
मदर् को ददर् होता ह!ै 
‘एवढंही जमत नसेल तर हातात बागंड्या भर’, ‘मदर् को ददर् नहीं होता’, ‘असली मदर् रोता नहीं ह’ै िकंवा 

मलुाला उ शेनू ‘ए रडूबाई’ ही आिण अशी वाक्यं आपण नेहमीच ऐकत आलोय. एवढंच नाही तर आपणही 
हटली असतील. पु ष हणज ेशक्तीमान, आक्रमक, रागीट, संरक्षक, भावनाहीन, िभतीचा लवलेशही नसणारा 
असला पािहज े अशी ‘मदर्पणा’ची याख्या लहानपणापासनूच या यावर िबंबवली जाते. पु षांनी प्रमळ, 
भाविनक असण ंह े नेभळटपणाच ंलक्षण मानलं जाते. पु ष दणकटच असला पािहजे आिण बाई रडूबाई. कुणी 
केली ही िवभागणी? नैसिगर्क तर तसं नाहीय.े िनसगर् िविवधता बनवतो, भदे बनवतो पण भदेभाव नाही बनवत. 
हणजेच आपण केली ही असमान िवभागणी. गेली हजारो वष ा समाजात असले या िपतसृ ाक यव थेने ही 
िवभागणी केली आह.े 

िपतसृ ाक पद्धत ही ी-शोषणाची यव था आह ेआिण िपतसृ ाकता आिण मदार्नगी याचा घिन  सबंंध 
आह.े मदार्नगी िपतसृ ा पोसते. या यव थेत िनणर्य घे याची आिण साधनसंप ीची मालकी पु षांकडे असते. या 
यव थेिव द्ध गलेी िक येक वषर् ि या लढत आहते. गे या ३०-४० वषाम ये ी चळवळीने पु षप्रधान 
यव थेिवषयीच ं भान सवर् समाजाला िदलं आह.े ी वतः शोिषत अस यामळुे ित यावर होणार्या 
अ यायािव द्ध आवाज उठव यासाठी िविवध प्रकारे संघिटत झाली. र यावर उत न अ याचारांिवरोधात 
आदंोलनं, कायदबेदलांसाठी आदंोलनं, सामािजक सं था-संघटना बांधणी, जाणीव जागतृी अशा अनेक मागानी 
ी-चळवळीने ी-भान जागव याचा मह वाचा ट पा याआधीच पार केला आह.े 

िपतसृ ा केवळ पु ष राबवत नाहीत तर पु षांसाठी ि याही ती राबवतात. तेवढंच कटू स य असं आह ेकी 
िपतसृ े या बळी केवळ ि याच नाहीत तर पु षही आहते. ि यांनी आिण पु षांनी वतःभोवती लिगक 
भिूमकां या काही चौकटी ठरवनू घतेले या आहते. ठरािवक भिूमकांचा हा तु ं ग फोडून बाहरे पड यात अनेक 
ि या यश वी झाले या आहते. परंत ुबहुतांश पु ष मात्र यां या ‘मदार्नी’ मू यां या चौकटीतनू अजनूही बाहरे 
पडू शकले नाहीत. ते ‘पु षाथार्’ या, ‘मदार्नगी’ या चौकटीम ये अडकलेले आहते. 

वतःला ‘असली मदर्’ िसद्ध कर या या पधेर्म ये आपले पु ष प्रम करण,े रडण,े हसण,े घाबरण ेयांसारख्या 
सहज नैसिगर्क मानवी भावना सद्धा दाबतात. जे पु ष 
मदार्नगी या या याख्यते बसत नाहीत, यानंा हा समाज 
वाळीत टाकतो व यां यात यनूगंड िनमार्ण होतो. पु षांना 
एखाद्या गो ीच ेवाईट वाटू शकत नाही का? यांनाही दःुख 
होत नसेल का? रडावेसे वाटत नसेल का? नक्कीच वाटत 
असेल. पण पु षांना यां या या भावना यक्त कर याची 
मभुा िदली जात नाही. असे का? ‘मला ह ेयेत नाही’, ‘मला 
ितकडे जा याची भीती वाटते’ असं ते हणचू शकत नाही. 
यां यावर पु षी िदस याच ंआिण वाग याच ंदडपण असते. 

