ये यश िमळेल. 

ी–पु ष समानतेसाठीचा सघंषर् हा अिनवायर्पण े या य आिण समतापणूर् 
समाजासाठीचा सघंषर् असले; जे हा खर्या अथार्ने या य आिण समानतेवर आधािरत 
आदशर् समाज िनमार्ण होईल ते हाच ि यां या समानतेचा पाया घातला जाईल. 
ि यांना सिक्रयपण े ा सघंषार्त सहभागी हायला लागेल. दसुर्या बाजनूे पाहायचे 
झाले तर यायासाठी केले या कोण याही लढ्यांम ये यात समाजातील अधीर् 
लोकसखं्या सामील नाही तो लढा अधार्च राहील. 

यासाठी एका अशा समाजाची थापना हायला हवी की यात ि यां या 
घरकामाला मह व िदले जाईल, घरकामासारख्या ‘अनु पादक’ कामाला बाहरे या 
‘उ पादक’ कामाचा दजार् िमळेल, मलुे ज माला घाल या या ित या नसैिगर्क 
िवशषेतेला समाजात उ पादनाच ेएक अिनवायर् काम हणनू स मान व मा यता िमळेल. 
असा समाज िनमार्ण हो यासाठी लांब आिण प्रदीघर् सघंषार्ची गरज आह े यामळेु 
प्र येक यक्तीम ये ही मू य यव था जवली जाईल. ते हा समाजात कुठलाच भदेभाव 
राहणार नाही. ते हाच ी केवळ ी राहाणार नाही आिण पु ष केवळ पु ष राहाणार 
नाही. ते दोघहेी खर्या अथार्ने ‘माणसू’ बनतील आिण समाजाला उ नती या 
िशखरावर नेऊन पोचवतील. 

* * * 
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३ 

स दयर् पधाचा बाजार 

गे या काही वषाषपासनू कधी जाग क अस यामळेु िकंवा कधी पिरि थतीमळेु 
ि या घराबाहरे पडायला लाग या आहते. नोकर्यां या शोधात आहते. स या दशेात 
ददुैर्वाने परेुस े रोजगार उपल ध नाहीत. दशेाची स याची आिथर्क तथा सामािजक 
यव था ि यांना ना धड िशक्षण दऊे शकत, ना रोजगार, ना सरुिक्षत घरे, ना अ य 
काही सिुवधा. ा पिरि थतीचा फायदा घऊेन मोठमोठ्या नफेखोर कंप या ि यांना 
व तात काम करायला भाग पाडतात एवढेच नाही तर यांच ेवगेवगे या पद्धतींनी 
शोषण करतात. ातलीच एक पद्धत आह ेआपले उ पादन िवक यासाठी ि यां या 
चहेरे्याचा आिण शरीराचा वापर. मिहलाही कंप यांना यां या उ पादनां या 
जािहरातींसाठी आप या शरीराचा वापर क न दे यास तयार आहते कारण आज 
‘मॉडेिलंग’ हा अितशय आकषर्क यवसाय झाला आह.े या नफेखोर कंप यांनी 
‘मॉडेिलंग’ आिण ‘स दयर् पधार्’ या भोवती एक आकषर्क वलय तयार केले आह.े 
आिण अनेक त ण मलुी ा ग्लमॅर आिण चकचकीतपणाकडे आकिषर्त होत आहते. 

अ यंत ढीिप्रय आिण परुाणमतवादी भारतीय समाजाम ये मॉडेिलंगसारख्या 
कामाला अचानक मानाच े थान कस ेकाय िमळू लागल?े 

वा तिवक हा बदल गे या तीन दशकांपासनू िदस ू लागला. याची सु वात 
१९९० या दशकात झाली, जे हा अचानक जागितक स दयर् पधाम ये भारतीय 
मलुींनी ‘जगत-सुदंरी,’ ‘िव -सुदंरी’ या पधार् िजंक या. अथार्तच, भारतीय मलुी 
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अचानक सुदंर होऊ लाग या अस े तर नाही झाले. तर मग १९९० या दशकात 
स दयर् पधाम ये भारतीय सुदंर्या आतंररा ट्रीय स दयर्वती हणनू िजंकून कशा आ या? 

स दयर् पधार् आिण बहुरा ट्रीय कंप या 

गे या काही वषाम ये िनवडून आले यांपकैी अनेक सुदंर्या भारतातील आहते, 
ह ेकाही सहज घडलेले नाही. पा ा य दशेांतील मोठमोठ्या बहुरा ट्रीय कंप यां या 
बाजारिवषयक धोरणाची (माकेर् िटंग टॅ्रटेजी) ती एक िवचारपवूर्क खळेलेली चाल 
आह.े नफा आिण फक्त नफा कमावण,े आिण तोच नफा पु हा यवसायात गुंतवनू 
अजनू प्रचडं नफा कमावण ेह ेएकमवे येय ा बहुरा ट्रीय कंप यांच ेअसते. पण हा 
प्रचडं नफा कमाव यासाठी यांनी उ पादन केले या व त ू िवक या जा याची गरज 
असते. बहुरा ट्रीय कंप या ा बेफाट उ पादन क्षमता असले या महाकाय कंप या 
आहते. नफा, आणखीन नफा ह े चक्र अितउ पादना या अव थेला येऊन ठेपते. 
िवकिसत दशेातील बाजार यां या उ पादनाने पणूर् भर यामळेु ते ितसर्या जगातील 
आिशया, अिफ्रका आिण दिक्षण अमिेरकेतील दशेांकडे वळले. िवकिसत दशेातील 
व त ू व भांडवलासाठी अिवकिसत दशेांचा बाजार उपल ध क न दे यास भाग 
पाड यात ते यश वी झाले. [ ालाच जागितकीकरण (ग्लोबलायझशेन) हटले जात.े] 
हणनूच गे या काही दशकांम ये बहुरा ट्रीय कंप या मोठ्या प्रमाणात ितसर्या 
जगातील दशेां या बाजारात प्रवशे क न आपला माल िवकून नफा कमावत आहते. 
तथापी ितसर्या जगातील या दशेांमध या प्रचडं गिरबीमळेु तेथील बाजार मयार्िदत 
आहते. लोकांनी आपला माल जा तीत जा त िवकत घ्यावा हणनू, बहुरा ट्रीय 
कंप या सवर् प्रकारची िवपणन तंत्रे (माकेर् िटंग टेिक्नक्स) व क्लृ या वापरतात. यांनी 
िवकिसत केलेले यश वी िवक्री तंत्र हणज े याच दशेातील एक शरीर ‘सुदंरी’ या 
पात िनवडायच.े मग मीिडया या मा यमातनू ा चहेरे्याला हणजेच शरीराला 

इतकी प्रिसद्धी द्यायची की ५ वषार्पासनू ते ९५ वषार्पयतची कुठलीही यक्ती यामळेु 
प्रभािवत झा यािशवाय राहणार नाही. आिण मग ते शरीर चहेर्यावर खोटे हा य 
आणनू जािहरातीं या होिडग्ज पासनू टी हीवरील जािहरातींपयत िजकडे ितकडे ा 
कंप यांच ेह ेनाही तर ते उ पादन िवकत घे यासाठी आग्रह करताना िदसतात. 

भारतातील स दयर् पधार् 

भारतातनू िमस व डर्, िमस यिुन हसर्, िमस आिशया–पिॅसिफक, इ यादींसारख्या 
जागितक स दयर् पधाम ये भाग घे यासाठी पाठव यात येणार्या पधर्कांची रा ट्रीय 
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स दयर् पधार् ‘फेिमना’ मािसका या वतीने चालवली जात.े १९९० या दशका या 
सु वातीला सिु मता सने (िमस यिुन हसर्, १९९४) आिण ऐ यार् राय (िमस व डर्, 
१९९४) या भारतीय सुदंरींनी जागितक िकताब िमळिव यानंतर या स दयर् पधार् फार 
लोकिप्रय झा या. १९९१ साली भारताने बहुरा ट्रीय कंप यांना दशेाची बाजारपठे मकु्त 
के यावर, चार वषार्त भारतात िवजे यांचा महापरूच सु  झाला, हा काही िन वळ 
योगायोग न हता. स दयर् उ पादने, कपडे, फॅशन उ पादने बनवणार्या बहुरा ट्रीय 
कंप या ा पधेर् या प्रायोजक असतात आिण यां या माला या िवक्रीकरता अशा 
स दयर् पधा या उपयकु्ततेची यांना पणूर् क पना आह.े सात वषाम ये सहा भारतीय 
सुदंरींनी जागितक स दयर् पधार् िजंक यामळेु आप या दशेात ा पधाची लोकिप्रयता 
आकाशाला जाऊन िभडली. 

‘फेिमना िमस इिंडया’ स दयर् पधार् दरवषीर् भरव या जातात. या स दयर् पधाम ये 
दशेातील कानाकोपर्यातनू आले या शकेडो त णीं या शरीराच ेमोजमाप केले जाते. 
या ितघींना िवजेते घोिषत केले जात,े या यितिरक्त िमस सुंदर कातडी, िमस सुदंर 
केस, िमस सुदंर ि मत, िमस उ साही, िमस जलपरी, इ. नावांखाली अनेक सुदंर व 
सडुौल शरीरांची िनवड केली जाते. स दयर् पधेर्ला बिुद्धचातयुार्ची िकनार लाव यासाठी 
शवेट या फेरीमधील सवर् सुदंरींना प्र  िवचारला जातो. काय दजार्च े प्र  िवचारले 
जातात यासाठी २०१४ या स दयर् पधेर्च े उदाहरणच पाहूया. अिंतम फेरीतील 
पधर्कांना हा प्र  िवचारला गेला की “ ा स दयर् पधेर्तनू तु ही काय घऊेन जाणार 
आहात?” याला िवजे या सुदंरीच ेउ र होत,े “सवर् पधर्कांकडून मी खपू िशकले.” 
दसुर्या क्रमांकावरील सुदंरीच े उ र होत,े “सवर् पधर्कांकडून मी खपू िशकले, 
िवशषेतः शांत आिण सयंमी राह यास िशकले.” ितसर्या क्रमांकावरील सुदंरीच ेउ र 
होत,े “सवर् पधर्कांकडून मी खपू िशकले, िवशषेतः साधपेणा.” वा, काय महान 
बिुद्धचातयुर्! सडुौल शरीरांच े नजरांनी आकंठ स दयर्पान करणार्या पे्रक्षकांनी या 
चतरु(?) उ रांवर अथार्तच टा यांचा कडकडाट केला. 

िवजयी दहे िनवडून झा यानतंर यां यावर बिक्षसांचा आिण पशैाचा पाऊस 
पडला. लगेचच, यांना जािहरातींसाठी फोटो प्रदशर्न करायला बहुरा ट्रीय कंप यांनी 
विरत आप या ता यात घतेल.े 

लोकिप्रयता, सपं ीचा पाऊस, बाजाराची टपकणारी लाळ . . . कोण या ीला 
वाटणार नाही की हा पाऊस ित या शरीरावर पडावा हणनू. ित या शरीरावर पडला 
तर तो दशेावर पण पडणार! सिु मता सने आिण ऐ यार् राय ा १९९४ या जागितक 
स दयर् पधेर्म ये िवजे या झा याबरोबर मा यमांनी जाहीर केल ेकी “ यांनी भारताची 
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मान गवार्ने उंच केली.” आज या बाजा  अथर् यव थेम ये दशेािभमानाची याख्या 
इतक्या िनकृ  दजार्ला नेऊन पोहोचिवली आह!े यात शरीराची काळजी घणे,े कमी 
खाण,े नाजकू कंबर ठेवण,े लांब सडक केळी या खांबासारख ेपाय ठेवणे, ३६–२४–
३६ ची िफगर राखण,े सतंिुलत हसण–ेबोलण,े आिण सग यात मह वाच े हणजे असे 
कपडे घालण े यातनू शरीर यवि थत िदसले ा सग याचा समावशे आह े . . . 
सगळं दशेासाठी! वा! गिरबीने ग्रासले या, बेरोजगारीने िपडले या दशेाला हचे तर 
पािहजे . . . एक सुदंर व सडुौल शरीर, िज या मधरु हा यामळेु भकेुकंगाल आिण 
कामधदंा नसले यांची दःुख ेक्षणभर का होईना िवसरली जातील. 

प्र येक ीम ये ितच े वतःचे एक अिद्वतीय स दयर् असते. आपण वगेवगे या 
प्रकार या स दयाची तलुना कशी क  शकू? एका कृ णविणर्य यवुती या स दयार्ची 
तलुना ेतविणर्य यवुती या स दयार्शी कशी होऊ शकेल? ड गरांवर रोज चढ-उतार 
करणार्या एका पहाडी काटक यवुती या स दयार्ची तलुना उंच व सु ढ पजंाबी 
यवुती या स दयार्शी कशी होऊ शकेल? िदवसभर शतेात काम करताना वतःची िनगा 
न राख ूशकले या यवुती या स दयार्ची तलुना हाता–केसांची उ म िनगा राखले या 
शहरी कॉलेज-कुमारी या स दयार्शी कशी क  शकू? सग याजणी आपाप या परीने 
सुदंर असतात. 

स दयर् पधार्: िवपयर् त िवकृती 

स दयर् पधार् ही भांडवलशाही समाजातील एक िवकृती आह.े भांडवली 
समाजाम ये पसैा, अिधक पसैा आिण आणखीन पसैा हचे मह वाच े सतू्र आह.े 
कुठ याही गो ीची उपयकु्तता आिथर्क मू यावरच ठरवली जात;े सवर् गो ी पशैातच 
पांतिरत के या जातात. मानवी मू ये, सहकार, एकमकेांची काळजी घणे,े येणार्या 

िपढ्यांसाठी पयार्वरणाच ेरक्षण करण,े मलुां या सगंोपनातनू मानवी मू यांची िशकवण 
दणे,े ज्ञानाचा समाजा या भ यासाठी वापर करण—ेअशा प्रकार या भावना आिण 
िचतंा भांडवलशाहीम ये िनरथर्क ठरतात. आिण हणनूच, भांडवली यव थेम ये 
व तूं या िवक्रीसाठी ीदहेाचा िवकृत वापर करण े ह े योग्यच मानले जाते. ा 
पा र्भमूीवर झगमगते भ य यासपीठ, जवळ जवळ पारदशर्क, कमीत कमी व े धारण 
क न कॅटवॉक करत येणार्या त णी आप या शरीर सौ वाच ेअिधक लोभस दशर्न 
दे यासाठी अलगद पावलांनी िगरक्या घते प्रदशर्न करताना झगमगीत पडद्यांवर 
िदसतात— ा वषीर् पधेर्मधनू कासर्, कपडे, स दयर् प्रसाधने, चड्ड्या-बॉड्या, 
चॉकलेट्स, इ. िवक यासाठी कोणते शरीर िनवडायच े ासाठी. ह ेपरेुस ेनाही हणनू 
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की काय, ाचा ‘लाइ ह टेिलका ट’ (थेट प्रक्षेपण) क न जगा या कानाकोपर्यात ते 
दाखवले जात.े स दयर् पधाच ेआयोजक यां या प्रसारणाच ेहक्क िवकून अमाप पसैा 
कमावतात आिण प्रसारमा यमहेी याच ेप्रसारण व जािहरातबाजी क न प्रचडं नफा 
िमळिवतात. हणनूच स दयर् पधार् स माननीय कायर्क्रम बनला आह.े आिण मॉडेिलंग 
एक प्रिति त यवसाय बनला आह.े या स दयर् पधाम ये कोट्यवधी डॉलसर्ची 
उलाढाल होत असते आिण हणनूच ि यां या मादक शरीरां या उ ान प्रदशर्नाभोवती 
डोळे िदपवनू टाकणारे ‘ग्लॅमर’ िनमार्ण केले आह.े 

अरे, आपण विरत िन कषार्वर तर पोहोचत नाही आहोत ना? ी दहेां या 
मोजमापा यितिरक्त िवजे या पधर्कांचा बिुद्धम चेासदु्धा कस लागतो ना? खोलात 
जाऊन पािह यावर लक्षात येईल की, स दयर् पधेर्च ेवा तिवक व प झाक यासाठी 
आयोजकांनी केलेली ती एक यकु्ती आह.े ह ेखरे आह ेकी शरीराची मोजमाप पणूर्पणे 
घऊेन झा यानंतर आिण शक्य असले या सवर् बाजूंनी या शरीराच े प्रदशर्न 
झा यानंतर शवेट या फेरीम ये पधर्कांना प्र ही िवचारले जातात. परंत ु ते प्र  
साचबेद्ध असतात. उदा. खर्या स दयार्चा अथर् काय? आिण याच ेठरलेले साचबेद्ध 
उ र येते—खर्या स दयार्चा अथर् मनाच ेस दयर्. कधीकधी समािजक ीकोनातनू प्र  
िवचारले जातात, जस—े“आप या दशेासाठी काय करणार?” पु हा याचहेी ठरािवक 
उ र िमळते—“अनाथ मलुे आिण वदृ्धांसाठी काहीतरी करणार.” आदशर् यक्तीब ल 
िवचार यावर सग यांच े िप्रय उ र असते—“मदर तेरेसा.” अनाथ मलु,े लाचार 
वदृ्ध . . . आिण मदर तेरेसा. जी यांचा अिधक चांगला आिण बाजा  वापर करेल ती 
अिंतम िवजेती. अथार्त शभंरएक पधर्कां या शरीर प्रदशर्नातनू िनवडले या ४/५ 
‘सुदंर’ शरीरांना बदु्धीम ा चाचणीचा हा खळे खळेायला दतेात. आ ही फक्त दहेाच े
प्रदशर्न करत नाही तर बिुद्धम ेच े. . . आिण सामािजक बांिधलकीचहेी प्रदशर्न करतो 
हचे यातनू दाखवायच ेअसते. 

१९९४ म ये िमस यिुन हसर् व िमस व डर् या स दयर् पधेर्म ये अनकु्रम ेसिु मता 
सने आिण ऐ यार् राय जे हा िनवडून आ या ते हा भारता या िव सुदंरींचा मोठा 
बोलबाला झाला. भपकेदार छायािचत्रे, सनसनाटी मथळे दऊेन प्रसारमा यमांनी 
यां या अभतूपवूर् यशाच ेकौतकु केले. यातनू ीच े ी व ‘सुदंरी’ बन यात आह े
असा भडीमार दशेभरात या त णींवर केला गेला. स दयर्वती बनण ेहचे यांच े येय 
बनले, दोघीही दशेभरात या लाखो त णींचा आदशर् बन या. स दयर् पधार् फक्त 
शहरांपरु या मयार्िदत रािह या नाहीत, तर या ग ली-बोळांत आिण शाळा–
कॉलेजेसम येही पोहोच या. शकेडो मलुी अशा पधामधनू भाग घऊे लाग या. 



२० अिभ यक्ती, जनता सा ािहक 

याचवळेी स दयर् प्रसाधने आिण फॅशन कंप यां या बाजाराला बहार आला. पावडरी, 
स दयर्-लेप, सगुंधी द्र ये आिण स दयर् प्रसाधनां या उ पादनां या बाजारात प्रचडं 
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली; ग लोग ली आिण गावोगावी ‘ यटुीपालर्सर्’ उघडली 
गेली. यटूीपालर्रम ये जाऊन केशरचना करणे, भवुया कोरण,े हाता–पायांवरील केस 
काढण,े महागडे ‘िडझाईनर’ कपडे वापरण,े इ. कृित्रम गो ी मलुी आिण ि या ‘सुदंर’ 
िदस यासाठी मोठ्या प्रमाणात क  लाग या. 

