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प्राच आ�ण अवार्ची म�हला
मनुस्ृ
म तीती म�हला
(१)
वेदांच्य खालोखाल आपल्य �हंद ु राष्ट्र अत्यं पूज् आ�ण आपल्य संस ्कृतीच, आचारांचा

आ�ण व्यवहाराच प्राच काळापासून आधारस्तं होऊन बसलेला असा जर कोणचा ग्र असेल तर तो

मनुस्ृ
् े �नयमन शतकानुशतके हा
म त हाच होय. आपल्य राष्ट्रा ऐ�हक आ�ण पारलौ�कक जीवनयातर

गर
् ं मुख्यत कर�त आलेला आहे . आजह� कोट्यव� �हंद ु ज्य �नब�धान्वय (कायद्यान) आपले जीवन

आ�ण व्यवहा घालवीत आ�ण चालवीत आहे त ते �नब�ध (कायदे ) तत्वत तर� मनस
ु ्ृ
म तीवर आधारलेले

आहे त. मनस
ु ्ृ
ू ते; इतर स्ृ�
म त ह�च आजह� तत्वत �हंद ु �नब�ध (�हंद ु लॉ) आहे . मळ
म , सदाचार वा रूढ
त्याचा �वस्ता आहे त वा असला पा�हजे असा आपला �हंद ु �नबर्धशास्त् सप
ु ्र�तिष संके त आहे .
‘वेदाथ�प�नबद्धत्वात्प्र �ह मनोः स्ृ
म तेः मन्वथर्�वपर� तु या स्ृ�
म त सा न शस्यते’ असे
स्ृ�तका
बह
म
ृ स्प�तह म्हणता.

हा ग्र जसा पज
ू ् तसा प्राचीन आहे . त्याच् �निश्च कालासंबंधी �नणर् लागलेला नाह�, हाह�

एका अथ� त्याच् प्राचीनत्वा पुरावा आहे !

आमच्य या �नबंधापुरते इतके सांगणे पुरे आहे क�, आज जे पुस्त मनुस्ृ�
म म्हणू आपल्यापुढ

आहे त्यातह काह� भाग फारच प्राच- इसवी सनापूव�च्य आठव्य शतकात म्हणज उण्यापुरया अडीच

हजार वषार्पूव�च आहे ; आ�ण हे बहुतेक पुस्त जवळ जवळ दोन हजार वषार्पूव�च आहे . रामायण,
महाभारताचा उल्लेखह त्या शोधता सांपडणे कठ�ण पडते!
आपल्य पणजीच्य पणजीची दोनशेवी पणजी!!

अशा या आपल्य �हंद ु राष्ट्रा पूज् आ�ण प्राच स्ृ
म ती, कायद्याच् पुस्तका, �नबर्धग्रं,

त्य प्राच काळी आपला स्त्रीस जीवन कसे घालवी, काय �शके, काय जेवी, कसा वाग�वला जाई,

कसा वागे, त्याच अ�धकार काय असत, कतर्व् काय असत, समाज स्त्री�व काय म्हण, कन्येच

िस्थ� काय असे, मातेची काय, पत्नीच काय या�वषयी �मळणार� मा�हती ह� आजच्य एकंदर पणजीच्य
पणजीची दोनशेवी पणजी! - �तचे नाव काय असे, �तची मज
ुं केव्ह होई, �तचे लग् कसे होई, श्राध्दा

�दवशी ती स�पाक काय कर�, �तची मुले �तला नमस्का कसा कर�त, ती आशीवार् कसा दे ई, �तला नवरा
कसा वागवी, �तच्य शेजारपाजारच्य आयाबायांची बोलणी काय चालत, त्यांच चालचालणूक कशी असे,

पुत व्हाव म्हणू त्यांन �कती तळमळ वाटे , वंशाची वेल� खुरटू नये म्हणू पुत्रप्राप् त्य काय काय
उपाय कर�त, प�त�नधनानंतर वैधव्या �दवस कसे काढ�त, का पुन्ह �ववाह कर�त, त्यांन कोणी टोचून
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बोले क� काय, त्यांच दा�गन्या�ब�गन्यां पेट� �कती मोठ� असे!

आपल्य पणजीच्य पणजीच्य

दोनशेव्य पणजीच्य प्रे घर� जाऊन �तला अशी ममतेची मनोमय भेट दे णे आ�ण डोळे भरु नसले

तर� मन भरु पाहून येणे कोणासह� कौतुकावह समाधानाचेच वाटणारे आहे . समाजशास्त्रा
अभ्यासकांन तर दोन अडीच हजार वषा�पूव�च्य �हंद ु स्त्रीवगार जीवनाचे यथावत् प्रत दशर्

घड�वणारा - मनुस्ृ�
म हा एकच �चत्र आहे . �चत्रपटा कला नव्हत तेव्हाह जेव्हाच् तेव्ह यथावत्
अंकण करू राखलेला खराखरा ऐ�तहा�सक �चत्र आहे!

