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ी जीवन

 
 यशवंत रघुनाथ कुलकण
 संशोधक व याथ  
    
    
    
 
 

 आधु नक व ान युगात
प रि थतीत ब याचशा ि या
न भड जीवन जगू शकतात
काह  व तू खरेद  कर यासाठ
त याकड ेपाह याची ट  कशी
कती सहकाय लाभतं अस े
काह  एक  कुटंुबाम ये जर 
बह ण अथवा सासू-सासरे-द र
ब घतले गेले पा हज.े 
 अजूनह  काह  ामीण
सामािजक, राजक य, आ थक

ी गावातील मुख नाग रक
असते. सव सरपंचाच े काय, 
सरपंच असते. य  काय 
ल ात येते. तगामी वचारा या
नाह , त े तला श य नाह .
आपण ी कर त असले या
मान सकता कुठेतर  बदलल  
 आधु नक युगात बदल या
आप याला दसतात. श णामुळे
' व' जाणीव हा आ मभान
वा भमान जागतृ झा याच े
ामीण तर आ ण शहर  तरावर

चालत आलेल  पु षस ताक 
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जीवन, लगंभेद आ ण पु षस तेचं वच व
 

कुलकण     डॉ. िजत  गरासे
     संशोधन मागदशक

     ीमती एन.एन
     व व ान महा व यालय
     कुसुंबा, िज. धळेु

युगात ि या खरोखरच सुर त आहेत का
ि या नोकर  कर त अस या तर  या आप या 

शकतात का? वत: पगार कम वणार  ी तचा 
कर यासाठ  तला वातं य आहे का? नोकर  कर त

कशी अस ूशकते. तला ी सहका याकडून व
 अनेक न त या जीवनाभोवती पगंा घालत
 ी नोकर  कर त असेल तर तला त या 
द र यां याकडून कशी वागणूक मळते? या 

ामीण भागात ी नोकर  कर त असेल तर तला
आ थक े ात सहभाग यायला पु षाची परवानगी 
नाग रक कंवा सरपंच हणून काम करत असेल

, नणय तचा घरचा पु षच घेत असतो. 
 मा  तच े पती कर त असतात. येथ े लगेच

वचारा या घरातील लोकांना वाटते क  ी ह  पु षाचं
. सरपंचाच े काम पु षच क  शकेल हा भेद

असले या कायावर व वास टाकत नाह , ह  मोठ  अडचण
 पा हज.े 

बदल या जीवनशैल मुळे समाजा या सवच े ात
श णामुळे वं चत तर, शतेकर , मजुर  करणा या

आ मभान आलेले दसते. यामुळे अल कड े शकले या
 ल ात येते. जाग तक करणामुळे सव  बदल 
तरावर ि यांनी आता जागतृ हो याची वेळ 
 सं कृती लोप पावताना दसत आहे. महारा ातील
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वच व 

गरासे 
मागदशक  

एन.सी. कला, वा ण य  
महा व यालय,  
धळेु 

का? आज या वतमान 
 कुटंुबात वतं  आ ण 
 खच कर यावर कंवा 

कर त असताना समाजाची 
व पु ष सहका याकडून 

घालत असताना दसतात. 
 जावा कंवा नव याची 
 नाकडहे  गांभीयाने 

तला काह  सां कृ तक, 
 यावी लागते. एखाद  

असेल तर ती न म तमा  
 ती आपल  नावालाच 

लगेच लगंभेदाची जाणीव 
पु षाच ंकाम क  शकत 
भेद कशासाठ ? मुळात 
अडचण असते. यातील 

े ात अनेक बदल झालेले 
करणा या ि या यांना देखील 

शकले या ि यांचा देखील 
 झालेले दसून येतात. 
 आल  आहे. पूव पासून 

महारा ातील काह  पुरोगामी 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue III  (March 2021)                                        