कुटंुबाम ये आिण समाजाम ये यापद्धतीने वाढवले जाते, यामळेु ि या 
वतःला अबला, पु षांपके्षा दु यम समजतात. ी या शरीरावर लक्ष किद्रत करणे, 
आिण िविश  प्रकारच ेशरीर आिण आकषर्क िदसण े हणजचे स दयर् अशा प्रितममेळेु 
ि यां या यिक्तम वाला आणखी िवकृत केले गेले आह.े पढुील उदाहरण 
पाह यासारख ेआह:े 

काही वषापवूीर् वतर्मानपत्रात एक बातमी छापनू आली होती, िद लीतील ऑल 
इिंडया इि टट्यटू ऑफ मिेडकल साय ससेमधील एका हुशार िवद्यािथर्नीने आ मह या 
केली. कारण काय तर वतः या चहेर्यावरील पटुकु यां या णांमळेु आपण सुदंर 
िदसत नाही, अशी ितची धारणा झाली होती. आ मह या कर यापवूीर् िलिहले या 
िचठ्ठीम ये ितने नमदू केले होत ेकी कु प िदसत अस यामळेु ती आ मह या करीत 
आह.े ित या बिुद्धम मेळेु ित याकडून लोकांना फार अपके्षा हो या, पण रंग प जे 
केवळ बा  स दयर् आह,े तेच आयु यभरासाठी इतके मह वपणूर् ठरले की 
या यािशवाय आयु य काढण े ही क पनाच ितला अशक्य वाटली, ितच ेबिुद्धमान 
असण े गौण ठरले गेले. स दयार्ची कु पता दाखवणार्या पधेर्चा पिरणाम हाच 
असणार. 

ि यां या शरीरासाठी संघषर् 

१९९१ म ये भारताने खलु े आिथर्क धोरण वीकारले आिण दशेाम ये 
जागितकीकरणास सु वात झाली. िवदशेी बहुरा ट्रीय कंप यांनी भारताम ये मोठ्या 
प्रमाणात स दयर् पधार् भरिव यास आरंभ केला. 

भारतात िव सुदंरी पधेर्च ेआयोजन सु  असताना आमची भारतीय सं कृती 
धोक्यात येईल ह ेकारण सांगनू काही सं था ा पधेर्ला िवरोध करत हो या. दोन 
मह वपणूर् कारणांमळेु लोकांचा ा िवरोधाला फारसा पािठंबा िमळाला नाही. एक 
हणजे ते उदा ीकरण करत असलेली प्राचीन भारतीय सं कृती ि यांना घरात बंिद त 
करत होती, ि यांचा िशक्षणाचा हक्क नाकारत होती आिण नवर्या या मृ यनूंतर 
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बायकोला सती जा यास भाग पाडत होती. उघडपण ेभारतीय सं कृतीच ेउदा ीकरण 
करण े हणजे ा जनुाट ढींना पािठंबा दणे.े दसुरे हणजे स दयर् पधाना िवरोध 
करणार्या ा सं थांचा िवदशेी बहुरा ट्रीय कंप यां या भारताम ये होणार्या प्रवशेाला 
िवरोध न हता. यामळेु स दयर् पधाना असले या यां या िवरोधाला काहीही अथर् 
न हता कारण स दयर् पधार् ा िवदशेी बहुरा ट्रीय कंप यांसाठी भारतीय बाजारपठेेत 
यांचा माल िवक याच े केवळ एक साधन आहते. आतंररा ट्रीय स दयर् पधेर्म ये 
भारतीय मलुींना िवजे यांच े मकुुट चढवले गेले हणजे मग यांच े चहेरेे िवक्री तंत्र 
हणनू उपयोगात येतील. 

स दयर् पधाच े िवरोधकही आहते आिण समथर्कही. खरे तर, स दयर् पधाचे 
तावातावाने समथर्न करणारे अनेक बिुद्धवादी आहते. समथर्कां या मते स दयर् पधार् ी 
वातं याला मदतच करतात. या दोन िवचार प्रवाहांम ये असललेा एक मह वपणूर् वाद 
तपासनू पाहूया. 

िवरोधक हणतात स दयर् पधेर्मळेु भारतीय परंपरा आिण सं कृती िबघडत आह.े 
आ ापयत साडीत झाकलेल े शरीर ि विमगं सटूम ये आले ते अ ील आह.े तर 
समथर्कांचा प्रितप्र —पोहायला जाताना मलुी ि विमगं सटू घालतात ते हा का नाही 
िवरोध करत. िवरोधकांना भीती आह े ि यांनी शरीरप्रदशर्न करणारे पा ा य पोषाख 
घातले तर सं कृती बडेुल (बाईचा पदर ढळला की लगेच सं कृती बडुते ना), भारतीय 
पोशाख नाहीस ेहोतील वगैरे. समथर्कांच े हणण ेकी ि यांचे शरीर कपड्यात पणूर्पण े
झाकलेले असले तर आप या दशेाची प्रितमा प्रितगामी आिण मागासलेली समजली 
जाईल. काही लोक सं कृती वाचवत आहते तर काही दशे. पण दोघहेी ीला फक्त 
दहेातच बांधनू ठेवत आहते. 

ीच ंशरीर! धमर् वाचवायचा असले तर ि यांवरच बला कार केले जातात; 
कौटंुिबक स मानाचा प्र  असले तर ि यांना मा नच टाकल ेजात;े तर कधी सं कृती 
धोक्यात असले आिण ितचे सरंक्षण करायच ेअसले, तर ि यांचीच नग्न िधडं काढली 
जाते. शकेडो वषेर् आ ही ीला फक्त ‘शरीर’ बनवनू ठेव यानंतर आता ते इतके 
सडुौल झाले आह ेकी आतंररा ट्रीय पधाम ये भाग घऊे शकते. आमच ेइतर कुठलेही 
उ पादन दसुर्या दशेांशी टक्कर दे या या ि थतीत असो की नसो, आ ही ी-दहे असे 
पारखनू ठेवले आहते की ते आतंररा ट्रीय तरावर नक्की टक्कर दऊे शकतील. ी-
िवरोधी दो ही िवचार समोरासमोर उभ ेआहते—लढाई फक्त ाचीच आह ेकी ीचे 
शरीर कुठे, िकती, कस ेआिण कुठपयत वापरायच.े आम या सं कृतीत ी एक ‘शरीर’ 
हणनूच रािहली आिण आज या अथर् यव थेत पण ती एक शरीरच आह.े 
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ीच े शरीर इतके मौ यवान आह े की याच े रक्षण कसे करायचे ावर 
स दयर् पधाच ेिवरोधक आिण समथर्क पर परांशी वाद घालत असतात. िवरोधकां या 
मते ीच ेशरीर झाकले तर लाज राखली जात,े आपली ‘भारतीय परंपरा’ वाचते; तर 
समथर्कां या मते ीच ेशरीर उघडे पाडले तर परकीय भांडवल दशेात येत,े उद्योग-धदं े
लावले जातात, माल िवकला जातो, दशेाचा िवकास होतो. 

ी हणजे शरीर अस े हणनू घरा या चार िभतंीत पणूर् कपड्यांम ये बंिद त 
क न ितला गलुाम मानणारे आिण ित या वातं याचा ढोल बडवत ितला बाजारात 
उभी करणारे ां यात फारसा फरक नाहीये. आप या इशार्यांवर नाचवणार्या ीला 
तेवढेच वातंत्र िदले जाते जेवढे समाजाला अपिेक्षत आह.े आज बाजाराला मॉडेल 
पािहज.े ी जर घरातनू बाहरे पडली नाही तर मॉडेल कशी बनेल? ती बाहरे पडली की 
बाजारातच पोहोचले ाची पणूर् यव था क न ठेवलेली आह.े 

एक शरीर झाकतो, दसुरा उघडे पाडतो. एक गलुामीच े रक्षण करतो, दसुरा 
वातं य खरेदी करतो. 

आता अलीकडे तर वतः या शरीराच े प्रदशर्न कर या या ी या हक्काचा 
यिुक्तवाद समथर्कांनी आणखी पढेु नेऊन याला इथे पोचवले आह ेकी ीला आप या 
मजीर्ने शरीर िवक्रय करता आला पािहजे आिण हणनू शरीर िवक्रय करणार्या वे यांना 
‘सके्स वकर् सर्’ अस े हणाव.े यासाठी कायद ेबनव याचीही मागणी कर यात आली 
आह.े आ यर् हणज,े ीला आप या मजीर्ने आपला जीवनसाथी िनवड या या, 
आप या मजीर्न ेशरीरसबंंध ठेव या या हक्कासाठी कधी तरफदारी कर यात आली 
नाही, पण आप या मजीर्ने शरीर िवक्री करता यावी ाची तरफदारी मात्र होऊ 
लागली! घरातनू बाहरे पडणार्या ीला एकच र ता असतो—बाजाराचा. मग ितथे 
ितने आपले शरीर वाप न सामान िवकाव ेअथवा आपले शरीरच िवकाव.े 

भारतासारख्या दशेाम ये ीच ेसामािजक थान सवर्था किन  आह.े ‘माणसू’ 
हणनू ितला थानच नाही. आता तर ितला भोगव त ू हणनू वापरायची जािहरातच 
होत आह.े स दयर् पधानी तर ितला उपभोग्य व त ूबनवले आह.े ते हा स दयर्बाजाराची 
ही नशा आिण यातले धोके ह े ीच ेमाणसू हणनू असलेले थान, ितचा सरुिक्षत 
वावर आिण समाज वा य ा ीने लक्षात घणे े आव यक आह.े बहुरा ट्रीय 
कंप यां या लोभस जािहराती आिण यांतनू प्रो सािहत केल ेजात असलेले ‘िवकृत 
आदशर्’ यांना िझडका न, स दयर् पधासारख्या ीदहेा या बाजाराला ठामपण ेिवरोध 
कर याची गरज आह.े या बंद पाड या पािहजेत. ी–पु ष ताठ मानेने उभ ेराहतील 
असा समाज िनमार्ण कर याची जबाबदारी आपली आह े. . .      * * * 
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४ 

ीच ीची शत्र ूआह े

गे या काही वषात अनेक महािवद्यालांतनू ि यां या प्र ांवर ‘अिभ यक्ती’ ने 
बरेच कायर्क्रम केले. याख्याने िदली, कायर्शाळा आयोिजत के या, मािहतीपट 
दाखिवल,े ‘मलुगी झाली हो,’ ह ेनाटक केले. प्र येक वळेी मलुांकडून हमखास येणारा 
प्र  हणजे “अहो खरंतर बाईच बाईची शत्र ू असते”, “सासचू नाही का सनुेला 
छळत?” “नणदंा–भावजयांच े िकंवा जावा–जावांच ेपटलेले कधी पािहले आह ेका?” 
आिण “नळावर भांडणार्या बायका तर एकमेकीं या िझं या उपटत असतात” . . . 
बोलाणार्यांचा उ शे हाच असतो की, ि यांच ेजे काही प्र  असतात ते ि यांमळेुच 
आहते आिण याला पु ष जबाबदार नाहीत. या आपापसात सामजं याने वाग या तर 
कशाला होईल यां यावर अ याचार, कशाला होईल छळ? 

अशा प्रकार या प्रितिक्रया फक्त मलुांकडूनच न ह े तर बायकांकडून, 
मलुींकडूनही आ या आिण फक्त महािवद्यालयांतनू न ह ेतर ऑफीसेसमधनू, घरांमधनू 
व इतरही िठकाणी बोलताना पढेु आ या. जे हा जे हा आ ही बायकां या एकते या 
आिण यां या सघंिटत हो या या गो ी बोलतो ते हा अनेक लोक—बायका आिण 
पु ष—हचे सांगतात की बाईच बाईची शत्र ूआह,े ते हा या एकत्र येण ेशक्य नाही. ह े
बोलताना काही लोक परत परत सासवा–सनुा, नणदंा–भावजया, जावा–जावा ां या 
भांडणाची उदाहरण ेदतेात तर काही आप या ऑिफसमधील मिहला अिधकार्यां या 
छळवादी वतर्णकुीची उदाहरण ेदतेात. 

वरवर पाहता बाईच बाईची शत्र ूअसते हा यिुक्तवाद अगदी खरा वाटणारा आह.े 
पण थोडा खोलात जाऊन िवचार केला तर आप याला समजले की याची पाळेमळेु 
िपतसृ ाक समाज यव थेम ये आहते. 
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िपतृस ाक समाज 
आपला समाज हा िपतसृ ाक समाज आह.े हणजे पु ष हा कुटंुब-प्रमखु आह.े 

ा ना याने कुटंुबावर याची स ा असते. घरातील स ा, सपं ी, साधने व सद य 
यां यावर मालकी व िनयंत्रण पु षाचचे असते. या याच नावाने कुटंुब ओळखल ेजाते 
व तोच कुटंुबासाठी िनणर्य घेतो. एका पु षानंतर घरातील स ा, कतेर्पण, ह ेदसुर्या 
पु षा या हातात सोपवले जाते. या अथार्ने मलुगा हा वशंाचा िदवा मानला जातो 
कारण तो कुटंुबाचा उ रािधकारी असतो. 

िपतसृ ाक समाजाम ये पु ष हा ीपके्षा े  मानला जातो आिण कुटंुबांतगर्त 
याच े ीवर िनयंत्रण असते. केवळ ीच नाही तर ितच ेशरीर, मन, यवहार यांवरही 
पु षाच ेिनयंत्रण असते. 

येथे ह ेलक्षात घणे ेमह वाच ेआह ेकी पु षाच े ीवरील प्रभु व ह ेतो िपता, पती 
िकंवा पतु्र अस यामळेु नसनू तो ‘पु ष’ आह े हणनू असते. आपला समाज हा 
लोकतांित्रक नसनू णेीबद्ध समाज आह.े यात अनेक स ाकद्र े आहते आिण 
कुटंुबातील स ाकद्र पु ष आह.े 

ि यांवरील पु षां या प्रभु वाच ेमळू यां या आिथर्क बळाम ये आह.े हणनूच 
पु ष कुटंुबप्रमखु आह े आिण ी या यावर अवलंबनू आह.े हजारो वषेर् ाच 
पिरि थतीत रािह यामळेु नम्रपण ेितने समाजातील आपली दु यम भिूमका मा य केली 
आह,े हणनू ती पु षाची गलुामी सहन करते आिण यालाच आपले नशीब मान ू
लागते. िपढ्यानिपढ्या चालत आलेला हा िवचार पु षांप्रमाण े ि यांनीही आ मसात 
केलेला आह.े ि यांनी ही िवचारसरणी खरोखरच इतकी वीकारली आह ेकी सवर् 
गो ींकडे या पु षवादी मानिसकतेतनू पाहतात. ितला ितचा वतंत्र िवचार नसतो. 
वषार्नवुषेर्, िपढ्यानिपढ्या आपली आई वागली याप्रमाण ेआपण वागायच े आिण 
आप या मलुीनहेी आप याप्रमाणचे वागले पािहजे असा ितचा आग्रह असतो. 

हाच िपतसृ ाक समाज ि यांमधील वादाला कारणीभतू आह.े 

ी िव द्ध ी का ? 
बाईच बाईची शत्र ूअस याच ेअ यंत प्रचिलत उदाहरण सास–ूसनुेच ेिदले जाते. 

घरात जे हा सनू येते ते हा साससूदु्धा फक्त बाई असत नाही. ती पण याच िपतसृ ाक 
मानिसकतेत अस यामळेु ती फक्त ‘ ी’ राहत नाही तर एक स ा बनते. समानता 
आिण लोकशाही मू ये नसले या णेीबद्ध कुटंुबाम ये वाढले या सासू या मनात 
िपतसृ ाक मनोधारणा इतकी जलेली असते की ती वतःला सनुेपके्षा े  समजते. 
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आिण हणनू सनुेवर स ा गाजवते कारण आयु यभर कमजोर व मह वहीन यक्ती 
हणनू ती जगत असते आिण पिह यांदाच कुणावरतरी स ा गाजव या या ि थतीत 
येते. दसुरीकडे जी मलुगी घरात सनू हणनू येत,े ितला ित या विडलांच ेघरही आपलेसे 
वाटत नाही कारत ती सतत ऐकत आलेली असते की ‘त ू परक्याच े धन आहसे’; 
लग्नानतंर ितला सासरीही परकीच समजतात. पण हळूहळू जे हा ती सासरच े घर 
आपलेस ेक  लागते ते हा सासलूा आप या अिधकारांवर गदा आ यासारख ेवाटू 
लागते आिण घरातील तणावाला सु वात होते. हणजेच सास–ूसनुेतील या तणावाच े
कारण िपतसृ ाक कुटंुबात असलेले ि यांच ेदु यम थान ह ेआह.े 

सास ू सनुेतील एका नेहमी या सघंषार्कडे नजर टाकूया. ि यांची वतःची 
यिक्तगत सपं ी नसते. या ि या नोकरी करतात यापकैी बहुतांश जणींचा आप या 
कमाईवर अिधकार नसतो. यावर ित या नवर्याच ेिनयंत्रण असते. ितचा पगार िकंवा 
िमळकत कशी खचर् करायची ह ेितचा नवरा ठरवतो. ित या ा परावलंबी अव थेमळेु 
नवर्या या सपं ीला ती वतःची समज ूलागते. आिण आप या नवर्या या सपं ीवर 
कोणी अिधकार गाजवत असले तर याला ती िवरोधक समजते. ह े फक्त सास–ू
सनुे याच न ह ेतर नणदंा–भावजया, िकंवा जावा–जावांमधील भांडणाच ेएक मह वाच े
कारण आह.े ा भांडणांना ि यांमधील भांडण ेसमजण ेयोग्य नाही. इथे भांडणाच ेमळू 
कारण सपं ीच असते. प्र यक्षात सपं ीमळेु होणारी भांडण ेही ि यांपके्षा पु षांम ये 
अिधक होतात पण शत्र ू हो याच े खापर मात्र ि यांवर फोडले जाते. अजनू एक 
मह वाचा मु ा असा की ि यांना िमळकतीम ये हक्कच नस यामळेु, मालम वे न 
या कशा भांडू शकतील? या प्र ाच े उ र सोप े आह,े कुटंुबा या मालम ेवर 
पु षांचीच स ा अस यामळेु, मालम वे न होत असललेे ि यांच े भांडण हा 
मालम वे न पु षां या पर परांमधील चाल ूअसले या भांडणाचा िव तािरत भाग 
असतो. परंत ुपु षांमधील भांडण मागे पडून, भांडखोर व पर परां या शत्र ू हणनू ि या 
बदनाम होत राहतात. 

मलुगी जे हा लग्न होऊन प्रथम सासरी जाते, ते हा सासर या सवर् चालीरीती 
आिण िनयम यांच ेिशक्षण ितला सासकूडून िमळते. घरातील पु षांचा याम ये काहीही 
वाटा नसतो. यांना सनुे या वतर्णकुीम ये जर काही चकू आढळली, तर ते दसुर्या 
ि यांद्वारे सनुेला सांगतात. यामळेु वरवर पाहता अस े िदसते की, घरातील ि याच 
सनुेला छळत आहते. पण प्र यक्षात ते िपतसृ ाक कुटंुबातील पु षांच े नवीन लग्न 
झाले या सनुेवरील िनयंत्रण असते. कुटंुबातील सवर् िनयम पु षांनी बनिवलेले असनू ते 
केवळ ि यांसाठी असतात; पु षांवर काहीही बंधने नसतात. पु ष काहीही कर यास 
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मखु यार असतात. कुटंुबाच ेसवर् िनयम अमंलात आण याची जबाबदारी कुटंुबातील 
वयाने मोठ्या असले या ि यांची असनू या सवर् चालीरीती आिण िनयम काटेकोरपण े
अमंलात आणतात; कारण या वतःच कुटंुबा या गलुाम असतात. 