महाराष् वाचकांसाठ� आम्ह, यास्तव, त्य पूज् नी प्राच �चत्रपटात, ‘मनुस्ृ
म तीती म�हला’

नावाची एक ‘�चत्राव’ (�फल्) स्त मा�सकाच्य पडद्याव दाखवीत आहो.

आपल्य अवार्ची स्त्री�व भावभावनांच्य रं गाचे �शंतोडे कळत न कळत त्यांव ऊडून त्यांच

�नभ�ळ ऐ�तहा�सक स्वर लोपण्याच भी�त मळ
ु ीच उर नये म्हणू आम्ह ह� शब्द�चत आमच्य शब्दां

न दे ता थेट मनस
ु ्ृ
ु ्ृ
म तीच्य शब्दां दे णार आहोत. मनस
म तीती श्लोक शक्यत प्र दे ऊन मग
आम्हांल काह� �वशेष सांगावयाचे तर ते स्वतंत्र त्य त्य स्थळ वेगळे करू उल्लेख. मळ
ू श्लो पढ
ु े

असले म्हणज आमच्याहू वेगळा अथर वा अनम
ु ान कोणास सच
ु ले वा रूचल तर त्यासह या व्यवस्थे तेच
अंगीकारणे अ�धक सोयीचे होईल.

अपौरुषे, �त्रकालाबा�, अनुल्लंघ धमर्शास’ म्हणू नव्ह,
तर बुिध्दमीमांस अशी केवळ ऐ�तहा�सक मा�हती म्हणू!

या लेखमालेच्य आरं भी आणखी काह� �वधेयांस उल्ले�खण अवश् आहे . मनुस्ृ�
म हे आपल्य �हंद ु

समाजाच आजह� तत्वत तर� पुष्क अंशी प्रमाणभ मानले जाणारे ‘ धमर्शास ’ आहे . ‘धमर्शास् तु वै
स्ृ�
म त’ यात आजच्य प्र�तभाष फोड करु सांगायचे म्हणज, �नब�ध ( कायदा) आ�ण आचार या

दोन्ह�च समावेश असतो. पुरातन धमर्रचनेप्रम ह� दोन्ह सारखींच अनुल्लंघ मानलेल� असतात.

आ�ण मनुस्ृ
म ती सां�गतलेले हे धमर्शास �त्रकालाबा� �न अप�रवतर्नी आहे असे समजले जाते.
त्यातह मनुस्ृ
म तीच प्र�त� आहे क�, वेदाबाहे र ती काह�ह� सांगत नाह�. ती स्पष्टप म्हणत,
यः किश्चत्कस्य�च मनुना प�रक��तर्तः

स सव� �प �हतो वेदो सवर्�ानमय �ह सः ।। -अ.२:७
या वेदबाह्या स्ृ
म तय याश् काश् कुदृष्टय

सवार्स् �नष्फला प्रे तमो�नष्ठ �ह ताः स्ृ
म ताः। -

अ.२: ९५

वेद अपौरुषे आहे त �न जे वेदात सां�गतले तेच मनुस्ृ
म ती; अथार्त ते धमर्शास्त अपौरुषे

आ�ांसारख� च �त्रकालाबा� �न अनुल्लंघ आहे अशी पुरातन �वचारसरणी, ह� ‘श्रु�तस्मृ�तपुराण’
प्रवृि थेट मनुस्ृ
म तीच् कालापासूनच चालत आलेल� आहे . मनुस्ृ
म तीच म्हणण हे क�, तीत जे

धमर्शास सां�गतले ते अनुल्लंघ का, ग्रा का, तर ते श्रुती धरू आहे म्हणू! - उपयुक् आहे क�
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नाह�, कोणच्य प�रिस्थती ते उपयुक्, एखाद्य प�रिस्थती ते अनुपयुक्त नव्ह तर चक्

हा�नकारक ठरले तर पालटावे वा गाळावे क� नाह�, हे सारे प्र दयु ्य नव्ह अपमानदशर्! तशी चचार,
मीमांसा, ह�ह� संशयाथर, तर� सवर्स् �न�षध्! श्रुत आहे म्हणून जे अनुल्लंघ, �त्रकालाबा� तेच

स्ृ
म ती म्हणू तीह� अनुल्लंघ, अमीमांस्. हा स्वत मनुस्ृ
म तीचा स्पष दं डक आहे . आम्ह वर

�दलेल्य वचनांसह ह� खाल�ल वचने वाचावी.

