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कुटुब
ं सं था आिण

ी वातं य

प्रश्नांच्या मयार्दांपलीकडे नको जाऊ गागीर्
नाहीतर डोकं शरीरापासून वेगळं होईल

– याज्ञव क्याने जनक राजा या दरबारात वादिववादात
िवदषु ी गागीर्ला िदलेली धमकी
ि यां या वातं याब ल बोलायला सु वात के याबरोबर आप याला
समाजातनू हे सरू ऐकायला िमळतात, “तु ही तर कुटुंब तोडायला िनघाला आहात”,
जर “ ी मक्त
ु झाली तर मल
ु ांचे काय होईल?”, “मग घरातील कामे कोण करणार?”,
“यामळ
ु े तर सपं णू र् समाजात अराजकता माजेल”, इ.इ.
ि यां या वातं य व वावलंबना या प्र ांवर समाजाची समज हीच आहे. या
समाजात पवू ीर्पासनू च (‘न ी वातं यम् अहर्ित’ – मनु मृती) ी वातं याला लायक
नाही असेच मानले जाते, िजथे घरातनू एकट्या बाहेर पडणार्या ीला ‘चाल’ू आिण
‘चािर यहीन’ समजले जाते, तो समाज ि यां या बाबतीत ‘मक्त
ु ी’, िकंवा ‘ वातं य’
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असे श द सहन तरी कसा करे ल? या ीला मननु े ‘ताडन के अिधकारी’ हटले
आहे, ितची मक्त
ु ी? . . . तोबा तोबा, घोर किलयगु ! हे जग कोठे चालले आहे?
ि यां या वातं याचा प्र हा वादाचा िवषयच नाहीये—ती वादाची सीमा आहे.
पण हे ही खरे आहे की काळ बदलला आहे. आपला समाज, बदला या
वेदनामय काळातनू जात आहे. 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 आहेत यांचा िनणर्य आता
मनु मृती या ोकां या आधारावर होणे शक्य नाही. जु या जमा यात या िवषमता
आिण अ यायावर आधािरत यव थांवर आज अनेक प्र उभे आहेत. ि याही
आप या परंपरागत चौकटीतनू बाहेर पडून आपली ओळख शोधत आहेत. घराचे
उंबरठे ओलांडून मोक या जगात या सवर् प्रकारची कामे सक्षमपणे करत आहेत.
दसु र्या बाजल
ू ा, हा बदल घडू नये यासाठी समाजाकडून प्रय न होत आहेत.
समाजात ीचे थान िकतीही उ च असो, स मान असो, घरातली दिु नया ित या या
थानाला वीकारायला तयार नाही. उलट ित या घराबाहेर पडून वावलंबी हो यावर
अनेक प्र उपि थत के ले जातात, जसे, घरातील ित या अनपु ि थतीत घरकाम कोण
करे ल, मल
ु ांना कोण सांभाळे ल, बाहेर इतर पु षांसोबत उठ या–बस याव न ित या
चािर यावर काय पिरणाम होईल इ.इ. प्रसारमा यमे देखील यां या कायर्क्रमांमधनू
लग्न हीच बाई या आयु याची इितकतर् यता आहे, वतंत्र बाई हणजे बेपवार् आिण
बेजबाबदार, नोकरी करणार्या बाईचा नवरा आिण मल
ु े ित या घरात नस यामळ
ु े
िकती लाचार व असहा य आहेत हे दाखवनू समाजातील या जनु ाट िवचारांना बळकटी
देत आहेत.
ी वातं य व वाय ता यांना चक
ु ीचे व अनैितक मानणार्या मागासले या
िवचारांना आिण जनु ाट कालबा मू यांना आ हान दे याची वेळ आलेली आहे.
आपले पवू ग्रर् ह दरू सा न, अस या सामािजक मनोधारणा आिण शक
ु
ं ा यांना तकर् शद्ध
िनकषांवर तपासनू पािहले पािहजे. ीसद्ध
ु ा एक माणसू आहे याची जाणीव होणे
आव यक आहे. समाजात आपली काय भिू मका असावी हे ठरव याचा आिण ती
िनभाव याचा ितला पणू र् अिधकार आहे. ददु वैर् ाने, आप या समाजाने ि यांचा हा
अिधकार नाकारला आहे. ि यांमधील अ यक्त गणु ांचा िवकास कर याची वाय ता
वा वातं य यांना न िद यामळ
ु े समाजाचाच िवकास खटंु लेला आहे; कारण
समाजातील अ यार् लोकसख्ं येची अगं भतू प्रग भता आिण क्षमता यांचा िवकासच
समाजाने होऊ िदलेला नाही; यांचा वापर करणे तर दरू च.
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कुटुंबाचा िपंजरा
आप या समाजात ि यांची भिू मका कुटुंबापरु ती मयार्िदत ठे वली आहे. मल
ु गी
मोठी होत असताना ितला जर घराबाहेर जाऊन खेळायचे असेल, िकंवा सगं ीत वा नृ य
िशकायचे असेल, तर दरडावनू सांिगतले जाते— वयंपाकघरात जाऊन मदत कर,
बाहेर जाऊन खेळ यापेक्षा तु याकरता ते जा त मह वाचे आहे. मोठी झा यावर जे हा
ितचे लग्न होते, ते हा घराबाहेरील कामांची जबाबदारी पु षाची असते तर घरातील
सवर् कामे— वयंपाक, झाड-लोट, कपडे धणु े, मल
ु ांचे सगं ोपन करणे वगैरे ा ित या
जबाबदार्या असतात. घरातील सवर् कामे सांभाळून, घराबाहेर पडून नोकरी क न जर
ितला वावलबं ी बनायचे असेल, तर सग यात आधी ितला कुटुंबातच सघं षर् करावा
लागतो. “आप या घरात काय कमी आहे की तल
ु ा नोकरी करावीशी वाटते?”, “पु ष
असताना बाई कमावणार”! ित या घराबाहेर पडून नोकरी कर याला पिरवार प्रित ेचा
प्र बनवनू ितला िन साही करतो.
ीला ितची वतंत्र ओळख नसते. ती कुणाची तरी आई, प नी, मल
ु गी, या
पांम ये ओळखली जाते. सास–ू सासरे , नणदं , दीर, नवरा, मल
ु े हीच ित या
आयु याची मयार्दा आहे, तेच ितचे अि त व आहे. आिण ही चौकट ओलाडं याची
ितला परवानगी नाही. ितची तमाम सख
ु दःु खे याच पिरघाम ये िफरतात.
कुटुंबा या याच चौकटीत ि यांवर अनतं अ याचार होत असतात. मालक,
वामी, भरतार वगैरे सारखे जे श द बायका नवर्यांसाठी वापरतात याव नच यांचे
घरातील थान काय आहे हे समजते. ही सबं ोधने व तिु थतीचे वणर्न करतात. घरा या
चार िभतं ींम ये ी पु षाची दासी असते आिण पु ष ित यावर िनरंकुश स ा
गाजवणारा शासक असतो. ी दासी आहे हणनू मग ितला मारपीट करणे, आजारी
असतानाही ित याबरोबर शरीरसबं ंध ठे वणे, ित यावर बला कार करणे, काहीही
कारण नसताना ितला घरातनू हाकलनू देण,े मनात आले तर दसु रे लग्न करणे, ा
सग याचा याला अिधकारच आहे. सगळे धमर्ग्रंथ, धािमर्क पु तके पु षा या या क्रूर
स ल
े ा परवानगी देतात आिण पती परमे राची सेवा करणे हाच ीचा धमर् आहे हे
घोिषत करतात. ीिलगं ी गभर्पात, हुडं ाबळी, मारपीट, अपमान, घराबाहेर हाकलनू देणे
अशा ि यांवर होणार्या तमाम िहसं े या घटना ितला नाईलाजाने त ड दाबनू सहन
करा या लागतात. अशा प्रकार या अनि वत िहसं ा कुटुंबाची इ जत, मयार्दा िकंवा
घराची प्रित ा वाचव यासाठी सहन कर यास ितला िववश के ले जाते. हे अ याचार
वरचेवर घडताना िदसतात. समाजात ही असमानता, अ याचार इतका सवर्मा य झाला
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आहे की ा सरळसरळ होणार्या अ यायावर कोणाचेही फारसे लक्षच जात नाही.
यातील भयंकर गो ही की वतः या बायकोवर इतके अ याचार आिण अ याय
क नसद्ध
ु ा, नवर्याची सामािजक प्रित ा अबािधत राहते. ाचे टोकाचे उदाहरण
हणजे त ण वधल
ू ा हुडं ् यासाठी िनघृणर् पणे ठार मारले तरी पणू र् समाज ग प राहतो
आिण तो गु हा िनलर् जपणे दाबनू टाक याचे प्रय न के ले जातात.
समाजाने वीकारले या कुटुंबातील पु षा या ाच िनरंकुश स मे ळ
ु े िकतीतरी
मल
ु ींची व ने पायदळी तडु वली जातात, यांना िशक्षणापासनू विं चत ठे वले जाते,
हस याखेळ या या, िशक्षणा या वयातच लग्न क न कुठ या तरी अपिरिचत
पु षा या ग यात बांधले जाते. ितचे हे िनणर्यही आई–वडील िकंवा भाऊ घेत
अस यामळ
ु े मल
ु गी ते चपु चाप सहन करते; वतः या आयु यातील मह वाचे िनणर्य
घे याचाही ितला अिधकार नसतो. कारण िपढ्यानिपढ्या असेच होत अस याचे ती
पाहत आलेली असते. कुटुंबा या चौकटीत िमळणार्या सरु िक्षततेची िकंमत हणनू
ितला वतः या वातं याची आहुती द्यावी लागते. सामािजक मा यतां या िवरोधात
जाऊन एखाद्या मल
ु ीने परजातीत या ित या आवडी या मल
ु ाबरोबर लग्न के ले तर
ितचे कुटुंबीयच ितला िनदर्यपणे ठार मारतात आिण पणू र् समाज आिण पचं ायत या
कुटुंबा या पािठशी उभी राहते. अशा प्रकार या क्रूर गु हेगारांना पाठीशी घालणारी
समाजाची ही मक
ू समं ती िदसते ते हा असे वाटते की कुटुंबा या ा अिधकारांना
अबािधत ठे व याचा प्र आला तर प्रसगं ी समाज कुठ याच कायद्याची पवार् करणार
नाही.
पण कुटुंबा या ा िवद्यमान व पाला मा यता द्यायची का? ाला आदशर्
कुटुंब हणायचे का? अशा कुटुंबाला मा यता देणे हणजे ात अगं भतू असले या
िवषमतेचे आिण िनरंकुश स ेचे समथर्न करणे होईल. इितहास सांगतो की कुटुंबसं था
नेहमीच अशी न हती. प्राचीन मानवी समाजात, आधिु नक समाज यव था अि त वात
ये यापवू ीर् हजारो वषेर् समाज समतावादी होता, ि या कुटुंबप्रमख
ु हो या आिण
समदु ाया या आिथर्क आिण सामािजक जीवनात यांनी मह वाची भिू मका बजावली
आहे. जसजशी सपं ी आिण स ा पु षां या हातात किद्रत होत गेली, तसतशा ि या
सवर् सामािजक अिधकारांपासनू विं चत होऊन घराम ये कै द के या गे या. अशाप्रकारे
कुटुंबाअतं गर्त िपतृस चे ा उदय झाला यात ि या गल
ु ामा या भिू मके त गे या. (हे
सक्र
ं मण कसे झाले हे सांगायचे तर िवषयांतर होईल.)
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कुटुंब: समाजाचा एक मह वाचा घटक
आज आपण हुकूमशाही पद्धतीने शासन करणार्या राजे आिण सामतं ां या
सरंजामशाही समाजात राहत नाही. आपण प्रगत लोकशाही रा ट्राम ये राहतो, िजथे
शासक िनयिमतपणे िनवडणक
ु ांद्वारे िनवडून िदले जातात आिण समाज राजा या
लहरीवर नाही तर लोकशाही पद्धतीने िनवडून िदले या सं थेने िलिहले या
रा यघटनेनसु ार चालतो. भारतीय सिं वधान ी–पु षांना समान अिधकार देते. पण डॉ.
आबं ेडकरांनी खपू आधीच सांिगतले होते की फक्त कायदे बनवनू समानता येत नाही
तर याची सामा य लोकांम ये वीकृ ती पािहजे.
भारतात कुटुंबाची पवू ीर्ची सरंजामी रचना आजही तशीच आहे. कुटुंबा या ा
चौकटीतनू ीची मक्त
ु ी झालीच पािहजे, आिण या जागी एकमेकांब ल आदर,
समानता आिण खरे प्रेम यावर आधािरत न या पात कुटुबांची मू ये थापन करणे
आव यक आहे. जर िववाह दोन जीवांचे मीलन असेल आिण जर प्रेम दोन
माणसांमधील पर पर स मान आिण िव ासावर आधािरत घिन नाते आहे तर यात
िवषमतेला आिण िनरंकुशतेला थान आहे कुठे ?
ी–पु षांम ये पणू पर् णे समानता, दोन माणसांम ये पर पर स मान, प्रेम आिण
िव ासावर आधािरत कुटुंबाम येच एक चांगला नागिरक ज माला येऊ शकतो.
पिरवार मल
ु ीची िकंवा मल
ु ाची पिहली शाळा आहे. शाळे त जा यापवू ीर् मल
ु े आप या
आई–विडल व नातेवाईकांकडून बर्या–वाईट गो ी िशकत असतात. या मल
ु ा या
घरातील वातावरण, आई–विडलांचा आिथर्क, सामािजक आिण सां कृ ितक तर,
यांची मल
ु ांना वाढव याची पद्धत, लहानपणी मल
ु ाला िमळालेले सं कार यावर मल
ू
मोठे होऊन कसे नागिरक बनेल हे अवलंबनू असते. मल
ु ाला/मल
ु ीला समानता, याय,
ईमानदारी, मेहनत, वािभमान, तकर् शीलता, परोपकार आिण मानवप्रेम यांचे आदशर्
िशकवणार्या, यांना आ मिव ास देऊन नेतृ व गणु ांनी सपं न करणार्या, यांना
वतंत्र िवचारांचे नागिरक बन यासाठी प्रो सािहत करणार्या कुटुंबालाच आदशर् कुटुंब
हणता येईल. परंतु एका गल
ु ाम आिण अिशिक्षत आईकडून याची अपेक्षा करता येईल
का? आिण िनरंकुश स ा गाजवणारा एक अहक
ं ारी बाप तरी हे क शकतो का?
िनि तच नाही! या घरात असमानता आिण पु षी स ा ही प्रित ेची गो मानली
जात असेल, या घरात आई गल
ु ाम असेल, अधं द्धा आिण ढी–परंपरा मानत
असेल, प्र येक गो ीत आप या पतीवर अवलबं नू राहत असेल, िजला वतःचा
आ मिव ास आिण वािभमानाची जाण नसेल, रोज नवर्याकडून अपमािनत होत
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असेल आिण बाप अहक
ं ाराची साक्षात मतू ीर् असेल, या घरात समानता आिण
तकार्ला काही थारा नसेल, आिण िनमटू पणे आदेशांचे पालन के ले जात असेल—अशा
कुटुंबात समानता, वािभमान, याय आिण तकर् शद्ध
ु िवचारांचे सं कार कसे िनमार्ण
होतील? के वळ एक सिु शिक्षत, वतंत्र, आ मिव ासपणू ,र् ससु ं कृ त आिण वतःचे
यिक्त व असलेली आईच मल
ु ीला/मल
ु ाला चांग या प्रकारचे सगं ोपन देऊ शकते. एक
सख
ु ी आिण या य समाज ते हाच बनेल जे हा या समाजातील अधीर् लोकसख्ं या
हणजेच ि या वतंत्र होतील.