ि या ा पर परां या शत्र ूअस याच ेअजनू एक िदले जाणारे उदाहरण हणजे 
हुड्ंयासाठी सास/ूनणदंकेडून होणारा सनुेचा छळ िकंवा खनू. हा सघंषर्सदु्धा ी–
ीमधील सघंषर् नसनू, पशैा या ह यासामळेु िनमार्ण झालेला सघंषर् असतो. प्र येकाला 

कुठ याही मागार्ने पसैा िमळवनू एकदम ीमतं हावयाच े असते. भाऊ–भाऊ 
इ टेटीसाठी भांडतात, यासाठी कधी कधी एकमकेांचा खनूही पाडतात. इ टेटीसाठी 
मलुगा विडलां या पाठीत खजंीर खपुस यास तयार होतो. पशैापढेु सवर् नाती पोकळ 
ठरतात. डॉक्टर–पशेटं ह ेनाते पिवत्र मानले जात,े परंत ुआज या जगाम ये पसैा हचे 
सवर् व आह;े ऑपरेशनची फी दे याची ऐपत नस यास, पशेटं मलेा तरी डॉक्टर याची 
पवार् करत नाही. पशैाभोवती िफरत असले या अशा िव ाम ये परेुसा हुडंा न 
आण यामळेु सनुेला िद या जाणार् या त्रासाब ल फक्त सासलूाच का दोष द्यावा? 
खरेतर, सनुे या छळाला ितचा सासरा आिण पतीही सासइूतकेच जबाबदार असतात, 
िकंबहुना ते जा त जबाबदार असतात कारण यां या परवानगीिशवाय घरामधील 
पानही हलत नसते. घराम ये िशजवले जाणारे अ नसदु्धा यां याच आवडीच ेबनत 
असते. अशा पिरि थतीत घरातील पु षां या परवानगीिशवाय एक सास ूसनुेचा छळ 
कसा क  शकेल? हुड्ंया या नावाने सनुेचा केलेला छळ हा दोन ि यांमधील सघंषर् 
नसतोच, तर तो पशैा या लोभातनू केलेला गु हा असतो. 

सास–ूसनुेमधील भांडणाच ेइतरही अनेक पलै ूआहते, यांपकैी एक हणजे दोन 
िपढ्यातील अतंरामळेु िनमार्ण झालेला तणाव. त ण िपढीतील मलुे व मलुी नवनवीन 
क पना, नविवचार, रहाणीमान, सधुारणा विरत आ मसात करतात. तर जु या 
िपढीतील लोक बदलांना िवरोध करतात, नवीन क पना आिण बदल सहजासहजी 
मा य करत नाहीत. अशा वातावरणात दोन िपढ्यांमधील सघंषर् िवकोपाला जातो. पण 
असा सघंषर् केवळ सास–ूसनुांम येच असतो अस े नाही, तर वडील–मलुांम येही 
असतो. हणनू अशा सघंषार्ला ी िव द्ध ी सघंषर् समजण ेचकुीच ेआह.े 

शवेटी सावर्जिनक नळांवर पा याव न होणार्या ि यां या नेहमी या 
भांडणाकडे पाहू. पा याची कमतरता ह े ा भांडणांच ेमळू कारण आह.े जेथे कमतरता 
असते, तेथे जा त िह सा पदरात पडून घे याकरता भांडण ेहोतातच. फक्त बायका पाणी 
भरायला जातात हणनू या एकमकेीं या िझं या ओढतात; पु ष जर पाणी भरायला 
गेले असते तर तेथे रक्तपात झाला असता! 
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आपण वतःला अपमािनत करणे थांबवू या 
िन कषर् काढायचा तर तो हणजे ‘ ी हीच ीची शत्र ूआह’े ा मनोधारणे या 

मळुाशी वा तवात िपतसृ ाक आिण सपं ी किद्रत समाज आह.े कुठलीही यक्ती 
दसुर्या यक्तीची िमत्र िकंवा शत्र ू अस ू शकते. खरे हणजे ि या ा पर परां या 
अितशय जवळ या मिैत्रणी असतात, यां याम ये ढ भाविनक जवळीक असते; कारण 
यांची सखु-दःुख ेसमान असतात. यांना पर परां या वदेनांब ल सहानभुतूी असते. 
अडचणीं या वळेी ि या एकमकेींना आधार दऊेन पु षांपके्षा जा त मदत करतात. 

मिैत्रणींनो, आपण ि यासदु्धा आप या गलुामी मानिसकतेमळेु आिण िपतसृ ाक 
मनोधारणा मनोमन मा य के यामळेु ‘ ीच ीची शत्र ूआह’े यावर िव ास ठेवायला 
लागलो आहोत. ताकदवान हा नेहमीच दबुर्लांवर कुरघोडी करीत असतो. ी हा 
समाजाचा सग यात हळवा व दबुर्ल घटक अस यामळेु ितचा अनेक प्रकारांनी 
अपमान होत असतो. हणनूच िश यासदु्धा आयाबिहणींव न असतात. सवर् 
नकारा मक गो ी आिण असखं्य िवनोद ह े ि यां या दबुर्लतेवर असतात. ‘ ी हीच 
ीची शत्र ूआह,े’ अस े हणण ेह े यापकैीच एक. 

आपण मिहलांनी मनात जवले या िपतसृ ाक समाजाची िशकवण प्रथम 
झगुा न िदली पािहजे. आ ापयत ि यांनी िमळिवलेले सवर् हक्क आपण एको याने 
लढ यामळेु िमळवलेले आहते. ि या जर खरोखरीच पर परां या शत्र ूअस या तर 
आपण एको याने हक्कांसाठी लढा िदलाच नसता. आपली सखु-दःुख,े आप या 
अडचणी, आप यावर आलेली सकंटे आिण समाजाने आप यावर घातलेली बंधने 
ा सवामधील एका समान धाग्यामळेु आपण ि या एकत्र गुंफले या आहोत. 

महागाई, गिरबी, बेरोजगारी, कुपोषण, हुडंा-बळी, ि यांवरील िहसंा आिण 
अ याचार यांच े प्रमाण िदवसिदवस वाढते आह.े आज या ‘िवकिसत’ समज या 
जाणार्या आप या समाजाम ये ि यांची सरार्स खरेदी-िवक्री होत,े र याव न यांची 
नग्न िधडं काढली जात,े कू्ररपण े बला कार केले जातात. एकेकट्या राहून ा 
अडचणींना त ड दणे ेअशक्य आह ेयाची जाणीव आप याला होण ेआव यक आह.े 
आप याला एकत्र आलेच पािहजे. 

ि यांम ये फूट पाडून यांना कमजोर करणार्या वाक्प्रचारांना झटकून टाकावे 
लागेल. ि यांनी एकत्र येऊन आप या मलूभतू सम यांवर िवचार करायला लागेल, 
यांच े िव ेषण करायला लागेल. एक माणसू हणनू जग यासाठी एका या य 
समाजाची उभारणी करायल लागेल. चला, एकत्र येऊन िसद्ध क या की आपण ि या 
पर परां या शत्र ूनसनू मिैत्रणी आहोत, अगदी जवळ या घिन  मिैत्रणी आहोत! * * * 
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५ 

सौभाग्य-लक्षणांच ेवा तव 

मी िववािहत आह े पण माझा ववैािहक दजार् समज यासाठी मी केसात िसदंरू 
घालत नाही. एवढेच नाही तर मी कंुकू लावत नाही, ग यात घालत नाही, कानात 
घालत नाही, मगंळसतू्र घालत नाही. मला अनके प्र  िवचारले जातात. मलाच नाही 
तर या बायका िववाहानंतर सौभाग्य-अलंकारांचा वापर करत नाहीत यांना नेहमीच 
िवचारले जाते की “तु ही मगंळसतू्र, कंुकू, बांगड्या वगैरे का वापरत नाही?” 

िववािहत ीने लग्नानतंर सौभाग्यालंकार—कंुकू, मगंळसतू्र, जोडवी, बांगड्या इ. 
घातलेच पािहजते हा िवचार वषार्नवुषेर् समाजात िभनलेला आह.े एखादी बाई जे हा ह े
सवर् नाकारते, ते हा लोकांना ते भारतीय परंपरेचे उ लंघन आह ेअस ेवाटते. 

सौभाग्यालंकार घात यामळेु आपले ववैािहक आयु य सखुी होते का याचा 
आप याला गभंीरपण े िवचार करायला लागले. ा िनजीर्व सौभाग्यालंकारांची पती–
प नी या सजीव सबंंधांना अिधक चांगले बनव यात काही भिूमका आह ेका? उलट 
आपण कधीकधी असहेी बघतो की सौभाग्यालंकार वापर यात अिजबात कसरू न 
करणार्या बायकांच ेदांप यजीवन काही फार सखुाच ेअसतेच अस ेनाही. 

सौभाग्यालंकारांचा इितहास 

सौभाग्यालंकार ह ेवा तिवक जु या ढी परंपरांच ेसु  ठेवलेले िव तािरत प 
आह.े ह े घाल याम ये काहीही तकर्  नाहीये. जगात या अनेक दशेांम ये, अनेक 
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समाजांम ये आपला ववैािहक दजार् दाखिव यासाठी ि या सौभाग्यालंकार घालत 
नाहीत, ववैािहक दजार् दाखिव यासाठी ते आव यकही मानले गेले नाहीये. आप या 
दशेात या सदु्धा काही भागांम ये सौभाग्यालंकारांचा वापर कुठे कमी होतो तर कुठे 
जा त, तर कुठे होतच नाही. उ रप्रदशे, बंगाल, िबहार, म यप्रदशे, राज थान सारख्या 
मागासले या भागांम ये ाचा आग्रह जा त प्रमाणात िदसतो. केरळ, कनार्टक व 
पवू र रा यांम ये फारच कमी िकंवा िदसतच नाही. िख्र न, शीख आिण इतर काही 
समदुायांम ये तर िववाहाची अशी काही िच ह ेअसलीच पािहजेत अस ेनाहीये. 

ा प्रथांमध या फरकांची कारण े आपण इितहासातनू समजनू घऊे शकतो. 
प्राचीन काळाम ये आधिुनक मानवा या उदयानंतर हजारो वषेर् समाजाम ये मातपृ्रधान 
कुटंुब यव था होती आिण कुटंुब प्रमखु ी होती. ितची वतःची एक ओळख होती; 
यावळेी कोणाची तरी बायको हणनू वगे या ओळखीची ितला आव यकता न हती. 
कनार्टक, केरळ आिण पवू र रा यांम ये आजही या समाजाच े काही अवशषे 
सापडतात. इथे सौभाग्यालंकारांच े िवशषे मह व नाहीये. उ र प्रदशे व िबहारसारख्या 
भागांम ये दोन हजार वषापवूीर् सरंजामशाही व िपतसृ ाक यव था अि त वात आली 
होती, ितथे ीला खाजगी मालम ा हणनू समजले जायच.े ितला वगेळी ओळख 
न हती. मालक आपली सपं ी जाहीर करताना यां या गलुामां या आिण जनावरां या 
अगंावर खणूा उमटवायच.े याचप्रकारे ीला (बायकोला) आप या मालकासाठी 
(नवर्यासाठी) काही िच ह ेधारण करावी लागायची. अशाप्रकारे सु वाती या काळात 
ा िच हांचा उपयोग गलुामीच ेप्रतीक हणनू सु  झाला आिण अजनूपयत तो चालचू 

आह.े 
ते हापासनू आपला समाज प्रगत झाला, सरंजामशाही सपंनू आधिुनक 

लोकशाही आली तरी िपतसृ ा आप या ढी-परंपरांसह समाजात अि त वात आह.े 
सौभाग्यालंकार यापकैीच एक. आजही, ीला ित या नवर्यािशवाय वगेळे अि त व 
नाही. आजही समाजाम ये प नीची पतीपके्षा वगेळी ओळख नसते. िववाहानंतरची 
पारंपिरक िच ह हणजेच सौभाग्यालंकार न घालणारी ी अिववािहत, घट फोिटत 
िकंवा िवधवा समजली जाते. ापकैी कुणीच नसले, हणजे िववािहत असनूही 
सौभाग्यालंकार नाकारत असले तर ितला छछोल, चचंल, अिनतीमान समजले जाते. 

साज- ृगंार आिण दागदािगन े ामागे आणखी एक तकर्  आह े तो हणजे 
स दयर्बोध. लोक नेहमी ह े हणतात की ामळेु बायकांच ेस दयर् खलुनू िदसते. एक 
क्षणभर आपण अस ेगिृहत ध  की याने स दयर् वाढते, तर मग पती या मृ यनूंतर 
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ीचा सुदंर िदस याचा अिधकार िहरावनू का घतेला जातो? हा फक्त स दयर्बोधाचा 
मामला िनि तच नाहीये; तर ती म ययगुीन सरंजामशाही िपतसृ ाक समाज यव थेची 
एक जनुाट ढी आह.े 

आधुिनक काळातील बदल 

स दयार्बाबतचा ीकोन थळ-काळानसुार बदलत असतो . . . तसेच 
समाजा या या या वळेे या गरजांनसुारही बदलत असतो. राजे-महाराजां या काळात 
डोकावनू पािहले तर या काळी ी–पु ष दोघहेी दागदािगन ेघालत. आजही यांची 
दागदािगने घातलेली िचत्र े उपल ध आहते. हणजेच या काळात पु षांनी अगंावर 
दािगने घालण े रा त समजले जायच;े ती या काळातील फॅशन होती. आधिुनक 
काळा या सु वातीला पु ष जसजस ेउ पादनात जा त सिक्रय हायला लागले तसतसे 
यांनी आपले दािगने काढून टाकले, धोतरासारखी व े जाऊन पटँ–शटर् िकंवा कुडता–
पायजमा यांसारखी काम करताना सटुसटुीत असणारी व े घालण े सु  केले. 
आधिुनक काळा या सु वातीला यरुोपम येही बायका लांब गाऊन िकंवा लांब फ्रॉक 
घालत असत, िविवध प्रकार या केशभषूा करत असत. पण औद्योिगक क्रांती या 
वादळात ह ेसगळे बदलले गलेे. मोठ्या प्रमाणात ि या घराबाहरे पडून कारखा यांम ये 
कामाला जाऊ लाग या. यां या गाऊनची जागा पटँ–शटर् िकंवा कटर्ने घतेली. 
आिथर्क वावलंबनाने यांच े यिक्तम व बदलनू गेले. 

असाच बदल आप या दशेातही गे या स र वषाम ये झाला आह.े पवूीर् जे हा 
ि या मखु्य वे घराम ये हो या ते हा सुदंर िदस यासाठी कपडे, दािगने व स दयर् 
प्रसाधनांनी वतःला नटिव याकडे यांचा कल होता. समाजाम ये जसजसा बदल होत 
गेला, तसतशा ि या घराबाहरे पड या आिण आिथर्क ्या वावलंबी होऊन 
समाजाम ये वतःच ेअि त व प्र थािपत क  लाग या. पारंपिरक व े, अलंकार व 
सौभाग्य-लक्षण े वापर याबाबत यांचा ीकोन साहिजकच बदलत गलेा. दोन 
िपढ्यांपवूीर् आप या आजी या काळी घातले जाणारे नथ, दडं-वाक्या, बोरमाळ, ठुशी, 
त मणी यांसारख े दािगने आज प्रचिलत रािहललेे नाहीत. शहरे तर सोडाच, 
खड्ेयांतसदु्धा आता तस े दािगने कोणी यवुती घालत नाही. हा बदल घडवनू 
आण यासाठी कुठलेही आदंोलन चालवले गलेे नाही, तर सामािजक गतीबरोबरच हा 
बदल घडला. 

शहरांम ये आिण औद्योिगक वसाहतींम ये िजथे ि यांचा उ पादनात सहभाग 
जा त आह,े ितथे ि यांनी आप या सोयीनसुार बदल केलेल ेजाणवतात. िवशषेतः 
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पोशाखांमधील बदल. हणजेच साडीव न या सटुसटुीत अशा पटँ–शटर् आिण 
सलवार कुड याकडे वळ या आहते. डॉक्टसर्, इिंजिनयसर्, नसेर्स व िशक्षक यांसारख्या 
नोकरपशेा ि यांनी मोठ्या प्रमाणात दािग यांच ेओझहेी अगंाव न उतरवले. घर ते 
ऑिफस आिण ऑिफस ते घर ा धावपळीत यांना साज ृगंार करायला िकती वळे 
िमळत असले? एवढेच नाही तर क करी कामगार ि या सदु्धा जा त साज- ृगंार करत 
नाहीत. खरेतर, दनैंिदन धकाधकी या जीवनात घर ते ऑिफस आिण ऑिफस ते घर 
ा धावपळीत बर्याच कायर्रत ि यांना स दयर् प्रसाधानांकडे लक्ष दे यास वळेच 

नाही. 
ा बदलांबरोबरच ‘वैवािहक दजार् दाखव यासाठी सौभाग्यालंकार घाल याची 

गरज काय’ असा प्र  ि या आता िवचा  लाग या आहते. अथार्त असा प्र  
उपि थत करणार्या ि यांची सखं्या आ ा जरी कमी असली तरी हळूहळू वाढत आह.े 

बा  स दयर् िव द्ध आंतिरक स दयर् 

ा वादातील आणखी एक मह वाचा पलै ू िवचारात घणे े आव यक आह:े 
ी या स दयार्कडे पाह याचा समाजाचा ीकोन. बाहुलीसारखी सजली-सवरलेली, 

लाजरी-बजुरी, सकंोचणारी ीच सुदंर समजली जाते. ाचा अथर् ी या बा  
स दयार्लाच जा त मह व िदले जाते. पण स दयार्चा एक दसुरा ीकोनही आह.े आिण 
तो आह े आतंिरक स दयार्चा. एक अशी ी जी वावलंबी आह,े िज यात 
आ मिव ास आह,े जी समाजाला पढेु ने यासाठी आपले योगदान दते असले ित यात 
िदसणारे स दयर् ते आतंिरक स दयर्. जस—ेमहादवेी वमार्. महादवेी वमार् लौिककाथार्न े
िदसायला सुदंर न ह या, पण इितहास कधी यांच े सािह या या क्षेत्रातले योगदान 
िवस  शकेल का? आणखी एक अशीच सुदंर मिहला हणज ेमहा ेता दवेी. आजही 
सािह य क्षेत्रात या उ च थानावर आहते. याचप्रकारे कॅ टन ल मी सहगल यांनी 
वातं यलढ्यात सभुाष चंद्र बोस यां याबरोबर नेतृ व केले. या आिण अशा अनेक 
मिहला बा  स दयार्साठी नाही तर आप या कायार्मळेु आठवणीत आहते. ा या 
उलट प्रचिलत स दयार्साठी आप या समोर ऐ यार् राय, लारा द ा सारख्या मिहलाही 
आहते. आता आप याला ठरवायच ेआह ेकी कुठला ीकोन आप यासाठी जा त 
योग्य आह े आिण आज कोण या ीकोनाला समाजमा यता िमळाली पािहजे. 
स या या काळात बहुसखं्य जनतेसाठी बाई हणजे फक्त ‘शरीर’, हणनू यां यासाठी 
सुदंर ी हणजे आकषर्क बा  स दयर् असलेली. 

बहुरा ट्रीय कंप यांनाही हचे हव ेआह.े ते हाच तर स दयर्प्रसाधने आिण उ पादने 
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िवक याचा यांचा धदंा जोरात चालेल. हणनूच यां या सवर् जािहराती ी या केवळ 
बा  स दयार्चाच उदो-उदो करतात. इलेक्ट्रॉिनक िकंवा छािपल प्रसारमा यमसेदु्धा—
जी अिधकतम बहुरा ट्रीय कंप यां या िनयंत्रणात आहते— ाच प्रबळ िवचारसरणीला 
बळकट करतात . . . टी हीवर या िसिरय समधनू ि यांच ेिचत्रण भारी भारी साड्या, 
कंुकू, िसदंरू, िबंदी (जी खरेतर आज कोणीच लावत नाही), मगंळसतू्र, आिण भरमसाठ 
दािगने अशा पहेरावात केले जाते. 

एका वगे या पद्धतीने मलूत ववाद्यांचा सदु्धा ही िवचारसरणी बळकट 
कर याम ये हात आह.े यां यासाठी ी ही फक्त शरीर, घरातील गलुाम आिण मलुे 
ज माला घालनू यांच ेसगंोपन करणारे यंत्र आह.े हणनूच वारंवार ते ि यांसाठी जी स 
व शटर्–पटँवर बंदी आणण,े ि यांनी बरुखा/साडी घातली पािहजे अस ेफतव ेकाढत 
असतात. 