श ्रृ�तस वेदो �व�ेयो धमर्शास् तु वै स्ृ�
म त।

ते सवार्थ�ष्वमीमांस ताभ्या धम� �ह �नब�भौ ।। १०
योऽवमन्ये ते मल
ू े हे तश
ु ास्त्राश द्�वजः

स साध�ु भबर्�हष्का नािस्तक वेद�नन्दक ।।११ -अ. १

आपल्य प्राच परं परे प्रमा तर� जी आद् स्ृ�
म मानल� जाते आ�ण जी प्राच तर� आहे च आहे ,

त्य स्ृ
म तीतह ह� ‘ श्रु�तस्मृ�तपुराण ’ प्रवृि तशी स्पष्टप अ�भमानपरु स्स अंगीका�रल� असता
प्. आळतेकरांसारखे काह� �वद्वा ती मस
ु लमानी कालापासन
ू काय ती अंगीकारल� गेल� असे ‘केसर�’
सारख्य पत्रात म्हणता तर� कसे हे कळत नाह�. ती प्रवृि चांगल� क� वाईट, ती ठे वन
ू ह� सध
ु ारणा

झाल्य क� नाह�, �तचे प�रणाम �हतावह झाले क� अ�हतावह हे प्र अगद� स्वतं आहे त. ह� प्रवृ

आपल्य एकंदर धमर्शास्त् आधारस्तं होती क� नाह� हा प्र आहे ; आ�ण आम्ह सुधारक मंडळी त्य
त्य प्रवृत्ती अिस्तत्वा सा� दे तो, त्याहू शतपट अ�धक प्रबळते आमच्य ल�ाव�ध सनातन
शास्त मंडळींचीह� सा� या प्रकर आमच्या बाजूला पडणार� आहे . कारण श्रुत जे आहे ते स्ृ
म ती

आहे म्हणून ते अनुल्लंघ धमर्शास होय. तेच स्ृ
म ती �न तेच पुराणात आहे . त्या सुधारणा होणेच

शक् नाह�; कारण ते मुळी ‘असुधारणीय’ ‘अप�रवतर्नी’ आहे ! ह� प्र�त� जो नाकार�ल तो मुळी
सनातनीच होऊ शकत नाह�!

धमर्शास म्हटल म्हणज ते वर �दलेल्य हया ‘श्रु�तस्मृ�तपुराण’ भावनेनेच वाचावयाचे अशी ह�

समजूत अजूनह� बहुसंमत असल्यान आम्ह ह्य लेखात स्त्रीवगार् मनुस्ृ
म तीच कायकाय दं डक
आहे त, त्य प्रकर ती काय म्हणत, ते स्पष करण्यासाठ तीतील वचने जी दे णार आहोत ती
त्याप्रमा आजह� स्त्री�व �वचारांचे �न आचारांचे, अ�धकारांचे �न कतर्व्यां �नयमन झाले पा�हजे
अशा बुध्द�ने दे त आहो क� काय असे पुष्कळां वाटण्याच संभव आहे . उलटप�ी ते दोन अडीच हजार

वषार्पूव�च त्य काळात बरे वाटलेल,े अत्यं उत्कृष वाटलेले आचार वा �वचार म�हलावगार्च आजह�

तसेच्य तसे �नयमन करण्याच् काय� �कती अप्रयो, असमथर �न अपायकारक आहे त हे च
दाख�वण्यासाठ आम्ह ती वचने इथे दे त आहो असेह� पुष्कळां वाटू शकेल. पण या लेखात आमचा तसे
काह�ह� �सध् करण्याच हे तू नाह�. मनुस्ृ
म तीच् काळी म�हला वगार्�वषय काय कल्पन, भावना �न

दं डक असत ह� नुसती वस्तुिस्थ काय ती दाख�वण्यासाठ हा लेख �ल�हला आहे . मनुस्ृ
म तीती ती वचने

अनुल्लंघ दं डक म्हणू आजह� तसेच वागणे अवश् आहे , श्रेयस आहे , म्हणू आम्ह दे त नाह�.

मनुस्ृ
म ती धमर्शास म्हणू न मानता तो एक त्य काळचे आमचे समाज�चत दाख�वणारा सामािजक
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इ�तहासगर
् आहे -

याच नात्यान काय तो या लेखात आम्ह त्याच उपयोग करणार आहोत.

