मदर् को ददर् होता है!
‘एवढहं ी जमत नसेल तर हातात बागं ड्या भर’, ‘मदर् को ददर् नहीं होता’, ‘असली मदर् रोता नहीं है’ िकंवा
मल
े नू ‘ए रडूबाई’ ही आिण अशी वाक्यं आपण नेहमीच ऐकत आलोय. एवढचं नाही तर आपणही
ु ाला उ श
हटली असतील. पु ष हणजे शक्तीमान, आक्रमक, रागीट, संरक्षक, भावनाहीन, िभतीचा लवलेशही नसणारा
असला पािहजे अशी ‘मदर्पणा’ची याख्या लहानपणापासनू च या यावर िबंबवली जाते. पु षांनी प्रेमळ,
भाविनक असणं हे नेभळटपणाचं लक्षण मानलं जाते. पु ष दणकटच असला पािहजे आिण बाई रडूबाई. कुणी
के ली ही िवभागणी? नैसिगर्क तर तसं नाहीये. िनसगर् िविवधता बनवतो, भेद बनवतो पण भेदभाव नाही बनवत.
हणजेच आपण के ली ही असमान िवभागणी. गेली हजारो वष ा समाजात असले या िपतृस ाक यव थेने ही
िवभागणी के ली आहे.
िपतृस ाक पद्धत ही ी-शोषणाची यव था आहे आिण िपतृस ाकता आिण मदार्नगी याचा घिन सबं ंध
आहे. मदार्नगी िपतृस ा पोसते. या यव थेत िनणर्य घे याची आिण साधनसंप ीची मालकी पु षांकडे असते. या
यव थेिव द्ध गेली िक येक वषर् ि या लढत आहेत. गे या ३०-४० वषाम ये ी चळवळीने पु षप्रधान
यव थेिवषयीचं भान सवर् समाजाला िदलं आहे. ी वतः शोिषत अस यामळ
ु े ित यावर होणार्या
अ यायािव द्ध आवाज उठव यासाठी िविवध प्रकारे सघं िटत झाली. र यावर उत न अ याचारािं वरोधात
आदं ोलन,ं कायदेबदलासं ाठी आदं ोलन,ं सामािजक सं था-सघं टना बाधं णी, जाणीव जागृती अशा अनेक मागानी
ी-चळवळीने ी-भान जागव याचा मह वाचा ट पा याआधीच पार के ला आहे.
िपतृस ा के वळ पु ष राबवत नाहीत तर पु षांसाठी ि याही ती राबवतात. तेवढंच कटू स य असं आहे की
िपतृस े या बळी के वळ ि याच नाहीत तर पु षही आहेत. ि यांनी आिण पु षांनी वतःभोवती लिगक
भिू मकां या काही चौकटी ठरवनू घेतले या आहेत. ठरािवक भिू मकांचा हा तु ं ग फोडून बाहेर पड यात अनेक
ि या यश वी झाले या आहेत. परंतु बहुताश
ं पु ष मात्र यां या ‘मदार्नी’ मू यां या चौकटीतनू अजनू ही बाहेर
पडू शकले नाहीत. ते ‘पु षाथार्’ या, ‘मदार्नगी’ या चौकटीम ये अडकलेले आहेत.
वतःला ‘असली मदर्’ िसद्ध कर या या पधेर्म ये आपले पु ष प्रेम करणे, रडणे, हसणे, घाबरणे यांसारख्या
सहज नैसिगर्क मानवी भावना सद्ध
ु ा दाबतात. जे पु ष बाकदार िमशा
महत्त्वाकांक्षी
मदार्नगी या या याख्येत बसत नाहीत, यानं ा हा समाज
कु टुंब प्रमुख
वाळीत टाकतो व यां यात यनू गडं िनमार्ण होतो. पु षानं ा न घाबरणारा
एखाद्या गो ीचे वाईट वाटू शकत नाही का? यानं ाही दःु ख ताकदवान
हातात कडं
होत नसेल का? रडावेसे वाटत नसेल का? नक्कीच वाटत
मीपणा
असेल. पण पु षांना यां या या भावना यक्त कर याची नवरा
मभु ा िदली जात नाही. असे का? ‘मला हे येत नाही’, ‘मला धष्टपुष्ट
कतार्
ितकडे जा याची भीती वाटते’ असं ते हणचू शकत नाही. सैिनक
खरा मदर्
यां यावर पु षी िदस याचं आिण वाग याचं दडपण असते.