देश सोडला तर वदभातील 
यात पु षस ता ह  डोके वर 
 काह  कुटंुबांम ये सासू
अस याचे नदशनास येते. 
त यावर वनाकारण संशय 
'फोरि हलर' घे यासाठ  पैशांची
अन वीत/शार रक छळ क न
आ ण हसंाचारा या ट ने कडक
 नोकर या ठकाणी 
ल ात येते. श ण े ात, समाजकारणात
काम गर  आ ण यांचे कायकतृ व
सं कृतीम ये ीला गौण 
वातं य मळत नाह . उ च 

अ याचाराला बळी पडावे लागते
अजूनह  काय अव था आहे
ि यांवर ल लगंभेदानुसार होणा या
कसल  आहे. यासंदभात ीवाद
"पु षी वच व हा एका यव थेचा
यायला हवा. हणजेच 'खाजगी

करायला हवी."1 दातार यां या
नांना वाचा फोडल  पा हजे

 चळवळी या मा यमातून
पु षां या खां याला खांदा लावून
सं कृती व पु षस ता सं कृती या
केला आहे. ी ह  वावलंबी
यासाठ  त ेआ ह  होते. या 
मांडले आहेत, ते हणतात, "
व या ह  काह  पु षांची म तेदार
जग यास शकले पा हज,े मुल चे
अस ेते सांगत."2 या वचारातून
सू चत होते. 
 औ यो गक करण, जाग तक करण
माणह  तेवढेच वाढले आहे
मळ याचे माण अ प आहे
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 गड चरोल चा आ दवासी प ा, मराठवाडा, खानदेशातील
 काढताना दसते.  

सास-ूसासरा आ ण नव याकडून ' ी' चा होणारा
 उलटप ी नोकर  करणा या ' ी'चचे शोषण
 घेणे, खोटे आरोप करणे, माहेराहून बंगला

पैशांची मागणी करणे अशा व पात त यावर 
क न पैस ेकाढ याचा य न केला जातो. या 

कडक काय यांची अमंलबजावणी कर याची खर
 ि यांना जर  थान दलेले असले तर  पु षी
समाजकारणात, अथकारण, राजकारण अशा ब याच

कायकतृ व वाखाण यासारख ेअसते. अस ेजर  असले
 थान दले जाते. अथात या लगभेदामुळे
 श ण घेऊन देखील तला क टाच ेजीवन जगावे
लागते आ ण मग न पडतो क  भारतीय

आहे? हा न सारखा सु  माणसा या मनात
होणा या अ यायावर ीवाद  चळवळीने संघष
ीवाद  चळवळी या कायक या व ले खका छाया

यव थेचा भाग आहे हे ल ात आ यावर या या व
खाजगी'तील नांची, कुटंुबसं थे या अतंगत 

यां या मते ि यांनी कुठलेह  अ याय सहन न 
पा हज,े अस ेते सू चत करताना दसतात. 

मा यमातून आ ण श णा या भावातून ब याच ि या
लावून काम करताना दसताहेत. डॉ. बाबासाहेब

सं कृती या व  होते. यांनी देखील ि यांना जागतृ
वावलंबी हावी. श णात मुलांना पुढे करावे व पु षांची

 संदभात बा.ह.क याणकर यांनी डॉ. बाबासाहेब
, "ि यांनी आप या मुलांना श ण दे याचा 
म तेदार  नाह . ते ि यांनाह  आव यक आहे
मुल च ेलहान वयात ल न क न त या जीवनाचे

वचारातून ि यां या उ ारा वषयी डॉ. आंबेडकरांना 

जाग तक करण, वाढती महागाई व संगणकाचा 
आहे. पद या घेऊन बाहेर पडताहेत परंत ु तवे या
आहे. मुलं वयान ेमोठ  होऊ लागल  आहेत. बेकार चा
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खानदेशातील काह  देश 

होणारा छळ, अ याचार सु  
शोषण होताना दसते. 