मनुस्ृ
म तीती म�हला कशी होती? तर अशी, इतकेच हा लेख सांगतो. ती तशी होती हे चांगले का वाईट, ती
आजह� तशीच असावी क� काय, इत्या� प्रश्ना उहापोह त्याच् क�ेत मुळीच पडत नाह�. दस
ु रे असे क�,

अनुल्लंघ धमर्शास असे आम्ह मनुस्ृ
म ती जे मानीत नाह� ते त्य थोर ग्रंथा�वषयी मान्यत लोकात
कमी व्हाव म्हणू नव्ह, तर ती उलट केव्हाह वास्त�व आहे त्याहू कमी होऊ नये म्हणून होय.

आपल्य वेदस्ृ�तप्रभ
महान गर
् ंथा योग्यत इतक� मोठ� आहे क�, �तला �टक�वण्यासाठ ते ग्र
म

अपौरुषे वा �त्रकालाबा� वा सवर् आहे त अशा काह�च्य बाह�च अथर्वादाच वा व्यथर्वादा स्तो
रचणे , �हमालय पवर् डगमगू नये म्हणू त्याच् पायथ्याल बांबच
ू े टे कू उभारण्याइतके अनावश्य,

अ�नष् �न हास्यास्प व्हाव! इतकेच नव्ह तर त्यां, ते आहे त तसेच, पौरूषे प�रिस्थ�तसा�े, त्य

काळच्य भावभावना, �नयम�नब�ध, आचार�वचार प्रदशर्�वण आमचे प्राच धमर्ग् या दृष्ट�न

संबोधण्यान त्यांच्या�वषयी पज
ू ्यत �चरकाल �टकू शकते, जगन्मान राहू शकते. त्यां आपण मख
ू र
अट्टाहासा - �त्रकालाबा� मानले नाह� तरच त्यांच मान्यत �त्रका अबा�धत राह�ल!
ज्य वेळी कोणी राजांचे खरोखरच महाराज होते त्य वेळी त्यांन महाराज ह� शोभत असलेल� पदवी,

ते स्वतः दस
ं े मांड�लक झाले असताह� यथाथर्पण जशी आचरू दाख�वता येत नाह�, आज
ु र्याच

मांड�लक असताह� जुन्य महाराजपणास गाजवू जाता जशी त्य पदवीची उलट �वटं बनाच होते, आ�ण

मांड�लक झालेल्य प�रिस्थती महाराज म्हणवू घेण्या तो मनुष् महाराज न होता तो महाराज शब्

मात मांड�लक या शब्दाच पयार् होऊन बसतो, तशीच के�वलवाणी िस्थ� प्राच प�रिस्थती
अनुल्लंघ धमर्शास्त पावलेल्य, त्य काळी सवर् वाटलेल्य या पूज् गर
् ंथ आजच्य काळीह�

अनुल्लंघ धमर्शास, �त्रकालाबा� �नब�धगर
् , ‘सवर्�ानमय �ह सः’ अशा स्तोमान जगात �मर�वले

असता या गर
् ंथाची झाल्यावाचू राहत नाह�. वेद काय, मनुस्ृ�
म काय, कुराण-बायबल अवेस्त तौ�लद

हे ग्र पौरुषे मानले असता त्यांच् कत्यार्�वष, त्य प�रिस्थती त्यांन केवढ� प्रग केल� ते पाहून,
�कतीतर� जन�हत साधले ते ध्यान येऊन, आश्चयार् मन थक् होते; योग् तो आदर वाटल्यावाचू
राहत नाह�; आ�ण त्यांच्य अपुरेपणा �दसतो तो अगद� �म्य नव्ह, तर अगद� मनुष्यसुल �न
साहिजक वाटू लागतो. त्यामुळ त्यांच योग्यत मुळीच कमी वाटत नाह�. पण या वेदअवेस्तां, कुराणपुराणांस, तौ�लद-बायबलास ईश्वर आदे श म्हटल, अ�र �न अ�र �त्रकालाबा� सत्, अनुल्लंघ,

ईश्वर आ�ा म्हटल क� त्यायोग त्य ग्रंथां ते ईश्वर� पूण्त
र येण्याच ठायी उलट ईश्वरास एखाद्य
मनुष्यासारख स्खलनशी दब
र
�चकट�वले जाते; तो गर
् ंथकत मनुष् ईश्वरप्रे होण्याच् ठायी
ु ्लत

ईश्वर मनुष् होऊन बसतो! आ�ण ते गर
् ंथ उपहासास्प बनतात, हा�नकारक होतात!! हे कसे होते ते

ध्यान्य येण्यासाठ या ‘मनुस्ृ
म तीती म�हला’ नांवाच्य प्रस् लेखमालेलाच अगद� तंतोतंत लागू
पडेल असे या मनुस्ृ
म तीतील एका लेखाचे उदाहरण घेऊ.
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िस्त्रया नावे कशी असावीत

आ�ण कशी नसावीत?