पु षांना एकिशगंी बनवलं जातं—पैसे कमाव याच ंमशीन. ना िशवणकाम, ना भरतकाम, ना वयंपाक, ना 

बाकदार िमशा                  महत्त्वाकाक्षी 
 न घाबरणारा                    कुटुंब प्रमुख 

  ताकदवान                           हातात कडं 

  नवरा                                      मीपणा  

 धष्टपुष्ट                                       कतार्  

  सैिनक                                    खरा मदर् 

मलुांचा सांभाळ, ना आई-विडलांचा सांभाळ. जा त धोकादायक ह ेआह ेकी िपतसृ नेे पु षांना माणसुकीपासनू 
खपू दरू नेलं आह.े कधी पु षांना र यातनू जाताना मलुीं या अगंाव न हात िफरव यात मजा वाटते, तर कधी 
सोळा वषाचा मलुगा हातारीवर बला कार करतो, तर कधी ते धमार् या/जाती या नावावर दसुर्या 
धमार् या/जाती या ि यांवर बला कार करतात. अशावेळी ते आप या शरीराला ह यार बनवतात—ही माणसुकी 
आह ेका? जर अधीर् दिुनया माणसुकीपासनू लाबं असेल तर १०० कोटी ि यांवर िहसंा होते यात आ यर् काय? 

मदार्नगीने पु षांवर लादलेलं आणखी एक ओझ ंआह ेकतर्बगारीच.ं ‘पु षांनी अयश वी होता कामा नये’ 
असं ओझ ंकुटूंब, समाज नेहमी पु षांवर लादत असतो. या याखाली दबले या अनेक पु षांना आज मन मोकळं 
कर याची जागा नाही. भावना यक्त कर याची सवय नाही. या दबले या भावनांची अिभ यक्ती कुठेतरी होणारच. 
असे पु ष मग एकतर बायकोवर िहसंा करतात, यसनाधीन होतात िकंवा मानिसक आजारांना बळी पडतात.  

ी-पु ष असमानता हा केवळ ि यांचा प्र  नसनू तो दोघांचा आह.े १५० ते २०० वषात ि यांना ह े
समजलंय की िपतसृ ा धोकादायक आह;े पु षांना का नाही समजलं? यिक्तगत पातळीवर यशे ू िख्र त, गौतम 
बद्ध, मोह मद पैगंबर, पेिरयार, डॉ. आबंेडकर, महा मा फुले, महा मा गांधी असे अनेकजण िपतसृ ेिवरोधात 
लढले. पण वातं य, वारसाहक्क, कुलदीपक, वंश चालवणारा असे जे फायद े िपतसृ ेमळुे िमळतात ते जा त 
मह वाच ेवाटत अस यामळुे सामा य पु षांनी िपतसृ ेिवरोधात आवाज नाही उठवला. 

पु ष जे हा या अ यायकारक पु षस ाक यव थेचा आिण यातील मदार्नगी या सकं पनांचा िवरोध 
करतील, ते हा ि यांवरील अ याय तर दरू होईलच पण ते वतः दखेील पु ष वा या चौकटीतनू मक्त होतील. 
यांच ेबायकोशी, मलुांशी, िमत्रमैित्रणींशी असणारे नातेसंबंध तर सधुरतीलच पण यांच ेतणावमय जीवन हलके 
होऊन ते जीवनाचा खर्या अथार्ने आनंद घऊे शकतील. ी आिण पु ष दोघांनाही माणसूपणाकडे घऊेन जाणारे ह े
िवचार आपण वतःही अगंीका या आिण इतरांपयतही पोहोचवयूा. माणसूपणा या वाटेवर चालणारे िमत्र आिण 
या वाटेवर चालताना यांना हात दणेार्या मैित्रणी बनयूा. 

ी-पु षांचा वतःशी आिण एकमकेांशी संवाद वाढायला हवा यासाठी आ ही सात याने प्रय नशील 
आहोत. िलंगभाव समता प्र थािपत कर यासाठी ी िव द्ध पु ष असे न ह ेतर ी आिण पु ष या दोघानंी िमळून 
प्रय न करायला हवेत असं आ हला प्रामािणकपण े वाटते. ी-पु ष द्वतैा या पलीकडे जाणारी िपतसृ ेिव द्ध 
लढाई लढण ंह ेपु षां याही िहताच ंआह.े ते दोघांनाही अिंतमतः माणसूपणाकडे नेणारं आह.े ी-पु ष दोघांनाही 
मानवमक्तीकडे नेणारी ही प्रिक्रया सु  कर याचा आमचा हा छोटासा प्रय न. आपणही यात सामील होऊ शकता. 
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