बंगला बांध यासाठ  अथवा 
 दडपण आणून तचा 
 ट ने ी अ याचार 
खर  गरज आहे. 
पु षी वच व अस याचे 
ब याच े ात ि यांची 
असले तर  पु षस ताक 

लगभेदामुळे तला पा हज े तेवढे 
जगावे लागते. अ याय, 

भारतीय सं कृतीत ि यांची 
मनात अ व थ करतो. हा 

संघष कर यासाठ  कंबर 
छाया दातार हणतात, 

या या व  संघ टत लढा 
 नांची जाह र चचा 
 करता आप या गंभीर 

ि या आता पुढे येऊन 
बाबासाहेब आंबेडकर मनुवाद  

जागतृ कर याचा य न 
पु षांची म तेदार  संपवावी 

बाबासाहेब आंबेडकरांच े वचार 
 आ ह धरावा. ान व 

आहे. ि यांनी नभयतेन े
जीवनाच ेमातेरे क  नका 

 कती तळमळ होती हे 

 वापर यामुळे बेकार च े
तवे या सं थेत नोकर  

बेकार चा भ मासुर वाढतो 
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आहे. लाखो इंिजनीअस, डॉ टस
तेवढेच मुल ंच े माण आहे. 
घरांम ये पु ष धान सं कृती
पु षानेच नोकर  करावी. ि
माणस ं वावरताना दसतात
ि यांची मु कटदावी होताना
 सरकार  नोक या जवळपास
म हलांना खाजगी कंपनीत नोकर या
वा नसो नोकर  करावी लागते
अशावेळी तला पु ष मंडळीची
लहान मुल असेल तर त या
गे यानंतर ये ठ माणस ं लहान
अल कड ेपाळणा घरे उपल ध
य ती असतील तर तथे
वाभा वक असतात तर अशावेळी

भावना, क ट, मन जाणून घे याचा
वच व दाख वता कामा नये. 
 ी आ ण पु ष यां या
केला जातो क  ी े ठ क
पु षानेह  आपण खपू वेगळे
याने े ठ-क न ठतेचा भाव
पु षां या भावना ल ात घेऊन
ि या चौकट या बाहेर पडायला
वंदना महाजन हणतात, "भारतीय
आहेत. यामुळे या ि यांच े
आप या अ धकारांची भावी 
ि यांना झाल च नाह , असे
समाज यव थेत बाहेर पडून 
अपे ा य त केल  आहे. पारंप रक
नाह  या वषयी खेद य त केला
 अल कड े ी ह  वतं
याबाबतीत वत: नणय घेऊ
अडसर ठर याचा य न जु या
मह वाकां ा पूण होऊ शकत
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डॉ टस बाहेर पडत आहेत. पधा पर ेत असं य
 नोकर  नस यामुळे ववाहा या सम याह  

सं कृती हणज ेम हलांना नोकर ची गरज नाह . तने
ि या नोकर  कर यास असमथ असतात असेह

दसतात. या ठकाणी पु षस ताक सं कृती या 
होताना दसते. 

जवळपास संप यासारख े कंवा अश य ाय अस यामुळे
नोकर या न म तान ेबाहेर पडणे गरजेच ेआहे

लागते. आता पु षां या बरोबर ने ि यांचहे  
मंडळीची घरात या ये ठ य तींची मदतीसाठ  गरज
त या सासूने याला सांभाळावे अशी अपे ा असते

लहान मुलांसह घर सांभाळतात (अपवादा मक
उपल ध असतातच. अशावेळी िजथे फ त नवरा आ ण

तथे मा  नोकर व न घर  आ यानंतर चड चड
अशावेळी पु षाने आपले वच व न गाजवता आप या
घे याचा य न केला पा हज ेअशी अपे ा असते
 

यां या लगंभावासंदभात वचार केला तर नेहमी 
क  पु ष े ठ. ख या अथाने हा वचार करणेच

वेगळे आहोत हे समज ूनये. समाजात सावज नक
भाव आप या मनात ठेवू नये अशी अपे ा असते
घेऊन तन े संघ टत हो याचा य न केला 

पडायला तयार नाह त ह  बाजूह  ल ात यायला
भारतीय ि या जात, धम, वग आ ण वण
 भावी संघटन नमाण होऊ शकलेले नाह
 जाणीव बोटावर मोज याइतपत ि या सोड या
अस े खेदाने हणावे लागते."3 डॉ. महाजन
 वत:ची अि मता जपून वबळावर संघ टत
पारंप रक चौकट या बाहेर पड याचा य न ि या
केला आहे. 
वतं  वचाराची झाल  आहे, उ च श त आहे

घेऊ शकते. परंत ुब याच ठकाणी त या क रअरला
जु या वचारां या पु षांकडून होताना दसतो

शकत नाह . इथे पु षस ता सं कृती त या वकासासाठ
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असं य व याथ  बसताहेत 
 वाढ या आहेत. काह  
तने घराबाहेर पडू नये. 