पु षांना एकिशगं ी बनवलं जातं—पैसे कमाव याचं मशीन. ना िशवणकाम, ना भरतकाम, ना वयंपाक, ना

मल
ु ांचा सांभाळ, ना आई-विडलांचा सांभाळ. जा त धोकादायक हे आहे की िपतृस ने े पु षांना माणसु कीपासनू
खपू दरू नेलं आहे. कधी पु षांना र यातनू जाताना मल
ु ीं या अगं ाव न हात िफरव यात मजा वाटते, तर कधी
सोळा वषाचा मल
ु गा हातारीवर बला कार करतो, तर कधी ते धमार् या/जाती या नावावर दसु र्या
धमार् या/जाती या ि यांवर बला कार करतात. अशावेळी ते आप या शरीराला ह यार बनवतात—ही माणसु की
आहे का? जर अधीर् दिु नया माणसु कीपासनू लाबं असेल तर १०० कोटी ि यावं र िहसं ा होते यात आ यर् काय?
मदार्नगीने पु षावं र लादलेलं आणखी एक ओझं आहे कतर्बगारीच.ं ‘पु षांनी अयश वी होता कामा नये’
असं ओझं 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 भावनाचं ी अिभ यक्ती कुठे तरी होणारच.
असे पु ष मग एकतर बायकोवर िहसं ा करतात, यसनाधीन होतात िकंवा मानिसक आजारानं ा बळी पडतात.
ी-पु ष असमानता हा के वळ ि यांचा प्र नसनू तो दोघांचा आहे. १५० ते २०० वषात ि यांना हे
समजलयं की िपतृस ा धोकादायक आहे; पु षानं ा का नाही समजल?ं यिक्तगत पातळीवर येशू िख्र त, गौतम
बद्ध
ु , मोह मद पैगंबर, पेिरयार, डॉ. आबं ेडकर, महा मा फुले, महा मा गांधी असे अनेकजण िपतृस ेिवरोधात
लढले. पण वातं य, वारसाहक्क, कुलदीपक, वंश चालवणारा असे जे फायदे िपतृस ेमळ
ु े िमळतात ते जा त
मह वाचे वाटत अस यामळ
ु े सामा य पु षांनी िपतृस ेिवरोधात आवाज नाही उठवला.
पु ष जे हा या अ यायकारक पु षस ाक यव थेचा आिण यातील मदार्नगी या सक
ं पनाचं ा िवरोध
करतील, ते हा ि यावं रील अ याय तर दरू होईलच पण ते वतः देखील पु ष वा या चौकटीतनू मक्त
ु होतील.
याच
ु ाश
ं े बायकोशी, मल
ं ी, िमत्रमैित्रणींशी असणारे नातेसबं ंध तर सधु रतीलच पण याचं े तणावमय जीवन हलके
होऊन ते जीवनाचा खर्या अथार्ने आनंद घेऊ शकतील. ी आिण पु ष दोघांनाही माणसू पणाकडे घेऊन जाणारे हे
िवचार आपण वतःही अगं ीका या आिण इतरांपयतही पोहोचवयू ा. माणसू पणा या वाटेवर चालणारे िमत्र आिण
या वाटेवर चालताना यांना हात देणार्या मैित्रणी बनयू ा.
ी-पु षांचा वतःशी आिण एकमेकांशी संवाद वाढायला हवा यासाठी आ ही सात याने प्रय नशील
आहोत. िलगं भाव समता प्र थािपत कर यासाठी ी िव द्ध पु ष असे न हे तर ी आिण पु ष या दोघानं ी िमळून
प्रय न करायला हवेत असं आ हला प्रामािणकपणे वाटते. ी-पु ष द्वैता या पलीकडे जाणारी िपतृस ेिव द्ध
लढाई लढणं हे पु षां याही िहताचं आहे. ते दोघांनाही अिं तमतः माणसू पणाकडे नेणारं आहे. ी-पु ष दोघांनाही
मानवमक्त
ु ीकडे नेणारी ही प्रिक्रया सु कर याचा आमचा हा छोटासा प्रय न. आपणही यात सामील होऊ शकता.
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