अस े असनूही जसजसा समाज हळूहळू बदलत जातो तसतशा अिधकािधक 
वतंत्र िवचारां या आिण धाडसी ि या घराबाहरे पडून सवर् प्रकारची काम ेकरीत 
आहते. स दयार् या सामा य क पनांना ितलांजली दऊेन बा  स दयार्ला प्राधा य न 
दतेा आतंिरक स दयार्ला उजाळा दऊेन ि या वतःच े अि त व प्र थािपत करत 
आहते. स या यांची सखं्या कमी असली तरी ती हळूहळू वाढत आह.े जसजसे 
ि यांम ये िशक्षणाच े प्रमाण वाढेल, यां या जाणीवा िवकिसत होतील, या 
आिथर्क ्या वावलंबी होतील, वतःला माणसू समज ूलागतील तसतस ेस दयार्चे 
जनुे मापदडं आपोआप मागे पडतील. परुातन काळातील दागदािगने आिण 
पोषाखाप्रमाणचे वतर्मानकाळातील दागदािगने आिण पोषाख यिुझयमम येच 
पहायला िमळतील. स दयार्च ेमापदडं बदलत आले आहते आिण पढेुही बदलतील. 

* * * 

हमारे िहंदी प्रकाशन 
नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया? ₹ ५/– 
तकर् शील, वैज्ञािनक, समाजवादी िववेकान द ₹ १०/– 
वॉलमाटर् भगाओ, खदुरा क्षेत्र बचाओ ₹ १०/– 
मोदी सरकार के चार साल और बजट २०१८–१९ ₹ १५/– 
दशे पर फ़ासीवाद का संकट ₹ २०/– 
अपना भिव य: भारतीय संिवधान (लेखक: सभुाष वारे) ₹ २५/– 
वै  वीकरण या पनुःऔपिनवेशीकरण? ₹ १५०/– 
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६ 

ि यां या मािसकांच ेत य 

‘ि यांची िनयतकािलके’ ा नावावर बाजारात उपल ध असले या 
िनयतकािलकांबाबत आपण पिरिचत आहोतच. िनयिमतपण े नाही पण कधीतरी 
रे वे टेशनवर बरेच ‘सिुशिक्षत’ अशी िनयतकािलके चाळत असतात. आपणापकैी 
बरेच जण अशा मािसकांच ेवगर्णीदार असतात आिण आपण ती वाच यासाठी वळेही 
दतेो. २५–५० पयां या ा िनयतकािलकांम ये, सा ािहके, पािक्षके िकंवा मािसके 
आहते, हणजचे मिह याला ५०–२०० पये आपण यावर खचर् करतो. पण ही 
िनयतकािलके आप याला काय दतेात ाचा आपण िवचार केला आह ेका? ि यांची 
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िनयतकािलके अस यामळेु याम ये अशी काय िवशषेता आह े की जी सामा य 
िनयतकािलकांम ये नाही िकंवा ि यांब ल यांचा ीकोन काय आह?े या 
िनयतकािलकां या प्रकाशना या मागे कोणता िवचार आह?े 

ही िनयतकािलके ‘वमुन ऑफ सब ट स’ (मिहलांचा कणा), ‘मिहलांची सपंणूर् 
पित्रका’, आिण आज या आधिुनक ि यांसाठी अस याच े दाव े करतात. आदशर् 
मिहलेची यांची पिरभाषा काय आह?े म यमवगीर्य मिहला या या उ साही वाचक 
आहते; या मिहलांना ही िनयतकािलके काय मू ये दतेात? आिण यां या मनात काय 
िबंबवतात? मिहलां या कुठ या सम या ते मह वा या समजतात? मिहलां या या 
िनयतकािलकांम ये राजकीय, सां कृितक, सािहि यक आिण आिथर्क िवषयांवर लेख 
असतात का? की यां या मत ेह े िवषय मिहलांसाठी मह वाच ेनाहीतच? मिहलां या 
ा िनयतकािलकां या मते ‘कालची मिहला’ आिण ‘आजची मिहला’ याम ये फरक 

काय आह े आिण काय असायला हवा? याला जोडूनच हा ही प्र  की ‘उद्याची 
मिहला’ ते कशी पाहतात? 

या प्र ाच े उ र आप याला यां या अनकु्रमिणकेवर नजर टाक याबरोबर 
िमळते. अनकु्रमिणके या पानावर साधारणपण े ‘आयवुेर्िदक प्रसाधनांम ये सावधिगरी 
बाळगा’, ‘स दयार् या सवर्साधारण सम या’, ‘टॅिटंग लेस ने भरलेली नाइटी’. 
‘मलुां या पलुओ हरवर उंट िवणा’, ‘या वषीर् थंडीत काहीतरी नवीन’, ‘उ हा यासाठी 
१५ थंडगार सरबते’ अशाच प्रकारच े लेख िदसतात. या यितिरक्त ि यां याच 
िनयतकािलकांम ये राशी-भिव य, िसनेमा, बाजारातील नवीन सामान इ. गो ी 
असतात. तर कधी कधी चक्क ि यांचीच चे ा करणारे िवनोदही असतात. सवर् 
मिहला िनयतकािलकांम ये सवर्साधारणपण ेहाच मजकूर असतो जो सतत वगेवगे या 
पद्धतीने सांिगतला जातो. या यितिरक्त या िनयतकािलकांम ये क्रीम, िलप टीक, 
पसेर्स, दािगने पासनू ते वॉिशगं मशीन पयत या उपभोग्य व तूं या प्रचडं जािहराती 
असतात. 

खरेतर अ यंत प पण े ा मलूगामी, ढीवादी िनयतकािलकांना ि यां या 
प्र थािपत सामािजक चौकटीला तोड याची इ छाच नाहीये. ती िशकवतात की पती 
हचे जीवन आह,े पती हाच मोक्ष आह,े याला प्रा  कर याची दोन साधने आहते—
वयंपाकघर आिण शरीर. अधार्वळे वयंपाकघरात वािद  पदाथर् आिण पकवा न 
कर यात घालवा आिण उरलेला वळे दािगने अिण क्रीमबरोबर घालवा, कारण तेच तर 
तमु या यिक्तम वाच ेउि  आह.े ह ेफक्त तमु यासाठीच चांगले आह ेअस ेनाही तर 
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बाजारपठेेसाठीही चांगले आह—े हणजेच स दयर्प्रसाधने / फॅशन / कपडे उद्योगां या 
कंप या या ा िनयतकािलकां या प्रायोजक आहते. 

मिहलांसाठी असले या ा विैश ्यपणूर् मािसकांम ये ‘आधिुनक’ ी आता 
बादली, टब आिण धोपाट या ऐवजी वॉिशगं मशीनम ये कपडे धतूे. पोलपाट-लाटण,े 
तवा, िचमटा यांची सटु्टी क न रोटीमकेर वाप न पो या करते, पाट्या-वरवंट्यावर 
वाट याऐवजी िमक्सरवर वाटते आिण हकॅ्यमू क्लीनरने फरशी व छ करते. यामळेु 
ित या भिूमकेत आिण दजार्त काहीच बदल झाला नाही ना? झाले इतकेच की आता 
नवीन उपकरणांनी स ज ी अिधक चटपटीतपण े आिण चाणाक्षपण े काम क  
लागली. ित या पवूीर्ची याच घर-कामांमधनू वाचले या वळेात ती सजावट करणे, 
रसदार सरबते बनवण,े ना ता के यानंतर रात्री या जेवणासाठी नवीन पदाथर् तयार 
करण,े सकाळी रोज नवीन नवीन पदाथर् ड यासाठी तयार करण,े घर आवरणे, वतःला 
टापटीप ठेवण ेआिण याचबरोबर वळेेला अनु प कपडे आिण मग या कपडयांना 
अनु प दािगने आिण मकेअप क  शकते हणजे मग ती पाटीर्म ये ‘सट्रल िफगर’ बन ू
शकते. 

ा िनयतकािलकांना जर केवळ गिृहणीं याच गो ी दाखवाय या असतील, तर 
याम ये ड गरदर्यांम ये राहणार्या या लढाऊ ि यांबाबत काहीच का येत नाही या 
ड गराळ प्रदशेातील जीवनाची धरुा वाहत आहते. वयंपाक करण,े लाकूडफाटा 
आणण,े कमावण,े पाणी भरण,े िशवणकाम करण े आिण मलुांना सांभाळण े या 
यितिरक्त शतेात काम करण ेअशी खपू काम े या करत आहते. वाळवंटातील या 
ि यांब ल या त  वातावरणात घर यांची तहान भागव यासाठी वषार्नवुषेर् दरू दरू 
जाऊन पाणी भरत आहते यांचा उ लेखही का येत नाही? का येत नाही या 
ि यांब ल या आप या दमदार खांद्यावर िवटांचा महाल उभा करत आहते? यां या 
महेनतीच ेिचत्र या िनयतकािलकांम ये का येत नाही? यासदु्धा मजरुीची काम ेक नही 
घराकडे आिण मलुांकडे पाहतात. अशा ि यां या गो ी दे यासाठी ा 
िनयतकािलकां या चकचकीत पानांवर जागा नसते का? की यां या ीने या मिहला 
नाहीतच? ा प्र ाच ेउ र अगदी साध ेआह.े यां याम ये तथाकिथत ी व नाही. 
अशा प्रकार या ि या िनयतकािलकांना अपिेक्षत असले या नाजकू व कोमल ि या 
नसतात. िपतसृ ाक समाज यव थेला मा य असले या पारंपिरक ीचीच प्रितमा ही 
िनयतकािलके समाजापढेु ठेव ूइि छतात. 

ि यां या हट या जाणार्या या तथाकिथत िनयतकािलकांम ये एक मह वपणूर् 
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िवषय असतो—स दयर् आिण आरोग्य. बर्याच पित्रकांम ये तर आरोग्य आिण 
स दयर्सबंंधी सम या एकाच कॉलमम ये छाप या जातात, जणकूाही आरोग्य आिण 
स दयर् ही एकच गो  आह.े स दयार्ब ल िटपा दे या यितिरक्त आरोग्या या बाबतीत 
पौि क आहार िकंवा कुपोषणाची जी काही चचार् होत े तीही बहुदा गभर्वती 
मिहलांसाठी आरोग्यदायी आहार या सदंभार्त असते. जणकुाही ती गभर्वती नसताना 
ितला पोषक आहाराची गरज नाही. एक ी हणनू आरोग्य, चांगले अ न हा जण ू
ितचा अिधकारच नाही, ितची गरजच नाही. नाहीतरी ी एक गलुामच असते; ितच े
पालन पोषण पण यासाठीच झाले पािहजे की ती एका बाळाला ज म दवे ूशकली 
पािहज,े आिण तोही मलुगाच. 

आपण हा िवचार कधी केला आह ेका की दु हन िवशषेांक, स दयर् िवशषेांक, 
मातृ व िवशषेांक अस ेअकं छापणारी ही िनयतकािलके यां या िनयतकािलकाची 
िकती पाने िकंवा िकती अकं ि यांच े किरयर, यांच े वावलंबन ाला दतेात? 
जगभरात सग यात जा त महेनत ि या करतात, आिण जगभरात कुटंुबाला आिथर्क 
आधारही ि याच दतेात ह े स य मांडायला ह े का घाबरत आहते? आिण तरीही 
ि यांना सवर्त्र दु यम थानावर ठेव यात आले आह.े या सवर् िवषयांवर ही 
िनयतकािलके चचार् करताना आपण कधी पािहली आहते का? 

जर कधी या िनयतकािलकांम ये ि यां या किरयर या सदंभार्त मािहती िदलीच 
तर यात ि यां या िवद्व नेसुार िकंवा योग्यतेनसुार मािहती दते नाहीत तर सुदंर आिण 
तरतरीत ि यांची आव यकता असले या, एयरहो टेस, िरसे शिन ट, मॉडेिलंग 
सारख्या नोकर्यांब ल मािहती दतेात. हणजचे हा जो तथाकिथत किरअर गाइड स 
िमळतो, तो ही समाजातील ीची पारंपिरक प्रितमा आिण भिूमका मजबतू करणाराच 
असतो. जर कधी चकूुन माकून जीवना या िविवध क्षेत्रात उ लेखनीय यश 
िमळवले या मिहलांना ा िनयतकािलकांम ये थान िमळाले तरी यांच ेसघंषर्, यांची 
जीवनमू ये, यांच ेिवचार, यांना मळुीच मह व िदले जात नाही. उदा. एखाद्या राजकीय 
मिहलेला राजकारणातील प्र  िवचार याऐवजी, सगंीतज्ञ मिहलेला सगंीतातील प्र  
िवचार याऐवजी, लेिखकेला सािह यातील प्र  िवचार याऐवजी यांना अस े प्र  
िवचारले जातात की यामधनू यांची ‘गिृहणी’ची प्रितमाच पढेु येईल: जस ेउदाहरणच 
द्यायच ेझाले तर अस े िवचारले जाते की तु ही दो ही क्षते्रं कशी सांभाळत आहात? 
तु ही तमु या पतीला वतः या हाताने जेवण बनवनू दतेा का? वयंपाकघर कोण 
सांभाळत?े जेवणाम ये काय-काय पसतं आह?े कपडे कुठले आवडतात? मलुांना 
आईची कमी तर जाणवत नाही? वगैरे वगैरे. अशा ि यांना एक प्र  हमखास 
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िवचारला जातो की जर कधी घर आिण कारिकदर् याम ये िनवड करायची वेळ आली 
तर तु ही काय िनवडाल? आिण उ र तर पिरिचत आह,े हणजेच िन कषर् ठरवनूच 
चचेर्ची सु वात. आ ही हा मु ा मांडायचा प्रय न करतोय की, ही िनयतकािलके प्र यक्ष 
अप्र यक्षपण ेजरी एखादी मिहला कमावती असले, ती ित या कारिकदीर्त िकतीही 
यश वी झालेली असले तरी ि यां या आयु याम ये घराच ेमह व िकंवा याच े थान 
िकती उ च आह ेहचे िसद्ध कर याचा जीवतोड प्रय न करताना िदसतात. 

ि यांकडे पाह या या समाजा या ीकोनाला आ हान दणेार्या परुोगामी 
मिहलांसाठी जे िचतंेच ेमु  ेआहते, यावर ही िनयतकािलके एकही लेख छापत नाहीत. 
ि यांना आसपास या जगातील आयु यात रस िनमार्ण होईल यासाठी उ िेजत करणे, 
कसबेस े जीवन जगणार्या ि यांना आयु य पिरपणूर्पण े जग याची िहमंत दणे,े 
सामािजक–आिथर्क–सां कृितक सम यांच े िव ेषण क न यावर उपाय शोधणे 
ाब ल एक चकार श दही न काढता यांना िनि क्रय आिण उदािसन बनव याकडे 
ा िनयतकािलकांचा कल असतो. ि यांमधील वजै्ञािनक जाणीवा वाढव याऐवजी; 
यांना अिधकािधक दवैवादी बनवत आहते. ही िनयतकािलके आता या 
पिरि थतीब ल ि यांम ये चीड िनमार्ण करत नाहीत, उलट ती थंड कर याचा प्रय न 
करतात. 

ा मदु्यावर यांनी पणूर्पण े दलुर्क्ष कर याच ेमह वाच ेकारण हणजे पु षां या 
कुटंुबातील आिण समाजातील पारंपिरक े  दजार्वर आिण अिधकारांवर प्र  उभ ेराहू 
शकतात. पिरणामी मिहला यां या स या या दु यम वाला आ हान दऊे शकतात. 
अस ेझाले तर ि या वावलंबी होतील व यां यात िव ास िनमार्ण होई़ल आिण 
समाजात या सुदंरते या क पनेलाही या आ हान दतेील. मग स दयर्प्रसाधन े
बनवणार्या बहुरा ट्रीय कंप यांची स दयर् प्रसाधने, कपडे, फॅशन, इ. उ पादनां या 
िवक्रीच ेकाय होईल? ा कंप यांसाठी (आिण पयार्याने ते प्रायोिजत करत असले या 
िनयतकािलकांसाठी) पावडर, िलपि टक, िक्रम ां या िवक्रीच े काय? ि यांची 
अि मता काही बाजारापठेेपके्षा मोठी नाही. यामळेु ि यांची िनयतकािलके आिण 
यां या परु क यार् कंप यांना ि यांची हजारो वषापवूीर्ची चौकट नसुती तशीच 
ठेवायची नाही तर यावर चाणाक्षपण ेमलुामा चढवायचा आह.े 

अगदी अलीकडे एका प्रमखु इगं्रजी िनयतकािलकासोबत ३४ पानांची परुवणी 
फुकट िदली होती याम ये फक्त वगेवगे या व तूं या जािहराती हो या. गंमत हणजे 
रेनेसॉ वीमने (जागतृ मिहला) अस ेनाव असले या परुवणीम ये वॉिशगं मशीन, फ्रीज, 
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िभतंींसाठी नवीन पटस, हअेर िरमू हरब ल काही गो ी हो या आिण आणखी 
आ यार्ची गो  हणजे १६२ पानां या या पित्रकेम ये ४४ पाने जािहरातींची, १४ पाने 
वगेवगे या डे्रस या िडझाई सची, ३ पाने िव सुदंरी या भारत आगमना या पाटीर्ची 
आिण ३–४ पाने पु षां या टाई स ब ल होती. अथार्त ा गो ी सतत दाखवनू, 
िनयतकािलकांमधनू आिण दरूदशर्नव न सतत ा जािहरातींचा भिडमार क न प्रथम 
आप या गरजा िनमार्ण के या जातात आिण यानंतर या व त ूआप या समोर प्र ततू 
करतात. आता फक्त उठा आिण मॉलम ये जाऊन उभ ेरहा. 

बाकी सम या िकंवा अस े हणयूा की या सम या समाजातनू िनमार्ण झाले या 
आहते िकंवा पु षस ाक मानिसकतेतनू िनमार्ण झाले या आहते याच ेकाय? उदा. 
हुडंाबळी, बला कार, छेडछाड, कौटंुिबक िहसंा, दहुरेी भिूमका बजावण े इ. याब ल 
बोलण ेकटाक्षाने टाळले जाते. या सम यांमळेु प्रभािवत होणारा गट तर मिहलांचाच 
आह.े प्र येक िदवस एका दहशतीम ये जगणार्या, आयु यभर एका दघुर्टने या 
िभतीम ये राहणार्या, कसबेस े जीवन जगणार्या ि यांना आयु य पिरपणूर्पणे 
जग याची िहमंत दे यासाठी ही मिहलांची िनयतकािलके पढुाकार का घते नाहीत? जर 
बला कार िकंवा छेडछाडीवर काही छापले गेलेच तर या लेखांम ये ि यांना 
बचावाच े (सामना न कर याच)े उपाय सचुवले जातात यामळेु खरेतर यां या मनात 
अजनूच भीती िनमार्ण होईल. याचप्रमाण,े ही िनयतकािलके दहुरेी जबाबदारी (घर 
आिण ऑिफस) सांभाळणार्या क करी ि यां या सम यांवर चचार्ही करत नाहीत 
आिण िव ेषणही करत नाहीत. ा प्र ावर मिहलांम ये चचार् हावी ात यांना 
काहीही वार य नाही. 