कोणत्य कन्यकेश �ववाह करणे उत्त प� यासंबंधी �ववेचन करताना अध्या तीनमध्य ९, १० या

श्लोकां िस्त्रया कोणची नावे उ�चत तेह� मनुभगवानांनी सहजगत्य उल्ले�खल आहे .
न�र्वृ�नद�नाम् नान्त्यपवर्तना�म क ।

न प�य�हप्रेष्यनाम् च भीषणना�मकाम ्।। (उदवहे त्) ९
अव्यंगांग सौम्यनाम् हंसवारणगा�मनीम ् ।

तनुलोमकेशदशनां मद
ृ ्वङगीमुद्वहेित्स् ।। १०

-अ. ३

न�त्, व ृ�, नद्य, पवर्, सपर, सेवक आ�ण भीषणता यांचे वाचक असे नावे असलेल� कन्यक

�ववाहास अयोग् होय. िजचे नावे सौम् आहे �तच्याश �ववाह करणे युक्, हा या श्लोकांच भावाथर आहे .

एक साधे उपदे शवाचन म्हणू वाचले तर या सूचनेचा काह� �वषाद वाटत नाह�. िस्त्रया नावे भीषण
नसावी तर त्यांच �व�शष् गुण जे वत्सलत, कोमलता, मादर ् ते सहज व्यक्त�वत अशीच ‘सौम्’ नावे

कन्यकांच असावी ह� सूचना �कती गोड आहे ! मनूसारख्य तत्व राजष�ने धमर्शास्त्रासा गंभीर
गर
् ंथ रचतानाह� कोमल आ�ण सद
ुं र भावांची सुद् अशी �वचारपूस करावी आ�ण लोकांस इतक्य
बार�कसार�क प्रकरणी सौम् सूचना दे ण्या �वसर नये याचे �कती कौतुक वाटते! आजह� आपण

भगवान मनची
ूं ह� सुंदरतेची आवड पुरवून आपल्य कन्यकांच सौम् नावे ठे वल� असता ते �कती शोभून
जाईल, असेह� वाटल्यावाचू राहत नाह�. बरे , त्य श्लोकां अशी नद�, पवर्, भीषणता प्रभृ�तवा नावे

असलेल्य कन्यकांश �ववाहच करणे अयुक् हे जे कडक चरण आहे त्याचेह, हे श्लो ऐ�तहा�सक
दृष्ट�न वाचले असता फारसे वावडे वाटत नाह�. कारण मनुस्ृ
म तीच् त्य काळी पाप लागेल, नरकात

पडाल, इत्या� वाक्य �नषेधाचे ठरलेले पयार् होते. आजह� आई मुलास जशी �दवसातून दहादा ‘मेल्य’

म्हणू चट्क म्हणू जाते, पण त्य शब्दांच अथर तसा शब्दश घेण्याच �तच्य वा आपल्य स्वप्नांत

येत नाह�; तसे ती त्य वेळी बोलण्याच एक चाल-ढब होती, असे समजून आपण ते आज उपे�णीय

समजले क� झाले असा न सांगता सरळ अथर लागन
ू ते श्लो कौतका
ु स्प वाटतात. एका प्राच पज
ू ्
गर
् ंथकारा सहजगत्य �दलेल� �न त्य काळच्य लोकांस �वशेष लागू पडणार� एक गोड सचना
अशा
ू
ऐ�तहा�सक दृष्ट� ते श्लो वाचले तर!

पण जर का मनस
ु ्ृ
ु ्लंघ, म्हणजे ‘सनातन’ धमर
म तीती शब् �न शब् �त्रकालाबा�, अनल

म्हणू हे दोन साधे श्लो आचरावयाचे असतील तर घरोघर� केवढा अनथर कोसळे ल! आ�ण तोह�

सध
ु ारकांच्य घरोघर नव्ह, तर सनातन बंधंच
ू ्या! कारण या प्रकर मनस
ु ्ृ
ु ारकच
म तीच दं डक सध

अ�धक पाळतात, त्यांच्य बहुधा कन्यकांच नावे वत्सल, शा�लनी, मंजुला अशी ‘सौम् असतात. पण
मनुस्ृ
् ‘सनातन’ मंडळींतच मनूच्य या श्लोकां पायाखाल�
म ती शब्दश �त्रकालाबा� मानणारया
तुडवून, नव्ह मनना
ूं आवडतात तीच नावे ठे वणे छछोरपणा समजून आ�ण मनूने ठे वू नयेत म्हणू जी

www.savarkarsmarak.com

नावे सां�गतल� तीच धमार्नुकू समजून बहुधा ठे वण्या येतात. मनू म्हणता, नद्यांच नावे कन्यकांन
ठे वणे िजतके पाप आहे क�, यायोगे ती कन्यक वरण्यालादेखी �न�षध् होते. पण आमच्य
सनातनबंधूंच्य घरघर गंगा, गोदावर�, �संध,ु कृ ष्ण, कावेर�, नमर्द, यमुना, दथ
ु डी भरभरू वहात आहे त!