धादांत खोटे पणा
परंतु ददु वैर् ाने आप या समाजात बहुसख्ं य लोक परंपरे या नावाखाली जु या
समजतु ी आिण मू ये, यांना िचकटून राहून िवषमता आिण पु षस ाक यव थेचा
फायदा घेऊ पाहत आहेत. अथार्तच यांना जु या कुटुंब यव थेची जागा नवीन
कुटुंब यव थेने घेतलेली चालणार नाही. कोण याही प्रकारचा बदल यांना नको आहे.
ी वातं या या नावाने आरडाओरड करणारे हेच लोक, ि यांनी कामासाठी
घराबाहेर पड यात आप या प्रित ेचा कमीपणा समजतात. ते ि यांना कुटुंबाची
सपं ी, घरात सजवनू ठे व याची व त,ू घरा याचा वश
ं ज माला घालणारे मशीन आिण
के वळ 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 बडं सु के ले
आहे आिण आप या वातं याची लढाई सु के ली आहे. ि यांनी जे हा समानतेची
आिण समान हक्कांची लढाई सु के ली ते हा ाच समाजधरु ीणांनी कुटुंबसं था
धोक्यात आ याची, समाजाचा अधःपात होत अस याची आरडाओरड क न
ि यां या आदं ोलनाला बदनाम करायला सु वात के ली. वा तिवक हे धादांत खोटे
आहे! यां या मख्ु य आरोपांचे पिरक्षण क या.
पिहला, ि या यांचे हक्क जे हा प्र थािपत क लागतात, ते हा यामळ
ु े कुटुंब
िव कळीत हो या या घटना फारच कमी आहेत. याउलट ीला वतः या
अि त वाची जाणीव होऊ लागताच, कुटुंबात सु वातीला जरी ताण िनमार्ण झाले, तरी
प्र यक्षात कुटुंबातील नाती—पती–प नी, वडील–मल
ु गी—लोकशाही पद्धतीने िनमार्ण
झा यामळ
ु े हळूहळू जा त ढ होत जातात.
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दसु रा, जरा खोलात जाऊन पािहले तर लक्षात येते की, जे लोक ि यां या वतंत्र
हो या या इ छे ला कुटुंब तोड यासाठी दोषी मानतात ते लोक ा स याचा वीकार
करायला तयार नाहीत की बहुतांशी वेळा कुटुंब तोडणारे पु षच असतात. मल
ु गा
ज माला नाही घातला तर ीचा अपमान करणे आिण ितला सोडून दसु री बायको
करणे— ाला घर मोडणे मानले जात नाही; वांझ िकंवा मल
ु ी ज माला घालणार्या
बायकोला टाकून दसु री बायको घरात आणणे— ाला कुटुंब मोडणे मानले जात नाही;
नशाबाज, आप या जबाबदार्यांपासनू पळून जाऊन यसनां या आहारी जाणार्या,
एवढेच नाही तर, दसु री बाई (रखेल) ठे वणे— ाला कुटुंब मोडणे मानले जात नाही;
आिण वतः या मल
ु ांकडे न पाहणार्या दा ड्या नवर्या या अ याचारांना मक
ु ाट्याने
सहन कर याचा उपदेश बायकोला िदला जातो— ाला कुटुंब मोडणे मानले जात
नाही. हे सवर् सहन क न ीने ते मोडकळीस आलेले कुटुंब सावरावे आिण नवरा
कधीतरी सधु ारे ल अशा वेड्या आशेवर जगत राहावे, असा स ला िनलर् जपणे समाज
देत असतो. ीने वतः या पायांवर उभे राह याचा आिण आिथर्क ्या वतंत्र
हो याचा िवचार के ला तर लगेच यां या कुटुंब यव थे या सरु क्षेला धक्का लागतो.
‘सवत’ िकंवा ‘रखेल’ ाला पु षांसाठी समानाथीर् असलेले श द आप या
श दकोशातच नाहीत; कारण असले िनंद्य प्रकार आप या समाजात पु षच वषार्नवु षेर्
करत आलेले आहेत, आिण आजही सरार्स करत आहेत. ि यांना जे हा समाजात
समान अिधकार िमळतील आिण या आिथर्क ्या वावलंबी होतील ते हा
समाजाम ये अराजकता माजणार नाही िकंवा कुटुंब मोडणार नाही; उलट, पु षां या
वैराचाराला आळा बसेल. पु षाला आप या प नीशी एकिन राहायला लागेल
कारण आता जर तो एकिन रािहला नाही, तर आिथर्क ्या वावलंबी अस यामळ
ु े
ित याम ये याला सोड याची क्षमता व आ मिव ास असेल. पती–प नीमधील नाते
आता पर पर प्रेम, आदर आिण िव ासावर आधािरत असेल. आिण हळूहळू ‘सवत’
िकंवा ‘रखेल’ असे श दच समाजातनू नामशेष होतील.
नोकरी करणार्या, वतंत्र ि या घरकामात िकंवा मल
ु ां या पालनपोषणात लक्ष
घालणार नाहीत, ही भीतीसद्ध
ु ा िनराधार आहे. प्र यक्षात पिरि थती ा या अगदी
उलट आहे. आपण प्र यक्षात काय पाहतो? आजची एखादी िवद्यािथर्नी असो िकंवा
नोकरी करणारी ी असो, आपले िशक्षण िकंवा नोकरी यितिरक्त घरातील सगळी
कामे, मल
ु ां या जबाबदार्या सक्षमपणे पेलताना िदसते. पण तेच घरात जर एखादा
बेरोजगार पु ष असेल, तर तो मात्र घरकामाम ये काहीच मदत करीत नाही. जे
थोडेफार पु ष घरकामात मदत करतात, यांची ‘बायको या ताटाखालचे मांजर’ अशा
इरादे कर बल
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श दात टर उडवली जाते.
थोडक्यात काय, ि यांचे वातं य िकंवा वावलबं न यािवषयी घेत या जाणार्या
शक
ं ा िनराधार असनू या पु षप्रधान मनोधारणेतनू िनमार्ण झाले या आहेत आिण
जीवना या वा तवाशी पणू तर् ः िवसगं त आहेत.
ि यां या वातं या या प्र ावर समाजाने एका सतं िु लत ीकोनातनू िवचार
के ला पािहजे. आप याला जर असे वाटत असेल की, आप या देशाचे भावी नागिरक
वावलबं ी, वािभमानी आिण समानतेचे सं कार घेऊन मोठे हावेत; हजारो वषा या
अधं द्धा, कालबा मू ये आिण बरु सटले या िवचारांतनू बाहेर पडून आपला देश
िवकिसत आिण सक्षम बनावा, तर िनि तच ि यांना वतंत्र, वावलंबी आिण सबल
बनवनू आप याला आप या कुटुंब यव थेत मोठ्या प्रमाणात सधु ारणा करावी लागेल.
यासाठी प्र येक सामािजक ट यावर ि यांचा सहभाग वाढवावा लागेल, ि यांना
सिु शिक्षत बनवावे लागेल, वतः या पायांवर उभे राहून आिथर्क वावलंबन
िमळव यासाठी ि यांना प्रेिरत करावे लागेल, यांना िशक्षण व रोजगारा या पयार्
सधं ी उपल ध क न द्या या लागतील. स या ि यांवर असलेली घरकाम आिण
मल
ु ां या सगं ोपनाची जबाबदारी िवभागली जाऊ शकते. पु षांना या कामात
समप्रमाणात जबाबदारी उचल यासाठी प्रेिरत करावे लागेल. याचबरोबर मल
ु ांसाठी
पाळणाघरे , अगं णवाड्या, खेळा या मा यमातनू िशक्षण देणार्या शाळा, वसितगृहे
आिण कोव या वयातील अभर्कांसाठी ि यां या कामा या जागी पाळणाघरे (जेथे
अभर्कां या गरजेनसु ार माता यांची काळजी घेऊ शकतील व दधू पाजू शकतील),
व छ व व त सामािजक वयपं ाकगृहे अशा यव था िनमार्ण क न ि यांवर
पडणार्या दहु रे ी जबाबदार्यांमधनू समाजच यांचा भार हलका क शकतो. अशा
प्रकारे जर सपं णू र् समाज ि यांचे वातं य, वावलंबन यांसाठी जाग क झाला तरच
वा तवात ि यानं ा वातं य िमळू शकते.
***
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ी ज माला येत नाही, घडिवली जाते
एखादी छोटीशी सदंु र गटु गटु ीत मल
ु गी, ित या अ लड हस या–खेळ याने
सग यांचे मन आकषर्नू घेते, सपं णू र् घराला मोहात टाकते. पण ती जसजशी मोठी होते,
तसतसे ितचे नाचणे–बागडणे हळूहळू सक
ं ोचाम ये का बदलते? लहानपणी घराम ये
मक्त
ु हिरणीसारखी बागडणारी हीच मल
ु गी मोठी होताच लाजनू , सक
ं ोचाने, िबचकत
पावले का टाकू लागते? बालपणातील ती ज मजात उ मक्त
ु मल
ु गी मोठी होत असताना
अनैसिगर्क, बजु री आिण घाबरट यिक्तम वात का बदलते?
सप्रु िसद्ध फ्रच लेिखका आिण त ववे या िसमोन द बोऊवा यांनी िलिहले आहे:
ी ज माला येत नाही, तर ती घडिवली जाते.
हे अगदी खरे आहे. आपली सपं णू र् समाज यव था ितला बदलवनू टाक यास
कारणीभतू आहे.
आप याला माहीत आहे की, ज माला येणारे कोणतेही मल
ू —मल
ु गी असो
िकंवा मल
ु गा—के वळ एक बालक असते. लिगक अवयवां यितिरक्त यां यात काहीच
फरक नसतो. यां या बालसल
ु भ िक्रया—रडणे, खाणे–िपणे—यात काहीच फरक
नसतो. लहान मल
ु ांमधील लिगक फरक हा नैसिगर्क असतो. ाच नैसिगर्क िभ नतेमळ
ु े
इरादे कर बल
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ी–पु ष पर परांना परू क असतात. ते जर एकमेकांना परू क असतील तर हीच लिगक
िभ नता या दोघांमधील भेदभावाला कारणीभतू कशी ठरते? आिण ा भेदभावाची
बळी ीच कशी होते? समाजाम ये ीला दु यम थान का िदले जाते? खरे तर
नैसिगर्क िभ नतेमळ
ु े नाही तर सामािजक आिण मनोधारणेतील पवू ग्रर् हांमळ
ु े मल
ु गा
आिण मल
ु गी हा भेदभाव क न मल
ु ीला तु छ लेखले जाते.
मल
ू ज माला आ याबरोबर या यावर कुटुंबाचा आिण समाजाचा प्रभाव
पडायला सु वात होते. मल
ु ीला ित या ीपणाची आिण दु यम वाची जाणीव क न
द्यायला सु वात होते, तर मल
ु ाला या या पु ष वाची आिण तो े अस याची
जाणीव क न द्यायला सु वात होते. बहुतांश घरांमधनू खाणे-िपणे, कपडे-ल ,े
िशक्षण, इ यादींबाबत मल
ु ांना प्राधा य िदले जाते. हा भेदभाव आप या समाजात
इतका िभनलेला आहे की, आप याला याम ये काहीच गैर वाटत नाही िकंवा आपण
याब ल कधी बोलतही नाही. मल
ु ीला मात्र ित यािवषयी या भेदभावाब ल जाणीव
असते, आिण यामळ
ु े ितचे यिक्तम व बजु रे आिण कमकुवत बनत जाते.
ज मापासनू च मल
ु गा आिण मल
ु गी यां यामधील पालनपोषणा या पद्धतीम ये
फरक िदसायला लागतो. मल
ु ाला खेळ यासाठी कार, बंदक
ू , िवमान, सायकल, घोडा
अशी खेळणी िमळतात, तर मल
ु ीला ीसल
ु भ बाहुली, भातक
ु ली अशी घरकामाशी
िनगडीत असलेली खेळणी िदली जातात. यािशवाय मल
ु ीला सतत घरकामाम ये रस
घे यासाठी प्रो सािहत के ले जाते, आिण मल
ु ाला घराबाहेरील उपक्रमांम ये भाग
घे यास प्रो साहन िदले जाते. मल
ु े जा याच मोठ्यांचे अनक
ु रण करत असतात. मल
ु ीला
ितची आई सकाळपासनू रात्रीपयत घरकामा या घा याला जपंु लेली िदसते. ती ित या
आईचे अनक
ु रण कर यास साहिजकपणे प्रवृ होते. मल
ु गा मात्र ि यां या या
िव ापासनू चटकन दरू होताना िदसतो; याला सतत जाणीव क न िदली जाते की,
‘तो मल
ु गा आहे हणनू मल
ु ींपेक्षा े आहे.’ कुटुंबातील अशा भेदभावामळ
ु े
लहानपणापासनू च मल
ु ींचे वैचािरक जग सक
ं ु िचत होऊन घरकाम आिण वयंपाकापरु ते
मयार्िदत होत जाते. अशा प्रकारे मल
ु ीची हळूहळू ी ‘घडत’ जाते.
िकशोराव थेत, वय वषेर् आठ ते अठरा, मल
ु ां या शरीरात होणारे बदल नैसिगर्क
असतात; होम समळ
ु े तसे बदल होणे वाभािवकच असते. मल
ु ा या शरीरातील बदल
कुटुंबाला अिभमाना पद वाटतात, तर मल
ु ी या शरीरातील बदल मात्र कुटुंबासाठी
िचतं ेचा िवषय बनतात. अचानक ित यावर अगिणत बंधने लादली जातात. प्र येक
बाबतीत होणारी अडवणक
ू आिण स ले ितला ग धळात टाकतात; ितचा धीर खचतो.
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याच वेळी, आता ित या शरीराकडे पाहणार्या लोकां या िविचत्र नजरांमळ
ु े ती
भयभीत होते. पिरणामी मल
ु गी बजु री, िभत्री, कमालीची सहनशील आिण सक
ं ोची
वभावाची बनत जाते आिण वतःचा आ मिव ास गमावनू बसते.
याउलट, आई–वडील आिण कुटुंबातील सवर्जण मल
ु ा या उ वल भिव याची
अनेक व ने रंगवू लागतात. आप या ऐपतीनसु ार मल
ु ाला जा तीतजा त चांगले
िशक्षण दे याचा प्रय न के ला जातो. मल
ु ाने आयु यात प्रगती करावी यासाठी पडेल ती
मदत करायची कुटुंबाची तयारी असते. या या जीवनात याला जे बनायचे आहे
यासाठी वातं य िमळते. पण मल
ु ी या आयु याचे ल य मात्र ित या ज मापासनू च
ठरलेले असते. लग्न क न मल
ु ीला नवर्या या घरी जायचे आहे, याचे घर-दार
सांभाळायचे आहे, मल
ु ांना ज म देऊन यांचे सगं ोपन करायचे आहे—ही गो
समाजात पवू ार्पार पक्की जलेली आहे. मोठी झा यावर ती एक यश वी गृिहणी,
आदशर् प नी, सनू , आिण आई बनावी हेच ल य समोर ठे ऊन मल
ु ीला िशक्षण िदले
जाते. मल
ु ी या आई–विडलांनी ितला िकतीही िशकिवले तरी ित यापेक्षा जा त
िशकले या आिण जा त कमावणार्या नवर्याबरोबर ितचे लग्न हावे हाच उ श
े
डो यासमोर असतो.
मल
ु ीला ित या आयु यात काय बनायची इ छा आहे? ितला कोण या िवषयात
ची आहे? ितला कोण या िवषयाचे िशक्षण घ्यायचे आहे? ितला नोकरी करायची
आहे का? ितला लग्न के हा आिण कोणाशी करायचे आहे? ितला मल
ु े के हा आिण
िकती हवी आहेत? असे ित या आयु याशी िनगडीत असलेले िनणर्य घे याचा ितला
अिधकार नसतो. एवढेच काय, ितने घराबाहेर कधी आिण कोठे जावे ासारखा अगदी
साधा िनणर्य घे याचासद्ध
ु ा ितला अिधकार नसतो. समाजाने ि यांसाठी घालनू
िदले या चौकटीत ित या यिक्तम वात असले या सु गणु ांना वाव दे याचा काही
प्र च येत नाही. अशा िनयिं त्रत वातावरणात मल
ु ीचे एक ढ ब,ू सक
ं ु िचत, परावलबं ी,
अतं मख
र्ु , आ मिव ास नसलेले आिण मानिसक ्या अपगं यिक्तम वच बनवले
जाऊ शकते. पण आपला समाज ितला असेच घडवू इि छतो.
पवू ार्पार चालत आले या ढी आिण परंपरा आई या मानिसकतेत इतक्या घट्ट
तले या असतात की, वतः या पिरि थतीत दःु खी असनू ही ती आप या मल
ु ीला
अशाच पद्धतीने मोठे कर या या प्रय नात असते की, समाज ितला एक पिरपणू र् ी
हणनू वीकारे ल. आजबू ाजल
ु े , ापेक्षा वेगळा
ू ा सवर्त्र हेच िचत्र िदसत अस यामळ
िवचार ती क च शकत नाही. ितला माहीत असले या सवर् ि या यां या मल
ु ींना
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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 नवर्याचे आिण सासर यांचे मन
िजंकून घे यासाठी यांची सेवा के ली पािहजे. यासाठी ितला िकतीही क झाले तरी
चालतील. नवर्यानी आिण सासर यांनी िकतीही त्रास िदला, िकतीही छळले तरी ितने
मात्र यां यावर प्रेमच करत राहायला हवे मग भले ितला सवर् व पणाला लावावे
लागले तरी चालेल. या गो ींमळ
ु े ितची तकर् सगं त िवचार कर याची शक्ती सपं नू जाते,
आ मिव ास न होतो. आिण हळूहळू ती एक पाळीव प्राणी बनते.
मग्ु ध व अ लड बािलके ची एक ी हणनू घडवणक
ू होताना ित या अगिणत
आकांक्षांचा चरु ाडा होतो. ित या व नांना ितलांजली िदली जाते. जनु ाट चालीिरती,
अधं द्धा व ढींना ध न राहणार्या मल
ु ीचे समाजाम ये कौतक
ु होते आिण ितला
आदशर् गृिहणीचा मान िमळतो. याउलट परंपरे या नावाखाली अशा बरु सटले या
समजतु ींना मक
ु ाट्याने ध न न राहता, ितने वतंत्र िवचाराने काही कर याचा प्रय न
के ला तर समाज ितची नाचक्की क न ितला अपमािनत करतो, ितचा िवद्रोह क्रुरपणे
मोडून काढला जातो. अशा प्रकारे सवर् बाजंनू ी गळचेपी झा यावर हताश होऊन जनु ाट
चालीरीती, अधं द्धा व ढींना िनमटू पणे िचकटून राहणार्या ीम ये ितचे पांतर
होते.
अनेक सश
ं ोधने व अ यासातनू ही गो िसद्ध झाली आहे की, समाजाम ये
ि यांचे दु यम थान पवू ीर्पासनू न हते. मानवी समाजा या िवकासातील सु वाती या
काळात आिण माणसू जे हापासनू पृ वीवर आहे या या ९०% पेक्षा जा त वेळ
समाजात ीचे वचर् व होते िकंवा मातृप्रधान समाज यव था होती (पण मातृस ाक
हणजे िपतृस ाक या उलट अथर् न हे). ी कुटुंबप्रमख
ु असे. ी–पु षांम ये
कोणताही भेदभाव न हता. दोघांचाही घरकामांम ये आिण बाहेरील 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
बाहेरील कामे क लागले आिण ीला घराबाहेरील कामांमधनू काढून घरकामांम ये
अडकवले गेले. ी घरात िदवसरात्र काम करायची पण ती कुठ याही प्रकारचे
उ पादन करत न हती की यामळ
ु े सपं ी िनमार्ण होईल. हणनू हळूहळू ित या कामाचे
मह व कमी होत गेले. उलट उ पादनाचे कोणतही काम करत नसतानाही ितचे खाणेिपणे, राहणे, ितचा सभं ाळ क न पु ष ित यावर उपकारच करत आहे अशी भावना
िनमार्ण के ली गेली.
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ीने ा असमान पिरि थतीब ल कोणताही जाब िवचा नये हणनू ढीपरंपरा, िरती-िरवाज तयार कर यात आले, या या समथर्नाथर् सािह याची िनिमर्ती
कर यात आली. ीचा दु यम दजार् हा ित यावर अ याय नसनू ित या पवू र् ज मी या
कमाचे फळ आहे, असे धमार् या आधारे ित यावर िबंबिव यात आले. फक्त वतः या
पिरि थतीचा िवचार न करता ितने इतरांसाठी आपले जीवन समिपर्त करावे ासाठी
आदशर् ीला ममताळू, यागाची आिण सहनशीलतेची मतू ीर्, पित ता अशा
िवशेषणांनी पिरभािषत के ले गेले. ा ी िवरोधी परंपरा हळूहळू समाजात इतक्या
ज या आिण इतक्या सहज वीकार या गे या की यात काही चक
ु ीचे आहे असे
आजही कोणाला वाटत नाही आिण हणनू च या मू य यव थेला आिण या परंपरांना
फारसा िवरोधच उरला नाही.
या सग यामळ
ु े ीला माणसू बन याऐवजी ‘ ी’ बनायला भाग पाडले, जी
शारीिरक, मानिसक, सामािजक आिण आिथर्क पातळीवर पणू पर् णे पु षावर अवलंबनू
राहील. शोकांितका ही आहे की ा प्रिक्रयेत पु षही माणसू बनू शकला नाही तर फक्त
एक पु ष बननू रािहला.
ते हापासनू आतापयत काळ बदलला, समाजही अिवरतपणे बदलत रािहला,
पण ि यांब ल या भेदभावा या ीकोनात कोणताही बदल झाला नाही. आज मल
ु ी
घरा या चार िभतं ींना ओलांडून बाहेर पड या आहेत. िशकून सव न वतः या
पायावर उ याही राहत आहेत—जे बेड्या तोड यासाठीचे पिहले पाऊल आहे. या
पु षांपक्ष
े ा कोठे ही कमी नाहीत हे यांनी िसद्ध के ले आहे. उदा. एस.एस.सी आिण
बोडार् या परीक्षांम ये मल
ु ी मल
ु ांइतक्याच, िकंबहुना यां यापेक्षा जा त, गणु व े या
िदसतात. घराबाहेर पडून अनेक ि या नोकर्या करत आहेत. अनेक ि यांनी
यवसायाम येही उ म यश िमळिवले आहे. असे असनू ही समाज आिण कुटुंबाम ये
अजनू ही ीचे थान दु यमच आहे. ी–पु ष समानता प्र थािपत कर याचे येय
अद्याप बरे च दरू आहे.
समाजात ीला समान थान िमळणे ही सोपी गो नाही; यासाठी ितला सतत
आिण मोठा सघं षर् करावा लागणार आहे. ि यांना यां या वातं याची लढाई वतःच
लढायला लागणार आहे. दसु रा कोणीतरी येऊन ितला मक्त
ु नाही करणार. या
लढ्याम ये यश िमळिव याकरता, मल
ु ींना वतः या पिरि थतीचा तकर् शद्ध
ु व सखोल
िवचार करायला लागेल. एका मल
ु ीची ीऐवजी माणसू बन याची ि थती ते हाच येऊ
शकते जे हा ती वतः या अि मते या बाबतीत सजग असेल आिण आप या दु यम
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मानिसकतेला पु ी देणार्या अधं िव ास, जनु ाट ढी-परंपरा आिण वतःचा यनू गंड
तोडून समाजापढु े ठामपणे उभी राहील, ते हाच ितला या लढ्याम ये यश िमळे ल.
ी–पु ष समानतेसाठीचा सघं षर् हा अिनवायर्पणे या य आिण समतापणू र्
समाजासाठीचा सघं षर् असेल; जे हा खर्या अथार्ने या य आिण समानतेवर आधािरत
आदशर् समाज िनमार्ण होईल ते हाच ि यां या समानतेचा पाया घातला जाईल.
ि यांना सिक्रयपणे ा सघं षार्त सहभागी हायला लागेल. दसु र्या बाजनू े पाहायचे
झाले तर यायासाठी के ले या कोण याही लढ्यांम ये यात समाजातील अधीर्
लोकसख्ं या 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 बाहेर या
‘उ पादक’ कामाचा दजार् िमळे ल, मल
ु े ज माला घाल या या ित या नैसिगर्क
िवशेषतेला समाजात उ पादनाचे एक अिनवायर् काम हणनू स मान व मा यता िमळे ल.
असा समाज िनमार्ण हो यासाठी लांब आिण प्रदीघर् सघं षार्ची गरज आहे यामळ
ु े
प्र येक यक्तीम ये ही मू य यव था जवली जाईल. ते हा समाजात कुठलाच भेदभाव
राहणार नाही. ते हाच ी के वळ ी राहाणार नाही आिण पु ष के वळ पु ष राहाणार
नाही. ते दोघेही 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 यामळ
ु े िकंवा कधी पिरि थतीमळ
ु े
ि या घराबाहेर पडायला लाग या आहेत. नोकर्यां या शोधात आहेत. स या देशात
ददु वैर् ाने परु े से रोजगार उपल ध नाहीत. देशाची स याची आिथर्क तथा सामािजक
यव था ि यांना ना धड िशक्षण देऊ शकत, ना रोजगार, ना सरु िक्षत घरे , ना अ य
काही सिु वधा. ा पिरि थतीचा फायदा घेऊन मोठमोठ्या नफे खोर कंप या ि यांना
व तात काम करायला भाग पाडतात एवढेच नाही तर यांचे वेगवेग या पद्धतींनी
शोषण करतात. ातलीच एक पद्धत आहे आपले उ पादन िवक यासाठी ि यां या
चेहर्े याचा आिण शरीराचा वापर. मिहलाही कंप यांना यां या उ पादनां या
जािहरातींसाठी आप या शरीराचा वापर क न दे यास तयार आहेत कारण आज
‘मॉडेिलंग’ हा अितशय आकषर्क यवसाय झाला आहे. या नफे खोर कंप यांनी
‘मॉडेिलंग’ आिण ‘स दयर् पधार्’ या भोवती एक आकषर्क वलय तयार के ले आहे.
आिण अनेक त ण मल
ु ी ा ग्लमॅ र आिण चकचकीतपणाकडे आकिषर्त होत आहेत.
अ यंत ढीिप्रय आिण परु ाणमतवादी भारतीय समाजाम ये मॉडेिलंगसारख्या
कामाला अचानक मानाचे थान कसे काय िमळू लागले?
वा तिवक हा बदल गे या तीन दशकांपासनू िदसू लागला. याची सु वात
१९९० या दशकात झाली, जे हा अचानक जागितक स दयर् पधाम ये भारतीय
मल
ु ींनी ‘जगत-सदंु री,’ ‘िव -सदंु री’ या पधार् िजंक या. अथार्तच, भारतीय मल
ु ी
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अचानक सदंु र होऊ लाग या असे तर नाही झाले. तर मग १९९० या दशकात
स दयर् पधाम ये भारतीय सदंु र्या आतं ररा ट्रीय स दयर्वती हणनू िजंकून कशा आ या?

स दयर् पधार् आिण बहुरा ट्रीय कंप या
गे या काही वषाम ये िनवडून आले यांपक
ै ी अनेक सदंु र्या भारतातील आहेत,
हे काही सहज घडलेले नाही. पा ा य देशांतील मोठमोठ्या बहुरा ट्रीय कंप यां या
बाजारिवषयक धोरणाची (माकेर् िटंग ट्रॅटेजी) ती एक िवचारपवू क
र् खेळलेली चाल
आहे. नफा आिण फक्त नफा कमावणे, आिण तोच नफा पु हा यवसायात गंतु वनू
अजनू प्रचडं नफा कमावणे हे एकमेव येय ा बहुरा ट्रीय कंप यांचे असते. पण हा
प्रचडं नफा कमाव यासाठी यांनी उ पादन के ले या व तू िवक या जा याची गरज
असते. बहुरा ट्रीय कंप या ा बेफाट उ पादन क्षमता असले या महाकाय कंप या
आहेत. नफा, आणखीन नफा हे चक्र अितउ पादना या अव थेला येऊन ठे पते.
िवकिसत देशातील बाजार यां या उ पादनाने पणू र् भर यामळ
ु े ते ितसर्या जगातील
आिशया, अिफ्रका आिण दिक्षण अमेिरके तील देशांकडे वळले. िवकिसत देशातील
व तू व भांडवलासाठी अिवकिसत देशांचा बाजार उपल ध क न दे यास भाग
पाड यात ते यश वी झाले. [ ालाच जागितकीकरण (ग्लोबलायझेशन) हटले जाते.]
हणनू च गे या काही दशकांम ये बहुरा ट्रीय कंप या मोठ्या प्रमाणात ितसर्या
जगातील देशां या बाजारात प्रवेश क न आपला माल िवकून नफा कमावत आहेत.
तथापी ितसर्या जगातील या देशांमध या प्रचडं गिरबीमळ
ु े तेथील बाजार मयार्िदत
आहेत. लोकांनी आपला माल जा तीत जा त िवकत घ्यावा हणनू , बहुरा ट्रीय
कंप या सवर् प्रकारची िवपणन तत्रं े (माकेर् िटंग टेिक्नक्स) व क्लृ या वापरतात. यांनी
िवकिसत के लेले यश वी िवक्री तत्रं हणजे याच देशातील एक शरीर ‘सदंु री’ या
पात िनवडायचे. मग मीिडया या मा यमातनू ा चेहर्े याला हणजेच शरीराला
इतकी प्रिसद्धी द्यायची की ५ वषार्पासनू ते ९५ वषार्पयतची कुठलीही यक्ती यामळ
ु े
प्रभािवत झा यािशवाय राहणार नाही. आिण मग ते शरीर चेहर्यावर खोटे हा य
आणनू जािहरातीं या होिडग्ज पासनू टी हीवरील जािहरातींपयत िजकडे ितकडे ा
कंप यांचे हे नाही तर ते उ पादन िवकत घे यासाठी आग्रह करताना िदसतात.