आता बघयूा िनयतकािलकांम ये सािह या या नावावर छाप या जाणार्या टुकार 
कथांब ल. ातील लेखांम ये समाजाम ये नेतृ व करणार्या ि या, कठीण 
पिरि थतीत आ मिव ासाने िनणर्य घणेार्या ि या, एकट्यान े मलुांना वाढिवणार्या 
ि या अस े िवषय कधीच नसतात. या कथांमधील मिहला नेहमीच आज या 
िपतसृ ाक समाजाने घालनू िदले या चौकटीतीलच असते. िवषयही ठरावीक 
असतात—जस ेपती–प नीच ेसंबंध, पती, प नी और वो, सासवा–सनुांची भांडण ेवगैरे. 
कथांच े िवषयही तेच ते, घासनू गळुगळुीत झालेल—ेपतीच े िववाहपवूर् िकंवा 
िववाहानंतरच े पे्रमसबंंध याम ये प नी याग आिण ममतेची मतूीर् असते. यात 
नालायक पतीच ेबटू ती जागेवर नेऊन ठेवत,े या या आवडीचा वयंंपाक करते आिण 
रात्र रात्र याची वाट पाहत घालवते. मग ित या तप येवर प्रस न होऊन कधीतरी पती 
घरी परत येतो. गो ींचा एक प्रकार असाही असतो की पती–प नीच ेभांडण िकंवा 
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काही गंभीर सम यांमळेु प नी जी िशकलेली असते, माहरेी जाते, भावजयी या िश या 
खाते, विडलांचा अपमान झलेते, पण वावलंबी हो यासाठी प्रय न करत नाही आिण 
मग शवेटी कोणी समजतूदार मतै्रीण िकंवा समजतूदार कामवाली ह ेबोलनू ितच ेडोळे 
उघडत ेकी ‘आपला पु ष आपला असतो, िकतीही मारले तरी पे्रम पण करतो’. 

याचाच अथर् सािह य पण आप या िवचारांमधनू हचे िसद्ध करते की बायकांचे 
जग ह े पती या घरापरुते आिण यातही वयंपाकघरापरुते मयार्िदत आह.े ि यांनी 
िलप टीक, काजळ, आयलायनर, िडजायनर दािगने, कपडे या यितिरक्त काही 
िवचारच करायची गरज नाही; यांनी सामािजक आिण राजकीय सम यांवर िचतंा 
करायच े कारण नाही ही िनयतकािलके अ यंत कुशलतेने आिण गोड पद्धतीने 
‘मिहलांची गलुामी’ आिण ‘गलुाम मिहलांची’ ततुी करत आहते. गलुामी 
वयंपाकघराची, गलुामी स दयार्ची. 

ही िनयतकािलके वाचणार्या पु षांची सखं्या ि यांएवढीच आह ेह ेही िवचारात 
घतेले पािहजे. ि यांच ेजीवन फक्त यांची मलुे आिण यांच ेघर-कुटंुब यां यासाठीच 
असले पािहजे ा पु षां या डोक्यातील िवचारांना ही िनयतकािलके अजनूच पु ी 
दतेात. 

खरेतर आप याला अशा िनयतकािलकांची काही गरज नाही. आज या 
ीसाठी ही परुाणपथंी मािसके कचराच आहते. आप याला जगाशी जोडून घणेारे, 

सामािजक पिरि थती आिण वा तव समजावणारे, आप या जग या या ददुर् य इ छेला 
रेखांिकत करणारे सािह य हव ेआह.े अितशय प्रितकूल पिरि थतीम ये जगत असनूही 
ि यांमधील चतै य वाखाण याजोगे आह.े या आप या हक्कांसाठी लढत आहते, 
जगा या कानाकोपर्याम ये सघंषर् करत आहते. या ि यांब ल सग यांना सांग याची 
गरज आह ेकी या का लढत आहते. सग यात मह वाच े हणज,े सवर्प्रथम गरज आह े
ह ेसमजनू घे याची की ी हो याआधी आपण एक माणसू आहोत अिण आ हाला 
आम या यायासाठी व समान हक्कांसाठी लढा दऊेन ते प्रा  कर यासाठी पे्ररणा 
दणेार्या सािह याची आव यकता आह.े 

* * * 
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७ 

प्रसारम यमांमधील ि यांची प्रितमा 

प्रसारमा यमांना— हणजे िसनेमा, टेलीि हजन, वृ पत्रे, िनयतकािलके, इ.—
समाजाचा आरसा समजले जाते. हणजेच अस ेसमजले जाते की समाजात जे घडतंय 
याची जशी या तशी तसबीर मीिडया लोकांसमोर आणते. आजच ेसग यात प्रभावी 
मा यम आह ेटेलीि हजन, कारण एकतर ह े क्- ा य मा यम आह ेआिण घराघरापयत 
पोहोचले आह.े चला तर मग आपण ा आरशात ि यांच ेप्रितिबंब पाहूया. 

या लेखाम ये आपण वारंवार टेलीि हजनवर दाखव या जाणार्या मखु्य व ेतीन 
प्रितमांब ल चचार् क या: पिहली—मॉडेल असले या कायर्क्रमांम ये ‘कॅटवॉक’ 
करणार्या मॉडेलची िकंवा ऐ यार् राय आिण िप्रयांका चोपडा यां या स दयार्च ेरह य 
सांगणार्या सुदंर्यांची; दसुरी—दो ही खांद्यांव न पदर लपटूेन घणेार्या िकंवा 
डोक्याव न पदर घणेार्या पित ता ीची िकंवा कुटंुबाला सखुी ठेव यासाठी 
वतः या व नांना ितलांजली दणेार्या, आदशर् प नीची, पती या अनपुि थतीत 
या या यवसायातील सवर् यवहार कुशलतेने पाहणार्या पित ता ीची; आिण 
ितसरी— वतः या अि त वासाठी, वावलंबनासाठी नोकरी करणार्या, पण घरा या 
सखुासाठी िकंवा लग्नात अडथळा येत असले तर िकतीही मोठ्या पदावर असली तरी 
कुठ याही क्षणी नोकरी सोडून द्यायला तयार असणार्या आदशर् प नीची. 

पिहली प्रितमा आह ेकुठले तरी उ पादन िवकणारी िकंवा कॅटवॉक करत येणार्या 
मॉडेलची, िज याकडे बिघत याबरोबर ती मळुी आप या समाजातील मलुगी आह े
अस ेवाटतच नाही. मॉडेल अस यामळेु जरी ती सतत घरा या बाहरे असली, रात्री 
उशीरापयत पाट्र्या करत असली तरी ती सरुिक्षत असते कारण ित याभोवती 
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सरुक्षारक्षकांच ेसरंक्षण असते. सामा य ि यांना भडेसावणार्या छेडछाड, बला कार 
वगैरे कुठ याही सम या ितला भडेसावत नाहीत. वतःला अिधक सुदंर कस ेबनवायचे 
ही ितची खरी सम या आह.े ित या सम येत आिण आप या सम येत कुठलेच सा य 
नाही. जण ूकाही ती दसुर्याच कुठ यातरी दिुनयेतनू आली आह.े हणनूच ही आपली 
प्रितमा होऊच शकत नाही. मात्र अशा सडपातळ आिण सुदंर िदसणार्या, आकषर्क 
पहेरावात या मॉडे स टेलीि हजनवर सतत पाहून सडपातळ, सुदंर आिण आकषर्क 
शरीर ठेवण ेहीच आदशर् ीची प्रितमा समाजात तयार कर यात यामळेु मदत झाली 
आह.े ाने ि यांना आिण िवशषेतः मलुींना वतःच ेशरीर आिण बा  स दयार्च ेवडे 
लाव याची मह वाची भिूमका बजावली आह.े 

दसुरी प्रितमा आह े हजारो वषाषपवूीर्ची, पण ितला आज खपूच रंग भ न 
दाखवले जात आह.े ती आह ेएका पित ता ीची. िव ास ूप नी, आज्ञाधारक सनू, 
यागमयी आईची ही प्रितमा धािमर्क–कौटंुिबक धारावािहकां या मा यमातनू 
दाखवली जाते. ा ि यांसाठी कुटंुब हचे सवर्काही असत,े आिण आप या सवर् 
गरजांसाठी या घरातील पु षां या त डाकडे पाहतात. बहुतांशी मिहला दशर्क 
वतःला ा दसुर्या प्रितमशेी जोडून घतेात कारण ती यां या जीवनाशी िमळती 
जळुती वाटते. ा प्रितमचेा उदोउदो कर याचा उ शेच हा आह ेकी ती प्रितगामी वृ ी 
मजबतू करते. ि यांना आह े याच पिरि थतीत राह याची पे्ररणा दतेे. दसुरीकडे 
व तिु थती ही आह े की ि या भलेही वतःला घरा या चार िभतंीत क डून घते 
असतील पण वतः या आिण समाजा या िवकासासाठी ि या मोठ्या प्रमाणात 
घराबाहरे पडून िशक्षण आिण नोकरी क  लाग या आहते; यांना पारंपिरक जीवन 
जगायच नाहीये; या आप या अि मतेसाठी आिण अि त वासाठी आता सजग 
आहते आिण पारंपिरक समाजाने यांना या मयार्दांम ये बांधनू ठेवले आह े या सीमा 
ओलांडून बाहरे पड याची या खटपट करत आहते. आिण मीिडया मात्र परत एकदा 
यांना घरा या चार िभतंीत क डून घाल याचा प्रय न करत आह.े 

ितसरी प्रितमा आह े ‘नोकरी करणार्या आधिुनक ी’ची. ही प्रितमा पाहायला 
फारच मोहक आह.े ितला पािह यावर वाटत े की जगातील सवर् ि या िशक या 
सवरले या आिण वावलंबी आहते. िसिरयलमधनू ा ि यांना एवढे कायर्क्षम 
दाखवले जाते की या जराही न थकता, कसलीही िचडिचड िकंवा राग न येऊ दतेा 
ऑिफस आिण घर दो ही अ यंत सफाईने सांभाळतात. यांच े ह े िचत्र पाहून खरेतर 
आ यर्च वाटते की कोणताही माणसू एवढा कायर्क्षम कसा काय अस ू शकतो. 
याचबरोबर यांना अ यंत यागी दाखवले जाते; यां यासाठी यांच ेघर ह ेप्राधा य 
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आह,े आिण गरज पडेल ते हा मागेपढेु न पाहता कुटंुबासाठी नोकरीवर लाथ मार यास 
या कायम तयार असतात. ा प्रितमतेनू कुठे ना कुठेतरी यांना ह े प  जाणवनू 
द्यायच ेआह ेकी ि या िकतीही िशक या, उ चपदावर गे या तरी घर या जबाबदार्या 
ह े यांच ेप्रथम प्राधा य असले. िवज्ञान-तंत्रज्ञानाची झपे कुठेही पोहच ूद,े घरकामाची 
जबाबदारी ितचीच. ती आिण ितचा पती दोघहेी ऑिफसमधनू एकाच वळेी घरी परतले 
तरी घरी आले या पाहु यांच े चहापाणी करण,े कुटंुबासाठी जेवण बनवणे आिण 
हसतमखुाने यांना जेवायला वाढण,े मलुांना झोपवण ेइ यादीची जबाबदारी ितचीच. 
ित याजवळ खरेदी कर याची क्षमता असले तर ती पाट्या-वरवट्ंयावर वाट याऐवजी 
िमक्सरवर वाटेल, हाताने कपडे धु याऐवजी वॉिशगं मशीन मधनू धवुनू काढेल आिण 
घराची साफसफाई हकॅ्यमू क्लीनर ने करेल. परंत ुकामाची मळू जबाबदारी ितचीच. 

टी. ही. वर दाखव या जाणार्या या प्रितमतेील ि या आिथर्क ्या वतंत्र 
आहते, वावलंबी आहते, पण मानिसक ्या या आप या िपता, पतु्र, पती 
ां यावरच अवलंबनू आहते. ा ि या पु षप्रधानते या साख या तोड याचा प्रय न 

तर करतात, पण अखरेीस तडजोड करतात, आिण सग यात वाईट ह े की या 
वखशुीने तडजोड करताना दाखवतात. यां या तडजोडीची कहाणी इतक्या खबुीने 
दाखवली जाते की ि या िनसगर्तःच अशा आहते अस ेवाटेल. ही प्रितमा ि यां या 
वातं यासाठी अिधकच हािनकारक आह,े कारण आप यावर जे हा अशी पिरि थती 
येईल ते हा आपणही कुटंुबासाठी आपली व न आिण कारकीदर् आनंदाने सोडून 
द्यायला तयार असले पािहजे ह ेमू य जवते. 

ा तीनही प्रितमांचा खोलात जाऊन िवचार केला तर लक्षात येईल की ा 
तीनही प्रितमा ी िवरोधी आिण पु षप्रधान मानिसकतेला पोषकच आहते. पिहली 
प्रितमा ीला शरीर िकंवा व त ू हणनू दाखवत,े दसुरी पु षा या गलुामी या पात तर 
ितसरी कुटंुबासाठी कुठ याही तडजोडी कधीही करायला तयार असणारी. 

ा तीनही प्रितमा ि यांची छळवणकू, िपळवणकू दाखवणार्या प्रितमा आहते. 
आप याला ा फस या भिूमका तोडून आपली वतःची एक नवी प्रितमा तयार 
करायला लागले. अशी प्रितमा यात ी ा सडले या, मागासले या समाजा या 
मू यांबरोबर संघषर् करत असेल आिण ित या चहेरे्यावर केले या सघंषार्च े तेज 
असले— या सघंषार्च े तेज यामळेु ितने अनेक हक्क आिण अिधकार िमळवले 
आहते, आिण भिव यात आणखी यश िमळेल याची खात्री आह.े तीच ितची खरी 
प्रितमा असले. 

* * * 
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८ 

वावलंबनाची गरज 

वावलंबी अस याब ल मलुी काय िवचार करतात, यासबंंधी या िकती सजग 
आहते आिण यां या वावलंबी हो याम ये काय सम या आहते, ह े समजनू 
घे यासाठी काही महािवद्यालयीन िवद्यािथर्नींशी आ ही चचार् केली. या चचेर्मधनू ह े
समजले की, वावलंबी अस याची इ छा जवळजवळ सवर्च मलुींची आह े पण 
यासाठी या खपू प्रय नशील आहते असे नाही. चांगली नोकरी िमळा यास ती 
कर याची इ छा स र टक्क्यांपके्षा जा त मलुींनी दशर्वली. परंत ुनवर्याने िवरोध केला 
तर काय कराल? ा प्र ावर यांच े उ र आले की नोकरी सोडून दऊे. कुठ याही 
पिरि थतीत वावलंबी होणारच ह े सांगणार्या फक्त ५ टक्केच मलुी हो या या 
हणा या की वावलंबनासाठी सवर् प्रय न क . नवर्याला आिण कुटंुबाला समजावनू 
सांग,ू गरज पड यास थोडा सघंषर्ही क . पण या पढेु ह े ही हणा या की नाती 
तटु यापयत पिरि थती आली तर माघार घऊे. या सवेर्क्षणातनू अस ेलक्षात आले की, 
बहुसखं्य मलुी वतः या पायावर उभ े राह याचा िवचार ज र करतात पण यांना 
वातं याचा खरा अथर् आिण वावलंबनाच ेखरे मह व समजलेले नाही. 

या सवेर्क्षणातनू आणखी एक मह वाची गो  समोर आली ती हणजे सवर् मलुी 
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अस ेमानतात की कुटंुब आिण समाज ह े यां या वावलंबी हो यामधील सवार्त मोठा 
अडसर आहते. 

भारत झपाट्यान ेएक आधिुनक िवकिसत समाज बनतोय असा दावा जरी आपण 
करत असलो तरी ि यां या वातं याब ल या सामािजक ीकोनाम ये फारसा फरक 
झालेला नाही ह ेएक कठोर वा तव आह.े काही िठकाणी काही बदल झालेले असले 
तरी ते अ यंत वरवरच े आहते आिण यातही मोठ्या शहरांम ये थोडाफार बदल 
झालेला जाणवतो पण ग्रामीण भागात आिण छोट्या शहरांम ये आजही शकेडो 
वषापासनूच ेबरुसटलेले िवचार चालत आले आहते. ी वातं याला लायक नाही, 
ितला प्रथम विडलांवर, मग पतीवर आिण हातारपणी मलुावर अवलंबनू रािहले 
पािहज,े वदेात सांिगतलेला हा ीकोन आजही प्रबळ आह.े याच प्रचिलत 
मानिसकतेमळेु समाजात ि यांना भदेभावाची वागणकू िमळते. यां यावर अबला, 
िनराधार अस याचा िशक्कामोतर्ब केले जाते. याच कारणांमळेु कधी ि यांना 
सरुक्षे या नावाखाली चार िभतंीत डांबनू ठेवले जात;े एकटे बाहरे जाऊ िदले जात 
नाही; अबला हणनू घाबरवले जात;े तर कधी नाजकू हणनू सांभाळले जात;े यांना ह े
ही सांिगतले जाते की या यां या वातं यावर ठाम रािह या तर कुटंुब व मलुे 
उद् व त होतील. 

समाजात या फैलावले या या िवचारांबरोबरच मलुी मोठ्या होत अस यामळेु 
यां याम ये वावलंबनाची जाणीवच िनमार्ण होत नाही. मलुी या आयु या या 
उ शेाब ल आईविडलांचा िवचारही लग्नापरुताच मयार्िदत असतो. हा ीकोन 
समाजाम ये इतका ढ झाला आह ेकी, यािव द्ध बोलणसेदु्धा मलुींना अवघड जाते. 
वषार्नवुषेर् समाजाने बनवले या ा प्रभावी मू यांनसुारच या वतःला घडवत जातात 
आिण यांनासदु्धा लग्न हीच आप या आयु याची इितकतर् यता आह ेआिण पतीची 
आिण सासर या लोकांची सवेा कर याम ये आयु याच ेसाथर्क आह ेअस ेवाटू लागते. 

याच कारणांमळेु ी वतःला दबुळी आिण कमजोर समज ू लागते. ितचा 
आ मिव ास कमी होतो. बाहरे या जगातील धावपळ आिण आ हानांना घाब न 
घराबाहरे पडायला ितला भीती वाटू लागते. ितचा वािभमान नािहसा होतो. नवर्याने 
आिण सासर यांनी केलेले सवर् अपमान ती सहन करते. घरात या सवानी पोटभर 
खाऊन जे उरेल ते अ न पोटात घालण ेयालाच ती आपले जगण ेसमज ूलागते. 

काही लोक ि यां या वावलंबी अस याला िवरोध करत नाहीत, पण यांचा 
ीकोन सकुंिचत आह.े यां यासाठी ि यां या वावलंबनाचा अथर् ितने घराबाहरे 
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जाऊन काम करण े हणजे केवळ पसै े कमावण े एवढेच ते मानतात, खरोखरीच 
वावलंबी होण ेन ह.े ित या िमळकतीवर नवर्याच ेिनयंत्रण असते, तो ठरवतो की पसै े
कुठे आिण कसे खचर् करायच.े घरकामाची पणूर् जबाबदारी ीवरच राहते, आिण घर 
चालव याची मखु्य जबाबदारी पु षाची राहते. नवरा भरपरू कमावत अस यामळेु 
ित या कमाईची कुटंुबाला आता गरज नाही अस ेसांगनू, तर कधी कामासाठी ती बाहरे 
दते असले या वळेे या प्रमाणात ितची िमळकत अ प आह ेअस ेसांगनू, िकंवा कधी 
यांना वाटते की आता ितची नोकरी परेु, ितने घरी बसावे व घरससंार सांभाळावा अशी 
िविवध कारण ेदऊेन ित या नवर्याला आिण सासर या लोकांना ितला नोकरी सोड 
हणनू सांग याचा पणूर् अिधकार असतो. 

आिथर्क वातं याचे मह व 

ीला जर आ मिनभर्र व वतंत्र हायच े असले तर याची पिहली पायरी 
आिथर्क वावलंबन आह.े ह े पिहले पाऊल उचलण—ेघराबाहरे पडून छोटीशी का 
असनेा नोकरी करणे—हीच ित यासाठी एक मोठी झपे आह.े यामळेु ित या 
यिक्तम वाम ये िनणार्यक बदल होतात. कमावत अस यामळेु आता ती वतःचे 
िनणर्य वतः घऊे शकते. आप या कामा या िठकाणी अनेक लोकांना भटेते, 
यां याशी बोलते, यातनू ितला जगाकडे पाह याची आिण जग कस े चालते त े
समजनू घे याची ी िमळते. ितला काही िमत्रमिैत्रणी िमळतात, काही ितच ेिहतिचतंक 
बनतात जे ित या सखु-दःुखांम येही सहभागी होतात. यातनू ितच े एक सामािजक 
वतुर्ळ बनते आिण सामािजक सबंंधही वाढतात. सामािजक उ पादनात ितची भिूमका 
िनि त होते आिण ती योगदानही दतेे. 