न�त्रना मनु अशीच गह्य मानतात. पण आमच्य घरादारांत ‘रो�हणी’ �दवसाढवळया दे खील सारख्य

चकाकत आहे त! त्यांतह ज्यांन ‘रा�त’ हे नावेच यथाथर भासावे अशा काळया कुळकुळीत कन्यकांनाह
‘तारे ’ म्हणू हाक मारू कळत न कळत त्य �बचारया
ं �नष्कार उपहास होत आहे आ�ण गोर्यापान
् चा

मुल�ंना ‘कृ ष्ण’ म्हणू संबोधण्या येत आहे ! मनूसारख्यांच् वेदाभ्यासकठो श्रुतीला ललनांची

ल�लत नावे येता जाता ऐकावीशी वाटतात, पण त्यांच् शब्दानशब्द अनल
् या कट्
ु ्लंघ मानणारया

सनातन्यांच् घर� पाय ठे वण्याच अवकाश क� ‘अक्क, दगडे, ध�डे, �भके, �भमे!’ अशी एकच हाकाहाक
चालू झाल�च म्हणू समजावे!

व ृ�ाची
ं नावे कन्यकांन ठे वू नयेत म्हणू मनभ
ु गवान �ल�हतात तर�ह� त्या फारसे स्वारस

नसल्यान सध
र करण्या मोकळा आहे . जे �धप्पा वा नीरस वा ला�लत्यह� व ृ� त्यांच
ु ारक �तकडे दल
ु ्
नावे ललनांना शोभत नाह�त हे खरे . मल
ं े! ए पोफळे ! अशी नावे शोभणार नाह�तच
ु �ला ए �पंपळे ! ए �नवडुग

पण कोमल कन्यकांन चंपा, जाई, जई
ु , मालती, गल
ु ाब, ह� नावे �नदान त्य फुलांची नावे म्हणू तर�,

शोभूनच जातात. तसेच नद्यांच कोमल वणा�ची असतील तर यमुना, �संधु, गंगा, गोदा ह� नावे मनूने
त्याज ठर�वल� म्हणून आम्ह�ह त्याज मानण्याच काह�ह� कारण नाह�. तारा, रो�हणी, चंद ,ु इंद ु ह�

नावेह� तशा गोरया
् , चुणचुणीत �न सुरेख मुल�ंना ठे वणे हे आल्हाददायक भासते. अथार्त मनु भगवानांची

व्यिक्त एक साधी आवड या दृष्ट� या दोन श्लोकां उगीच ओझरते वाचून पहाणार्य सुधारकांसच
काय ती ह� �नवड करणे शक् आहे .

परं तु मनु शब्दश आजह� मानीत नाह�त म्हणू सुधारकांना पाखण् म्हणणार् सनातनी बंधूंना

मात ह� �नवड करणे शक् नाह�. त्यांन आजच्य आज मनुस्ृ
म तीच् हया स्पष �नवडक आ�ेचे पालन

करण्यासाठ गंगा, गोदा, कृ ष्ण, भागीरथी, रो�हणी, चंपा, दगडी, ध�डी, �भक� प्रभृ सार� नावे पालटून या
सार्यांच बारशी पुन्ह केल� पा�हजेत. या श्लोकांन अ�रशः �त्रकालाबा� मानताच याच्याहपे� जो

मोठा अनथर ओढवणारा आहे तो हा क�, मनुस्ृ
म तीप्रम ज्य मुल�ंची अशी �न�षद नावे एकदा ठे वल� गेल�
त्य जन्मभ लग्नाल �न�षद ठरतात!! बारशास झालेल� चूक त्यांच् बाराव्यापय� पुरू उरणार� आहे !

नद�, व ृ�, न�त, भी�त प्रभृ�तवा नावे असणर्य कन्ये ‘नोद्वहेत!’ वर नये! �य, व्यं, खूळ प्रभृ
अवरणीय कन्यादोषांत मुल�चे असे �न�षद नावे पडलेले असणे हाह� दोष मनुस्ृ
म तीन असा एका पंगतींत
बसवून त्यांन एकच समान दं ड सां�गतला आहे - नोद्वहे! म्हणज सार्य उपवर गंगा, गोदा, भागीरथींचे
प्री�तजी आजचे आज आटून जाणार! सार्य उपवर ज्यो� मावळणार! चंपावतीची आशा जळून खाक
होणार! आमच्य �भमीलाच काय ध�डीला सुद् पाझर फुटून त्य धायधाय रडू लागणार! अशी नावे