भारतातील स दयर् पधार्
भारतातनू िमस व डर्, िमस यिु न हसर्, िमस आिशया–पॅिसिफक, इ यादींसारख्या
जागितक स दयर् पधाम ये भाग घे यासाठी पाठव यात येणार्या पधर्कांची रा ट्रीय
१६
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स दयर् पधार् ‘फे िमना’ मािसका या वतीने चालवली जाते. १९९० या दशका या
सु वातीला सिु मता सेन (िमस यिु न हसर्, १९९४) आिण ऐ यार् राय (िमस व डर्,
१९९४) या भारतीय सदंु रींनी जागितक िकताब िमळिव यानतं र या स दयर् पधार् फार
लोकिप्रय झा या. १९९१ साली भारताने बहुरा ट्रीय कंप यांना देशाची बाजारपेठ मक्त
ु
के यावर, चार वषार्त भारतात िवजे यांचा महापरू च सु झाला, हा काही िन वळ
योगायोग न हता. स दयर् उ पादने, कपडे, फॅ शन उ पादने बनवणार्या बहुरा ट्रीय
कंप या ा पधेर् या प्रायोजक असतात आिण यां या माला या िवक्रीकरता अशा
स दयर् पधा या उपयक्त
ु तेची यांना पणू र् क पना आहे. सात वषाम ये सहा भारतीय
सदंु रींनी जागितक स दयर् पधार् िजक
ु े आप या देशात ा पधाची लोकिप्रयता
ं यामळ
आकाशाला जाऊन िभडली.
‘फे िमना िमस इिं डया’ स दयर् पधार् दरवषीर् भरव या जातात. या स दयर् पधाम ये
देशातील कानाकोपर्यातनू आले या शेकडो त णीं या शरीराचे मोजमाप के ले जाते.
या ितघींना िवजेते घोिषत के ले जाते, या यितिरक्त िमस संदु र कातडी, िमस सदंु र
के स, िमस सदंु र ि मत, िमस उ साही, िमस जलपरी, इ. नावाख
ं ाली अनेक सदंु र व
सडु ौल शरीरांची िनवड के ली जाते. स दयर् पधेर्ला बिु द्धचातयु ार्ची िकनार लाव यासाठी
शेवट या फे रीमधील सवर् सदंु रींना प्र िवचारला जातो. काय दजार्चे प्र िवचारले
जातात यासाठी २०१४ या स दयर् पधेर्चे उदाहरणच पाहूया. अिं तम फे रीतील
पधर्कांना हा प्र िवचारला गेला की “ ा स दयर् पधेर्तनू तु ही काय घेऊन जाणार
आहात?” याला िवजे या सदंु रीचे उ र होते, “सवर् पधर्कांकडून मी खपू िशकले.”
दसु र्या क्रमांकावरील सदंु रीचे उ र होते, “सवर् पधर्कांकडून मी खपू िशकले,
िवशेषतः शांत आिण सयं मी राह यास िशकले.” ितसर्या क्रमांकावरील सदंु रीचे उ र
होते, “सवर् पधर्कांकडून मी खपू िशकले, िवशेषतः साधेपणा.” वा, काय महान
बिु द्धचातयु र्! सडु ौल शरीरांचे नजरांनी आकंठ स दयर्पान करणार्या प्रेक्षकांनी या
चतरु (?) उ रांवर अथार्तच टा यांचा कडकडाट के ला.
िवजयी देह िनवडून झा यानतं र यां यावर बिक्षसांचा आिण पैशाचा पाऊस
पडला. लगेचच, यांना जािहरातींसाठी फोटो प्रदशर्न करायला बहुरा ट्रीय कंप यांनी
विरत आप या ता यात घेतले.
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 देशावर पण पडणार! सिु मता सेन आिण ऐ यार् राय ा १९९४ या जागितक
स दयर् पधेर्म ये िवजे या झा याबरोबर मा यमांनी जाहीर के ले की “ यांनी भारताची
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मान गवार्ने उंच के ली.” आज या बाजा अथर् यव थेम ये देशािभमानाची याख्या
इतक्या िनकृ दजार्ला नेऊन पोहोचिवली आहे! यात शरीराची काळजी घेण,े कमी
खाणे, नाजक
ू कंबर ठे वणे, लांब सडक के ळी या खांबासारखे पाय ठे वणे, ३६–२४–
३६ ची िफगर राखणे, सतं िु लत हसणे–बोलणे, आिण सग यात मह वाचे हणजे असे
कपडे घालणे यातनू शरीर यवि थत िदसेल ा सग याचा समावेश आहे . . .
सगळं देशासाठी! वा! गिरबीने ग्रासले या, बेरोजगारीने िपडले या देशाला हेच तर
पािहजे . . . एक सदंु र व सडु ौल शरीर, िज या मधरु हा यामळ
ु े भक
ु े कंगाल आिण
कामधदं ा नसले यांची दःु खे क्षणभर का होईना िवसरली जातील.
प्र येक ीम ये ितचे वतःचे एक अिद्वतीय स दयर् असते. आपण वेगवेग या
प्रकार या स दयाची तल
ु ना कशी क शकू? एका कृ णविणर्य यवु ती या स दयार्ची
तल
ु ना ेतविणर्य यवु ती या स दयार्शी कशी होऊ शके ल? ड गरांवर रोज चढ-उतार
करणार्या एका पहाडी काटक यवु ती या स दयार्ची तल
ु ना उंच व सु ढ पजं ाबी
यवु ती या स दयार्शी कशी होऊ शके ल? िदवसभर शेतात काम करताना वतःची िनगा
न राखू शकले या यवु ती या स दयार्ची तल
ु ना हाता–के सांची उ म िनगा राखले या
शहरी कॉलेज-कुमारी या स दयार्शी कशी क शकू? सग याजणी आपाप या परीने
सदंु र असतात.

स दयर् पधार्: िवपयर् त िवकृती
स दयर् पधार् ही भांडवलशाही समाजातील एक िवकृ ती आहे. भांडवली
समाजाम ये पैसा, अिधक पैसा आिण आणखीन पैसा हेच मह वाचे सत्रू आहे.
कुठ याही गो ीची उपयक्त
ु ता आिथर्क मू यावरच ठरवली जाते; सवर् गो ी पैशातच
पांतिरत के या जातात. मानवी मू ये, सहकार, एकमेकांची काळजी घेण,े येणार्या
िपढ्यांसाठी पयार्वरणाचे रक्षण करणे, मल
ु ां या सगं ोपनातनू मानवी मू यांची िशकवण
देण,े ज्ञानाचा समाजा या भ यासाठी वापर करणे—अशा प्रकार या भावना आिण
िचतं ा भांडवलशाहीम ये िनरथर्क ठरतात. आिण हणनू च, भांडवली यव थेम ये
व तंू या िवक्रीसाठी ीदेहाचा िवकृ त वापर करणे हे योग्यच मानले जाते. ा
पा र्भमू ीवर झगमगते भ य यासपीठ, जवळ जवळ पारदशर्क, कमीत कमी व े धारण
क न कॅ टवॉक करत येणार्या त णी आप या शरीर सौ वाचे अिधक लोभस दशर्न
दे यासाठी अलगद पावलांनी िगरक्या घेत प्रदशर्न करताना झगमगीत पडद्यांवर
िदसतात— ा वषीर् पधेर्मधनू कासर्, कपडे, स दयर् प्रसाधने, चड्ड्या-बॉड्या,
चॉकलेट्स, इ. िवक यासाठी कोणते शरीर िनवडायचे ासाठी. हे परु े से नाही हणनू
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की काय, ाचा ‘लाइ ह टेिलका ट’ (थेट प्रक्षेपण) क न जगा या कानाकोपर्यात ते
दाखवले जाते. स दयर् पधाचे आयोजक यां या प्रसारणाचे हक्क िवकून अमाप पैसा
कमावतात आिण प्रसारमा यमेही याचे प्रसारण व जािहरातबाजी क न प्रचडं नफा
िमळिवतात. हणनू च स दयर् पधार् स माननीय कायर्क्रम बनला आहे. आिण मॉडेिलंग
एक प्रिति त यवसाय बनला आहे. या स दयर् पधाम ये कोट्यवधी डॉलसर्ची
उलाढाल होत असते आिण हणनू च ि यां या मादक शरीरां या उ ान प्रदशर्नाभोवती
डोळे िदपवनू टाकणारे ‘ग्लॅमर’ िनमार्ण के ले आहे.
अरे , आपण विरत िन कषार्वर तर पोहोचत नाही आहोत ना? ी देहां या
मोजमापा यितिरक्त िवजे या पधर्कांचा बिु द्धम चे ासद्ध
ु ा कस लागतो ना? खोलात
जाऊन पािह यावर लक्षात येईल की, स दयर् पधेर्चे वा तिवक व प झाक यासाठी
आयोजकांनी के लेली ती एक यक्त
ु ी आहे. हे खरे आहे की शरीराची मोजमाप पणू पर् णे
घेऊन झा यानतं र आिण शक्य असेल या सवर् बाजंनू ी या शरीराचे प्रदशर्न
झा यानंतर शेवट या फे रीम ये पधर्कांना प्र ही िवचारले जातात. परंतु ते प्र
साचेबद्ध असतात. उदा. खर्या स दयार्चा अथर् काय? आिण याचे ठरलेले साचेबद्ध
उ र येते—खर्या स दयार्चा अथर् मनाचे स दयर्. कधीकधी समािजक ीकोनातनू प्र
िवचारले जातात, जसे—“आप या देशासाठी काय करणार?” पु हा याचेही ठरािवक
उ र िमळते—“अनाथ मल
ु े आिण वृद्धांसाठी काहीतरी करणार.” आदशर् यक्तीब ल
िवचार यावर सग यांचे िप्रय उ र असते—“मदर तेरेसा.” अनाथ मल
ु ,े लाचार
वृद्ध . . . आिण मदर तेरेसा. जी यांचा अिधक चांगला आिण बाजा वापर करे ल ती
अिं तम िवजेती. अथार्त शभं रएक पधर्कां या शरीर प्रदशर्नातनू िनवडले या ४/५
‘सदंु र’ शरीरांना बद्ध
ु ीम ा चाचणीचा हा खेळ खेळायला देतात. आ ही फक्त देहाचे
प्रदशर्न करत नाही तर बिु द्धम ेचे . . . आिण सामािजक बांिधलकीचेही प्रदशर्न करतो
हेच यातनू दाखवायचे असते.
१९९४ म ये िमस यिु न हसर् व िमस व डर् या स दयर् पधेर्म ये अनक्र
ु मे सिु मता
सेन आिण ऐ यार् राय जे हा िनवडून आ या ते हा भारता या िव सदंु रींचा मोठा
बोलबाला झाला. भपके दार छायािचत्रे, सनसनाटी मथळे देऊन प्रसारमा यमांनी
यां या अभतू पवू र् यशाचे कौतक
ु के ले. यातनू ीचे ी व ‘सदंु री’ बन यात आहे
असा भडीमार देशभरात या त णींवर के ला गेला. स दयर्वती बनणे हेच यांचे येय
बनले, दोघीही देशभरात 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. शेकडो मल
ु ी अशा पधामधनू भाग घेऊ लाग या.
इरादे कर बल
ु ंद
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याचवेळी स दयर् प्रसाधने आिण फॅ शन कंप यां या बाजाराला बहार आला. पावडरी,
स दयर्-लेप, सगु ंधी द्र ये आिण स दयर् प्रसाधनां या उ पादनां या बाजारात प्रचडं
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली; ग लोग ली आिण गावोगावी ‘ यटु ीपालर्स’र् उघडली
गेली. यटू ीपालर्रम ये जाऊन के शरचना करणे, भवु या कोरणे, हाता–पायांवरील के स
काढणे, महागडे ‘िडझाईनर’ कपडे वापरणे, इ. कृ ित्रम गो ी मल
ु ी आिण ि या ‘सदंु र’
िदस यासाठी मोठ्या प्रमाणात क लाग या.
कुटुंबाम ये आिण समाजाम ये यापद्धतीने वाढवले जाते, यामळ
ु े ि या
वतःला अबला, पु षांपक्ष
े ा दु यम समजतात. ी या शरीरावर लक्ष किद्रत करणे,
आिण िविश प्रकारचे शरीर आिण आकषर्क िदसणे हणजेच स दयर् अशा प्रितमेमळ
ु े
ि यां या यिक्तम वाला आणखी िवकृ त के ले गेले आहे. पढु ील उदाहरण
पाह यासारखे आहे:
काही वषापवू ीर् वतर्मानपत्रात एक बातमी छापनू आली होती, िद लीतील ऑल
इिं डया इि टट्यटू ऑफ मेिडकल साय सेसमधील एका हुशार िवद्यािथर्नीने आ मह या
के ली. कारण काय तर वतः या चेहर्यावरील पटु कु यां या णांमळ
ु े आपण सदंु र
िदसत नाही, अशी ितची धारणा झाली होती. आ मह या कर यापवू ीर् िलिहले या
िचठ्ठीम ये ितने नमदू के ले होते की कु प िदसत अस यामळ
ु े ती आ मह या करीत
आहे. ित या बिु द्धम मे ळ
ु े ित याकडून लोकानं ा फार अपेक्षा हो या, पण रंग प जे
के वळ बा स दयर् आहे, तेच आयु यभरासाठी इतके मह वपणू र् ठरले की
या यािशवाय आयु य काढणे ही क पनाच ितला अशक्य वाटली, ितचे बिु द्धमान
असणे गौण ठरले गेले. स दयार्ची कु पता दाखवणार्या पधेर्चा पिरणाम हाच
असणार.

ि यां या शरीरासाठी संघषर्
१९९१ म ये भारताने खल
ु े आिथर्क धोरण वीकारले आिण देशाम ये
जागितकीकरणास सु वात झाली. िवदेशी बहुरा ट्रीय कंप यांनी भारताम ये मोठ्या
प्रमाणात स दयर् पधार् भरिव यास आरंभ के ला.
भारतात िव सदंु री पधेर्चे आयोजन सु असताना आमची भारतीय सं कृ ती
धोक्यात येईल हे कारण सांगनू काही सं था ा पधेर्ला िवरोध करत हो या. दोन
मह वपणू र् कारणांमळ
ु े लोकांचा ा िवरोधाला फारसा पािठंबा िमळाला नाही. एक
हणजे ते उदा ीकरण करत असलेली प्राचीन भारतीय सं कृ ती ि यांना घरात बिं द त
करत होती, ि यांचा िशक्षणाचा हक्क नाकारत होती आिण नवर्या या मृ यनू ंतर
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बायकोला सती जा यास भाग पाडत होती. उघडपणे भारतीय सं कृ तीचे उदा ीकरण
करणे हणजे ा जनु ाट ढींना पािठंबा देण.े दसु रे हणजे स दयर् पधाना िवरोध
करणार्या ा सं थांचा िवदेशी बहुरा ट्रीय कंप यां या भारताम ये होणार्या प्रवेशाला
िवरोध न हता. यामळ
ु े स दयर् पधाना असले या यां या िवरोधाला काहीही अथर्
न हता कारण स दयर् पधार् ा िवदेशी बहुरा ट्रीय कंप यांसाठी भारतीय बाजारपेठेत
यांचा माल िवक याचे के वळ एक साधन आहेत. आतं ररा ट्रीय स दयर् पधेर्म ये
भारतीय मल
ु ींना िवजे यांचे मक
ु ु ट चढवले गेले हणजे मग यांचे चेहरे े िवक्री तंत्र
हणनू उपयोगात येतील.
स दयर् पधाचे िवरोधकही आहेत आिण समथर्कही. खरे तर, स दयर् पधाचे
तावातावाने समथर्न करणारे अनेक बिु द्धवादी आहेत. समथर्कां या मते स दयर् पधार् ी
वातं याला मदतच करतात. या दोन िवचार प्रवाहांम ये असलेला एक मह वपणू र् वाद
तपासनू पाहूया.
िवरोधक हणतात स दयर् पधेर्मळ
ु े भारतीय परंपरा आिण सं कृ ती िबघडत आहे.
आ ापयत साडीत झाकलेले शरीर ि विमगं सटू म ये आले ते अ ील आहे. तर
समथर्कांचा प्रितप्र —पोहायला जाताना मल
ु ी ि विमगं सटू घालतात ते हा का नाही
िवरोध करत. िवरोधकांना भीती आहे ि यांनी शरीरप्रदशर्न करणारे पा ा य पोषाख
घातले तर सं कृ ती बडु ेल (बाईचा पदर ढळला की लगेच सं कृ ती बडु ते ना), भारतीय
पोशाख नाहीसे होतील वगैरे. समथर्कांचे हणणे की ि यांचे शरीर कपड्यात पणू पर् णे
झाकलेले असेल तर आप या देशाची प्रितमा प्रितगामी आिण मागासलेली समजली
जाईल. काही लोक सं कृ ती वाचवत आहेत तर काही देश. पण दोघेही ीला फक्त
देहातच बाधं नू ठे वत आहेत.
ीचं शरीर! धमर् वाचवायचा असेल तर ि यांवरच बला कार के ले जातात;
कौटुंिबक स मानाचा प्र असेल तर ि यांना मा नच टाकले जाते; तर कधी सं कृ ती
धोक्यात असेल आिण ितचे सरं क्षण करायचे असेल, तर ि यांचीच नग्न िधडं काढली
जाते. शेकडो वषेर् आ ही ीला फक्त ‘शरीर’ बनवनू ठे व यानतं र आता ते इतके
सडु ौल झाले आहे की आतं ररा ट्रीय पधाम ये भाग घेऊ शकते. आमचे इतर कुठलेही
उ पादन दसु र्या देशांशी टक्कर दे या या ि थतीत असो की नसो, आ ही ी-देह असे
पारखनू ठे वले आहेत की ते आतं ररा ट्रीय तरावर नक्की टक्कर देऊ शकतील. ीिवरोधी दो ही िवचार समोरासमोर उभे आहेत—लढाई फक्त ाचीच आहे की ीचे
शरीर कुठे , िकती, कसे आिण कुठपयत वापरायचे. आम या सं कृ तीत ी एक ‘शरीर’
हणनू च रािहली आिण आज या अथर् यव थेत पण ती एक शरीरच आहे.
इरादे कर बल
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ीचे शरीर इतके मौ यवान आहे की याचे रक्षण कसे करायचे ावर
स दयर् पधाचे िवरोधक आिण समथर्क पर परांशी वाद घालत असतात. िवरोधकां या
मते ीचे शरीर झाकले तर लाज राखली जाते, आपली ‘भारतीय परंपरा’ वाचते; तर
समथर्कां या मते ीचे शरीर उघडे पाडले तर परकीय भांडवल देशात येत,े उद्योग-धदं े
लावले जातात, माल िवकला जातो, देशाचा िवकास होतो.
ी हणजे शरीर असे हणनू घरा या चार िभतं ीत पणू र् कपड्यांम ये बंिद त
क न ितला गल
ु ाम 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 अपेिक्षत आहे. आज बाजाराला मॉडेल
पािहजे. ी जर घरातनू बाहेर पडली नाही तर मॉडेल कशी बनेल? ती बाहेर पडली की
बाजारातच पोहोचेल ाची पणू र् यव था क न ठे वलेली आहे.
एक शरीर झाकतो, दसु रा उघडे पाडतो. एक गल
ु ामीचे रक्षण करतो, दसु रा
वातं य खरे दी करतो.
आता अलीकडे तर वतः या शरीराचे प्रदशर्न कर या या ी या हक्काचा
यिु क्तवाद समथर्कांनी आणखी पढु े नेऊन याला इथे पोचवले आहे की ीला आप या
मजीर्ने शरीर िवक्रय करता आला पािहजे आिण हणनू शरीर िवक्रय करणार्या वे यांना
‘सेक्स वकर् सर्’ असे हणावे. यासाठी कायदे बनव याचीही मागणी कर यात आली
आहे. आ यर् हणजे, ीला आप या मजीर्ने आपला जीवनसाथी िनवड या या,
आप या मजीर्ने शरीरसबं ंध ठे व या या हक्कासाठी कधी तरफदारी कर यात आली
नाही, पण आप या मजीर्ने शरीर िवक्री करता यावी ाची तरफदारी मात्र होऊ
लागली! घरातनू बाहेर पडणार्या ीला एकच र ता असतो—बाजाराचा. मग ितथे
ितने आपले शरीर वाप न सामान िवकावे अथवा आपले शरीरच िवकावे.
भारतासारख्या देशाम ये ीचे सामािजक थान सवर्था किन आहे. ‘माणसू ’
हणनू ितला थानच नाही. आता तर ितला भोगव तू हणनू वापरायची जािहरातच
होत आहे. स दयर् पधानी तर ितला उपभोग्य व तू बनवले आहे. ते हा स दयर्बाजाराची
ही नशा आिण यातले धोके हे ीचे माणसू हणनू असलेले थान, ितचा सरु िक्षत
वावर आिण समाज वा य ा ीने लक्षात घेणे आव यक आहे. बहुरा ट्रीय
कंप यां या लोभस जािहराती आिण यांतनू प्रो सािहत के ले जात असलेले ‘िवकृ त
आदशर्’ यांना िझडका न, स दयर् पधासारख्या ीदेहा या बाजाराला ठामपणे िवरोध
कर याची गरज आहे. या बंद पाड या पािहजेत. ी–पु ष ताठ मानेने उभे राहतील
असा समाज िनमार्ण कर याची जबाबदारी आपली आहे . . .
***
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४

ीच

ीची शत्रू आहे

गे या काही वषात अनेक महािवद्यालांतनू ि यां या प्र ांवर ‘अिभ यक्ती’ ने
बरे च कायर्क्रम के ले. याख्याने िदली, कायर्शाळा आयोिजत के या, मािहतीपट
दाखिवले, ‘मल
ु गी झाली हो,’ हे नाटक के ले. प्र येक वेळी मल
ु ांकडून हमखास येणारा
प्र हणजे “अहो खरंतर बाईच बाईची शत्रू असते”, “सासचू नाही का सनु ेला
छळत?” “नणदं ा–भावजयांचे िकंवा जावा–जावांचे पटलेले कधी पािहले आहे का?”
आिण “नळावर भांडणार्या बायका तर एकमेकीं या िझं या उपटत असतात” . . .
बोलाणार्यांचा उ श
े हाच असतो की, ि यांचे जे काही प्र असतात ते ि यांमळ
ु ेच
आहेत 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 मल
ु ांकडूनच न हे तर बायकांकडून,
मल
ु ींकडूनही आ या आिण फक्त महािवद्यालयांतनू न हे तर ऑफीसेसमधनू , घरांमधनू
व इतरही िठकाणी बोलताना पढु े आ या. जे हा जे हा आ ही बायकां या एकते या
आिण यां या सघं िटत हो या या गो ी बोलतो ते हा अनेक लोक—बायका आिण
पु ष—हेच सांगतात की बाईच बाईची शत्रू आहे, ते हा या एकत्र येणे शक्य नाही. हे
बोलताना काही लोक परत परत सासवा–सनु ा, नणदं ा–भावजया, जावा–जावा ां या
भांडणाची उदाहरणे देतात तर काही आप या ऑिफसमधील मिहला अिधकार्यां या
छळवादी वतर्णक
ु ीची उदाहरणे देतात.
वरवर पाहता बाईच बाईची शत्रू असते हा यिु क्तवाद अगदी खरा वाटणारा आहे.
पण थोडा खोलात जाऊन िवचार के ला तर आप याला समजेल की याची पाळे मळ
ु े
िपतृस ाक समाज यव थेम ये आहेत.
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िपतृस ाक समाज
आपला समाज हा िपतृस ाक समाज आहे. हणजे पु ष हा कुटुंब-प्रमख
ु आहे.
ा ना याने कुटुंबावर याची स ा असते. घरातील स ा, सपं ी, साधने व सद य
यां यावर मालकी व िनयंत्रण पु षाचेच असते. या याच नावाने कुटुंब ओळखले जाते
व तोच कुटुंबासाठी िनणर्य घेतो. एका पु षानतं र घरातील स ा, कतेर्पण, हे दसु र्या
पु षा या हातात सोपवले जाते. या अथार्ने मल
ु गा हा वश
ं ाचा िदवा मानला जातो
कारण तो कुटुंबाचा उ रािधकारी असतो.
िपतृस ाक समाजाम ये पु ष हा ीपेक्षा े मानला जातो आिण कुटुंबांतगर्त
याचे ीवर िनयत्रं ण असते. के वळ ीच नाही तर ितचे शरीर, मन, यवहार यांवरही
पु षाचे िनयंत्रण असते.
येथे हे लक्षात घेणे मह वाचे आहे की पु षाचे ीवरील प्रभु व हे तो िपता, पती
िकंवा पत्रु अस यामळ
ु े नसनू तो ‘पु ष’ आहे हणनू असते. आपला समाज हा
लोकतांित्रक नसनू णे ीबद्ध समाज आहे. यात अनेक स ाकद्रे आहेत आिण
कुटुंबातील स ाकद्र पु ष आहे.
ि यांवरील पु षां या प्रभु वाचे मळ
ू यां या आिथर्क बळाम ये आहे. हणनू च
पु ष कुटुंबप्रमख
ु आहे आिण ी या यावर अवलंबनू आहे. हजारो वषेर् ाच
पिरि थतीत रािह यामळ
ु े नम्रपणे ितने समाजातील आपली दु यम भिू मका मा य के ली
आहे, हणनू ती पु षाची गल
ु ामी सहन करते आिण यालाच आपले नशीब मानू
लागते. िपढ्यानिपढ्या चालत आलेला हा िवचार पु षांप्रमाणे ि यांनीही आ मसात
के लेला आहे. ि यांनी ही िवचारसरणी खरोखरच इतकी वीकारली आहे की सवर्
गो ींकडे या पु षवादी मानिसकतेतनू पाहतात. ितला ितचा वतंत्र िवचार नसतो.
वषार्नवु षेर्, िपढ्यानिपढ्या आपली आई वागली याप्रमाणे आपण वागायचे आिण
आप या मल
ु ीनेही आप याप्रमाणेच वागले पािहजे असा ितचा आग्रह असतो.
हाच िपतृस ाक समाज ि यांमधील वादाला कारणीभतू आहे.