एकदा घराबाहरे पडून नोकरी करायच े ठरवले की बाहरे या जगातील 
आ हानांना त ड द्यायला आपोआपच ती मानिसकिर या तयार होते. आिण एकदा 
घराबाहरे पडली की बाहरे या जगातील आ हाने धीटपण े पले याची क्षमता 
ित याम ये िनमार्ण होते. ितची ही मानिसक तयारीच ितचा आ मिव ास वाढवते. 
यामळेुच ती र यात होणारी छेडछाड िकंवा गैरवतर्न यावर आवाज उठवते, यातनू 
वतःला योग्यप्रकारे वाचवण ेआिण प्रसगंी यासाठी सघंषर् करण े यासारख्या गो ी 
िशकते. 

हळूहळू एक माणसू हणनू आिण समाजाचा जबाबदार घटक हणनू ीला 
वतःची ओळख समज ूलागते. नवनवीन मािहती जाणनू घे याची ित यात िजज्ञासा 
वाढायला लागते. वतर्मानपत्रे वाचण,े मािसके वाचण,े टेिलि हजनवरील बात या 
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ऐकण े ाम ये ितची ची िनमार्ण होते कारण रोज बदलणारी धोरण े िकंवा राजकीय 
घटनांब ल मािहती घणे े ह ेआता ित या जीवनाशी प्र यक्ष जोडले जाते. ा उलट 
गिृहणीला ते थेट प्रभािवत करत नस यामळेु याची फार आव यकता नसते. यामळेु 
वृ पत्रे व िनयतकािलके वाच याम ये गिृहणीला फारसा रस नसतो, मािसके वाचली 
तरी ि यांची मािसके ती उ सकुतेने चाळते. 

सामािजक उ पादना या प्रिक्रयेत सामील झा यामळेु समाजात ितची वतंत्र 
ओळख िनमार्ण होते जी पवूीर् कोणाची तरी आई, बिहण, प नी, मलुगी अशी असते 
यापके्षा वगेळी असते. ती करत असले या ित या कामा या आधारावर लोक ितला 
ओळख ूलागतात. आता ती कमावत अस यामळेु ितला हवा ितथे ती खचर् क  
शकते. आता ितला ितच ेछंद, कौश य, मग ते सगंीत वा नृ य िशकण ेअसो, पु तके 
वाचण ेअसो िकंवा नाटक–िसनेमा पाहण ेअसो ते सु  करण ेशक्य होते. अशा अनेक 
ि या आहते की यांना िचत्रकला, सगंीत, नृ य या सारख्या िवषयांम ये गती असते. 
पण कधी कुटंुबावर आिथर्क भार पडेल हणनू तर कधी कुटंुबाने प्रो साहन न 
िद यामळेु आप या प्रितभांचा िवकास या क  शकत नाहीत. आिथर्क ्या सक्षम 
असणारी ी इतरांनाही मदत क  शकते. अशा िकतीतरी ि या वकमाईतनू आप या 
लहान भावाबिहणीं या िशक्षणासाठी मदत करताना िदसतात. 

बहुतांश लोक ि यांनी नोकरी कर या या िवरोधात असतात कारण यांना 
वाटते की कुटंुबाची घडी िव कटेल. यांच े हणण—ेघरातील काम ेकोण करणार? 
प्रथम हा प्र  उपि थत कर याची गरज आह ेकी, घरकाम ही फक्त ीची जबाबदारी 
आह े का? यात नवर्यानेसदु्धा भागीदारी करावयास नको का? या घरातील ी 
नोकरी करणारी आह ेआिण नवराही घरकामात सहभागी असतो, यांची मलुे लवकर 
वावलंबी होतात. लहानपणापासनूच ती छोटी-मोठी काम ेकरायला िशकतात. 

दसुरे, आप या आसपासची नोकरी करणार्या ि यांची कुटंुबे पािह यावर ती 
यवि थत चाललेली िदसतात. नोकरी करणारी ी घरकाम आिण बाहरेील काम या 
दो हीला चांग याप्रकारे याय दतेे. एवढेच नाही तर ित या कमाईमळेु घर 
आिथर्क ्या बळकटच होते. ित या वळेेचा सदपुयोग व कामाची िवभागणी ती 
अितशय नेटकेपणाने करते. 

ितसरे, िजथे पती–प नी दोघहेी नोकरी करतात, या घरातील वातावरण 
गिृहणीं या कुटंुबांपके्षा फार वगेळे असते. दोघहेी काम करत असले या पती–प नीच े
नातेही मतै्रीपणूर् होते. दोघहेी आपाप या कामा या िठकाणी येणार्या सम यांबाबत 
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एकमकेांशी चचार् क न एकमकेांचा स ला घतेात. दोघांम ये िविवध सामािजक–
राजकीय िवषयांवर ग पा होतात, कारण ी या सामािजक कामातील सहभागामळेु 
ितला बाहरे या जगाब ल मािहती होते. घरातील अस ेमनमोकळे वातावरण मलुांवर 
चांगले सं कार जिव यास मदत करते. एखाद्या गिृहणीला—जरी ती सिुशिक्षत 
असली तरी—ितचा पती आप या कामातील अडचणी सांगत असला तरी ितला ते 
ऐक यात फारसा रस नसतो. घराबाहरेील जगाशी ितचा फारसा सबंंध येत नस यामळेु, 
पती या कामावरील सम यांवर ती बोल ू शकत नाही िकंवा बौिद्धक चचार्ही क  
शकत नाही. 

अखरेच े आिण सवार्त मह वाच,े काही कारणांमळेु नवर्याबरोबरच े सबंंध 
िबघडले िकंवा याचा आकि मक मृ य ूझाला तर आिथर्क ्या सक्षम असलेली ी 
आपले आिण आप या मलुांच े पालनपोषण वािभमानाने क  शकते तर घरात 
राहणारी ी सासर आिण माहरे या दो हींवर ओझ ेबनते; आिण पढुील आयु याम ये 
अपमािनत िजण ेजगाव ेलागते. 

अनेक ि या असा िवचार करतात की आपले आयु य तर कसेबस े यतीत झाले 
आता आप या मलुीचा िवचार करायला पािहज.े पण आपणच जर आपली बंधने तोडू 
शकलो नाही तर पढु या िपढीला दे यासाठी आप याकडे काहीच असणार नाही. 
हणजेच जी सु वात आपण करायला हवी होती ती आपण आप या मलुी या 
खांद्यावर टाकून मोकळे. परंत ु आ हानांना घाब न जीवनातनू माघार घऊेन पळून 
जा याचा हा प्रकार आह.े अशी आशा िन फळ असते, कारण वतःची बंधनचे जर 
आपण धयैार्ने तोडू शकलो नाही, तर पढु या िपढीला आपण ते धयैर् कोठून दणेार? 

ि यां या वावलंबनाचा आणखी एक मह वपणूर् पलै ूहा ही आह ेकी जोपयत 
समाजातील अ यार् लोकसखं्येचा—ि यांचा—सामािजक उ पादनात प्र यक्ष िकंवा 
अप्र यक्ष सहभाग होत नाही तोपयत कोण याही समाजाचा खर्या अथार्ने िवकास 
शक्य नाही. 

ि यांना िपतसृ ाक गलुामीतनू मकु्त हो यासाठी घराबाहरे पडून नोकरी क न, 
आिथर्क ्या वावलंबी होण े ह े पिहले पाऊल असले. पण आज चांगली नोकरी 
िमळण े ह े अ यंत अवघड झाले आह.े गे या दोन दशकात खाजगीकरण, 
उदारीकरणा या या काळात दशेातील अनेक उद्योगधदं े बंद पडत आहते. आप या 
दशेातील नेते मोठमोठ्या कॉप रेश सचा नफा वाढव यासाठीच दशे चालवत आहते. 
या महाकाय कंप यांना नफा आिण फक्त नफा कमाव यातच वार य आह.े 
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जा तीतजा त नफा िमळिव यासाठी कॉप रेश स कमीतकमी कामगारांना िकमान 
वतेनावर ठेवतात. काही मठूभर चांग या पगारा या नोकर्या सोड या तर बाकी 
सवर्साधारण नोकर्या कमी पगारां या आिण असघंिटत क्षेत्रात आहते. आिण हणनूच 
आज मिहलां या वातं याचा आिण मकु्तीचा सघंषर् पढेु घऊेन जायचा असले तर 
यांना रोजगार िमळव यासाठी लढा दणेार्या लोकां या सघंषार्त सामील हायला 
लागेल आिण रोजगारा या सधंी उपल ध क न दे याची मागणी करायला लागेल. 
कंत्राटी रोजगार बंद क न कायम व पी रोजगाराची मागणी करायला लागले. ी 
सघंटनांसह सवर् जनआदंोलनांना एक नवसमाज िनमार्ण करायचा आह े की यात 
प्र येकाला कामाचा ज मिसद्ध अिधकार असले, ि थर उ प न, िनवारा, आरोग्यसिुवधा 
तसचे वदृ्धापकाळातील सिुवधा या गो ींना प्राधा य असले आिण यावरच भर िदला 
जाईल. तो समाज खरोखरच मकु्त आिण लोकशाहीवादी असले. 

हा अथार्तच दीघर्कालीन सघंषर् आह.े पण, तोपयत आिथर्क ्या वावलंबी 
हो यासाठी कमी पगाराची का असनेा पण िमळेल ती रोजगाराची सधंी वीकारणे 
मह वाच ेआह.े आपण जे हा घराबाहरे पडू आिण मकु्त होऊ ते हाच असा समाज 
िनमार्ण क  शकतो िजथे सवाना रोजगारासाठी प्राधा य िदले जाईल. ी–पु ष 
समानता असले या समाजासाठी ते पिहले पाऊल आह.े 

* * * 
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९  

पु षही घडिवला जातो 

या आधी या सवर् लेखांमधनू आपण िपतसृ मे ये ि यांची काय पिरि थती 
असते याची चचार् केली. या िपतसृ ाक यव थेचा पु षांवर काय पिरणाम झाला आह े
यावर या लेखात चचार् करत आहोत. जस े ‘ ी ज माला येत नाही, घडवली जाते’ 
तसचे ‘पु षही ज माला येत नाही, घडवला जातो’. िपतसृ ाक यव था ही ीम ये 
ी वाची भावना जागतृ करत ेतर पु षाम ये िपतसृ लेा पोस याच ेकाम ‘मदार्नगी’ 

करते. िपतसृ ाक यव था ि यांम ये दु यम वाची भावना िनमार्ण करते तर पु षांम ये 
े वाची भावना िनमार्ण करते. ही े तेची भावना आिण यातनू िनमार्ण होणार्या 

मू यांना व यवहारांना मदार्नगी हणतात. 
िनसगार्ने ी आिण पु ष यां यात फक्त २–३ फरक केले आहते, आिण ते ही 

पनु पादना या प्रिक्रयेसाठी. िलंगा यितिरक्त बाई मलुाला ज म दऊे शकते हणनू 
ितला गभार्शय आह ेआिण मलुाच ेपालनपोषण कर यासाठी छाती. आपण ह ेलक्षात 
घतेले पािहजे की िनसगार्ने भदे िनमार्ण केला आह,े भदेभाव नाही. पनु पादनासाठी 
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सहकायार्ची गरज आह,े िहसंचेी नाही, े –किन  अस याची गरज नाही. पण आपण 
याला असमानतेशी जोडल े आिण ी–पु षांम ये भदेभाव सु  केला. या 
असमानतेनेच पु षप्रधानतेला ज म िदला आिण पढेु जाऊन ती िपतसृ ाक यव था 
बनली याम ये ससंाधने, िनणर्य घणे ेआिण िवचारधारेवर पु षांच ेिनयंत्रण आह.े 

महािवद्यालयीन िवद्या याबरोवर पु षभानाच े (मदार्नगी समजनू घतेानाचे) 
कायर्क्रम करत असताना आ ही मलुांना खरा मदर् अस याची लक्षण ेकोणती हा प्र  
िवचारला. गरज असले ते हा ि यांच े रक्षण करणारा, धीट, महेनेती, कतर्बगार, 
ताकदवार, समजदार, आक्रमक, दबंग, कधी न रडणारा, तगडा, बहादरू, गरम रक्ताचा, 
िनधड्या छातीचा, िजगरबाज, इ यादी याख्या यांनी सांिगत या. या याख्या बरोबर 
आहते का हा प्र  मलुींना िवचारला असता यांनी यातील बहुतके सवर् याख्या मा य 
के या. यातील काही यांना आवडतातही. पण याचबरोबर यांनी ह ेपण सांिगतले 
की पु ष अहकंारी, रागीट आिण िनयंत्रण ठेवणारे असतात जे यांना आवडत नाही. 

पण व तिु थती ही आह ेकी अहकंारी, रागीट आिण िनयंत्रण ठेवणारे ह े गणु 
मलुांनी मदार्नगी या सांिगतले या याख्येमधनूच येतात. अहकंारी, रागीट आिण 
िनयंत्रण ठेवणारे िमळून एक खतरनाक रसायन बनते—मदार्नगी. पु षाला स ाधारी, 
आक्रमक आिण िहसंक पात प्र थािपत करणारी, या मू यांना समाजमा यता दणेारी 
ती एक सामािजक पिरभाषा आह ेजी िपतसृ नेे िनमार्ण केली आह.े पु षही ‘पु ष’ 
हणनू घडवला जातो अस े हणताना मदार्नगी समजनू घ्यायची तर पु षांची 
जडणघडण लहानपणापासनू कशी होते ह ेपाहायला लागेल. 

अगदी लहान असतानासदु्धा मलुाने फ्रॉक घालायचा हटले तर ‘त ूकाय मलुगी 
आहसे का?’ हणनू चे ा केली जात,े कधी खळेताना मार खाऊन मलुगा रडत घरी 
आला तर ‘रडतोस काय बायकांसारखा?’ अस े हटले जात,े कधी अपमान करायचा 
असले तर ‘बांगड्या भर बायकांसारख्या’ अस े सांिगतल े जात—ेअशा अनेक 
वाक्यांनी आपण या लहानशा मलुाला पु ष बनव याची सु वात करतो. बर्याच 
घरांम ये मोठ्या बिहणीला सोबत हणनू लहान भावाला बरोबर पाठवले जाते; 
ते हापासनूच तो सरंक्षका या भिूमकेत जातो. घराम ये, नातवेाईकांम ये व समाजात 
तो प्र येक क्षणी पु षप्रधानता बघत असतो व याचचे अनकुरण करायला लागतो. 

मदार्नगीचा एक मह वपणूर् पलै ू िहसंा आह.े अनेक जण अस े हण ूशकतात की 
पु ष वभावतःच िहसंक असतात. पण तसे नाहीये. ज मतः िहसंक कुणीच नसतो. 
पु षांना िहसंक बनव यात समाजाचा मोठा वाटा आह.े लहानपणापासनू मलुग्यांना 
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आपण खळेणी हणनू बंदकुा, गदा, पायडरमॅन यां यासारख्या गो ी दतेो. अनेकदा 
जेवायला वाढायला उशीर झाला हणनू ताट फेकून मारणारे िकंवा येता जाता आईचा 
अपमान करणारे आिण आईवर हात उचलणारे वडील मलुाने लहान अस यापासनूच 
पािहलेले असतात. ि यांच े थान बरोबरीच े नाही, यां यावर हात उगारला जाऊ 
शकतो ह ेमू य यां या मनात ठसवले जाते. कुटंुब ही मलुांना ‘पु ष’ बनव याची 
मोठी प्रयोगशाळा आह.े आिण मग मोठे झा यावर मलुी जस ेआईच ेअनकुरण करतात 
तसचे मलुगेही विडलांच ेअनकुरण क  लागतात, िहसंक बनतात. आिण मग ती िहसंा 
ि यांपरुती मयार्िदत राहत नाही तर पु षा–पु षांम येही पोहोचते. मदार्नगीम ये िहसंा 
िनिहत आह.े 

फक्त पु षांम येच नाही तर समाजातही िहसंा पसरव याम ये प्रसारमा यम ेआिण 
िसनेम ेयांची मह वपणूर् भिूमका आह.े ा मा यमांचा समाजावर तर पिरणाम होतोच 
पण ी–पु ष सबंंधांवरही मोठा पिरणाम होत असतो. मलुींबरोबर कुठ याही प्रकारे 
वागले तरी यांना ते आवडते; यां यावर जबरद ती केली तरी यांना ती आवडते; 
प नी िकंवा पे्रिमकेवर िबनिदक्कत हात उचलता येतो; बाई ‘माणसू’ नाहीच तर व त ू
िकंवा आयटम आह;े आिण सग यात मह वाच े हणजे मलुगी जे हा नाही हणत े
ते हा खरे तर ितचा होकार असतो—िसनेमांम ये तर ह ेसवर् उघड उघड दाखवले जाते 
आिण ह े सगळे घडत असतानाही शवेटी िहरोला िहरॉईन िमळते. अशी मू ये जर 
प्रसारमा यम ेआिण िसनेमातनू िमळत असतील तर मलुगे िहसंक का होणार नाहीत? 
प्र यक्ष आयु यात एखादी मलुगी मलुाला नाही हण ूशकते. िसनेमातली मू ये आिण 
मदार्नगीचा अहकंार ा दो ही गो ींमळेु मलुगा िहसंक बनतो. ाचा शवेट मलुीला 
मा न टाक याम ये िकंवा त डावर अिॅसड फेक याम ये होतो. 

ि यांवरील िहसंा आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ या आहते की भारतात 
६०% नवरे कधी ना कधी आप या बायकांवर हात उचलतात, दर २२ िमिनटाला एक 
बला कार होतो आिण एका िदवसात दोन ि यांना कुठ या ना कुठ या कारणाने 
मारले जाते. ह ेजण ूकाय कमी आह े हणनू आ ही गे या २० वषार्त १ कोटी मलुींना 
सपंवनू टाकले आह—ेज मालाच घातले नाही िकंवा ज म याबरोबर लगेच मा न 
टाकले. 

गे या काही वषार्त ‘मदार्नगी’ शी जोडले या िहसंचेा एक नवीनच पलै ूसमोर 
आला आह े याचा आज या राजकारणाशी गहन सबंंध आह.े पु षी स लेा आ हान 
दणेार्या माणसांना धडा िशकव यासाठी खरैलांजी भिगनींवर आठ ग्रामपचंायत 
पदािधकारी बला कार क न ह या करतात, ह ेजातीयवादी िहसंक पु षी मानिसकतेचे 
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उदाहरण आह.े ‘ल ह िजहाद’सारखा बागलुबवुा उभा करण े असो की ‘ऑनर 
िकिलंग’, ह ेसारे सं कृितरक्षणा या नावाखाली ि यां या लिगकतेवर सपंणूर् वचर् व 
आिण िनयंत्रण िमळिव याचचे मागर् आहते. 

जगभरात सामािजक, राजकीय आिण सां कृितक पातळीवर िजतक्या िहसंक 
गो ी घडतात या सग या या मागे मदार्नगीचा पण हात आह.े ९५% गु ांमागे 
कुठ या ना कुठ या पु षाचा हात असतो. पशैांसाठी होणार्या िहसंपेासनू दहशतवाद, 
जाती–धमार् या नावावर होणारे अ याचार ा सग यामागे अ य कारणां यितिरक्त 
मदार्नगीही एक कारण आह.े 

गे या १००–१५० वषार्त ि यांना ह े कळून चकुले आह े की िपतसृ ा 
धोकादायक आह.े पु षांना का नाही समजले? आ यार्ची गो  आह ेकी पु षांनी एकत्र 
येऊन िपतसृ िेवरोधात उभ ेराह याचा िवचार नाही केला. हां! यिक्तगत पातळीवर जे 
समजदार होते यांनी यािवरोधात आवाज उठवला, जस ेगौतम बदु्ध, मोह मद पगैंबर, 
रामसामी पिेरयार, डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर, महा मा गांधी आिण महा मा फुले. ह े
सगळे पु ष होते पण यांनी िपतसृ चेा िवरोध केला. पण सामा य पु षांनी ा या 
िवरोधात आवाज उठवला नाही, िपतसृ े या िवरोधात चळवळही उभी केली नाही. 
कारण या यव थेतनू यांना िमळत असलेले फायद—ेकुलिदपक, वशंाचा िदवा, 
सपं ी यालाच िमळणार, कुटंुबप्रमखु तोच, इ.—इतके पसंत आहते की यातील 
वाईट गो ी यांना िदसत नाहीत. 