�वशेषतः महाराष्ट् घरोघर� असल्यामुळ आजच्य उपवर कन्यकांच ह� �पढ�च �पढ�, बोहल्याव चढता

चढता अकस्मा खाल� ओढल� जाऊन, आजन् अधवतेच्य खाईत ढकलल� जाणार! जर मनुभगवंतांचा
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प्रत् श्लो अनुल्लंघ धमार्�ा मानणे असेल तर! इतकेच नव्ह तर अशी नावे असणार्य आमच्य
सहस्त्रा माता-भ�गनींची झालेल� लग्नेह अधम्य ठरणार!!

आ�ण हा सवर अनथर का? त्य �बचार्य अनागस कुमार�ंनी, कन्यकांन वा �ववा�हतांनी स्वत काह�

घनघोर अपराध केला म्हणू? नव्ह! त्यांच् बारशास त्यांच् आईबापांनी त्यांच नावे �भमी वा ध�डी,

कृ ष्ण वा कावेर� ठे वल� म्हणू! म्हणू त्यांन कोणीह� वर नये. त्यांच रं ग काळा क� गोरा, रू चांगले वा
वाईट असणे हे जसे त्यांच् हातचे नव्हत, तसेच, आपले नावे काय असावे हे ह� बारशाचे �दवशी त्यांच्

हातचे नव्हत, पण त्यांच् आईबापांच्य चुक�साठ� आजन् अ�ववा�हत राहण्याच �श�ा �मळणार त्य
अनपराधी कन्यकांन! - नोद्वहेत!!

आ�ण अशी नावे ठे वण्या आईबापांची तर� एवढ� कोणती मोठ� गळा घोटणार� चक
ू झाल�? नावे ते

काय आ�ण �श�ा कोणची? �भमी नावे असले तर त्याच भामा करु टाका! ह� साधी सचना
करायची का
ू
�यी, व्यंग, चोरट�, हत्यार कन्यक वर नये म्हणू सांगणार्य महादोषातच, एखाद� चंपी, रो�हणी, गंगा-

यमना
ु प्रभृ नस
ु ते नावे असणे हाह� तसाच महादोष समजन
ू ते नावे बदला असा अगद� सोपा उपाय न
सांगता, त्य कन्यकेस ‘नोद्वहेत’ म्हणू एकदम धमार्� सेाडायची? मनस
ु ्ृ
म ती ह� काय

�ववाहव्यवस् क� वैधव्यव्यवस?

सनातनी भाष् आमच्य श्रु�तस्मृत
हास्यास् करु सोडते ते असे!

कन्यकांच नावे कशी असावी ह� साधी सूचना सहजगत्य सांगणारे हे श्लो ऐ�तहा�सक दृष्ट�

वाचले असता त्य प्राच गर
् ंथकाराच ल�लतरुची�वषय आपणांला कौतुक वाटते, तेच मनुस्ृ
म तीती
शब् �त्रकालाबा�, अनुल्लंघ, धमर्शास होय म्हणू सनातनी दृष्ट� वाचू जाता �कती हे कट �न

भाकड ठरतात हे वर�ल उलगडयावरू काह�तर� स्पष होईल असे आम्हां वाटते. जी ह्य श्लोकांच
दग
र तीच मनुस्ृ
ु ्�
म तीती शेकडो श्लोकांच हा सनातनी दृष्ट�क करू सोडतो. त्य प्राच �न पूज्

गर
् ंथा नसते स्तो माज�वण्याच मूख्पण
र
, त्य गर
् ंथा पदर�ह� नसता मूख्पण
र
बांधून त्या अगद�

हास्यास्प नव्ह तर आजच्य प्रगतीस उपद् करु ठे वतो! यास्त त्य गर
् ंथां ह� हे टाळणी होऊ नये

म्हणून, त्याच खर� योग्यताह उणी होऊ नये म्हणून आ�ण त्य प्राच �न पूज् धमर्शास्त्र�वष
आपणांस जी यथायोग् पूज्यत वाटावयास हवी तीह� �नष्कार उणावल� जाऊ नये म्हणून आम्ह त्य

मनुस्ृ
म तीती तत्काल� म�हला वगार्च प�रिस्थत दाख�वणार� वचने ह्य लेखमालेत ‘आजह�

अनुल्लंघ असणारे धमर्शास’ म्हणू दे त नसून मनुस्ृ
म तीच काह� स्त्री�व दं डक, �नब�ध, भाव आ�ण