ी िव द्ध ी का ?
बाईच बाईची शत्रू अस याचे अ यंत प्रचिलत उदाहरण सास–ू सनु ेचे िदले जाते.
घरात जे हा सनू येते ते हा साससू द्ध
ु ा फक्त बाई असत नाही. ती पण याच िपतृस ाक
मानिसकतेत अस यामळ
ु े ती फक्त ‘ ी’ राहत नाही तर एक स ा बनते. समानता
आिण लोकशाही मू ये नसले या णे ीबद्ध कुटुंबाम ये वाढले या सासू या मनात
िपतृस ाक मनोधारणा इतकी जलेली असते की ती वतःला सनु ेपक्ष
े ा े समजते.
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आिण हणनू सनु ेवर स ा गाजवते कारण आयु यभर कमजोर व मह वहीन यक्ती
हणनू ती जगत असते आिण पिह यांदाच कुणावरतरी स ा गाजव या या ि थतीत
येते. दसु रीकडे जी मल
ु गी घरात सनू हणनू येत,े ितला ित या विडलांचे घरही आपलेसे
वाटत नाही कारत ती सतत ऐकत आलेली असते की ‘तू परक्याचे धन आहेस’;
लग्नानतं र ितला सासरीही परकीच समजतात. पण हळूहळू जे हा ती सासरचे घर
आपलेसे क लागते ते हा सासल
ू ा आप या अिधकारांवर गदा आ यासारखे वाटू
लागते आिण घरातील तणावाला सु वात होते. हणजेच सास–ू सनु ेतील या तणावाचे
कारण िपतृस ाक कुटुंबात असलेले ि यांचे दु यम थान हे आहे.
सासू सनु ेतील एका नेहमी या सघं षार्कडे नजर टाकूया. ि यांची वतःची
यिक्तगत सपं ी नसते. या ि या नोकरी करतात यापैकी बहुतांश जणींचा आप या
कमाईवर अिधकार नसतो. यावर ित या नवर्याचे िनयत्रं ण असते. ितचा पगार िकंवा
िमळकत कशी खचर् करायची हे ितचा नवरा ठरवतो. ित या ा परावलंबी अव थेमळ
ु े
नवर्या या सपं ीला ती वतःची समजू लागते. आिण आप या नवर्या या सपं ीवर
कोणी अिधकार गाजवत असेल तर याला ती िवरोधक समजते. हे फक्त सास–ू
सनु े याच न हे तर नणदं ा–भावजया, िकंवा जावा–जावांमधील भांडणाचे एक मह वाचे
कारण आहे. ा भांडणांना ि यांमधील भांडणे समजणे योग्य नाही. इथे भांडणाचे मळ
ू
कारण सपं ीच असते. प्र यक्षात सपं ीमळ
े ा पु षांम ये
ु े होणारी भांडणे ही ि यांपक्ष
अिधक होतात पण शत्रू हो याचे खापर मात्र ि यांवर फोडले जाते. अजनू एक
मह वाचा मु ा असा की ि यांना िमळकतीम ये हक्कच नस यामळ
ु े , मालम वे न
या कशा भांडू शकतील? या प्र ाचे उ र सोपे आहे, कुटुंबा या मालम ेवर
पु षांचीच स ा अस यामळ
ु े, मालम वे न होत असलेले ि यांचे भांडण हा
मालम वे न पु षां या पर परांमधील चालू असले या भांडणाचा िव तािरत भाग
असतो. परंतु पु षांमधील भांडण मागे पडून, भांडखोर व पर परां या शत्रू हणनू ि या
बदनाम होत राहतात.
मल
ु गी जे हा लग्न होऊन प्रथम सासरी जाते, ते हा सासर या सवर् चालीरीती
आिण िनयम याचं े िशक्षण ितला सासक
ू डून िमळते. घरातील पु षांचा याम ये काहीही
वाटा नसतो. यांना सनु े या वतर्णक
ु ीम ये जर काही चक
ू आढळली, तर ते दसु र्या
ि यांद्वारे सनु ेला सांगतात. यामळ
ु े वरवर पाहता असे िदसते की, घरातील ि याच
सनु ेला छळत आहेत. पण प्र यक्षात ते िपतृस ाक कुटुंबातील पु षांचे नवीन लग्न
झाले या सनु ेवरील िनयंत्रण असते. कुटुंबातील सवर् िनयम पु षांनी बनिवलेले असनू ते
के वळ ि यांसाठी असतात; पु षांवर काहीही बंधने नसतात. पु ष काहीही कर यास
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मख
ु यार असतात. कुटुंबाचे सवर् िनयम अमं लात आण याची जबाबदारी कुटुंबातील
वयाने मोठ्या असले या ि यांची असनू या सवर् चालीरीती आिण िनयम काटेकोरपणे
अमं लात आणतात; कारण या वतःच कुटुंबा या गल
ु ाम असतात.
ि या ा पर परां या शत्रू अस याचे अजनू एक िदले जाणारे उदाहरण हणजे
हुडं ् यासाठी सास/ू नणदं क
े डून होणारा सनु ेचा छळ िकंवा खनू . हा सघं षर्सद्ध
ु ा ी–
ीमधील सघं षर् नसनू , पैशा या ह यासामळ
ु े िनमार्ण झालेला सघं षर् असतो. प्र येकाला
कुठ याही मागार्ने पैसा िमळवनू एकदम ीमतं हावयाचे असते. भाऊ–भाऊ
इ टेटीसाठी भाडं तात, यासाठी कधी कधी एकमेकांचा खनू ही पाडतात. इ टेटीसाठी
मल
ु गा विडलां या पाठीत खजं ीर खपु स यास तयार होतो. पैशापढु े सवर् नाती पोकळ
ठरतात. डॉक्टर–पेशटं हे नाते पिवत्र मानले जाते, परंतु आज या जगाम ये पैसा हेच
सवर् व आहे; ऑपरे शनची फी दे याची ऐपत नस यास, पेशटं मेला तरी डॉक्टर याची
पवार् करत नाही. पैशाभोवती िफरत असले या अशा िव ाम ये परु े सा हुडं ा न
आण यामळ
ु े सनु ेला िद या जाणार्या त्रासाब ल फक्त सासल
ू ाच का दोष द्यावा?
खरे तर, सनु े या छळाला ितचा सासरा आिण पतीही सासइू तके च जबाबदार असतात,
िकंबहुना ते जा त जबाबदार असतात कारण यां या परवानगीिशवाय घरामधील
पानही हलत नसते. घराम ये िशजवले जाणारे अ नसद्ध
ु ा यां याच आवडीचे बनत
असते. अशा पिरि थतीत घरातील पु षां या परवानगीिशवाय एक सासू सनु ेचा छळ
कसा क शके ल? हुडं ् या या नावाने सनु ेचा के लेला छळ हा दोन ि यांमधील सघं षर्
नसतोच, तर तो पैशा या लोभातनू के लेला गु हा असतो.
सास–ू सनु ेमधील भांडणाचे इतरही अनेक पैलू आहेत, यांपक
ै ी एक हणजे दोन
िपढ्यातील अतं रामळ
ु े िनमार्ण झालेला तणाव. त ण िपढीतील मल
ु े व मल
ु ी नवनवीन
क पना, नविवचार, रहाणीमान, सधु ारणा 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 सघं षर् िवकोपाला जातो. पण
असा सघं षर् के वळ सास–ू सनु ांम येच असतो असे नाही, तर वडील–मल
ु ांम येही
असतो. हणनू अशा सघं षार्ला ी िव द्ध ी सघं षर् समजणे चक
ु ीचे आहे.
शेवटी सावर्जिनक नळांवर पा याव न होणार्या ि यां या नेहमी या
भांडणाकडे पाहू. पा याची कमतरता हे ा भांडणांचे मळ
ू कारण आहे. जेथे कमतरता
असते, तेथे जा त िह सा पदरात पडून घे याकरता भांडणे होतातच. फक्त बायका पाणी
भरायला जातात हणनू या एकमेकीं 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 शत्रू आहे’ ा मनोधारणे या
मळ
ु ाशी वा तवात िपतृस ाक आिण सपं ी किद्रत समाज आहे. कुठलीही यक्ती
दसु र्या यक्तीची िमत्र िकंवा शत्रू असू शकते. खरे हणजे ि या ा पर परां या
अितशय जवळ या मैित्रणी असतात, यां याम ये ढ भाविनक जवळीक असते; कारण
यांची सख
ु -दःु खे समान असतात. यांना पर परां या वेदनांब ल सहानभु तू ी असते.
अडचणीं या वेळी ि या एकमेकींना आधार देऊन पु षांपक्ष
े ा जा त मदत करतात.
मैित्रणींनो, आपण ि यासद्ध
ु ा आप या गल
ु ामी मानिसकतेमळ
ु े आिण िपतृस ाक
मनोधारणा मनोमन मा य के यामळ
ु े ‘ ीच ीची शत्रू आहे’ यावर िव ास ठे वायला
लागलो आहोत. ताकदवान हा नेहमीच दबु र्लांवर कुरघोडी करीत असतो. ी हा
समाजाचा सग यात हळवा व दबु र्ल घटक अस यामळ
ु े ितचा अनेक प्रकारांनी
अपमान होत असतो. हणनू च िश यासद्ध
ु ा आयाबिहणींव न असतात. सवर्
नकारा मक गो ी आिण असख्ं य िवनोद हे ि यां या दबु र्लतेवर असतात. ‘ ी हीच
ीची शत्रू आहे,’ असे हणणे हे यापैकीच एक.
आपण मिहलांनी मनात जवले या िपतृस ाक समाजाची िशकवण प्रथम
झगु ा न िदली पािहजे. आ ापयत ि यांनी िमळिवलेले सवर् हक्क आपण एको याने
लढ यामळ
ु े िमळवलेले आहेत. ि या जर खरोखरीच पर परां या शत्रू अस या तर
आपण एको याने हक्कांसाठी लढा िदलाच नसता. आपली सख
ु -दःु खे, आप या
अडचणी, आप यावर आलेली सक
ं टे आिण समाजाने आप यावर घातलेली बधं ने
ा सवामधील एका समान धाग्यामळ
ु े आपण ि या एकत्र गंफ
ु ले या आहोत.
महागाई, गिरबी, बेरोजगारी, कुपोषण, हुडं ा-बळी, ि यांवरील िहसं ा आिण
अ याचार यांचे प्रमाण िदवसिदवस वाढते आहे. आज या ‘िवकिसत’ समज या
जाणार्या आप या समाजाम ये ि यांची सरार्स खरे दी-िवक्री होते, र याव न यांची
नग्न िधडं काढली जाते, क्रूरपणे बला कार के ले जातात. एके कट्या राहून ा
अडचणींना त ड देणे अशक्य आहे याची जाणीव आप याला होणे आव यक आहे.
आप याला एकत्र आलेच पािहजे.
ि यांम ये फूट पाडून यांना कमजोर करणार्या वाक्प्रचारांना झटकून टाकावे
लागेल. ि यांनी एकत्र येऊन आप या मल
ू भतू सम यांवर िवचार करायला लागेल,
यांचे ि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 शत्रू नसनू मैित्रणी आहोत, अगदी जवळ या घिन मैित्रणी आहोत! * * *
इरादे कर बल
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सौभाग्य-लक्षणांचे वा तव
मी िववािहत आहे पण माझा वैवािहक दजार् समज यासाठी मी के सात िसदं रू
घालत नाही. एवढेच नाही तर मी कंु कू लावत नाही, ग यात घालत नाही, कानात
घालत नाही, मगं ळसत्रू घालत नाही. मला अनेक प्र िवचारले जातात. मलाच नाही
तर या बायका िववाहानतं र सौभाग्य-अलक
ं ारांचा वापर करत नाहीत यानं ा नेहमीच
िवचारले जाते की “तु ही मगं ळसत्रू , कंु कू, बांगड्या वगैरे का वापरत नाही?”
िववािहत ीने लग्नानतं र सौभाग्यालंकार—कंु कू, मगं ळसत्रू , जोडवी, बांगड्या इ.
घातलेच पािहजेत हा िवचार वषार्नवु षेर् समाजात िभनलेला आहे. एखादी बाई जे हा हे
सवर् नाकारते, ते हा लोकांना ते भारतीय परंपरे चे उ लंघन आहे असे वाटते.
सौभाग्यालक
ु े आपले वैवािहक आयु य सख
ु ी होते का याचा
ं ार घात यामळ
आप याला गभं ीरपणे िवचार करायला लागेल. ा िनजीर्व सौभाग्यालंकारांची पती–
प नी या सजीव सबं ंधांना अिधक चांगले बनव यात काही भिू मका आहे का? उलट
आपण कधीकधी असेही बघतो की सौभाग्यालक
ं ार वापर यात अिजबात कसरू न
करणार्या बायकांचे दांप यजीवन काही फार सख
ु ाचे असतेच असे नाही.

सौभाग्यालंकारांचा इितहास
सौभाग्यालंकार हे वा तिवक जु या ढी परंपरांचे सु ठे वलेले िव तािरत प
आहे. हे घाल याम ये काहीही तकर् नाहीये. जगात या अनेक देशांम ये, अनेक
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समाजांम ये आपला वैवािहक दजार् दाखिव यासाठी ि या सौभाग्यालक
ं ार घालत
नाहीत, वैवािहक दजार् दाखिव यासाठी ते आव यकही मानले गेले नाहीये. आप या
देशात या सद्ध
ु ा काही भागांम ये सौभाग्यालक
ं ारांचा वापर कुठे कमी होतो तर कुठे
जा त, तर कुठे होतच नाही. उ रप्रदेश, बंगाल, िबहार, म यप्रदेश, राज थान सारख्या
मागासले या भागांम ये ाचा आग्रह जा त प्रमाणात िदसतो. के रळ, कनार्टक व
पवू र रा यांम ये फारच कमी िकंवा िदसतच नाही. िख्र न, शीख आिण इतर काही
समदु ायांम ये तर िववाहाची अशी काही िच हे असलीच पािहजेत असे नाहीये.
ा प्रथांमध या फरकांची कारणे आपण इितहासातनू समजनू घेऊ शकतो.
प्राचीन काळाम ये आधिु नक मानवा या उदयानंतर हजारो वषेर् समाजाम ये मातृप्रधान
कुटुंब यव था होती आिण कुटुंब प्रमख
ु ी होती. ितची वतःची एक ओळख होती;
यावेळी कोणाची तरी बायको हणनू वेग या ओळखीची ितला आव यकता न हती.
कनार्टक, के रळ आिण पवू र रा यांम ये आजही या समाजाचे काही अवशेष
सापडतात. इथे सौभाग्यालंकारांचे िवशेष मह व नाहीये. उ र प्रदेश व िबहारसारख्या
भागांम ये दोन हजार वषापवू ीर् सरंजामशाही व िपतृस ाक यव था अि त वात आली
होती, ितथे ीला खाजगी मालम ा हणनू समजले जायचे. ितला वेगळी ओळख
न हती. मालक आपली सपं ी जाहीर करताना यां या गल
ु ामां या आिण जनावरां या
अगं ावर खणू ा उमटवायचे. याचप्रकारे ीला (बायकोला) आप या मालकासाठी
(नवर्यासाठी) काही िच हे धारण करावी लागायची. अशाप्रकारे सु वाती या काळात
ा िच हांचा उपयोग गल
ु ामीचे प्रतीक हणनू सु झाला आिण अजनू पयत तो चालचू
आहे.
ते हापासनू आपला समाज प्रगत झाला, सरंजामशाही सपं नू आधिु नक
लोकशाही आली तरी िपतृस ा आप या ढी-परंपरांसह समाजात अि त वात आहे.
सौभाग्यालक
ं ार यापैकीच एक. आजही, ीला ित या नवर्यािशवाय वेगळे अि त व
नाही. आजही समाजाम ये प नीची पतीपेक्षा वेगळी ओळख नसते. िववाहानंतरची
पारंपिरक िच ह हणजेच सौभाग्यालंकार न घालणारी ी अिववािहत, घट फोिटत
िकंवा िवधवा समजली जाते. ापैकी कुणीच नसेल, हणजे िववािहत असनू ही
सौभाग्यालंकार नाकारत असेल तर ितला छछोल, चचं ल, अिनतीमान समजले जाते.
साज- गंृ ार आिण दागदािगने ामागे आणखी एक तकर् आहे तो हणजे
स दयर्बोध. लोक नेहमी हे हणतात की ामळ
ु े बायकांचे स दयर् खल
ु नू िदसते. एक
क्षणभर आपण असे गृिहत ध की याने स दयर् वाढते, तर मग पती या मृ यनू ंतर
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ीचा सदंु र िदस याचा अिधकार िहरावनू का घेतला जातो? हा फक्त स दयर्बोधाचा
मामला िनि तच नाहीये; तर ती म ययगु ीन सरंजामशाही िपतृस ाक समाज यव थेची
एक जनु ाट ढी आहे.

आधुिनक काळातील बदल
स दयार्बाबतचा ीकोन थळ-काळानसु ार बदलत असतो . . . तसेच
समाजा या या या वेळे या गरजांनसु ारही बदलत असतो. राजे-महाराजां या काळात
डोकावनू पािहले तर या काळी ी–पु ष दोघेही दागदािगने घालत. आजही यांची
दागदािगने घातलेली िचत्रे उपल ध आहेत. हणजेच या काळात पु षांनी अगं ावर
दािगने घालणे रा त समजले जायचे; ती या काळातील फॅ शन होती. आधिु नक
काळा या सु वातीला पु ष जसजसे उ पादनात जा त सिक्रय हायला लागले तसतसे
यांनी आपले दािगने काढून टाकले, धोतरासारखी व े जाऊन पँट–शटर् िकंवा कुडता–
पायजमा यांसारखी काम करताना सटु सटु ीत असणारी व े घालणे सु के ले.
आधिु नक काळा या सु वातीला यरु ोपम येही बायका लांब गाऊन िकंवा लांब फ्रॉक
घालत असत, िविवध प्रकार या के शभषू ा करत असत. पण औद्योिगक क्रांती या
वादळात हे सगळे बदलले गेले. मोठ्या प्रमाणात ि या घराबाहेर पडून कारखा यांम ये
कामाला जाऊ लाग या. यां या गाऊनची जागा पँट–शटर् िकंवा कटर्ने घेतली.
आिथर्क वावलबं नाने यांचे यिक्तम व बदलनू गेले.
असाच बदल आप या देशातही गे या स र वषाम ये झाला आहे. पवू ीर् जे हा
ि या मख्ु य वे घराम ये हो या ते हा सदंु र िदस यासाठी कपडे, दािगने व स दयर्
प्रसाधनानं ी वतःला नटिव याकडे यांचा कल होता. समाजाम ये जसजसा बदल होत
गेला, तसतशा ि या घराबाहेर पड या आिण आिथर्क ्या वावलंबी होऊन
समाजाम ये वतःचे अि त व प्र थािपत क लाग या. पारंपिरक व े, अलंकार व
सौभाग्य-लक्षणे वापर याबाबत यांचा ीकोन साहिजकच बदलत गेला. दोन
िपढ्यांपवू ीर् आप या आजी या काळी घातले जाणारे नथ, दडं -वाक्या, बोरमाळ, ठुशी,
त मणी यांसारखे दािगने आज प्रचिलत रािहलेले नाहीत. शहरे तर सोडाच,
खेड्यांतसद्ध
ु ा आता तसे दािगने कोणी यवु ती घालत नाही. हा बदल घडवनू
आण यासाठी कुठलेही आदं ोलन चालवले गेले नाही, तर सामािजक गतीबरोबरच हा
बदल घडला.
शहरांम ये आिण औद्योिगक वसाहतींम ये िजथे ि यांचा उ पादनात सहभाग
जा त आहे, ितथे ि यांनी आप या सोयीनसु ार बदल के लेले जाणवतात. िवशेषतः
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पोशाखांमधील बदल. हणजेच साडीव न या सटु सटु ीत अशा पँट–शटर् आिण
सलवार कुड याकडे वळ या आहेत. डॉक्टसर्, इिं जिनयसर्, नसेर्स व िशक्षक यांसारख्या
नोकरपेशा ि यांनी मोठ्या प्रमाणात दािग याचं े ओझेही अगं ाव न उतरवले. घर ते
ऑिफस आिण ऑिफस ते घर ा धावपळीत यांना साज गंृ ार करायला िकती वेळ
िमळत असेल? एवढेच नाही तर क करी कामगार ि या सद्ध
ु ा जा त साज- गंृ ार करत
नाहीत. खरे तर, दैनिं दन धकाधकी या जीवनात घर ते ऑिफस आिण ऑिफस ते घर
ा धावपळीत बर्याच कायर्रत ि यांना स दयर् प्रसाधानांकडे लक्ष दे यास वेळच
नाही.
ा बदलांबरोबरच ‘वैवािहक दजार् दाखव यासाठी सौभाग्यालंकार घाल याची
गरज काय’ असा प्र ि या आता िवचा लाग या आहेत. अथार्त असा प्र
उपि थत करणार्या ि यांची सख्ं या आ ा जरी कमी असली तरी हळूहळू वाढत आहे.