असेह  मागास वचाराची 
 भावामुळे सु श त 

अस यामुळे आता त ण 
आहे. तला इ छा असो 
 श ण वाढले आहे. 

गरज भासत असते. तच े
असते. मुलगा-सून नोकर ला 

अपवादा मक ठकाणी) नाह  तर 
आ ण बायको अशा दोनच 
चड चड होणे या गो ट  
आप या सहचा रणी या 

असते. तथे यान ेपु षी 

 पारंप रक असा वचार 
करणेच चकु च ेआहे. यात 

सावज नक ठकाणी वावरताना 
असते. भारतीय ीने या 
 पा हज.े आजह  काह  

यायला हवी. या संदभात डॉ. 
वण यात वाट या गे या 
नाह . एक माणूस हणून 
सोड या तर इतर भारतीय 

महाजन यां या मत े ीने 
संघ टत हायला पा हजे अशी 

ि या करताना दसत 

आहे. ती ववाह, श ण 
क रअरला पुढ ल श णाला 

दसतो. यामुळे त या 
वकासासाठ  अडसर ठरत 
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असतात ह  बाब ल ात यायला
आधु नक जगातील वावरामुळे
पु षाला मा  याची क पना 
यात बदल करायला तो तयार
पु षांची वैचा रकता व मान सकता
आणून दले आहे. या ट ने
वाव  शकते. पु ष धान 
फुलेआ ण आंबेडकर यां या 
भू मका वीका न आप या मान सकतेत
 
न कष 

1. ी श त झालेल  
आणणार  दसून येत े

2. सामािजक, शै णक, 
केलेल ंआहे. 

3. ि यांनी संघ टत होणे
4. पु षस ताक सं कृती या
5. ी आ ण पु ष असा

गरजेच ेआहे. 
6. ी सबल करणासाठ
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यायला हवी. काह  तच े वत:च े नणय असतात
वावरामुळे त या जा णवा पु षांपे ा अ धक ग भ

 असूनह  तो बदलायला तयार नाह , याची मान सकता
तयार नाह  असेच जाणवते." एकूणच ि यां या

मान सकता बदल याची नतांत गरज अस याचे 
या ट ने ी आ ण पु ष यांच ेसंबंध नकोप असले

 सं कृतीनेह  लगंभेद न करता आधु नक 
 ीउ ारा या वचारांना ाधा य देऊन, पर वतनवाद
मान सकतेत बदल घडवून आणणे ततकेच मह वाचे

 असल  तर  पु षस ता सं कृती त या वकासाला
 
, राजक य व आ थक े ात ि यांना आपलं 

होणे ह  काळाची गरज अस याचे ल ात येते. 
सं कृती या भावामुळे सु श त ि यांची मु कटदाबी

असा लगंभेद न मानता समानते या त वाचा पु षांनी

सबल करणासाठ  फुले-आंबेडकर यां या ीउ ाराची भू मका समथनीय
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 2013, प.ृ 31. 
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असतात ते " ी श ण, 
ग भ झाले या दसतात. 
मान सकता, वैचा रकता 

ि यां या सबल करणासाठ  
 कुलकण  यांनी ल ात 

असले तर ी नभयपणे 
 पुरोगामी वचारातून, 
पर वतनवाद /समानतेची 
मह वाच ेवाटते. 

वकासाला अडसर 

 वतं  थान नमाण 

मु कटदाबी होताना दसते. 
पु षांनी वीकार करणे 

समथनीय ठरत.े 

आवृ ती 1988, प.ृ 137. 
पुनरचनेच े वचार', अ णा 

, थमावृ ती 2007, 

पि लकेश स, जळगाव, 

, थमावृ ती 8 माच 