आता रोज या आयु यात मदार्नगीमळेु पु षांच े काय नकुसान होत आह े ते 
पाहूया. वर उदाहरण िदलेच आह े की ७–८ वषार्चा मलुगा, याला बिहणीबरोबर 
चौकीदारी करायला बाहरे पाठवले जाते. िकंवा बिहण कुठे जात,े कोणाशी बोलते 
यावर नजर ठेवायला पाठवले जाते. पण हीच चौकीदारी याला नंतर आयु यभर 
करावी लागते. कुणाला टेशनवर सोडायला जा, तर कुणाला बस टँडव न रात्री 
आणायला जा. 

मलुांना यां या भावना यक्त करायला िद या जात नाहीत. ‘मदर् को ददर् नही 
होता’, ‘असली मदर् रोता नही ह’ै अशी अनेक वाक्ये आपण नेहमी ऐकत असतो. 
पु षांना एखाद्या गो ीच ेवाईट वाटू शकत नाही का? यांना दःुख होत नसले का? 
रडावसेे वाटत नसले का? नक्कीच वाटत असले पण पु ष यां या या भावना यक्त 
क  शकत नाहीत. एवढेच नाही तर घरातील जवळची यक्ती वारली तरी याने रडता 
कामा नये अस ेआ ही लहानपणापासनूच या यावर िबंबवले आह.े माणसू आह ेितथे 
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भावना असणारच. पण पु षांना याच ेप्रदशर्न कर याची मभुा समाजाने िदलेली नाही. 
याच ेभाविनक ख चीकरण केले जाते. तो ह े हण ूशकत नाही की मला भीती वाटते; 
मला ह ेकाम जमत नाही. हणनूच पु ष जे हा अयश वी होतो ते हा या यात ननूगंड 
िनमार्ण होतो, दा म ये आपले अपयश िवसर याचा प्रय न करतो, िकंवा आ मह या 
करतो. गे या दोन दशकात शतेी या वाढ या सकंटामळेु तीन लाख पु ष शतेकर्यांनी 
आ मह या के या आहते. पण एकाही शतेकरी मिहलेने आ मह या केलेली नाही. 

याचबरोबर, आयु यात या अनके छोट्या छोट्या आनंद दणेार्या गो ींनाही तो 
मकुतो. कपड्यांचचे उदाहरण द्यायच े झाले तर मलुीं या कपड्यांम ये आिण 
कपड्यां या रंगांम ये प्रचडं िविवधता आह.े पण पु षाला िबचार्याला ठरािवक 
रंगाचचे कपडे घालायला लागतात. तेच ते शटर्–पटँ आिण तेच ते िफकट िन या, 
िपव या नाहीतर पांढर्या रंगाच ेकपडे. मलुांना सांभाळ यातला आनंद, वतः पदाथर् 
क न दसुर्याला खायला घाल यातला आनदं, दसुर्याची सवेा कर यातला आनंद ह े
सगळे आनंद पु षाकडून िहरावनू घतेले आहते. यांना काहीच येत नाही. ना 
िशवणकाम, ना भरतकाम, ना िवणकाम. एकच गो  येते ती हणजे पसै ेकमावण.े 
यांना पसै ेकमाव याच ेमशीन बनवनू टाकले आह.े 

पण ा सग यापके्षा िपतसृ नेे भयंकर वाईट गो  केली आिण ती हणजे 
पु षांना माणसूपणापासनू दरू नेले. १६ वषार्चा मलुगा वयाने िकतीतरी मोठ्या 
असले या बाईवर बला कार करतो, र यातनू, बसमधनू जाताना कोणी अनोळखी 
ी या शरीराव न हात िफरवतो, ६०% पु ष आप या प नीवर हात उचलतात—

यांना माणसू हणाव ेका? जाती–धमार् या नावावर दसुर्या जातीतील िकंवा धमार्तील 
मलुीवर बला कार करतात. आप याच शरीराचा ह यार हणनू वापर करतात. 
जगातली अधीर् लोकसखं्या जर माणसुकीपासनू इतकी दरू गेलेली असले तर १०० 
कोटी मिहलांवर िहसंा होणारच. पु ष खरेच असचे असतात का? नाही. पु षस ाक 
यव था यांना अस ेबनवते. 

आज दशेभरात केवळ मिहलाच नाही तर पु षही ि यांवर होणार्या 
िहसंिेवरोधात आवाज उठवत आहते, र यावर उतरत आहते, आदंोलनात सामील 
होत आहते—जस ेआपण िनभर्या ह याकांडा या वळेी पािहले. गरज आह ेपु षांनी 
आपले ‘पु षभान’ जागव याची, आपली माणसुकी वाचवायची. 

पु षांना ह ेसमजनू घ्यायला लागेल की जोपयत ी वतंत्र होणार नाही तोपयत 
पु षही वतंत्र होऊ शकत नाही. िपतसृ िेव द्ध लढाई दोघांनाही अिंतमत: 
माणसूपणाकडे नेणारी आह.े          * * * 
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१० 

समतामूलक समाजासाठी 

ी आिण पु ष ह े दोघहेी समाजाच े मह वाच े अगं आहते. समाज 
चालव यासाठी दोघांचहेी सारखचे मह व आह.े मग एकाचा दजार् वरचा आिण 
दसुर्याचा खालचा ह ेकस ेझाले? हा िवचार कर यासारखा िवषय आह.े ि यांची 
गलुामीची ही अव था सु वातीपासनूच अशी आह ेका? आिण पढेुही तशीच राहील 
का? 

मानववशंशा ज्ञांनी ह े दाखवनू िदले आह े की सु वाती या काळात ी–
पु षांम ये समानता होती. इितहासात मनु यप्रा या या पृ वीवरील वा त या या 
अिधकांश काळात माणसू समतावादी समाजात राहत होता. मानवी समाज िजवतं 
ठेव यासाठी आव यक असले या पनु पादना या क्षमतेमळेु ि यांब ल समाजात 
आदर होता. आिण हणनूच या कुटंुबप्रमखु हो या. प्रौढाव थेतील मह वाचा वळे 
गरोदरपणा, मलुांच ेपालनपोषण व सांभाळ ाम ये जात अस यामळेु या मातृ वाला 



इराद ेकर बलंुद ५५ 

उपयकु्त अशा उ पादना या कामांम ये सामील असत. या काळात लोक िशकार 
आिण अ न गोळा करण ेयावर जगत असत; आिण हणनू कदािचत पु ष िशकारीला 
जा त जात असत आिण ि या अ न गोळा करायला जा त जात असत. आज आपण 
आप या आसपासचा समाज पाहतो यापके्षा वगेळा असा मातपृ्रधान समाज होता. 

मातपृ्रधान समाज हणजे ि यांच े पु षांवर िनयंत्रण असा अथर् न ह;े मलूतः 
समाज समतावादी होता. उ पादनाची साधने हणजे क चा माल आिण उ पादनासाठी 
वापरली जाणारी ह यारे समाजा या मालकीची होती, आिण माच ेफळ सवाम ये 
समान वाटले जायच.े पृ वीवर मानव समाज अि त वात अस यापासनू बहुतांश 
काळापयत समाजात असमानता, शोषण आिण पधार् न ह या, खाजगी मालम ा 
न हती. समाज खरोखरीच सामिूहक पद्धतीन े राहत असनू, ज मापासनू मृ यपूयत 
प्र येक यक्तीच ेपोषण आिण सरंक्षण समहू करत अस.े शासक आिण वगर्िवभागणी 
न हती. लोकांम ये संप ी ता यात घे याची हाव न हती. मनु यप्राणी मळूातच वाथीर् 
आिण हाव असणारा आह ेअशी आपली सामा य समज इितहासात िदसनू येत नाही; 
अिधकार, आदब, हाव आिण कू्ररपणा ह ेमाणसा या वभावाच ेनैसिगर्क पलै ूनाहीत. 
उलट, मानवी समाज हा मखु्य व ेसामािजक, काळजी घणेारा आिण िनः वाथीर् आह.े 

साधारणपण े१० ते १२ हजार वषापवूीर् पृ वीवर शतेीयोग्य पिरि थती िनमार्ण 
झाली, लोक शेती क  लागले आिण अ नधा याच ेउ पादन वाढू लागले. जगभराम ये 
अनेक िठकाणी मानवी स यतांचा िवकास हायला सु वात झाली. उ पादना या 
पद्धती िवकिसत झा या आिण अितिरक्त (गरज भागवनू उरणारे) उ पादन हायला 
सु वात झाली, िवशषेतः शतेीतील सधुारणांमळेु अ नधा या या उ पादनात वाढ 
हायला सु वात झाली. लोकसखं्याही वाढली. ामळेु समाजातील ि यांच ेमह व 
बदलल—ेआता समहूा या अि त वासाठी असले या यां या पनु पादना या 
भिूमकेच े मह व कमी झाले. याचबरोबर यां या उ पादनातील भिूमके या 
मह वाम येही बदल झाला. ह यारांम ये सधुारणा झा यामळेु िशकार करण ेसोप ेहोऊ 
लागल,े अ न गोळा कर यापके्षा ते अिधक मह वाच ेझाले. जे हा फावड्या सारख्या 
ह यारांनी शतेी करावी लागत होती ते हा ी–पु ष दोघांचहेी सारखचे मह व होते. पण 
जड हल घऊेन शतेी करायला सु वात झा यानंतर, सवर्साधारणपण ेपु षच जड हल 
घऊेन शतेी करत अस यामळेु पु षाच ेशतेीतही मह व वाढू लागले. 

जसजस े अितिरक्त उ पादन होऊ लागल,े तसतस े समहूातील काही लोकांच े
यावर िनयंत्रण थािपत होऊ लागल,े यांची प्रित ा वाढू लागली आिण ाप्रकारे 
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समाजाची वगाम ये िवभागणी हायला सु वात झाली. ा िवभागणीला योग्य 
ठरव यासाठी परुोिहत वगर्ही अि त वात आला. अथार्तच ह े हो यासाठी बराच 
कालावधी लागला असावा. याचबरोबर, समाजात आणखी एक मोठी िवभागणी 
झाली, ती हणजे ी आिण पु षांमधील िवभागणी. आधी ि या पु षां या बरोबरीने 
िनणर्य घते असत; आता मिहलां या उ पादनातील कमी मह वा या भिूमकेमळेु, 
पु षां या तलुनते यांचा दजार् दु यम झाला आिण या पु षांवर अवलंबनू राहू 
लाग या. उ पादना या आिण िनवार्हा या साधनांवर पु षांच ेिनयंत्रण आले व मिहला 
घराम ये कैद झा या. पिरवाराच े व प पु षस ाक बनले आिण ि या 
िप याची/नवर्याची मालम ा बन या. 

लोक ा सवर् िवभागणीिव द्ध लढल,े यांनी अिधकािधक अिधकार प्रा  क न 
घतेले आिण ाप्रकारे समाज बदलत गेला. माग या तीन–चार हजार वषार्त जगभरात 
िनरिनरा या िठकाणी समाजात उ क्रांती होऊन म ययगुीन काळात सामतंी यव था 
आिण यानंतर आजची भांडवली यव था अि त वात आली. पण ा सवर् समाजात 
वगर्िवभागणी आिण पु षस ाक यव था होती. 

भांडवलशाही आिण ी समानता 

गे या २५० वषार्त, भांडवलशाहीमळेु औद्योिगक क्रांती झा यानंतर, उ पादन 
एवढ्या प्रचडं प्रमाणात वाढल ेकी आज सवर् माणसां या मलूभतू गरजा पणूर् होऊ 
शकतील असा समाज तयार करण ेशक्य आह—ेकामाच ेतास कमी क न लोकांसाठी 
भरपरू मोकळा वळे िमळू शकेल अशी चांग या पगाराची नोकरी, उ च दजार्ची 
आरोग्यसवेा व िशक्षण यव था, सवासाठी व त आिण पौि क भोजन, हातारपणी 
स मानजनक पे शन, झोपडव या आिण काड्यापटेी सारखी छोटी छोटी घरे जाऊन 
याऐवजी सवासाठी सवर् सोयी सिुवधांनी यकु्त चांग या िनवासाची सोय, प्रदषूण-मकु्त 
व व छ वातावरण – आिण अशा आणखी अनेक गो ी. जर आज ह ेहोऊ शकत 
नसले तर, याच ेकारण भांडवली अथर् यव था आह,े या अथर् यव थे या रचनेम ये 
आह.े या रचनेमळेु एका बाजलूा जगभराम ये प्रचडं प्रमाणात गरीबी आह,े आिण 
दसुर्या बाजलूा, जगभरातील उ पादनां या साधनांपकैी प्रचडं मोठा िह सा मठूभर 
कॉप रेश स या ता यात आह ेआिण मठुभर धनदांडग्यां या हातात जगातील बहुतांश 
सपं ीची मालकी आह.े 

याचबरोबर, भांडवलशाहीने ि यांना िशक्षणाची दारे उघडून, घराबाहरे 
रोजगारा या सधंी िनमार्ण क न ( हणजे पित, विडल व कुटंुबापासनू आिथर्क ्या 
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वावलंबी बनवनू) यांची िपतसृ तेनू मकु्त हो याची पिरि थती तयार केली आह.े 
तसचे, भांडवलशाहीने वातं य व समानते या मू यांनाही ज म िदला. या वाढले या 
जागतृीमळेु आिण आिथर्क वावलंबनामळेु ी-मकु्ती या आदंोलनाचा पाया घातला 
गेला. अथार्तच, ी-मकु्तीची चळवळ हा एक दीघर् काळ चालणारा व कठीण सघंषर् 
आह.े याम ये चढ-उतार येतील: आिण खर्या अथार्ने ती पढेु ने यासाठी आिण यात 
यश िमळव यासाठी जाणीवपवूर्क, िनधार्िरत, सघंिटत आिण िनयोिजत प्रय न करायला 
लागतील. 

अितशय िनदर्यपण े शोषण करणार्या या यव थे या िवरोधात लोकांचा 
वीरोिचत सघंषर् चाल ूआह.े हा सघंषर् पसरतही आह ेआिण अिधकािधक ती  होत 
आह—ेदिक्षण अमिेरकेतील अनेक दशेांम ये जनआदंोलने लोकशाही पद्धतीने स वेर 
आली आहते व एका समतावादी समाजाची िनिमर्ती कर याकडे प्रय न करत आहते. 

चळवळीचे शतू्र कोण आहेत 

ी-मकु्ती चळवळी या कायर्क याना एक प्र  नेहमी िवचारला जातो की 
“चळवळीच ेशत्र ूकोण आहते?” वरवर पाहता, कुटंुबाअतंगर्त व समाजात ि यांची 
गलुामी आिण दु यम व पु षांसाठी सोयीच ेआह,े ते हा साहिजकच पु ष ि यांच ेशत्र ू
आहते अस ेवाटू शकते, पण प्र यक्षात ी आिण पु ष दोघहेी िपतसृ चे ेबळी आहते. 
दोघहेी वगेवगे या प्रकारे प्रभािवत आहते. पु ष मदार्नगी या मानिसकतेत तयार 
होतात, आिण वतःला ि यांपके्षा े  समज ूलागतात; तर ि या ी वा या सा यात 
जातात आिण पु षां या तलुनते आपण दु यम आहोत यावर िव ास ठेऊ लागतात. 
पु षांना जरी या यव थेतनू जा त फायदा िमळत असले आिण यामळेु ही यव था 
अशीच चाल ूराहावी अस ेवाटत असले तरी याचा अथर् पु ष शत्र ूआहते अस ेनाही. 
आपण एक प्र  िवचारला तरी आप याला याच ेउ र समज ूशकते. पु षां या िशवाय 
समाजाची क पना करण ेशक्य आह ेका? नक्कीच नाही. हणनूच, ि यांच े वातं य ह े
ी-पु ष समानता थािपत क न, ी-पु ष दोघांनाही िपतसृ े या िवळख्यातनू बाहरे 

काढून, दोघांम येही एकमकेांब ल आदर आिण स मान िनमार्ण कर यासाठी 
जनजागतृी क न, आिण याचवळेेला मिहलांवर होणारे लिगक अ याचार, छेडछाड, 
ि यां या शरीराच े व तकूरण, अ या य कायद ेअशांसारख्या िपतसृ मेळेु ि यांवर 
होत असले या िहसंा आिण अ याचारां या िवरोधात सघंषर् उभा न िमळवता येऊ 
शकते. 

ी मकु्तीचा खरा शत्र ू पु ष नसनू ीला गलुाम बनवणारी पु षस ाक 
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मानिसकता आिण पु षस ाकता थािपत हो यासाठी आिण बळकट कर यासाठी 
िनमार्ण केले या जनुाट ढी, परंपरा, आचार िवचारांची बंधने ा गो ी आहते. 

भारतामधील पिर थती 

वातं यानंतर भारतात नेह -प्रिणत िवकासाच ेआिथर्क धोरण राबव यात आले 
याला सवर्सामा यपण े िम  आिथर्क यव था हटले जात े िकंवा िवकासाच े नेहे  
मॉडेल हणनू प्रिसद्ध आह.े मलूतः ते भांडवली िवकासाच ेमॉडेल होते. गे या स र 
वषार्त भारतात जसजशी भांडवलशाहीची मळेु खोल जत गेली, तसतस े भारतीय 
समाजात सामािजक आिण आिथर्क क्षेत्रात लक्षणीय बदल होत गेले, आिण ि यांची 
समाजातील पिरि थतीही बदलत गेली. िशक्षणा या प्रसारामळेु, दळणवळणा या 
साधनां या िवकासामळेु, घरा या चार िभतंीत कैद आिण यालाच आपले िव  
मानणारी ी आता बाहरे पडली आह.े िविवध सामािजक उ पादनांमधील ि यां या 
योगादानाम ये वाढ होत गेली. आिण हणनू भारताम ये ि यां या चळवळीचा पाया 
रचला गेला. 

प नास वषार्पवूीर् ीमकु्तीवादी िवदषुी महादवेी वमासारखी एखादीच ी 
चळवळीच े व न बघ ूशकत होती, ि यां या ददुर्शवेर परखडपण ेबोल ूशकत होती, 
पण एक यापक जनवादी ीमकु्ती चळवळ या काळात सघंिटत करण ेखपूच कठीण 
होते. याच ेकारण ह ेकी या काळातील ि यांना आज या एवढी समज न हती आिण 
एवढ्या मोठ्या सखं्येने ती घराचा उंबरठा ओलांडून बाहरेही पडली न हती. गे या 
प नास वषार्तील भांडवली िवकासामळेु पिरि थती बदलली आह.े ि यांची नसुती 
जाणीवच वाढली आह ेअस ेन ह ेतर या आता आिथर्क ्या अिधक वतंत्र झा या 
आहते. म ययगुीन आिण सरंजामी िवचारांची पकड सटु यामळेु मिहलांना मोठ्या 
सखं्येने माणसू हणनू वतःची ओळख आिण समाजात वतःच े थान िनमार्ण करणे 
शक्य झाले आिण ते िमळव यासाठी या अथक प्रय न करत आहते. 