बा स दयर् िव द्ध आंतिरक स दयर्
ा वादातील आणखी एक मह वाचा पैलू िवचारात घेणे आव यक आहे:
ी या स दयार्कडे पाह याचा समाजाचा ीकोन. बाहुलीसारखी सजली-सवरलेली,
लाजरी-बजु री, सक
ं ोचणारी ीच सदंु र समजली जाते. ाचा अथर् ी या बा
स दयार्लाच जा त मह व िदले जाते. पण स दयार्चा एक दसु रा ीकोनही आहे. आिण
तो आहे आतं िरक स दयार्चा. एक अशी ी जी वावलंबी आहे, िज यात
आ मिव ास आहे, जी समाजाला पढु े ने यासाठी आपले योगदान देत असेल ित यात
िदसणारे स दयर् ते आतं िरक स दयर्. जसे—महादेवी वमार्. महादेवी वमार् लौिककाथार्ने
िदसायला सदंु र न ह या, पण इितहास कधी यांचे सािह या या क्षेत्रातले योगदान
िवस शके ल का? आणखी एक अशीच सदंु र मिहला हणजे महा ेता देवी. आजही
सािह य क्षेत्रात या उ च थानावर आहेत. याचप्रकारे कॅ टन ल मी सहगल यांनी
वातं यलढ्यात सभु ाष चद्रं बोस यां याबरोबर नेतृ व के ले. या आिण अशा अनेक
मिहला बा स दयार्साठी नाही तर आप या कायार्मळ
ु े आठवणीत आहेत. ा या
उलट प्रचिलत स दयार्साठी आप या समोर ऐ यार् राय, लारा द ा सारख्या मिहलाही
आहेत. आता आप याला ठरवायचे आहे की कुठला ीकोन आप यासाठी जा त
योग्य आहे आिण आज कोण या ीकोनाला समाजमा यता िमळाली पािहजे.
स या या काळात बहुसख्ं य जनतेसाठी बाई हणजे फक्त ‘शरीर’, हणनू यां यासाठी
सदंु र ी हणजे आकषर्क बा स दयर् असलेली.
बहुरा ट्रीय कंप यांनाही हेच हवे आहे. ते हाच तर स दयर्प्रसाधने आिण उ पादने
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िवक याचा यांचा धदं ा जोरात चालेल. हणनू च यां या सवर् जािहराती ी या के वळ
बा स दयार्चाच उदो-उदो करतात. इलेक्ट्रॉिनक िकंवा छािपल प्रसारमा यमेसद्ध
ु ा—
जी अिधकतम बहुरा ट्रीय कंप यां या िनयत्रं णात आहेत— ाच प्रबळ िवचारसरणीला
बळकट करतात . . . टी हीवर या िसिरय समधनू ि यांचे िचत्रण भारी भारी साड्या,
कंु कू, िसदं रू , िबंदी (जी खरे तर आज कोणीच लावत नाही), मगं ळसत्रू , आिण भरमसाठ
दािगने अशा पेहरावात के ले जाते.
एका वेग या पद्धतीने मल
ू त ववाद्यांचा सद्ध
ु ा ही िवचारसरणी बळकट
कर याम ये हात आहे. यां यासाठी ी ही फक्त शरीर, घरातील गल
ु ाम आिण मल
ु े
ज माला घालनू यांचे सगं ोपन करणारे यंत्र आहे. हणनू च वारंवार ते ि यांसाठी जी स
व शटर्–पँटवर बंदी आणणे, ि यांनी बरु खा/साडी घातली पािहजे असे फतवे काढत
असतात.
असे असनू ही जसजसा समाज हळूहळू बदलत जातो तसतशा अिधकािधक
वतंत्र िवचारां या आिण धाडसी ि या घराबाहेर पडून सवर् प्रकारची कामे करीत
आहेत. स दयार् या सामा य क पनांना ितलांजली देऊन बा स दयार्ला प्राधा य न
देता आतं िरक स दयार्ला उजाळा देऊन ि या वतःचे अि त व प्र थािपत करत
आहेत. स या यांची सख्ं या कमी असली तरी ती हळूहळू वाढत आहे. जसजसे
ि यांम ये िशक्षणाचे प्रमाण वाढेल, यां या जाणीवा िवकिसत होतील, या
आिथर्क ्या वावलंबी होतील, वतःला माणसू समजू लागतील तसतसे स दयार्चे
जनु े मापदडं आपोआप मागे पडतील. परु ातन काळातील दागदािगने आिण
पोषाखाप्रमाणेच वतर्मानकाळातील दागदािगने आिण पोषाख यिु झयमम येच
पहायला िमळतील. स दयार्चे मापदडं बदलत आले आहेत आिण पढु ेही बदलतील.
***

हमारे िहंदी प्रकाशन
नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया?
तकर् शील, वैज्ञािनक, समाजवादी िववेकान द
वॉलमाटर् भगाओ, खदु रा क्षेत्र बचाओ
मोदी सरकार के चार साल और बजट २०१८–१९
देश पर फ़ासीवाद का संकट
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ि यां या मािसकांचे त य
‘ि यांची िनयतकािलके ’ ा नावावर बाजारात उपल ध असले या
िनयतकािलकांबाबत आपण पिरिचत आहोतच. िनयिमतपणे नाही पण कधीतरी
रे वे टेशनवर बरे च ‘सिु शिक्षत’ अशी िनयतकािलके चाळत असतात. आपणापैकी
बरे च जण अशा मािसकांचे वगर्णीदार असतात आिण आपण ती वाच यासाठी वेळही
देतो. २५–५० पयां या ा िनयतकािलकांम ये, सा ािहके , पािक्षके िकंवा मािसके
आहेत, हणजेच मिह याला ५०–२०० पये आपण यावर खचर् करतो. पण ही
िनयतकािलके आप याला काय देतात ाचा आपण िवचार के ला आहे का? ि यांची
इरादे कर बल
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िनयतकािलके अस यामळ
ु े याम ये अशी काय िवशेषता आहे की जी सामा य
िनयतकािलकांम ये नाही िकंवा ि यांब ल यांचा ीकोन काय आहे? या
िनयतकािलकां या प्रकाशना या मागे कोणता िवचार आहे?
ही िनयतकािलके ‘वमु न ऑफ सब ट स’ (मिहलांचा कणा), ‘मिहलांची सपं णू र्
पित्रका’, आिण आज या आधिु नक ि यांसाठी अस याचे दावे करतात. आदशर्
मिहलेची यांची पिरभाषा काय आहे? म यमवगीर्य मिहला या या उ साही वाचक
आहेत; या मिहलांना ही िनयतकािलके काय मू ये देतात? आिण यां या मनात काय
िबबं वतात? मिहलां या कुठ या सम या ते मह वा या समजतात? मिहलां या या
िनयतकािलकांम ये राजकीय, सां कृ ितक, सािहि यक आिण आिथर्क िवषयांवर लेख
असतात का? की यां या मते हे िवषय मिहलांसाठी मह वाचे नाहीतच? मिहलां या
ा िनयतकािलकां या मते ‘कालची मिहला’ आिण ‘आजची मिहला’ याम ये फरक
काय आहे आिण काय असायला हवा? याला जोडूनच हा ही प्र की ‘उद्याची
मिहला’ ते कशी पाहतात?
या प्र ाचे उ र आप याला यां या अनक्र
ु मिणके वर नजर टाक याबरोबर
िमळते. अनक्र
ु मिणके या पानावर साधारणपणे ‘आयवु िेर् दक प्रसाधनांम ये सावधिगरी
बाळगा’, ‘स दयार् या सवर्साधारण सम या’, ‘टॅिटंग लेस ने भरलेली नाइटी’.
‘मल
ु ां या पल
ु ओ हरवर उंट िवणा’, ‘या वषीर् थडं ीत काहीतरी नवीन’, ‘उ हा यासाठी
१५ थंडगार सरबते’ अशाच प्रकारचे 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 सवर्साधारणपणे हाच मजकूर असतो जो सतत वेगवेग या
पद्धतीने सांिगतला जातो. या यितिरक्त या िनयतकािलकांम ये क्रीम, िलप टीक,
पसेर्स, दािगने पासनू ते वॉिशगं मशीन पयत या उपभोग्य व तंू या प्रचडं जािहराती
असतात.
खरे तर अ यतं प पणे ा मल
ू गामी, ढीवादी िनयतकािलकांना ि यां या
प्र थािपत सामािजक चौकटीला तोड याची इ छाच नाहीये. ती िशकवतात की पती
हेच जीवन आहे, पती हाच मोक्ष आहे, याला प्रा कर याची दोन साधने आहेत—
वयपं ाकघर आिण शरीर. अधार्वळ
े वयपं ाकघरात वािद पदाथर् आिण पकवा न
कर यात घालवा आिण उरलेला वेळ दािगने अिण क्रीमबरोबर घालवा, कारण तेच तर
तमु या यिक्तम वाचे उि आहे. हे फक्त तमु यासाठीच चांगले आहे असे नाही तर
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बाजारपेठेसाठीही चांगले आहे— हणजेच स दयर्प्रसाधने / फॅ शन / कपडे उद्योगां या
कंप या या ा िनयतकािलकां या प्रायोजक आहेत.
मिहलांसाठी असले या ा वैिश ्यपणू र् मािसकांम ये ‘आधिु नक’ ी आता
बादली, टब आिण धोपाट या ऐवजी वॉिशगं मशीनम ये कपडे धतू .े पोलपाट-लाटणे,
तवा, िचमटा यांची सट्टु ी क न रोटीमेकर वाप न पो या करते, पाट्या-वरवटं ् यावर
वाट याऐवजी िमक्सरवर वाटते आिण हॅक्यमू क्लीनरने फरशी व छ करते. यामळ
ु े
ित या भिू मके त आिण दजार्त काहीच बदल झाला नाही ना? झाले इतके च की आता
नवीन उपकरणानं ी स ज ी अिधक चटपटीतपणे आिण चाणाक्षपणे काम क
लागली. ित या पवू ीर्ची याच घर-कामांमधनू वाचले या वेळात ती सजावट करणे,
रसदार सरबते बनवणे, ना ता के यानंतर रात्री या जेवणासाठी नवीन पदाथर् तयार
करणे, सकाळी रोज नवीन नवीन पदाथर् ड यासाठी तयार करणे, घर आवरणे, वतःला
टापटीप ठे वणे आिण याचबरोबर वेळेला अनु प कपडे आिण मग या कपडयांना
अनु प दािगने आिण मेकअप क शकते हणजे मग ती पाटीर्म ये ‘सट्रल िफगर’ बनू
शकते.
ा िनयतकािलकांना जर के वळ गृिहणीं याच गो ी दाखवाय या असतील, तर
याम ये ड गरदर्यांम ये राहणार्या या लढाऊ ि यांबाबत काहीच का येत नाही या
ड गराळ प्रदेशातील जीवनाची धरु ा वाहत आहेत. वयपं ाक करणे, लाकूडफाटा
आणणे, कमावणे, पाणी भरणे, िशवणकाम करणे आिण मल
ु ांना सांभाळणे या
यितिरक्त शेतात काम करणे अशी खपू कामे या करत आहेत. वाळवंटातील या
ि यांब ल या त वातावरणात घर यांची तहान भागव यासाठी वषार्नवु षेर् दरू दरू
जाऊन पाणी भरत आहेत यांचा उ लेखही का येत नाही? का येत नाही या
ि यांब ल या आप या दमदार खांद्यावर िवटांचा महाल उभा करत आहेत? यां या
मेहनतीचे िचत्र या िनयतकािलकांम ये का येत नाही? यासद्ध
ु ा मजरु ीची कामे क नही
घराकडे आिण मल
ु ांकडे पाहतात. अशा ि यां या गो ी दे यासाठी ा
िनयतकािलकां या चकचकीत पानांवर जागा नसते का? की यां या ीने या मिहला
नाहीतच? ा प्र ाचे उ र अगदी साधे आहे. यां याम ये तथाकिथत ी व नाही.
अशा प्रकार या ि या िनयतकािलकांना अपेिक्षत असले या नाजक
ू व कोमल ि या
नसतात. िपतृस ाक समाज यव थेला मा य असले या पारंपिरक ीचीच प्रितमा ही
िनयतकािलके समाजापढु े ठे वू इि छतात.
ि यां या हट या जाणार्या या तथाकिथत िनयतकािलकांम ये एक मह वपणू र्
इरादे कर बल
ु ंद
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िवषय असतो—स दयर् आिण आरोग्य. बर्याच पित्रकांम ये तर आरोग्य आिण
स दयर्सबं ंधी सम या एकाच कॉलमम ये छाप या जातात, जणक
ू ाही आरोग्य आिण
स दयर् ही एकच गो आहे. स दयार्ब ल िटपा दे या यितिरक्त आरोग्या या बाबतीत
पौि क आहार िकंवा कुपोषणाची जी काही चचार् होते तीही बहुदा गभर्वती
मिहलांसाठी आरोग्यदायी आहार या सदं भार्त असते. जणक
ु ाही ती गभर्वती नसताना
ितला पोषक आहाराची गरज नाही. एक ी हणनू आरोग्य, चांगले अ न हा जणू
ितचा अिधकारच नाही, ितची गरजच नाही. नाहीतरी ी एक गल
ु ामच असते; ितचे
पालन पोषण पण यासाठीच झाले पािहजे की ती एका बाळाला ज म देवू शकली
पािहजे, आिण तोही मल
ु गाच.
आपण हा िवचार कधी के ला आहे का की दु हन िवशेषांक, स दयर् िवशेषांक,
मातृ व िवशेषांक असे अक
ं छापणारी ही िनयतकािलके यां या िनयतकािलकाची
िकती पाने िकंवा िकती अक
ं ि यांचे किरयर, यांचे वावलंबन ाला देतात?
जगभरात सग यात जा त मेहनत ि या करतात, आिण जगभरात कुटुंबाला आिथर्क
आधारही ि याच देतात हे स य मांडायला हे का घाबरत आहेत? आिण तरीही
ि यांना सवर्त्र दु यम थानावर ठे व यात आले आहे. या सवर् िवषयांवर ही
िनयतकािलके चचार् करताना आपण कधी पािहली आहेत का?
जर कधी या िनयतकािलकामं ये ि यां या किरयर या सदं भार्त मािहती िदलीच
तर यात ि यां या िवद्व ने सु ार िकंवा योग्यतेनसु ार मािहती देत नाहीत तर सदंु र आिण
तरतरीत ि यांची आव यकता असले या, एयरहो टेस, िरसे शिन ट, मॉडेिलंग
सारख्या नोकर्यांब ल मािहती देतात. हणजेच हा जो तथाकिथत किरअर गाइड स
िमळतो, तो ही समाजातील ीची पारंपिरक प्रितमा आिण भिू मका मजबतू करणाराच
असतो. जर कधी चक
ु ू न माकून जीवना या िविवध क्षेत्रात उ लेखनीय यश
िमळवले या मिहलांना ा िनयतकािलकांम ये थान िमळाले तरी यांचे सघं षर्, यांची
जीवनमू ये, यांचे िवचार, यांना मळ
ु ीच मह व िदले जात नाही. उदा. एखाद्या राजकीय
मिहलेला राजकारणातील प्र िवचार याऐवजी, सगं ीतज्ञ मिहलेला सगं ीतातील प्र
िवचार याऐवजी, लेिखके ला सािह यातील प्र िवचार याऐवजी यांना असे प्र
िवचारले जातात की यामधनू यांची ‘गृिहणी’ची प्रितमाच पढु े येईल: जसे उदाहरणच
द्यायचे झाले तर असे िवचारले जाते की तु ही दो ही क्षेत्रं कशी सांभाळत आहात?
तु ही तमु या पतीला वतः या हाताने जेवण बनवनू देता का? वयपं ाकघर कोण
सांभाळते? जेवणाम ये काय-काय पसतं आहे? कपडे कुठले आवडतात? मल
ु ांना
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 आहे, हणजेच िन कषर् ठरवनू च
चचेर्ची सु वात. आ ही हा मु ा मांडायचा प्रय न करतोय की, ही िनयतकािलके प्र यक्ष
अप्र यक्षपणे जरी एखादी मिहला कमावती असेल, ती ित या कारिकदीर्त िकतीही
यश वी झालेली असेल तरी ि यां या आयु याम ये घराचे मह व िकंवा याचे थान
िकती उ च आहे हेच िसद्ध कर याचा जीवतोड प्रय न करताना िदसतात.
ि यांकडे पाह या या समाजा या ीकोनाला आ हान देणार्या परु ोगामी
मिहलांसाठी जे िचतं ेचे मु े आहेत, यावर ही िनयतकािलके एकही लेख छापत नाहीत.
ि यांना आसपास या जगातील आयु यात रस िनमार्ण होईल यासाठी उ िे जत करणे,
कसेबसे जीवन जगणार्या ि यांना आयु य पिरपणू पर् णे जग याची िहमं त देण,े
सामािजक–आिथर्क–सां कृ ितक सम यांचे ि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 वैज्ञािनक जाणीवा वाढव याऐवजी;
यांना अिधकािधक दैववादी बनवत आहेत. ही िनयतकािलके आता या
पिरि थतीब ल ि यांम ये चीड िनमार्ण करत नाहीत, उलट ती थंड कर याचा प्रय न
करतात.
ा मद्यु ावर यांनी पणू पर् णे दल
र् कर याचे मह वाचे कारण हणजे पु षां या
ु क्ष
कुटुंबातील आिण समाजातील पारंपिरक े दजार्वर आिण अिधकारांवर प्र उभे राहू
शकतात. पिरणामी मिहला यां या स या या दु यम वाला आ हान देऊ शकतात.
असे झाले तर ि या वावलबं ी होतील व यां यात िव ास िनमार्ण होईल
़ आिण
समाजात या सदंु रते या क पनेलाही या आ हान देतील. मग स दयर्प्रसाधने
बनवणार्या बहुरा ट्रीय कंप यांची स दयर् प्रसाधने, कपडे, फॅ शन, इ. उ पादनां या
िवक्रीचे काय होईल? ा कंप यांसाठी (आिण पयार्याने ते प्रायोिजत करत असले या
िनयतकािलकांसाठी) पावडर, िलपि टक, िक्रम ां या िवक्रीचे काय? ि यांची
अि मता काही बाजारापेठेपक्ष
े ा मोठी नाही. यामळ
ु े ि यांची िनयतकािलके आिण
यां या परु क यार् कंप यांना ि यांची हजारो वषापवू ीर्ची चौकट नसु ती तशीच
ठे वायची नाही तर यावर चाणाक्षपणे मल
ु ामा चढवायचा आहे.
अगदी अलीकडे एका प्रमख
ु इग्रं जी िनयतकािलकासोबत ३४ पानांची परु वणी
फुकट िदली होती याम ये फक्त वेगवेग या व तंू या जािहराती हो या. गंमत हणजे
रे नेसॉ वीमेन (जागृत मिहला) असे नाव असले या परु वणीम ये वॉिशगं मशीन, फ्रीज,
इरादे कर बल
ु ंद
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िभतं ींसाठी नवीन पटस, हेअर िरमू हरब ल काही गो ी हो या आिण आणखी
आ यार्ची गो हणजे १६२ पानां या या पित्रके म ये ४४ पाने जािहरातींची, १४ पाने
वेगवेग या ड्रेस या िडझाई सची, ३ पाने िव सदंु री या भारत आगमना या पाटीर्ची
आिण ३–४ पाने पु षां या टाई स ब ल होती. अथार्त ा गो ी सतत दाखवनू ,
िनयतकािलकांमधनू आिण दरू दशर्नव न सतत ा जािहरातींचा भिडमार क न प्रथम
आप या गरजा िनमार्ण के या जातात आिण यानतं र या व तू आप या समोर प्र ततू
करतात. आता फक्त उठा आिण मॉलम ये जाऊन उभे रहा.
बाकी सम या िकंवा असे हणयू ा की या सम या समाजातनू िनमार्ण झाले या
आहेत िकंवा पु षस ाक मानिसकतेतनू िनमार्ण झाले या आहेत याचे काय? उदा.
हुडं ाबळी, बला कार, छे डछाड, कौटुंिबक िहसं ा, दहु रे ी भिू मका बजावणे इ. याब ल
बोलणे कटाक्षाने टाळले जाते. या सम यांमळ
ु े प्रभािवत होणारा गट तर मिहलांचाच
आहे. प्र येक िदवस एका दहशतीम ये जगणार्या, आयु यभर एका दघु टर् ने या
िभतीम ये राहणार्या, कसेबसे जीवन जगणार्या ि यांना आयु य पिरपणू पर् णे
जग याची िहमं त दे यासाठी ही मिहलांची िनयतकािलके पढु ाकार का घेत नाहीत? जर
बला कार िकंवा छे डछाडीवर काही छापले गेलेच तर या लेखांम ये ि यांना
बचावाचे (सामना न कर याचे) उपाय सचु वले जातात यामळ
ु े खरे तर यां या मनात
अजनू च भीती िनमार्ण होईल. याचप्रमाणे, ही िनयतकािलके दहु रे ी 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 बघयू ा ि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 घेणार्या ि या, एकट्याने मल
ु ांना वाढिवणार्या
ि या असे िवषय कधीच नसतात. या कथांमधील मिहला नेहमीच आज या
िपतृस ाक समाजाने घालनू िदले या चौकटीतीलच असते. िवषयही ठरावीक
असतात—जसे पती–प नीचे सबं धं , पती, प नी और वो, सासवा–सनु ांची भांडणे वगैरे.
कथांचे िवषयही तेच ते, घासनू गळ
े पतीचे िववाहपवू र् िकंवा
ु गळ
ु ीत झालेल—
िववाहानंतरचे प्रेमसबं ंध याम ये प नी याग आिण ममतेची मतू ीर् असते. यात
नालायक पतीचे बटू ती जागेवर नेऊन ठे वते, या या आवडीचा वयं पं ाक 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 नीचे भांडण िकंवा
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काही गंभीर सम यांमळ
ु े प नी जी िशकलेली असते, माहेरी जाते, भावजयी या िश या
खाते, विडलांचा अपमान झेलते, पण वावलंबी हो यासाठी प्रय न करत नाही आिण
मग शेवटी कोणी समजतू दार मैत्रीण िकंवा समजतू दार कामवाली हे बोलनू ितचे डोळे
उघडते की ‘आपला पु ष आपला असतो, िकतीही मारले तरी प्रेम पण करतो’.
याचाच अथर् सािह य पण आप या िवचारांमधनू हेच िसद्ध करते की बायकांचे
जग हे पती या घरापरु ते आिण यातही वयंपाकघरापरु ते मयार्िदत आहे. ि यांनी
िलप टीक, काजळ, आयलायनर, िडजायनर दािगने, कपडे या यितिरक्त काही
िवचारच करायची गरज नाही; यांनी सामािजक आिण राजकीय सम यांवर िचतं ा
करायचे कारण नाही ही िनयतकािलके अ यंत कुशलतेने आिण गोड पद्धतीने
‘मिहलांची गल
ु ामी’ आिण ‘गल
ु ाम मिहलांची’ ततु ी करत आहेत. गल
ु ामी
वयपं ाकघराची, गल
ु ामी स दयार्ची.
ही िनयतकािलके वाचणार्या पु षांची सख्ं या ि यांएवढीच आहे हे ही िवचारात
घेतले पािहजे. ि यांचे जीवन फक्त यांची मल
ु े आिण यांचे घर-कुटुंब यां यासाठीच
असले पािहजे ा पु षां या डोक्यातील िवचारांना ही िनयतकािलके अजनू च पु ी
देतात.
खरे तर आप याला अशा िनयतकािलकांची काही गरज नाही. आज या
ीसाठी ही परु ाणपथं ी मािसके कचराच आहेत. आप याला जगाशी जोडून घेणारे ,
सामािजक पिरि थती आिण वा तव समजावणारे , आप या जग या या ददु र् य इ छे ला
रे खांिकत करणारे सािह य हवे आहे. अितशय प्रितकूल पिरि थतीम ये जगत असनू ही
ि यांमधील चैत य वाखाण याजोगे आहे. या आप या हक्कांसाठी लढत आहेत,
जगा या कानाकोपर्याम ये सघं षर् करत आहेत. या ि यांब ल सग यांना सांग याची
गरज आहे की या का लढत आहेत. सग यात मह वाचे हणजे, सवर्प्रथम गरज आहे
हे समजनू घे याची की ी हो याआधी आपण एक माणसू आहोत अिण आ हाला
आम या यायासाठी व समान हक्कांसाठी लढा देऊन ते प्रा कर यासाठी प्रेरणा
देणार्या सािह याची आव यकता आहे.
***
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७

प्रसारम यमांमधील ि यांची प्रितमा
प्रसारमा यमांना— हणजे िसनेमा, टेलीि हजन, वृ पत्रे, िनयतकािलके , इ.—
समाजाचा आरसा समजले जाते. हणजेच असे समजले जाते की समाजात जे घडतंय
याची जशी या तशी तसबीर मीिडया लोकांसमोर आणते. आजचे सग यात प्रभावी
मा यम आहे टेलीि हजन, कारण एकतर हे क्- ा य मा यम आहे आिण घराघरापयत
पोहोचले आहे. चला तर मग आपण ा आरशात ि यांचे प्रितिबंब पाहूया.
या लेखाम ये आपण वारंवार टेलीि हजनवर दाखव या जाणार्या मख्ु य वे तीन
प्रितमांब ल चचार् क या: पिहली—मॉडेल असले या कायर्क्रमांम ये ‘कॅ टवॉक’
करणार्या मॉडेलची िकंवा ऐ यार् राय आिण िप्रयांका चोपडा यां या स दयार्चे रह य
सांगणार्या सदंु र्यांची; दसु री—दो ही खांद्यांव न पदर लपेटून घेणार्या िकंवा
डोक्याव न पदर घेणार्या पित ता ीची िकंवा कुटुंबाला सख
ु ी ठे व यासाठी
वतः या व नांना ितलांजली देणार्या, आदशर् प नीची, पती या अनपु ि थतीत
या या यवसायातील सवर् यवहार कुशलतेने पाहणार्या पित ता ीची; आिण
ितसरी— वतः या अि त वासाठी, वावलंबनासाठी नोकरी करणार्या, पण घरा या
सख
ु ासाठी िकंवा लग्नात अडथळा येत असेल तर िकतीही मोठ्या पदावर असली तरी
कुठ याही क्षणी नोकरी सोडून द्यायला तयार असणार्या आदशर् प नीची.
पिहली प्रितमा आहे कुठले तरी उ पादन िवकणारी िकंवा कॅ टवॉक करत येणार्या
मॉडेलची, िज याकडे बिघत याबरोबर ती मळ
ु ी आप या समाजातील मल
ु गी आहे
असे वाटतच नाही. मॉडेल अस यामळ
ु े जरी ती सतत घरा या बाहेर असली, रात्री
उशीरापयत पाट्र्या करत असली तरी ती सरु िक्षत असते कारण ित याभोवती
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सरु क्षारक्षकांचे सरं क्षण असते. सामा य ि यांना भेडसावणार्या छे डछाड, बला कार
वगैरे कुठ याही सम या ितला भेडसावत नाहीत. वतःला अिधक सदंु र कसे बनवायचे
ही ितची खरी सम या आहे. ित या सम येत आिण आप या सम येत कुठलेच सा य
नाही. जणू काही ती दसु र्याच कुठ यातरी दिु नयेतनू आली आहे. हणनू च ही आपली
प्रितमा होऊच शकत नाही. मात्र अशा सडपातळ आिण सदंु र िदसणार्या, आकषर्क
पेहरावात या मॉडे स टेलीि हजनवर सतत पाहून सडपातळ, सदंु र आिण आकषर्क
शरीर ठे वणे हीच आदशर् ीची प्रितमा समाजात तयार कर यात यामळ
ु े मदत झाली
आहे. ाने ि यांना आिण िवशेषतः मल
ु ींना वतःचे शरीर आिण बा स दयार्चे वेड
लाव याची मह वाची भिू मका बजावली आहे.
दसु री प्रितमा आहे हजारो वषाषपवू ीर्ची, पण ितला आज खपू च रंग भ न
दाखवले जात आहे. ती आहे एका पित ता ीची. िव ासू प नी, आज्ञाधारक सनू ,
यागमयी आईची ही प्रितमा धािमर्क–कौटुंिबक धारावािहकां या मा यमातनू
दाखवली जाते. ा ि यांसाठी कुटुंब हेच सवर्काही असते, आिण आप या सवर्
गरजांसाठी या घरातील पु षां या त डाकडे पाहतात. बहुतांशी मिहला दशर्क
वतःला ा दसु र्या प्रितमेशी जोडून घेतात कारण ती यां या जीवनाशी िमळती
जळ
े च हा आहे की ती प्रितगामी वृ ी
ु ती वाटते. ा प्रितमेचा उदोउदो कर याचा उ श
मजबतू करते. ि यांना आहे याच पिरि थतीत राह याची प्रेरणा देते. दसु रीकडे
व तिु थती ही आहे की ि या भलेही वतःला घरा या चार िभतं ीत क डून घेत
असतील पण वतः या आिण समाजा या िवकासासाठी ि या मोठ्या प्रमाणात
घराबाहेर पडून िशक्षण आिण नोकरी क लाग या आहेत; यांना पारंपिरक जीवन
जगायच नाहीये; या आप या अि मतेसाठी आिण अि त वासाठी आता सजग
आहेत आिण पारंपिरक समाजाने यांना या मयार्दांम ये बांधनू ठे वले आहे या सीमा
ओलांडून बाहेर पड याची या खटपट करत आहेत. आिण मीिडया मात्र परत एकदा
यांना घरा या चार िभतं ीत क डून घाल याचा प्रय न करत आहे.
ितसरी प्रितमा आहे ‘नोकरी करणार्या आधिु नक ी’ची. ही प्रितमा पाहायला
फारच मोहक आहे. ितला पािह यावर वाटते की जगातील सवर् ि या िशक या
सवरले या आिण वावलंबी आहेत. िसिरयलमधनू ा ि यांना एवढे कायर्क्षम
दाखवले जाते की या जराही न थकता, कसलीही िचडिचड िकंवा राग न येऊ देता
ऑिफस आिण घर दो ही अ यतं सफाईने सांभाळतात. यांचे हे िचत्र पाहून खरे तर
आ यर्च वाटते की कोणताही माणसू एवढा कायर्क्षम कसा काय असू शकतो.
याचबरोबर यांना अ यंत यागी दाखवले जाते; यां यासाठी यांचे घर हे प्राधा य
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आहे, आिण गरज पडेल ते हा मागेपढु े न पाहता कुटुंबासाठी नोकरीवर लाथ मार यास
या कायम तयार असतात. ा प्रितमेतनू कुठे ना कुठे तरी यांना हे प जाणवनू
द्यायचे आहे की ि या िकतीही िशक या, उ चपदावर गे या तरी घर या जबाबदार्या
हे यांचे प्रथम प्राधा य असेल. िवज्ञान-तंत्रज्ञानाची झेप कुठे ही पोहचू दे, घरकामाची
जबाबदारी ितचीच. ती आिण ितचा पती दोघेही ऑिफसमधनू एकाच वेळी घरी परतले
तरी घरी आले या पाहु यांचे चहापाणी करणे, कुटुंबासाठी जेवण बनवणे आिण
हसतमख
ु ाने यांना जेवायला वाढणे, मल
ु ांना झोपवणे इ यादीची जबाबदारी ितचीच.
ित याजवळ खरे दी कर याची क्षमता असेल तर ती पाट्या-वरवटं ् यावर वाट याऐवजी
िमक्सरवर वाटेल, हाताने कपडे धु याऐवजी वॉिशगं मशीन मधनू धवु नू काढेल आिण
घराची साफसफाई हॅक्यमू क्लीनर ने करे ल. परंतु कामाची मळ
ू जबाबदारी ितचीच.
टी. ही. वर दाखव या जाणार्या या प्रितमेतील ि या आिथर्क ्या वतंत्र
आहेत, वावलंबी आहेत, पण मानिसक ्या या आप या िपता, पत्रु , पती
ां यावरच अवलंबनू आहेत. ा ि या पु षप्रधानते या साख या तोड याचा प्रय न
तर करतात, पण अखेरीस तडजोड करतात, आिण सग यात वाईट हे की या
वखश
ु ीने तडजोड करताना दाखवतात. यां या तडजोडीची कहाणी इतक्या खबु ीने
दाखवली जाते की ि या िनसगर्तःच अशा आहेत असे वाटेल. ही प्रितमा ि यां या
वातं यासाठी अिधकच हािनकारक आहे, कारण आप यावर जे हा अशी पिरि थती
येईल ते हा आपणही कुटुंबासाठी आपली व न आिण कारकीदर् आनंदाने सोडून
द्यायला तयार असले पािहजे हे मू य जवते.
ा तीनही प्रितमांचा खोलात जाऊन िवचार के ला तर लक्षात येईल की ा
तीनही प्रितमा ी िवरोधी आिण पु षप्रधान मानिसकतेला पोषकच आहेत. पिहली
प्रितमा ीला शरीर िकंवा व तू हणनू दाखवते, दसु री पु षा या गल
ु ामी या पात तर
ितसरी कुटुंबासाठी कुठ याही तडजोडी कधीही करायला तयार असणारी.
ा तीनही प्रितमा ि यांची छळवणक
ू , िपळवणक
ू दाखवणार्या प्रितमा आहेत.
आप याला ा फस या भिू मका तोडून आपली वतःची एक नवी प्रितमा तयार
करायला लागेल. अशी प्रितमा यात ी ा सडले या, मागासले या समाजा या
मू यांबरोबर सघं षर् करत असेल आिण ित या चेहर्े यावर के ले या सघं षार्चे तेज
असेल— या सघं षार्चे तेज यामळ
ु े ितने अनेक हक्क आिण अिधकार िमळवले
आहेत, आिण भिव यात आणखी यश िमळे ल याची खात्री आहे. तीच ितची खरी
प्रितमा असेल.
***
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८

वावलंबनाची गरज
वावलंबी अस याब ल मल
ु ी काय िवचार करतात, यासबं ंधी या िकती सजग
आहेत आिण यां या वावलंबी हो याम ये काय सम या आहेत, हे समजनू
घे यासाठी काही महािवद्यालयीन िवद्यािथर्नींशी आ ही चचार् के ली. या चचेर्मधनू हे
समजले की, वावलंबी अस याची इ छा जवळजवळ सवर्च मल
ु ींची आहे पण
यासाठी या खपू प्रय नशील आहेत असे नाही. चांगली नोकरी िमळा यास ती
कर याची इ छा स र टक्क्यांपक्ष
े ा जा त मल
ु ींनी दशर्वली. परंतु नवर्याने िवरोध के ला
तर काय कराल? ा प्र ावर यांचे उ र आले की नोकरी सोडून देऊ. कुठ याही
पिरि थतीत वावलंबी होणारच हे सांगणार्या फक्त ५ टक्के च मल
ु ी हो या या
हणा या की वावलंबनासाठी सवर् प्रय न क . नवर्याला आिण कुटुंबाला समजावनू
सांग,ू गरज पड यास थोडा सघं षर्ही क . पण या पढु े हे ही हणा या की नाती
तटु यापयत पिरि थती आली तर माघार घेऊ. या सवेर्क्षणातनू असे लक्षात आले की,
बहुसख्ं य मल
ु ी वतः या पायावर उभे राह याचा िवचार ज र करतात पण यांना
वातं याचा खरा अथर् आिण वावलबं नाचे खरे मह व समजलेले नाही.
या सवेर्क्षणातनू आणखी एक मह वाची गो समोर आली ती हणजे सवर् मल
ु ी
इरादे कर बल
ु ंद
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असे मानतात की कुटुंब आिण समाज हे यां या वावलंबी हो यामधील सवार्त मोठा
अडसर आहेत.
भारत झपाट्याने एक आधिु नक िवकिसत समाज बनतोय असा दावा जरी आपण
करत असलो तरी ि यां या वातं याब ल या सामािजक ीकोनाम ये फारसा फरक
झालेला नाही हे एक कठोर वा तव आहे. काही िठकाणी काही बदल झालेले असले
तरी ते अ यंत वरवरचे आहेत आिण यातही मोठ्या शहरांम ये थोडाफार बदल
झालेला जाणवतो पण ग्रामीण भागात आिण छोट्या शहरांम ये आजही शेकडो
वषापासनू चे बरु सटलेले िवचार चालत आले आहेत. ी वातं याला लायक नाही,
ितला प्रथम विडलांवर, मग पतीवर आिण हातारपणी मल
ु ावर अवलंबनू रािहले
पािहजे, वेदात सांिगतलेला हा ीकोन आजही प्रबळ आहे. याच प्रचिलत
मानिसकतेमळ
ु े समाजात ि यानं ा भेदभावाची वागणक
ू िमळते. यां यावर अबला,
िनराधार अस याचा िशक्कामोतर्ब के ले जाते. याच कारणांमळ
ु े कधी ि यांना
सरु क्षे या नावाखाली चार िभतं ीत डांबनू ठे वले जाते; एकटे बाहेर जाऊ िदले जात
नाही; अबला हणनू घाबरवले जाते; तर कधी नाजक
ू हणनू सांभाळले जाते; यांना हे
ही सांिगतले जाते की या यां या वातं यावर ठाम रािह या तर कुटुंब व मल
ु े
उद् व त होतील.
समाजात या फै लावले या या िवचारांबरोबरच मल
ु ी मोठ्या होत अस यामळ
ु े
यां याम ये वावलंबनाची जाणीवच िनमार्ण होत नाही. मल
ु ी या आयु या या
उश
े ाब ल आईविडलांचा िवचारही लग्नापरु ताच मयार्िदत असतो. हा ीकोन
समाजाम ये इतका ढ झाला आहे की, यािव द्ध बोलणेसद्ध
ु ा मल
ु ींना अवघड जाते.
वषार्नवु षेर् समाजाने बनवले या ा प्रभावी मू यांनसु ारच या वतःला घडवत जातात
आिण यांनासद्ध
ु ा लग्न हीच आप या आयु याची इितकतर् यता आहे आिण पतीची
आिण सासर या लोकांची सेवा कर याम ये आयु याचे साथर्क आहे असे वाटू लागते.
याच कारणांमळ
ु े ी वतःला दबु ळी आिण कमजोर समजू लागते. ितचा
आ मिव ास कमी होतो. बाहेर या जगातील धावपळ आिण आ हानांना घाब न
घराबाहेर पडायला ितला भीती वाटू लागते. ितचा वािभमान नािहसा होतो. नवर्याने
आिण सासर यांनी के लेले सवर् अपमान ती सहन करते. घरात या सवानी पोटभर
खाऊन जे उरे ल ते अ न पोटात घालणे यालाच ती आपले जगणे समजू लागते.
काही लोक ि यां या वावलंबी अस याला िवरोध करत नाहीत, पण यांचा
ीकोन सक
ं ु िचत आहे. यां यासाठी ि यां या वावलंबनाचा अथर् ितने घराबाहेर
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जाऊन काम करणे हणजे के वळ पैसे कमावणे एवढेच ते मानतात, खरोखरीच
वावलंबी होणे न हे. ित या िमळकतीवर नवर्याचे िनयंत्रण असते, तो ठरवतो की पैसे
कुठे आिण कसे खचर् करायचे. घरकामाची पणू र् जबाबदारी ीवरच राहते, आिण घर
चालव याची मख्ु य जबाबदारी पु षाची राहते. नवरा भरपरू कमावत अस यामळ
ु े
ित या कमाईची कुटुंबाला आता गरज नाही असे सांगनू , तर कधी कामासाठी ती बाहेर
देत असले या वेळे या प्रमाणात ितची िमळकत अ प आहे असे सांगनू , िकंवा कधी
यांना वाटते की आता ितची नोकरी परु े , ितने घरी बसावे व घरससं ार सांभाळावा अशी
िविवध कारणे देऊन ित या नवर्याला आिण सासर या लोकांना ितला नोकरी सोड
हणनू सांग याचा पणू र् अिधकार असतो.

आिथर्क वातं याचे मह व
ीला जर आ मिनभर्र व वतत्रं हायचे असेल तर याची पिहली पायरी
आिथर्क वावलंबन आहे. हे पिहले पाऊल उचलणे—घराबाहेर पडून छोटीशी का
असेना नोकरी करणे—हीच ित यासाठी एक मोठी झेप आहे. यामळ
ु े ित या
यिक्तम वाम ये िनणार्यक बदल होतात. कमावत अस यामळ
ु े आता ती वतःचे
िनणर्य वतः घेऊ शकते. आप या कामा या िठकाणी अनेक लोकांना भेटते,
यां याशी बोलते, यातनू ितला जगाकडे पाह याची आिण जग कसे चालते ते
समजनू घे याची ी िमळते. ितला काही िमत्रमैित्रणी िमळतात, काही ितचे िहतिचतं क
बनतात जे ित या सख
ु -दःु खांम येही सहभागी होतात. यातनू ितचे एक सामािजक
वतर्ळ
ु बनते आिण सामािजक सबं ंधही वाढतात. सामािजक उ पादनात ितची भिू मका
िनि त होते आिण ती योगदानही देते.
एकदा घराबाहेर पडून नोकरी करायचे ठरवले की बाहेर या जगातील
आ हानांना त ड द्यायला आपोआपच ती मानिसकिर या तयार होते. आिण एकदा
घराबाहेर पडली की बाहेर या जगातील आ हाने धीटपणे पेल याची क्षमता
ित याम ये िनमार्ण होते. ितची ही मानिसक तयारीच ितचा आ मिव ास वाढवते.
यामळ
ु े च ती र यात होणारी छे डछाड िकंवा गैरवतर्न यावर आवाज उठवते, यातनू
वतःला योग्यप्रकारे वाचवणे आिण प्रसगं ी यासाठी सघं षर् करणे यासारख्या गो ी
िशकते.
हळूहळू एक माणसू हणनू आिण समाजाचा जबाबदार घटक हणनू ीला
वतःची ओळख समजू लागते. नवनवीन मािहती जाणनू घे याची ित यात िजज्ञासा
वाढायला लागते. वतर्मानपत्रे वाचणे, मािसके वाचणे, टेिलि हजनवरील बात या
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ऐकणे ाम ये ितची ची िनमार्ण होते कारण रोज बदलणारी धोरणे िकंवा राजकीय
घटनांब ल मािहती घेणे हे आता ित या जीवनाशी प्र यक्ष जोडले जाते. ा उलट
गृिहणीला ते थेट प्रभािवत करत नस यामळ
ु े याची फार आव यकता नसते. यामळ
ु े
वृ पत्रे व िनयतकािलके वाच याम ये गृिहणीला फारसा रस नसतो, मािसके वाचली
तरी ि यांची मािसके ती उ सक
ु तेने चाळते.
सामािजक उ पादना या प्रिक्रयेत सामील झा यामळ
ु े समाजात ितची वतंत्र
ओळख िनमार्ण होते जी पवू ीर् कोणाची तरी आई, बिहण, प नी, मल
ु गी अशी असते
यापेक्षा वेगळी असते. ती करत असले या ित या कामा या आधारावर लोक ितला
ओळखू लागतात. आता ती कमावत अस यामळ
ु े ितला हवा ितथे ती खचर् क
शकते. आता ितला ितचे छंद, कौश य, मग ते सगं ीत वा नृ य िशकणे असो, पु तके
वाचणे असो िकंवा नाटक–िसनेमा पाहणे असो ते सु करणे शक्य होते. अशा अनेक
ि या आहेत की यांना िचत्रकला, सगं ीत, नृ य या सारख्या िवषयांम ये गती असते.
पण कधी कुटुंबावर आिथर्क भार पडेल हणनू तर कधी कुटुंबाने प्रो साहन न
िद यामळ
ु े 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 कुटुंबाची घडी िव कटेल. यांचे हणणे—घरातील कामे कोण करणार?
प्रथम हा प्र उपि थत कर याची गरज आहे की, घरकाम ही फक्त ीची जबाबदारी
आहे का? यात नवर्यानेसद्ध
ु ा भागीदारी करावयास नको का? या घरातील ी
नोकरी करणारी आहे आिण नवराही घरकामात सहभागी असतो, यांची मल
ु े लवकर
वावलंबी होतात. लहानपणापासनू च ती छोटी-मोठी कामे करायला िशकतात.
दसु रे , आप या आसपासची नोकरी करणार्या ि यांची कुटुंबे पािह यावर ती
यवि थत चाललेली िदसतात. नोकरी करणारी ी घरकाम आिण बाहेरील काम या
दो हीला चांग याप्रकारे याय देते. एवढेच नाही तर ित या कमाईमळ
ु े घर
आिथर्क ्या बळकटच होते. ित या वेळेचा सदपु योग व कामाची िवभागणी ती
अितशय नेटके पणाने करते.
ितसरे , िजथे पती–प नी दोघेही नोकरी करतात, या घरातील वातावरण
गृिहणीं या कुटुंबांपक्ष
े ा फार वेगळे असते. दोघेही काम करत असले या पती–प नीचे
नातेही मैत्रीपणू र् होते. दोघेही आपाप या कामा या िठकाणी येणार्या सम यांबाबत
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एकमेकांशी चचार् क न एकमेकांचा स ला घेतात. दोघांम ये िविवध सामािजक–
राजकीय िवषयांवर ग पा होतात, कारण ी या सामािजक कामातील सहभागामळ
ु े
ितला बाहेर या जगाब ल मािहती होते. घरातील असे मनमोकळे वातावरण मल
ु ांवर
चांगले सं कार जिव यास मदत करते. एखाद्या गृिहणीला—जरी ती सिु शिक्षत
असली तरी—ितचा पती आप या कामातील अडचणी सांगत असला तरी ितला ते
ऐक यात फारसा रस नसतो. घराबाहेरील जगाशी ितचा फारसा सबं धं येत नस यामळ
ु े,
पती या कामावरील सम यांवर ती बोलू शकत नाही िकंवा बौिद्धक चचार्ही क
शकत नाही.
अखेरचे आिण सवार्त मह वाचे, काही कारणांमळ
ु े नवर्याबरोबरचे सबं ंध
िबघडले िकंवा याचा आकि मक मृ यू झाला तर आिथर्क ्या सक्षम असलेली ी
आपले आिण आप या मल
ु ांचे पालनपोषण वािभमानाने क शकते तर घरात
राहणारी ी सासर आिण माहेर या दो हींवर ओझे बनते; आिण पढु ील आयु याम ये
अपमािनत िजणे जगावे लागते.
अनेक ि या असा िवचार करतात की आपले आयु य तर कसेबसे यतीत झाले
आता आप या मल
ु ीचा िवचार करायला पािहजे. 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 मल
ु ी या
खांद्यावर टाकून मोकळे . परंतु आ हानांना घाब न जीवनातनू माघार घेऊन पळून
जा याचा हा प्रकार आहे. अशी आशा िन फळ असते, कारण वतःची बंधनेच जर
आपण धैयार्ने तोडू शकलो नाही, तर पढु या िपढीला आपण ते धैयर् कोठून देणार?
ि यां या वावलंबनाचा आणखी एक मह वपणू र् पैलू हा ही आहे की जोपयत
समाजातील अ यार् लोकसख्ं येचा—ि यांचा—सामािजक उ पादनात प्र यक्ष िकंवा
अप्र यक्ष सहभाग होत नाही तोपयत कोण याही समाजाचा खर्या अथार्ने िवकास
शक्य नाही.
ि यांना िपतृस ाक गल
ु ामीतनू मक्त
ु हो यासाठी घराबाहेर पडून नोकरी क न,
आिथर्क ्या वावलंबी होणे हे पिहले पाऊल असेल. पण आज चांगली नोकरी
िमळणे हे अ यतं अवघड झाले आहे. गे या दोन दशकात खाजगीकरण,
उदारीकरणा या या काळात देशातील अनेक उद्योगधदं े बंद पडत आहेत. आप या
देशातील नेते मोठमोठ्या कॉप रे श सचा नफा वाढव यासाठीच देश चालवत आहेत.
या महाकाय कंप यांना नफा आिण फक्त नफा कमाव यातच वार य आहे.
इरादे कर बल
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जा तीतजा त नफा िमळिव यासाठी कॉप रे श स कमीतकमी कामगारांना िकमान
वेतनावर ठे वतात. काही मठू भर चांग या पगारा या नोकर्या सोड या तर बाकी
सवर्साधारण नोकर्या कमी पगारां या आिण असघं िटत क्षेत्रात आहेत. आिण हणनू च
आज मिहलां या वातं याचा आिण मक्त
ु ीचा सघं षर् पढु े घेऊन जायचा असेल तर
यांना रोजगार िमळव यासाठी लढा देणार्या लोकां या सघं षार्त सामील हायला
लागेल आिण रोजगारा या सधं ी उपल ध क न दे याची मागणी करायला लागेल.
कंत्राटी रोजगार बंद क न कायम व पी रोजगाराची मागणी करायला लागेल. ी
सघं टनांसह सवर् जनआदं ोलनांना एक नवसमाज िनमार्ण करायचा आहे की यात
प्र येकाला कामाचा ज मिसद्ध अिधकार असेल, ि थर उ प न, िनवारा, आरोग्यसिु वधा
तसेच वृद्धापकाळातील सिु वधा या गो ींना प्राधा य असेल आिण यावरच भर िदला
जाईल. तो समाज खरोखरच मक्त
ु आिण लोकशाहीवादी असेल.
हा अथार्तच दीघर्कालीन सघं षर् आहे. पण, तोपयत आिथर्क ्या वावलंबी
हो यासाठी कमी पगाराची का असेना पण िमळे ल ती रोजगाराची सधं ी वीकारणे
मह वाचे आहे. आपण जे हा घराबाहेर पडू आिण मक्त
ु होऊ ते हाच असा समाज
िनमार्ण क शकतो िजथे सवाना रोजगारासाठी प्राधा य िदले जाईल. ी–पु ष
समानता असले या समाजासाठी ते पिहले पाऊल आहे.
***
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९