पिरणामी दशेभरात ि यां या चळवळीची वगेाने वाढ होत आह.े दशेा या 
िविवध भागांम ये लहान लहान गट बनवनू अनेक प्रकार या ी सघंटना कायर्रत 
आहते. वतःच ेहक्क आिण वातं यासाठी ि या सघंषर् करीत आहते. दशेभर या ी 
असले या मोठ्या सघंटनाही आहते. ि यांवर होणारे अ याय आिण 
अ याचारासबंंिधत िनरिनरा या िठकाणी या सघंटना सिक्रय आहते. आज नाही तर 
उद्या अशा सवर् सघंटना एकत्र येऊन एक मजबतू दशे यापी ि यांची चळवळ उभी 
राहील. 
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नवी आ हाने 

भारतीय समाजातील गे या स र वषात झाले या बदलांमळेु अितशय 
चतै यशील असले या ि यां या चळवळीम ये वगेाने वाढ झाली आह,े पण 
याचवळेी ा बदलांमळेु ीमकु्ती या मागार्त अनेक नवन या अडचणी िनमार्ण 
झा या आहते. 

सरंजामी समाजात, ि यांना वतःच ेअि त व न हते आिण यांना गलुामाची 
वागणकू िदली जायची. कुटंुब ही ितची मयार्दा होती आिण अडगळीत या 
सामानाप्रमाण े ीसदु्धा कुठ यातरी कोपर्यात पडून असायची. ती उरले-सरुले खायची 
आिण िमळेल ते घालायची. वतःचे अि त व नस यामळेु ित यावर वतः या 
अि त वाच ेसकंट न हते. तरीसदु्धा घरात या गाई–बैलांची, हशींची जशी जबाबदारी 
घतेली जायची तशीच ि यांचीही दखेभाल केली जायची. याउलट, भांडवली 
समाजाने ीला घराबाहरे पड याची पिरि थती तयार केली आिण वतःची ओळख व 
अि मता जप यासाठी जाग क केले. परंत ु याबरोबर सरंजामी कुटंुबाचा आधार 
जाऊन ी एकटी पडली. कुठलाही कौटंुिबक आिण सामािजक आधार नसताना 
ीला एकटीलाच आपली अि मता आिण अि त व थािपत कर यासाठी सघंषर् 

करावा लागत आह.े 
भांडवलशाही समाजाम ये कुटंुबात अनेक नव ेताणतणाव आले आहते; एकत्र 

कुटंुबपद्धती संपु ात आली आह;े आज बहुतांशी ववैािहक आयु यही तणावपणूर् 
आहते. आह े याच पिरि थतीत ववैािहक आयु य चाल ू ठेव याऐवजी, ग प बसनू 
सहन कर याऐवजी एखादी ी जर प्रितकाराचा िवचार करत असले तर ित यापढेु 
पिहला प्र  असतो की मानिसक, आिथर्क आिण नैितक आधारांसाठी ितने कोणाकडे 
पाहायच?े सासरी आिण माहरेी दो हीकडे ितला आसरा नसतो. यामळेु इ छा असनूही 
ि यांना वातं य आिण अि त वासाठी सघंषर् करण ेअवघड झाले आह.े िशवाय, 
भांडवली समाजाम ये गिरबी आिण बेकारी प्रचडं प्रमाणात वाढली आह,े लोकांम ये 
िनराशचेी भावना आली आह;े यामळेु गु हगेारीही वाढली आह;े बहुरा ट्रीय कंप यांचा 
माल िवक याकरता प्रिसद्धीमा यमांद्वारे ि यांना उपभोग्य व तू या पातच बाजारात 
आणले जात अस यामळेु आिण ीला सतत शरीरा या पातच दाखवत 
अस यामळेु ि यांवरील लिगक अ याचारात वाढ झाली आह.े पिरणामतः िवधवा, 
घट फोिटत, िवभक्त, अिववािहत अशा ि यांना समाजाम ये एकटे जगण ेअितशय 
धोकादायक झालेले आह.े 
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आप या वातं यासाठी लढणार्या मिहलांना या सवर् अडचणींना सामोरे जावे 
लागत असनूही, ी वातं यासाठी आज अनेक शक्यता उपल ध झा यामळेु, 
अनेकींनी आप या पातळीवर पारंपिरक जीवनपद्धती नाकारली आह.े पण 
सरंजामशाही परंपरा नाकारताना, एकएकटीने वयैिक्तकिर या माणसू हणनू वतःची 
ओळख िनमार्ण कर यासाठी लढत असताना, यांचा लढा हा एका मोठ्या ी-मकु्ती 
आदंोलनाचा भाग आह ेयाची जाणीव यांना नसते. ही जाणीव यां याम ये िनमार्ण 
क न दणे ेही ी चळवळीची जबाबदारी आह.े सघंषर् करणार्या या बंडखोर ि यांना 
कुटंुब आिण समाजामधील आप या दु यम दजार्ची जाण आह;े यांना िपतसृ े या 
साख या तोडून यातनू वतःची सोडवणकू क न घ्यायची आह.े यां या सम या 
ा फक्त यां याच नसनू सवर् ि यां या आहते याची जाणीव क न दे याच ेकतर् य 
ी चळवळीच ेआह.े जे हा या यापक ी-मकु्ती चळवळीत सामील होतील ते हाच 
यांना खर्या अथार्ने वातं य िमळेल. ि यांसमोर असले या छोट्या-छोट्या 
व नां या जागी सपंणूर् ीवगार्साठी समाजात गौरवा पद थान प्रा  क न घे याच े
मोठे व न आपण ठेवले पािहज.े 

गे या तीन दशकात, हणजे १९९१ पासनू जागितकीकरण, उदारीकरण आिण 
खाजगीकरणा या नावाखाली भारतीय रा यक यानी बहुरा ट्रीय कंप यांना भारतात 
मकु्त प्रवशे द्यायला सु वात केली आह.े दशे आता फक्त महाकाय परकीय कंप यां या 
आिण यां या भारतीय भागीदारां या नग्न नफेखोरीसाठीच चालत आह.े एक नवीन 
प्रकारचा ‘वसाहतवाद’ दशेावर लादला जात आह.े पिरणामी सामािजक िवषमता, 
बेरोजगारी आिण प्रचडं प्रमाणात गरीबी वाढली आह.े जसजस ेलोक दािरद््रयरेषे या 
खाली ढकलल े जात आहते तसतशी ि यांची मळूातच वाईट असलेली ि थती 
अजनूच खालावत आह.े जागितकीकरणामळेु िशक्षण, आरोग्य व इतर सामािजक 
सवेांम ये होणार्या कपातीचा फटका पिह यापासनूच उपिेक्षत असले या ि यां या 
ि थतीला बसत आह.े 

आिथर्क वावलंबन ही ी वातं याची पिहली पायरी आह,े यासाठी ि यांनी 
िशक्षण घऊेन नोकरी करण े आव यक आह.े पण जागितकीकरणामळेु रोजगारांची 
सखं्या खपूच कमी झालेली आह ेआणी जे रोजगार उपल ध आहते ते ही फक्त अ यंत 
कमी पगाराच े आिण असघंटीत क्षेत्रात आहते. महागाईत झाले या कमाली या 
वाढीमळेु, ि यांना आिथर्क वाय ता िमळिवण ेदरुापा त झाले आह े िकंबहुना दोन 
वळेच ेजेवण िमळिव यासाठी दखेील फार सघंषर् करावा लागतो आह.े 

जागितकीकरणाने ीला गलुाम बनव याच ेनवनवीन प्रकार अि त वात आणले 
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आहते. महाकाय कंप यांच ेबाजारावर वचर् व आह.े यां या मालाचा खप वाढावा 
हणनू ते वगेवगे या क्लु यांचा वापर करतात, आिण यांतील एक सामा य तंत्र आह े
जािहरातींसाठी ी शरीराचा वापर. ि यां या शरीरा या उ ान जािहराती ह ेअलीकडे 
ि यांवरील वाढ या अ याचारांमागील एक मह वाच ेकारण आह.े 

पुढील मागर् 
मानवजाती या भांडवली जागितकीकरणा या शोषणािवरोधात सु  असले या 

सघंषार्पासनू ी-मकु्ती चळवळीचा सघंषर् वगेळा क न पाहता येणार नाही. हणनूच 
ीमकु्तीला मानव मकु्तीपासनू तोडून बघताच येणार नाही. या समाजातील सवर् 

क करी, कामगार, दिलत, अ पसखं्य व इतर पीिडतां या सघंषार्ला जोडूनच 
ि यां या आदंोलनाला सवर् प्रकार या अ याय आिण शोषणािवरोधात लढा द्यावा 
लागेल. 

अथार्तच ाचा अथर् असा नाही की ी-पु ष समानतेचा सघंषर् थिगत क न 
भांडवली-साम्रा यवादी शोषणािव द्ध या सघंषार्ला प्राधा य दणे.े ी-मकु्ती 
चळवळीपढुील सवर्प्रथम मह वाच े कायर् आह े की, ि यांना यां या स या या 
पिरि थतीची जाणीव क न दणे ेआिण वतःची ओळख िनमार्ण क न दे यासाठी, 
आिथर्क, सामािजक, सां कृितक आिण राजकीय क्षेत्रांम ये ी-पु ष समानता प्रा  
कर या या सघंषार्साठी प्रो सािहत करण ेव सघंिटत करण.े हा सततचा आिण दनैंिदन 
सघंषर् असनू, तो करण ेअपिरहायर् आह.े ह े ी चळवळीच ेआजच ेकाम आह.े पण हा 
रोजचा सघंषर् करत असताना ि यां या चळवळीच े अिंतम येय नजरेआड क न 
चालणार नाही. तो आ मघात ठरेल. पण ीमकु्तीच ेल य सा य कर यासाठी अशा 
एका नवसमाजाची गरज आह ेजो या य असेल, समानता प्र थािपत करणारा असले. 
असा समाज िनमार्ण करण े ह े ी चळवळीच े दरूगामी येय असले पािहजे. दनैंिदन 
सघंषर् ह े ाच दरूगामी लढाईची सु वात आहते. हचे ल य समोर ठेवनू एक एक 
अडथळा पार करत पढेु जायला हव.े माणसू हणनू आपले अि त व प्र थािपत 
कर याचा दनैंिदन सघंषर् चाल ूअसतानाच, भांडवलाचा उदो उदो करणारी न ह ेतर सवर् 
लोकां या गरजा भागवनू स मा य, समाधानी, साथर्क, सरुिक्षत व जा तीत जा त 
िनिमर्तीशील आयु य घडवणारी यव था आण यासाठी झटले पािहजे. 

दःुख काय तुला मोडेल, तूच दःुखाला मोडून टाक । 
केवळ तुझे डोळे, इतराचं्या स्वप्नाशंी जोडून घे ॥ 

* * * 
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आम याब ल: 

अिभ यक्ती 

 

भारतातील मिहलां या पिरि थतीत खपूच पिरवतर्न झाले आह.े आज मोठया 
प्रमाणात ि या िनरिनरा या यवसायात आ मिव ासाने वावरताना िदसत आहते. 
अिभयांित्रकी आिण यव थापनात नोकर्या करत आहते, यवसाय करत आहते, 
राजकारणात भाग घऊे लाग या आहते, पोलीस आिण संरक्षण खा यात नोकर्या 
करत आहते, प्रशासक बनत आहते, खळेांम ये नैपु य दाखवत आहते . . . 

समाजातील ि यांच े दु यम थान आिण यां यावर होत असलेये अ याय 
यां याब ल समाजाची जाणीव वाढलेली आह.े आप याला पिह यापके्षा जा त 
अिधकारही िमळाले आहते. हुडंा, कौटंुिबक अ याचार पासनू कामा या िठकाणी 
मिहलांवर होणारा लिगक अ याचार या सग यावर अनेक कायद ेिमळाले आहते. 

ा सग यामागे शकेडो वषाचा सघंषार्चा इितहास आह.े यासाठी आप या 
अनेक मिैत्रणींना अपमान सोसावा लागला आह.े यां याच प्रय नांमळेु आपण आज 
अिधक चांगले जीवन जगत आहोत. 

एवढी प्रगती होऊनही ि यांना समाजाम ये अजनूही अनेक प्रकारच ेभदेभाव व 
शोषणाचा सामना करावा लागतो. फक्त सिंवधानात िलिह याने िकंवा कायद ेबनवनू 
समाज बदलत नाही. आिण समाज बदल यािशवाय, याची मानिसकता 
बदल यािशवाय ी-पु ष समानता येऊ शकत नाही. उदा. अनेक मलुी आज िशक्षण 
घ्यायला लाग या आहते, पण ते के हाही सोडायला लागेल ा भीतीखाली असतात. 
मलुी या िशक्षणाचा उपयोग ित या िवकासासाठी न होता लग्नासाठी उमदेवारी हणनू 
असतो. लग्ना या सपंणूर् प्रिक्रयेम ये ितची गणुव ा मह वाची नसनू अजनूही हुडंाच 
मह वाचा असतो. जर एखादी मलुगी लग्नाआधीपासनू नोकरी करत असेल, तरी 
लग्नानतंर ितने नोकरी करायची िकंवा नाही याचा िनणर्य ितचा नवरा आिण सासरचे 
लोक घतेात, ती घऊे शकत नाही. 
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वातं या या स र वषानंतरही ि यांवर अतोनात अ याय होत आहते. छेडछाड, 
गभर्िलंग िचिक सा, लहान मलुींची खरेदी-िवक्री, हुडंाबळी, प नी हणनू होणारे 
अपमान आिण अ याचार, िवधवा व पिर यक्तांना िमळणारी वतर्णकू अशा अनेक 
पांम ये ते सतत सु च असतात. ी-पु ष भदेभावाच े२१ या शतकातीलही अ यंत 

कू्रर उदाहरण हणजे ी िलंगी गभर्पात. ते शक्य झाले नाही, तर ज माला 
आ याबरोबरच ितला मा न टाकण.े 

गे या काही वषाम ये मिहलां या शोषणाचा एक नवीन प्रकार िवकिसत झाला 
आह—ेजािहरातीं या मा यमातनू ीची भोगव त ू हणनू प्रितमा उभी करण.े 
यािशवाय आपला माल िवक यासाठी स दयर्प्रसाधनां या कंप या व फॅशन उद्योगान े
दशेपातळी पासनू ग लीबोळांपयत स दयर् पधाना प्रो साहन िदले आह.े ी दहेाच े
अस ेव तकूरण क न ितला फक्त शरीरापरुते मयार्िदत ठेवण ेह े ि यांवरील वाढ या 
िहसंचे ेएक कारण आह.े 

आप याला ह ेसगळे माहीत नाही िकंवा आपण ावर िवचार करत नाही असे 
नाही. उलट तु ही आ ही कुठ या ना कुठ या पात ाची िशकार झालेले असतो. 
पण आप या डो यांवर सं कारांची पट्टी अशी काही बांधलेली असते की आपण 
ाकडे डोळेझाक करतो. 

ा सग याचा िवरोध कर यासाठी आ ही अिभ यक्ती ा ि यांचा गटाची 
थापना केली आह.े आ ही तमु यासारख्याच सामा य मलुी आिण ि या आहोत. 
यात मिहलांबरोबरच संवदेनशील पु षही आहते. समाजात ीला माणसू हणनू जगता 
येईल असा समाज िनमार्ण िनमार्ण कर यासाठी आ ही प्रय नशील आहोत. 
ी वावलंबन, ीसबलीकरण व ी वातं य अशा िवषयांबाबत लोकांम ये जाणीव 

वाढव यासाठी आ ही िविवध कायर्क्रम आयोिजत करत असतो. यासाठी र ते-
मोिहमा, पिरसवंाद, मािहतीपट-प्रदशर्न, गाणी व पथ-नाट्य, मोचेर्, नाटके, इ. वेगवगेळे 
कायर्क्रम करत असतो. 

ि या आिण पु ष दोघहेी आमच ेल य आहते. ी वातं याब ल पु षांनाही 
सवंदेनशील करण ेगरजेच ेआह ेअस ेआ हाला वाटते. कारण ी वातं याची लढाई ही 
फक्त ि यांची नसनू ती सवंदेनशील पु षां या सिक्रय समथर्न आिण सहभागानेच 
सा य होईल असा आमचा िव ास आह.े आमचा असाही िव ास आह ेकी या 
समाजात क करी आिण कामगार वगाच ेशोषण होते ितथे ी वातं य सा य होणार 
नाही. हणनूच अिभ यक्ती क करी, कामगार, दिलत, आिदवासी, अ पसखं्य आिण 
समाजातील सवर् पीिडत घटकां या आदंोलनांबरोबर जोडून घऊेन काम करत आह.े 
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व न पाह याचे धाडस करा! 

व न पाह याच े धाडस केले की कृती कर याच े धयैर् येते! दीडश े वषापवूीर् 
सािवत्रीबाई फुले यांनी जे हा दिलत मलुींसाठी पिहली शाळा काढली, ते हा यांचे 
व न—जात आिण िलंगापलीकडे समाजातील सवाना िशक्षणा या समान सधंी 
िमळा यात—बहुतेकांना अशक्यप्राय वाटत होते. पण आज आपण या व ना या 
पतूर्तेत खपू पढेु आलो आहोत; लाख या सखं्येने आज मलुी आिण दिलत िशक्षण 
घते आहते. हणनूच आपणही उ च व ने पाह यच ेधाडस क या. एका नवीन, सुदंर, 
या य—िजथे ी–पु ष खर्या अथार्ने वतंत्र आिण समान असतील—अशा 
नवसमाज िनिमर्तीच े व न पाह याची वळे आलेली आह.े पढुाकार घऊेन अशा 
समाजिनिमर्तीसाठी कृती कायर्क्रम राबव याची वळे आलेली आह.े सु वात झाली 
तरच याचा शेवट होतो. दशेभरात अनेक ि या आिण पु ष असा पढुाकार घतेाना 
िदसत आहते; आपणही आपले लहान-लहान पढुाकार घ्यायला सु वात क न पढेु 
जाऊया. चला, आपण एकमकेांपयत पोच याचा प्रय न क या, आपली सखुदःुख 
आिण सम या एकमकेांम ये समजनू घऊेया आिण हातात हात घालनू पढेु जाऊया. 
हळूहळू अिधकािधक लोक आप याला येऊन िमळतील . . . 

आ ही अिभ यक्तीतफेर्  पु याम ये अनेक प्रकारच ेकायर्क्रम करत असतो. आपण 
ा सवर् कायर्क्रमांम ये सहभागी होऊ शकता. 

• िबनधा त बोलः मिहलां या प्र ांवर आधािरत िविवध िवषयांवरील मािहतीपट 
प्रदशर्न व चचार्, ी िहसंाचारावरील ‘I am Nirbhaya’ मािहतीपट महो सव; 

• ी चळवळींनी आ ापयत लढून िमळवले या कायद्यांवर याख्यान; 
• पु षभान: मी पु ष हणनू कसा घडलो यावर त ण मलुांबरोबर सवंाद; 
• अनेक िवषयांवरील सडक नाटके; 
• याख्यान – ि यांवरील िहसंाचाराची कारण;े 
• चाकोरी तोडताना – िलंगभाव समजनू घतेाना ािवषयावर कायर्शाळा; 
• र यावरील अिभयाने: उदा. लॅक इज यिुटफूल, घर दोघांच ेमग घरकाम फक्त 

बाईचचे कस?े, ि यां या व छतागहृांसाठी अिभयान, नैसिगर्क पाळी अपिवत्र 
कशी?, पु षभान इ.इ. 

जर आप याला आम याबरोबर सिक्रय हायच े असले तर आम या पढुील 
प यांवर सपंकर्  क  शकता. 



अिभ यक्ती: संपकर्  
अिभ यक्ती, c/o लोकायत, िसंिडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, पणु–े४ 
(या प यावर दर मिह या या पिह या रिववारी सकाळी ९:३०–१२ या वेळते अिभ यक्तीची 
मीिटंग होते, आिण दर रिववारी सं या. ५–७:३० या वेळते लोकायतची मीिटंग होते.) 

      अलका जोशी – 9422319129        मोनाली चं.अ. – 9881241415 
      www.lokayat.org.in                  pune.abhivyakti@gmail.com 
      abhivyakti.pune                        lokayatpune 
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