पु षही घडिवला जातो
या आधी या सवर् लेखांमधनू आपण िपतृस मे ये ि यांची काय पिरि थती
असते याची चचार् के ली. या िपतृस ाक यव थेचा पु षांवर काय पिरणाम झाला आहे
यावर या लेखात चचार् करत आहोत. जसे ‘ ी ज माला येत नाही, घडवली जाते’
तसेच ‘पु षही ज माला येत नाही, घडवला जातो’. िपतृस ाक यव था ही ीम ये
ी वाची भावना जागृत करते तर पु षाम ये िपतृस ल
े ा पोस याचे काम ‘मदार्नगी’
करते. िपतृस ा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 के ले आहेत, आिण ते ही
पनु पादना या प्रिक्रयेसाठी. िलंगा यितिरक्त बाई मल
ु ाला ज म देऊ शकते हणनू
ितला गभार्शय आहे आिण मल
ु ाचे पालनपोषण कर यासाठी छाती. आपण हे लक्षात
घेतले पािहजे की िनसगार्ने भेद िनमार्ण के ला आहे, भेदभाव नाही. पनु पादनासाठी
इरादे कर बल
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सहकायार्ची गरज आहे, िहसं चे ी नाही, े –किन अस याची गरज नाही. पण आपण
याला असमानतेशी जोडले आिण ी–पु षांम ये भेदभाव सु के ला. या
असमानतेनेच पु षप्रधानतेला ज म िदला आिण पढु े जाऊन ती िपतृस ाक यव था
बनली याम ये ससं ाधने, िनणर्य घेणे आिण िवचारधारे वर पु षांचे िनयंत्रण आहे.
महािवद्यालयीन िवद्या याबरोवर पु षभानाचे (मदार्नगी समजनू घेतानाचे)
कायर्क्रम करत असताना आ ही मल
ु ांना खरा मदर् अस याची लक्षणे कोणती हा प्र
िवचारला. गरज असेल ते हा ि यांचे रक्षण करणारा, धीट, मेहने ती, कतर्बगार,
ताकदवार, समजदार, आक्रमक, दबगं , कधी न रडणारा, तगडा, बहादरू , गरम रक्ताचा,
िनधड्या छातीचा, िजगरबाज, इ यादी याख्या यांनी सांिगत या. या याख्या बरोबर
आहेत का हा प्र मल
े सवर् याख्या मा य
ु ींना िवचारला असता यांनी यातील बहुतक
के या. यातील काही यांना आवडतातही. पण याचबरोबर यांनी हे पण सांिगतले
की पु ष अहक
ं ारी, रागीट आिण िनयंत्रण ठे वणारे असतात जे यांना आवडत नाही.
पण व तिु थती ही आहे की अहक
ं ारी, रागीट आिण िनयंत्रण ठे वणारे हे गणु
मल
ु ांनी मदार्नगी या सांिगतले या याख्येमधनू च येतात. अहक
ं ारी, रागीट आिण
िनयंत्रण ठे वणारे िमळून एक खतरनाक रसायन बनते—मदार्नगी. पु षाला स ाधारी,
आक्रमक आिण िहसं क पात प्र थािपत करणारी, या मू यांना समाजमा यता देणारी
ती एक सामािजक पिरभाषा आहे जी िपतृस ने े िनमार्ण के ली आहे. पु षही ‘पु ष’
हणनू घडवला जातो असे हणताना मदार्नगी समजनू घ्यायची तर पु षांची
जडणघडण लहानपणापासनू कशी होते हे पाहायला लागेल.
अगदी लहान असतानासद्ध
ु ा मल
ु ाने फ्रॉक घालायचा हटले तर ‘तू काय मल
ु गी
आहेस का?’ हणनू चे ा के ली जाते, कधी खेळताना मार खाऊन मल
ु गा रडत घरी
आला तर ‘रडतोस काय बायकांसारखा?’ असे हटले जाते, कधी अपमान करायचा
असेल तर ‘बांगड्या भर बायकांसारख्या’ असे सांिगतले जाते—अशा अनेक
वाक्यांनी आपण या लहानशा मल
ु ाला पु ष बनव याची सु वात करतो. बर्याच
घरांम ये मोठ्या बिहणीला सोबत हणनू लहान भावाला बरोबर पाठवले जाते;
ते हापासनू च तो सरं क्षका या भिू मके त जातो. घराम ये, नातेवाईकांम ये व समाजात
तो प्र येक क्षणी पु षप्रधानता बघत असतो व याचेच अनक
ु रण करायला लागतो.
मदार्नगीचा एक मह वपणू र् पैलू िहसं ा आहे. अनेक जण असे हणू शकतात की
पु ष वभावतःच िहसं क असतात. पण तसे नाहीये. ज मतः िहसं क कुणीच नसतो.
पु षांना िहसं क बनव यात समाजाचा मोठा वाटा आहे. लहानपणापासनू मल
ु ग्यांना
५०
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आपण खेळणी हणनू बंदक
ु ा, गदा, पायडरमॅन यां यासारख्या गो ी देतो. अनेकदा
जेवायला वाढायला उशीर झाला हणनू ताट फे कून मारणारे िकंवा येता जाता आईचा
अपमान करणारे आिण आईवर हात उचलणारे वडील मल
ु ाने लहान अस यापासनू च
पािहलेले असतात. ि यांचे थान बरोबरीचे नाही, यां यावर हात उगारला जाऊ
शकतो हे मू य यां या मनात ठसवले जाते. कुटुंब ही मल
ु ांना ‘पु ष’ बनव याची
मोठी प्रयोगशाळा आहे. आिण मग मोठे झा यावर मल
ु ी जसे आईचे अनक
ु रण करतात
तसेच मल
ु रण क लागतात, िहसं क बनतात. आिण मग ती िहसं ा
ु गेही विडलांचे अनक
ि यांपरु ती मयार्िदत राहत नाही तर पु षा–पु षांम येही पोहोचते. मदार्नगीम ये िहसं ा
िनिहत आहे.
फक्त पु षांम येच नाही तर समाजातही िहसं ा पसरव याम ये प्रसारमा यमे आिण
िसनेमे यांची मह वपणू र् भिू मका आहे. ा मा यमांचा समाजावर तर पिरणाम होतोच
पण ी–पु ष सबं ंधांवरही मोठा पिरणाम होत असतो. मल
ु ींबरोबर कुठ याही प्रकारे
वागले तरी यांना ते आवडते; यां यावर जबरद ती के ली तरी यांना ती आवडते;
प नी िकंवा प्रेिमके वर िबनिदक्कत हात उचलता येतो; बाई ‘माणसू ’ नाहीच तर व तू
िकंवा आयटम आहे; आिण सग यात मह वाचे हणजे मल
ु गी जे हा नाही हणते
ते हा खरे तर ितचा होकार असतो—िसनेमांम ये तर हे सवर् उघड उघड दाखवले जाते
आिण हे सगळे घडत असतानाही शेवटी िहरोला िहरॉईन िमळते. अशी मू ये जर
प्रसारमा यमे आिण िसनेमातनू िमळत असतील तर मल
ु गे िहसं क का होणार नाहीत?
प्र यक्ष आयु यात एखादी मल
ु गी मल
ु ाला नाही हणू शकते. िसनेमातली मू ये आिण
मदार्नगीचा अहक
ु े मल
ु गा िहसं क बनतो. ाचा शेवट मल
ु ीला
ं ार ा दो ही गो ींमळ
मा न टाक याम ये िकंवा त डावर अॅिसड फे क याम ये होतो.
ि यांवरील िहसं ा आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ या आहेत 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. हे जणू काय कमी आहे हणनू आ ही गे या २० वषार्त १ कोटी मल
ु ींना
सपं वनू टाकले आहे—ज मालाच घातले नाही िकंवा ज म याबरोबर लगेच मा न
टाकले.
गे या काही वषार्त ‘मदार्नगी’ शी जोडले या िहसं चे ा एक नवीनच पैलू समोर
आला आहे याचा आज या राजकारणाशी गहन सबं धं आहे. पु षी स ल
े ा आ हान
देणार्या माणसांना धडा िशकव यासाठी खैरलांजी भिगनींवर आठ ग्रामपचं ायत
पदािधकारी बला कार क न ह या करतात, हे जातीयवादी िहसं क पु षी मानिसकतेचे
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उदाहरण आहे. ‘ल ह िजहाद’सारखा बागल
ु बवु ा उभा करणे असो की ‘ऑनर
िकिलंग’, हे सारे सं कृ ितरक्षणा या नावाखाली ि यां या लिगकतेवर सपं णू र् वचर् व
आिण िनयत्रं ण िमळिव याचेच मागर् आहेत.
जगभरात सामािजक, राजकीय आिण सां कृ ितक पातळीवर िजतक्या िहसं क
गो ी घडतात या सग या या मागे मदार्नगीचा पण हात आहे. ९५% गु ांमागे
कुठ या ना कुठ या पु षाचा हात असतो. पैशांसाठी होणार्या िहसं पे ासनू दहशतवाद,
जाती–धमार् या नावावर होणारे अ याचार ा सग यामागे अ य कारणां यितिरक्त
मदार्नगीही एक कारण आहे.
गे या १००–१५० वषार्त ि यांना हे कळून चक
ु ले आहे की िपतृस ा
धोकादायक आहे. पु षांना का नाही समजले? आ यार्ची गो आहे की पु षांनी एकत्र
येऊन िपतृस िे वरोधात उभे राह याचा िवचार नाही के ला. हां! यिक्तगत पातळीवर जे
समजदार होते यांनी यािवरोधात आवाज उठवला, जसे गौतम बद्ध
ु , मोह मद पैगंबर,
रामसामी पेिरयार, डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर, महा मा गांधी आिण महा मा फुले. हे
सगळे पु ष होते पण यांनी िपतृस चे ा िवरोध के ला. पण सामा य पु षांनी ा या
िवरोधात आवाज उठवला नाही, िपतृस े या िवरोधात चळवळही उभी के ली नाही.
कारण या यव थेतनू यांना िमळत असलेले फायदे—कुलिदपक, वश
ं ाचा िदवा,
सपं ी यालाच िमळणार, कुटुंबप्रमख
ु तोच, इ.—इतके पसतं आहेत की यातील
वाईट गो ी यांना िदसत नाहीत.
आता रोज या आयु यात मदार्नगीमळ
ु े पु षाचं े काय नक
ु सान होत आहे ते
पाहूया. वर उदाहरण िदलेच आहे की ७–८ वषार्चा मल
ु गा, याला बिहणीबरोबर
चौकीदारी करायला बाहेर पाठवले जाते. िकंवा बिहण कुठे जाते, कोणाशी बोलते
यावर नजर ठे वायला पाठवले जाते. पण हीच चौकीदारी याला नतं र आयु यभर
करावी लागते. कुणाला टेशनवर सोडायला जा, तर कुणाला बस टँडव न रात्री
आणायला जा.
मल
ु ांना यां या भावना यक्त करायला िद या जात नाहीत. ‘मदर् को ददर् नही
होता’, ‘असली मदर् रोता नही है’ अशी अनेक वाक्ये आपण नेहमी ऐकत असतो.
पु षांना एखाद्या गो ीचे वाईट वाटू शकत नाही का? यांना दःु ख होत नसेल का?
रडावेसे वाटत नसेल का? नक्कीच वाटत असेल पण पु ष यां या या भावना यक्त
क शकत नाहीत. एवढेच नाही तर घरातील जवळची यक्ती वारली तरी याने रडता
कामा नये असे आ ही लहानपणापासनू च या यावर िबंबवले आहे. माणसू आहे ितथे
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भावना असणारच. पण पु षांना याचे प्रदशर्न कर याची मभु ा समाजाने िदलेली नाही.
याचे भाविनक ख चीकरण के ले जाते. तो हे हणू शकत नाही की मला भीती वाटते;
मला हे काम जमत नाही. हणनू च पु ष जे हा अयश वी होतो ते हा या यात ननू गडं
िनमार्ण होतो, दा म ये आपले अपयश िवसर याचा प्रय न करतो, िकंवा आ मह या
करतो. गे या दोन दशकात शेती या वाढ या सक
ु े तीन लाख पु ष शेतकर्यांनी
ं टामळ
आ मह या के या आहेत. पण एकाही शेतकरी मिहलेने आ मह या के लेली नाही.
याचबरोबर, आयु यात या अनेक छोट्या छोट्या आनंद देणार्या गो ींनाही तो
मक
ु तो. कपड्यांचचे उदाहरण द्यायचे झाले तर मल
ु ीं या कपड्यांम ये आिण
कपड्यां या रंगांम ये प्रचडं िविवधता आहे. पण पु षाला िबचार्याला ठरािवक
रंगाचेच कपडे घालायला लागतात. तेच ते शटर्–पँट आिण तेच ते िफकट िन या,
िपव या नाहीतर पांढर्या रंगाचे कपडे. मल
ु ांना सांभाळ यातला आनदं , वतः पदाथर्
क न दसु र्याला खायला घाल यातला आनदं , दसु र्याची सेवा कर यातला आनंद हे
सगळे आनंद पु षाकडून िहरावनू घेतले आहेत. यांना काहीच येत नाही. ना
िशवणकाम, ना भरतकाम, ना िवणकाम. एकच गो येते ती हणजे पैसे कमावणे.
यांना पैसे कमाव याचे मशीन बनवनू टाकले आहे.
पण ा सग यापेक्षा िपतृस ने े भयंकर वाईट गो के ली आिण ती हणजे
पु षांना माणसू पणापासनू दरू नेले. १६ वषार्चा मल
ु गा 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 हणावे का? जाती–धमार् या नावावर दसु र्या जातीतील िकंवा धमार्तील
मल
ु ीवर बला कार करतात. आप याच शरीराचा ह यार हणनू वापर करतात.
जगातली अधीर् लोकसख्ं या जर माणसु कीपासनू इतकी दरू गेलेली असेल तर १००
कोटी मिहलांवर िहसं ा होणारच. पु ष खरे च असेच असतात का? नाही. पु षस ाक
यव था यांना असे बनवते.
आज देशभरात के वळ मिहलाच नाही तर पु षही ि यांवर होणार्या
िहसं िे वरोधात आवाज उठवत आहेत, र यावर उतरत आहेत, आदं ोलनात सामील
होत आहेत—जसे आपण िनभर्या ह याकांडा या वेळी पािहले. गरज आहे पु षांनी
आपले ‘पु षभान’ जागव याची, आपली माणसु की वाचवायची.
पु षांना हे समजनू घ्यायला लागेल की जोपयत ी वतंत्र होणार नाही तोपयत
पु षही वतंत्र होऊ शकत नाही. िपतृस िे व द्ध लढाई दोघांनाही अिं तमत:
माणसू पणाकडे नेणारी आहे.
***
इरादे कर बल
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१०

समतामूलक समाजासाठी
ी आिण पु ष हे दोघेही समाजाचे मह वाचे अगं आहेत. समाज
चालव यासाठी दोघांचहे ी सारखेच मह व आहे. मग एकाचा दजार् वरचा आिण
दसु र्याचा खालचा हे कसे झाले? हा िवचार कर यासारखा िवषय आहे. ि यांची
गल
ु ामीची ही अव था सु वातीपासनू च अशी आहे का? आिण पढु ेही तशीच राहील
का?
मानववश
ं शा ज्ञांनी हे दाखवनू िदले आहे 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
ठे व यासाठी आव यक असले या पनु पादना या क्षमतेमळ
ु े ि यांब ल समाजात
आदर होता. आिण हणनू च या कुटुंबप्रमख
ु हो या. प्रौढाव थेतील मह वाचा वेळ
गरोदरपणा, मल
ु ांचे पालनपोषण व सांभाळ ाम ये जात अस यामळ
ु े या मातृ वाला
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उपयक्त
ु अशा उ पादना या कामांम ये सामील असत. या काळात लोक िशकार
आिण अ न गोळा करणे 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 यापेक्षा वेगळा असा मातृप्रधान समाज होता.
मातृप्रधान समाज हणजे ि यांचे पु षांवर िनयत्रं ण असा अथर् न हे; मल
ू तः
समाज समतावादी होता. उ पादनाची साधने हणजे क चा माल आिण उ पादनासाठी
वापरली जाणारी ह यारे समाजा या मालकीची होती, आिण माचे फळ सवाम ये
समान वाटले जायचे. 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 सामिू हक पद्धतीने राहत असनू , ज मापासनू मृ यपू यत
प्र येक यक्तीचे पोषण आिण सरं क्षण समहू करत असे. शासक आिण वगर्िवभागणी
न हती. लोकांम ये संप ी ता यात घे याची हाव न हती. मनु यप्राणी मळ
ू ातच वाथीर्
आिण हाव असणारा आहे अशी आपली सामा य समज इितहासात िदसनू येत नाही;
अिधकार, आदब, हाव आिण क्रूरपणा हे माणसा या वभावाचे नैसिगर्क पैलू नाहीत.
उलट, मानवी समाज हा मख्ु य वे सामािजक, काळजी घेणारा आिण िनः वाथीर् आहे.
साधारणपणे १० ते १२ हजार वषापवू ीर् पृ वीवर शेतीयोग्य पिरि थती िनमार्ण
झाली, लोक शेती क लागले आिण अ नधा याचे 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, िवशेषतः शेतीतील सधु ारणामं ळ
ु े अ नधा या या उ पादनात वाढ
हायला सु वात झाली. लोकसख्ं याही वाढली. ामळ
ु े समाजातील ि यांचे मह व
बदलले—आता समहू ा या अि त वासाठी असले या यां या पनु पादना या
भिू मके चे मह व कमी झाले. याचबरोबर यां या उ पादनातील भिू मके या
मह वाम येही बदल झाला. ह यारांम ये सधु ारणा झा यामळ
ु े िशकार करणे सोपे होऊ
लागले, अ न गोळा कर यापेक्षा ते अिधक मह वाचे झाले. जे हा फावड्या सारख्या
ह यारांनी शेती करावी लागत होती ते हा ी–पु ष दोघांचहे ी सारखेच मह व होते. पण
जड हल घेऊन शेती करायला सु वात झा यानंतर, सवर्साधारणपणे पु षच जड हल
घेऊन शेती करत अस यामळ
ु े पु षाचे शेतीतही मह व वाढू लागले.
जसजसे अितिरक्त उ पादन होऊ लागले, तसतसे समहू ातील काही लोकांचे
यावर िनयंत्रण थािपत होऊ लागले, यांची प्रित ा वाढू लागली आिण ाप्रकारे
इरादे कर बल
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समाजाची वगाम ये िवभागणी हायला सु वात झाली. ा िवभागणीला योग्य
ठरव यासाठी परु ोिहत वगर्ही अि त वात आला. अथार्तच हे 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 घेत असत; आता मिहलां या उ पादनातील कमी मह वा या भिू मके मळ
ु े,
पु षां या तल
ु नेत यांचा दजार् दु यम झाला आिण या पु षांवर अवलबं नू राहू
लाग या. उ पादना या आिण िनवार्हा या साधनांवर पु षांचे िनयंत्रण आले व मिहला
घराम ये कै द झा या. पिरवाराचे व प पु षस ाक बनले आिण ि या
िप याची/नवर्याची मालम ा बन या.
लोक ा सवर् िवभागणीिव द्ध लढले, यांनी अिधकािधक अिधकार प्रा क न
घेतले आिण ाप्रकारे समाज बदलत गेला. माग या तीन–चार हजार वषार्त जगभरात
िनरिनरा या िठकाणी समाजात उ क्रांती होऊन म ययगु ीन काळात सामतं ी 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, भांडवलशाहीमळ
ु े औद्योिगक क्रांती झा यानंतर, उ पादन
एवढ्या प्रचडं प्रमाणात वाढले की आज सवर् माणसां या मल
ू भतू गरजा पणू र् होऊ
शकतील असा समाज तयार करणे शक्य आहे—कामाचे तास कमी क न लोकांसाठी
भरपरू मोकळा वेळ िमळू शके ल अशी चांग या पगाराची नोकरी, उ च दजार्ची
आरोग्यसेवा व िशक्षण यव था, सवासाठी व त आिण पौि क भोजन, हातारपणी
स मानजनक पे शन, झोपडव या आिण काड्यापेटी सारखी छोटी छोटी घरे जाऊन
याऐवजी सवासाठी सवर् सोयी सिु वधांनी यक्त
ु चांग या िनवासाची सोय, प्रदषू ण-मक्त
ु
व व छ वातावरण – आिण अशा आणखी अनेक गो ी. जर आज हे होऊ शकत
नसेल तर, याचे कारण भांडवली अथर् यव था आहे, या अथर् यव थे या रचनेम ये
आहे. या रचनेमळ
ु े एका बाजल
ू ा जगभराम ये प्रचडं प्रमाणात गरीबी आहे, आिण
दसु र्या बाजल
ै ी प्रचडं मोठा िह सा मठू भर
ू ा, जगभरातील उ पादनां या साधनांपक
कॉप रे श स या ता यात आहे आिण मठु भर धनदांडग्यां या हातात जगातील बहुतांश
सपं ीची मालकी आहे.
याचबरोबर, भांडवलशाहीने ि यांना िशक्षणाची दारे उघडून, घराबाहेर
रोजगारा या सधं ी िनमार्ण क न ( हणजे पित, विडल व कुटुंबापासनू आिथर्क ्या
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वावलंबी बनवनू ) यांची िपतृस ते नू मक्त
ु हो याची पिरि थती तयार के ली आहे.
तसेच, भांडवलशाहीने वातं य व समानते या मू यांनाही ज म िदला. या वाढले या
जागृतीमळ
ु े आिण आिथर्क वावलबं नामळ
ु े ी-मक्त
ु ी या आदं ोलनाचा पाया घातला
गेला. अथार्तच, ी-मक्त
ु ीची चळवळ हा एक दीघर् काळ चालणारा व कठीण सघं षर्
आहे. याम ये चढ-उतार येतील: आिण खर्या अथार्ने ती पढु े ने यासाठी आिण यात
यश िमळव यासाठी जाणीवपवू क
र् , िनधार्िरत, सघं िटत आिण िनयोिजत प्रय न करायला
लागतील.
अितशय िनदर्यपणे शोषण करणार्या या यव थे या िवरोधात लोकांचा
वीरोिचत सघं षर् चालू आहे. हा सघं षर् पसरतही आहे आिण अिधकािधक ती होत
आहे—दिक्षण अमेिरके तील अनेक देशांम ये जनआदं ोलने लोकशाही पद्धतीने स वे र
आली आहेत व एका समतावादी समाजाची िनिमर्ती कर याकडे प्रय न करत आहेत.

चळवळीचे शत्रू कोण आहेत
ी-मक्त
ु ी चळवळी या कायर्क याना एक प्र नेहमी िवचारला जातो की
“चळवळीचे शत्रू कोण आहेत?” वरवर पाहता, कुटुंबाअतं गर्त व समाजात ि यांची
गल
ु ामी आिण दु यम व पु षांसाठी सोयीचे आहे, ते हा साहिजकच पु ष ि यांचे शत्रू
आहेत असे वाटू शकते, पण प्र यक्षात ी आिण पु ष दोघेही िपतृस चे े बळी आहेत.
दोघेही वेगवेग या प्रकारे प्रभािवत आहेत. पु ष मदार्नगी या मानिसकतेत तयार
होतात, आिण वतःला ि यांपक्ष
े ा े समजू लागतात; तर ि या ी वा या सा यात
जातात आिण पु षां या तल
ु नेत आपण दु यम आहोत यावर िव ास ठे ऊ लागतात.
पु षांना जरी या यव थेतनू जा त फायदा िमळत असेल आिण यामळ
ु े ही यव था
अशीच चालू राहावी असे वाटत असेल तरी याचा अथर् पु ष शत्रू आहेत असे नाही.
आपण एक प्र िवचारला तरी आप याला याचे उ र समजू शकते. पु षां या िशवाय
समाजाची क पना करणे शक्य आहे का? नक्कीच नाही. हणनू च, ि यांचे वातं य हे
ी-पु ष समानता थािपत क न, ी-पु ष दोघांनाही िपतृस े या िवळख्यातनू बाहेर
काढून, दोघांम येही एकमेकांब ल आदर आिण स मान िनमार्ण कर यासाठी
जनजागृती क न, आिण याचवेळेला मिहलावं र होणारे लिगक अ याचार, छे डछाड,
ि यां या शरीराचे व तक
ू रण, अ या य कायदे अशांसारख्या िपतृस मे ळ
ु े ि यांवर
होत असले या िहसं ा आिण अ याचारां या िवरोधात सघं षर् उभा न िमळवता येऊ
शकते.
ी मक्त
ु ीचा खरा शत्रू पु ष नसनू ीला गल
ु ाम बनवणारी पु षस ाक
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मानिसकता आिण पु षस ाकता थािपत हो यासाठी आिण बळकट कर यासाठी
िनमार्ण के ले या जनु ाट ढी, परंपरा, आचार िवचारांची बंधने ा गो ी आहेत.

भारतामधील पिर थती
वातं यानंतर भारतात नेह -प्रिणत िवकासाचे आिथर्क धोरण राबव यात आले
याला सवर्सामा यपणे िम आिथर्क यव था हटले जाते िकंवा िवकासाचे नेहे
मॉडेल हणनू प्रिसद्ध आहे. मल
ू तः ते भांडवली िवकासाचे मॉडेल होते. गे या स र
वषार्त भारतात जसजशी भांडवलशाहीची मळ
ु े खोल जत गेली, तसतसे भारतीय
समाजात सामािजक आिण आिथर्क क्षेत्रात लक्षणीय बदल होत गेले, आिण ि यांची
समाजातील पिरि थतीही बदलत गेली. िशक्षणा या प्रसारामळ
ु े, दळणवळणा या
साधनां या िवकासामळ
ु े, घरा या चार िभतं ीत कै द आिण यालाच आपले िव
मानणारी ी आता बाहेर पडली आहे. िविवध सामािजक उ पादनांमधील ि यां या
योगादानाम ये वाढ होत गेली. आिण हणनू भारताम ये ि यां या चळवळीचा पाया
रचला गेला.
प नास वषार्पवू ीर् ीमक्त
ु ीवादी िवदषु ी महादेवी वमासारखी एखादीच ी
चळवळीचे व न बघू शकत होती, ि यां या ददु श
र् वे र परखडपणे बोलू शकत होती,
पण एक यापक जनवादी ीमक्त
ु ी चळवळ या काळात सघं िटत करणे खपू च कठीण
होते. याचे कारण हे की या काळातील ि यांना आज या एवढी समज न हती आिण
एवढ्या मोठ्या सख्ं येने ती घराचा उंबरठा ओलांडून बाहेरही पडली न हती. गे या
प नास वषार्तील भांडवली िवकासामळ
ु े पिरि थती बदलली आहे. ि यांची नसु ती
जाणीवच वाढली आहे असे न हे तर या आता आिथर्क ्या अिधक वतत्रं झा या
आहेत. म ययगु ीन आिण सरंजामी िवचारांची पकड सटु यामळ
ु े मिहलानं ा मोठ्या
सख्ं येने माणसू हणनू वतःची ओळख आिण समाजात वतःचे थान िनमार्ण करणे
शक्य झाले आिण ते िमळव यासाठी या अथक प्रय न करत आहेत.
पिरणामी देशभरात ि यां या चळवळीची वेगाने वाढ होत आहे. देशा या
िविवध भागांम ये लहान लहान गट बनवनू अनेक प्रकार या ी सघं टना कायर्रत
आहेत. वतःचे हक्क आिण वातं यासाठी ि या सघं षर् करीत आहेत. देशभर या ी
असले या मोठ्या सघं टनाही आहेत. ि यांवर होणारे अ याय आिण
अ याचारासबं िं धत िनरिनरा या िठकाणी या सघं टना सिक्रय आहेत. आज नाही तर
उद्या अशा सवर् सघं टना एकत्र येऊन एक मजबतू देश यापी ि यांची चळवळ उभी
राहील.
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नवी आ हाने
भारतीय समाजातील गे या स र वषात झाले या बदलांमळ
ु े अितशय
चैत यशील असले या ि यां या चळवळीम ये वेगाने वाढ झाली आहे, पण
याचवेळी ा बदलांमळ
ु े ीमक्त
ु ी या मागार्त अनेक नवन या अडचणी िनमार्ण
झा या आहेत.
सरंजामी समाजात, ि यांना वतःचे अि त व न हते आिण यांना गल
ु ामाची
वागणक
ू िदली जायची. कुटुंब ही ितची मयार्दा होती आिण अडगळीत या
सामानाप्रमाणे ीसद्ध
ु ा कुठ यातरी कोपर्यात पडून असायची. ती उरले-सरु ले खायची
आिण िमळे ल ते घालायची. वतःचे अि त व नस यामळ
ु े ित यावर वतः या
अि त वाचे सक
ु ा घरात या गाई–बैलांची, हशींची जशी जबाबदारी
ं ट न हते. तरीसद्ध
घेतली जायची तशीच ि यांचीही देखभाल के ली जायची. याउलट, भांडवली
समाजाने ीला घराबाहेर पड याची पिरि थती तयार के ली आिण वतःची ओळख व
अि मता जप यासाठी जाग क के ले. परंतु याबरोबर सरंजामी कुटुंबाचा आधार
जाऊन ी एकटी पडली. कुठलाही कौटुंिबक आिण सामािजक आधार नसताना
ीला एकटीलाच आपली अि मता आिण अि त व थािपत कर यासाठी सघं षर्
करावा लागत आहे.
भांडवलशाही समाजाम ये कुटुंबात अनेक नवे ताणतणाव आले आहेत; एकत्र
कुटुंबपद्धती संपु ात आली आहे; आज बहुतांशी वैवािहक आयु यही तणावपणू र्
आहेत. आहे याच पिरि थतीत वैवािहक आयु य चालू ठे व याऐवजी, ग प बसनू
सहन कर याऐवजी एखादी ी जर प्रितकाराचा िवचार करत असेल तर ित यापढु े
पिहला प्र असतो की मानिसक, आिथर्क आिण नैितक आधारांसाठी ितने कोणाकडे
पाहायचे? सासरी आिण माहेरी दो हीकडे ितला आसरा नसतो. यामळ
ु े इ छा असनू ही
ि यांना वातं य आिण अि त वासाठी सघं षर् करणे अवघड झाले आहे. िशवाय,
भांडवली समाजाम ये गिरबी आिण बेकारी प्रचडं प्रमाणात वाढली आहे, लोकांम ये
िनराशेची भावना आली आहे; यामळ
ु े गु हेगारीही वाढली आहे; बहुरा ट्रीय कंप यांचा
माल िवक याकरता प्रिसद्धीमा यमांद्वारे ि यांना उपभोग्य व तू या पातच बाजारात
आणले जात अस यामळ
ु े आिण ीला सतत शरीरा या पातच दाखवत
अस यामळ
ु े ि यांवरील लिगक अ याचारात वाढ झाली आहे. पिरणामतः िवधवा,
घट फोिटत, िवभक्त, अिववािहत अशा ि यांना समाजाम ये एकटे जगणे अितशय
धोकादायक झालेले आहे.
इरादे कर बल
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आप या वातं यासाठी लढणार्या मिहलांना या सवर् अडचणींना सामोरे जावे
लागत असनू ही, ी वातं यासाठी आज अनेक शक्यता उपल ध झा यामळ
ु े,
अनेकींनी आप या पातळीवर पारंपिरक जीवनपद्धती नाकारली आहे. पण
सरंजामशाही परंपरा नाकारताना, एकएकटीने वैयिक्तकिर या माणसू हणनू वतःची
ओळख िनमार्ण कर यासाठी लढत असताना, यांचा लढा हा एका मोठ्या ी-मक्त
ु ी
आदं ोलनाचा भाग आहे याची जाणीव यांना नसते. ही जाणीव यां याम ये िनमार्ण
क न देणे ही ी चळवळीची जबाबदारी आहे. सघं षर् करणार्या या बंडखोर ि यांना
कुटुंब आिण समाजामधील आप या दु यम दजार्ची जाण आहे; यांना िपतृस े या
साख या तोडून यातनू वतःची सोडवणक
ू क न घ्यायची आहे. यां या सम या
ा फक्त यां याच नसनू सवर् ि यां या आहेत याची जाणीव क न दे याचे कतर् य
ी चळवळीचे आहे. जे हा या यापक ी-मक्त
ु ी चळवळीत सामील होतील ते हाच
यांना खर्या अथार्ने वातं य िमळे ल. ि यांसमोर असले या छोट्या-छोट्या
व नां या जागी सपं णू र् ीवगार्साठी समाजात गौरवा पद थान प्रा क न घे याचे
मोठे व न आपण ठे वले पािहजे.
गे या तीन दशकात, हणजे १९९१ पासनू जागितकीकरण, उदारीकरण आिण
खाजगीकरणा या नावाखाली भारतीय रा यक यानी बहुरा ट्रीय कंप यांना भारतात
मक्त
ु प्रवेश द्यायला सु वात के ली आहे. देश आता फक्त महाकाय परकीय कंप यां या
आिण यां या भारतीय भागीदारां या नग्न नफे खोरीसाठीच चालत आहे. एक नवीन
प्रकारचा ‘वसाहतवाद’ देशावर लादला जात आहे. पिरणामी सामािजक िवषमता,
बेरोजगारी आिण प्रचडं प्रमाणात गरीबी वाढली आहे. जसजसे लोक दािरद्र्यरे षे या
खाली ढकलले जात आहेत तसतशी ि यांची मळ
ू ातच वाईट असलेली ि थती
अजनू च खालावत आहे. जागितकीकरणामळ
ु े िशक्षण, आरोग्य व इतर सामािजक
सेवांम ये होणार्या कपातीचा फटका पिह यापासनू च उपेिक्षत असले या ि यां या
ि थतीला बसत आहे.
आिथर्क वावलंबन ही ी वातं याची पिहली पायरी आहे, यासाठी ि यांनी
िशक्षण घेऊन नोकरी करणे आव यक आहे. पण जागितकीकरणामळ
ु े रोजगारांची
सख्ं या खपू च कमी झालेली आहे आणी जे रोजगार उपल ध आहेत ते ही फक्त अ यंत
कमी पगाराचे आिण असघं टीत क्षेत्रात आहेत. महागाईत झाले या कमाली या
वाढीमळ
ु े, ि यांना आिथर्क वाय ता िमळिवणे दरु ापा त झाले आहे िकंबहुना दोन
वेळचे जेवण िमळिव यासाठी देखील फार सघं षर् करावा लागतो आहे.
जागितकीकरणाने ीला गल
ु ाम बनव याचे नवनवीन प्रकार अि त वात आणले
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आहेत. महाकाय कंप यांचे बाजारावर वचर् व आहे. यां या मालाचा खप वाढावा
हणनू ते वेगवेग या क्लु यांचा वापर करतात, आिण यांतील एक सामा य तंत्र आहे
जािहरातींसाठी ी शरीराचा वापर. ि यां या शरीरा या उ ान जािहराती हे अलीकडे
ि यांवरील वाढ या अ याचारांमागील एक मह वाचे कारण आहे.

पुढील मागर्
मानवजाती या भांडवली जागितकीकरणा या शोषणािवरोधात सु असले या
सघं षार्पासनू ी-मक्त
ु ी चळवळीचा सघं षर् वेगळा क न पाहता येणार नाही. हणनू च
ीमक्त
ु ीला मानव मक्त
ु ीपासनू तोडून बघताच येणार नाही. या समाजातील सवर्
क करी, कामगार, दिलत, अ पसख्ं य व इतर पीिडतां या सघं षार्ला जोडूनच
ि यां या आदं ोलनाला सवर् प्रकार या अ याय आिण शोषणािवरोधात लढा द्यावा
लागेल.
अथार्तच ाचा अथर् असा नाही की ी-पु ष समानतेचा सघं षर् थिगत क न
भांडवली-साम्रा यवादी शोषणािव द्ध या सघं षार्ला प्राधा य देण.े
ी-मक्त
ु ी
चळवळीपढु ील सवर्प्रथम मह वाचे कायर् आहे की, ि यांना यां या स या या
पिरि थतीची जाणीव क न देणे आिण वतःची ओळख िनमार्ण क न दे यासाठी,
आिथर्क, सामािजक, सां कृ ितक आिण राजकीय क्षेत्रांम ये ी-पु ष समानता प्रा
कर या या सघं षार्साठी प्रो सािहत करणे व सघं िटत करणे. हा सततचा आिण दैनंिदन
सघं षर् असनू , तो करणे अपिरहायर् आहे. हे ी चळवळीचे आजचे काम आहे. पण हा
रोजचा सघं षर् करत असताना ि यां या चळवळीचे अिं तम येय नजरे आड क न
चालणार नाही. तो आ मघात ठरे ल. पण ीमक्त
ु ीचे ल य सा य कर यासाठी अशा
एका नवसमाजाची गरज आहे जो या य असेल, समानता प्र थािपत करणारा असेल.
असा समाज िनमार्ण करणे हे ी चळवळीचे दरू गामी येय असले पािहजे. दैनिं दन
सघं षर् हे ाच दरू गामी लढाईची सु वात आहेत. हेच ल य समोर ठे वनू एक एक
अडथळा पार करत पढु े जायला हवे. माणसू हणनू आपले अि त व प्र थािपत
कर याचा दैनिं दन सघं षर् चालू असतानाच, भांडवलाचा उदो उदो करणारी न हे तर सवर्
लोकां या गरजा भागवनू स मा य, समाधानी, साथर्क, सरु िक्षत व जा तीत जा त
िनिमर्तीशील आयु य घडवणारी यव था आण यासाठी झटले पािहजे.
दःु ख काय तुला मोडेल, तूच दःु खाला मोडू न टाक ।
के वळ तुझे डोळे , इतरांच्या स्वप्नांशी जोडू न घे ॥

***
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भारतातील मिहलां या पिरि थतीत खपू च पिरवतर्न झाले आहे. आज मोठया
प्रमाणात ि या िनरिनरा या यवसायात आ मिव ासाने वावरताना िदसत आहेत.
अिभयांित्रकी आिण यव थापनात नोकर्या करत आहेत, यवसाय करत आहेत,
राजकारणात भाग घेऊ लाग या आहेत, पोलीस आिण सरं क्षण खा यात नोकर्या
करत आहेत, प्रशासक बनत आहेत, खेळांम ये नैपु य दाखवत आहेत . . .
समाजातील ि यांचे दु यम थान आिण यां यावर होत असलेये अ याय
यां याब ल समाजाची जाणीव वाढलेली आहे. आप याला पिह यापेक्षा जा त
अिधकारही िमळाले आहेत. हुडं ा, कौटुंिबक अ याचार पासनू कामा या िठकाणी
मिहलांवर होणारा लिगक अ याचार या सग यावर अनेक कायदे िमळाले आहेत.
ा सग यामागे शेकडो वषाचा सघं षार्चा इितहास आहे. यासाठी आप या
अनेक मैित्रणींना अपमान सोसावा लागला आहे. यां याच प्रय नांमळ
ु े आपण आज
अिधक चांगले जीवन जगत आहोत.
एवढी प्रगती होऊनही ि यांना समाजाम ये अजनू ही अनेक प्रकारचे भेदभाव व
शोषणाचा सामना करावा लागतो. फक्त सिं वधानात िलिह याने िकंवा कायदे बनवनू
समाज बदलत नाही. आिण समाज बदल यािशवाय, याची मानिसकता
बदल यािशवाय ी-पु ष समानता येऊ शकत नाही. उदा. अनेक मल
ु ी आज िशक्षण
घ्यायला लाग या आहेत, पण ते के हाही सोडायला लागेल ा भीतीखाली असतात.
मल
ु ी या िशक्षणाचा उपयोग ित या िवकासासाठी न होता लग्नासाठी उमेदवारी हणनू
असतो. लग्ना या सपं णू र् प्रिक्रयेम ये ितची गणु व ा मह वाची नसनू अजनू ही हुडं ाच
मह वाचा असतो. जर एखादी मल
ु गी लग्नाआधीपासनू नोकरी करत असेल, तरी
लग्नानतं र ितने नोकरी करायची िकंवा नाही याचा िनणर्य ितचा नवरा आिण सासरचे
लोक घेतात, ती घेऊ शकत नाही.
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वातं या या स र वषानंतरही ि यांवर अतोनात अ याय होत आहेत. छे डछाड,
गभर्िलंग िचिक सा, लहान मल
ु ींची खरे दी-िवक्री, हुडं ाबळी, प नी हणनू होणारे
अपमान आिण अ याचार, िवधवा व पिर यक्तांना िमळणारी वतर्णक
ू अशा अनेक
पांम ये ते सतत सु च असतात. ी-पु ष भेदभावाचे २१ या शतकातीलही अ यंत
क्रूर उदाहरण हणजे ी िलंगी गभर्पात. ते शक्य झाले नाही, तर ज माला
आ याबरोबरच ितला मा न टाकणे.
गे या काही वषाम ये मिहलां या शोषणाचा एक नवीन प्रकार िवकिसत झाला
आहे—जािहरातीं या मा यमातनू
ीची भोगव तू हणनू प्रितमा उभी करणे.
यािशवाय आपला माल िवक यासाठी स दयर्प्रसाधनां या कंप या व फॅ शन उद्योगाने
देशपातळी पासनू ग लीबोळांपयत स दयर् पधाना प्रो साहन िदले आहे. ी देहाचे
असे व तक
ू रण क न ितला फक्त शरीरापरु ते मयार्िदत ठे वणे हे ि यांवरील वाढ या
िहसं चे े एक कारण आहे.
आप याला हे 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 डोळे झाक करतो.
ा सग याचा िवरोध कर यासाठी आ ही अिभ यक्ती ा ि यांचा गटाची
थापना के ली आहे. आ ही तमु यासारख्याच सामा य मल
ु ी आिण ि या आहोत.
यात मिहलांबरोबरच सवं दे नशील पु षही आहेत. 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 तेमोिहमा, पिरसवं ाद, मािहतीपट-प्रदशर्न, गाणी व पथ-नाट्य, मोचेर्, नाटके , इ. वेगवेगळे
कायर्क्रम करत असतो.
ि या आिण पु ष दोघेही आमचे ल य आहेत. ी वातं याब ल पु षांनाही
सवं दे नशील करणे गरजेचे आहे असे आ हाला वाटते. कारण ी वातं याची लढाई ही
फक्त ि यांची नसनू ती सवं दे नशील पु षां या सिक्रय समथर्न आिण सहभागानेच
सा य होईल असा आमचा िव ास आहे. आमचा असाही िव ास आहे की या
समाजात क करी आिण कामगार वगाचे शोषण होते ितथे ी वातं य सा य होणार
नाही. हणनू च अिभ यक्ती क करी, कामगार, दिलत, आिदवासी, अ पसख्ं य आिण
समाजातील सवर् पीिडत घटकां या आदं ोलनांबरोबर जोडून घेऊन काम करत आहे.
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व न पाह याचे धाडस करा!
व न पाह याचे धाडस के ले की कृ ती कर याचे धैयर् येते! दीडशे वषापवू ीर्
सािवत्रीबाई फुले यांनी जे हा दिलत मल
ु ींसाठी पिहली शाळा काढली, ते हा यांचे
व न—जात आिण िलंगापलीकडे समाजातील सवाना िशक्षणा या समान सधं ी
िमळा यात—बहुतेकांना अशक्यप्राय वाटत होते. पण आज आपण या व ना या
पतू र्तेत खपू पढु े आलो आहोत; लाख या सख्ं येने आज मल
ु ी आिण दिलत िशक्षण
घेत आहेत. हणनू च आपणही उ च व ने पाह यचे धाडस क या. एका नवीन, सदंु र,
या य—िजथे ी–पु ष खर्या अथार्ने वतंत्र आिण समान असतील—अशा
नवसमाज िनिमर्तीचे व न पाह याची वेळ आलेली आहे. पढु ाकार घेऊन अशा
समाजिनिमर्तीसाठी कृ ती कायर्क्रम राबव याची वेळ आलेली आहे. सु वात झाली
तरच याचा शेवट होतो. देशभरात अनेक ि या आिण पु ष असा पढु ाकार घेताना
िदसत आहेत; आपणही आपले लहान-लहान पढु ाकार घ्यायला सु वात क न पढु े
जाऊया. चला, आपण एकमेकांपयत पोच याचा प्रय न क या, आपली सख
ु दःु ख
आिण सम या एकमेकांम ये समजनू घेऊया आिण हातात हात घालनू पढु े जाऊया.
हळूहळू अिधकािधक लोक आप याला येऊन िमळतील . . .
आ ही अिभ यक्तीतफेर् पु याम ये अनेक प्रकारचे कायर्क्रम करत असतो. आपण
ा सवर् कायर्क्रमांम ये सहभागी होऊ शकता.
• िबनधा त बोलः मिहलां या प्र ांवर आधािरत िविवध िवषयांवरील मािहतीपट
प्रदशर्न व चचार्, ी िहसं ाचारावरील ‘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 मल
ु ांबरोबर सवं ाद;
• अनेक िवषयांवरील सडक नाटके ;
• याख्यान – ि यांवरील िहसं ाचाराची कारणे;
• चाकोरी तोडताना – िलगं भाव समजनू घेताना ािवषयावर कायर्शाळा;
• र यावरील अिभयाने: उदा. लॅक इज यिु टफूल, घर दोघांचे मग घरकाम फक्त
बाईचेच कसे?, ि यां या व छतागृहांसाठी अिभयान, नैसिगर्क पाळी अपिवत्र
कशी?, पु षभान इ.इ.
जर आप याला आम याबरोबर सिक्रय हायचे असेल तर आम या पढु ील
प यांवर सपं कर् क शकता.
६४

अिभ यक्ती, जनता सा ािहक

अिभ यक्ती: संपकर्
अिभ यक्ती, c/o लोकायत, िसंिडके ट 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

आमची मराठी प्रकाशने
ये िदल मांगे मौत (कोक–पे सी भारत छोडो)
देवळांचा धमर् आिण धमार्ची देवळे
हे मला माहीत हवं!
त णानं ो, िवचार कराल तर . . .
िववेकवादी, िवज्ञानवादी, समाजवादी िववेकानंद
मी नाि तक का आहे (लेखक: शहीद भगतिसंग)
कोळी आिण माशी (लेखक: िव हे म िलबिन ट)
सावर्जिनक िवमा क्षेत्र िललावात
लढा वॉलमाटर्शी
मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे? (लेिखका: कमला भसीन)
नोटाबंदी: काय कमावले? काय गमावले?
आर एस एस ला ओळखा (लेखक: श सल
ु इ लाम)
शहीद भगतिसंगचे त णांना आवाहन
िशक्षणाची राखरांगोळी
जग या या हक्काचे आदं ोलन
भारत पु हा गल
ु ामीकडे
देशावर फॅ िसझमचे संकट
सरकार खरंच गरीब आहे का?
आि वक वेडेपणा
बेरोजगारीचे सक
ं ट: कारणे आिण उपाय
उठ माणसा: गाणी संघषार्ची
जागितकीकरण की नवी गल
ु ामिगरी?
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