भावना अशा असत एवढ� नुसती मा�हती दे ण्याच् बुद्धीन काय ती दे त आहोत. परं तु ती सवर केवळ
ऐ�तहा�सक दृष्ट�न काय ती वाचल� जावी हा आमचा अनुरोध (�शफारस) असला तर� ज्य कोणास ती

धा�मर् वा भा�वक �नष्ठेन वाचावयाची असतील त्यांनाह अडचण पडू नये म्हणू आम्ह ते मूळ श्लोक
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अनुक्र दे ऊन त्यापुढ त्यांच सरळ भावाथर दे ऊ. िजथे कुठे त्या�वषय आम्हां �वशेष उल्ले करावासा

वाटे ल �तथे तो आमचा म्हणू �नराळा दे ऊ. स्ृ
म तीती श्लोकांत �तच्य शब्दाच वा अथार्च ओढाताण
करू तो दडपू पाहणार नाह�.

या लेखमालेच्य हे तूचा �वपयार् होऊ नये म्हणू आ�ण यांतील सवर श्लो कोणत्य कसोट�ने

पारखले जावे ते प्रत्य वेगळे सांगत बसण्यापे� कोणत्यातर दोन तीन श्लोकां ती कसोट� लावून
बाक�च्यांनाह ती तशीच लावावी असा सवर्सामान अनुरोध (�शफारस) करण्याने काम भागावे म्हणू

हा प्रास्ता लेखांक �ल�हल्यानंत आता पुढ�ल लेखात स्त्रीवगार्�वष मनुस्ृ
म तीती ते अत्यं
उद्बोध �न आकषर् श्लो अनक
ु ्रमा �दले जातील.
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(२)

प�हल्य लेखांकात ह्य लेखमालेच्य भू�मके�वषयी जे �ववेचन केले त्याच् अनुसध
ं ानापुरता इतका

सारांश सांगणे आवश्य आहे क�, आम्ह यापुढे मनुस्ृ
म तीती जे श्लो दे णार आहोत ते �त्रकालाबा�
�कं वा अनुल्लंघ �नयम म्हणू नसून मनुस्ृ
म तीच् काळी आपल्य म�हलावगार्च िस्थ� कशी होती

ह्याच एक ऐ�तहा�सक वतृ ् म्हणून होत. त्य काळी आपल्य समाजात जे �नयम �न �नब�ध (कायदे )
उ�चत वाटले, �हतकारक वाटले, पण केवळ एवढयासाठ� ते आजह� उ�चत वा �हतकारक असलेच पा�हजेत

असे म्हटल्या त्यांती अनेक �नयम �न �नब�ध �नष्कार हास्यास्पदत तर� पात होतात �कं वा
समाजहानीस तर� कारण होतात, जसेच्य तसे स्वीकारल तर. आ�ण आजच्य प�रिस्थती �हतकारक

व्हाव असा त्यांच्यात अथर काढण्याच नसती सक्त केल� तर त्य श्लोकांच कुतरओढ होऊन एकेका
श्लोकाच अथर अकरा भाष्यका करतात अकरा प्रकार! �मळून पन
ु ्ह एकवाक्यत होत नाह� ती नाह�च.

यास्त हे श्लो केवळ ऐ�तहा�सक दृष्ट�न वाचावे. आजच्य प�रिस्थतीतह त्यां �कती तर� �हतकारक

सापडेल. ते �हतकारक म्हणू अनस
ु रावे. अनल
ु ्लंघ शास् म्हणू नव्हे आ�ण जे आज हा�नकारक �न

हास्यास् वाटे ल ते आज अनस
ु र नये - पण तेवढयासाठ� ह� स्ृ
म तीच स्ृ�
म हा�नकारक वा हास्यास्
असल� पा�हजे अशी भलतीच समज करु न घेता, उलट त्य काळच्य ज्य इतर संस्कृतींच धमर्ग् आज
उपलब् आहे त त्य बा�बलोन, इिजप्, ज्य, ग्र, रोमन प्रभृ, प्राच थोर थोर धमर्ग्रंथ �न
�नब�धगर
् ंथां तुलना करता आमची ह� प्राचीन स्ृ�
म अग्रपूजेच मानास सवर्थै पात आहे ; आमच्य

�हंदरु ाष्ट्रा त्य काळच्य जगास आश्चयार् थक् आ�ण पराक्रमा कं�पत करणार्य उत्तुं, प्र

राजप्रासादाच पायाचा तो पूजनीय अवशेष आहे , अशाच सादर ममत्वान त्य प्राच स्ृ
म तीच स्ृ�
म
आम्ह सन्मा�नल पा�हजे. ह� झाल� हे श्लो वाचण्याच आमची ऐ�तहा�सक दृष्.

परं तु जर कोणास ते श्लो अनुल्लंघ, �त्रकालाबा� धमर्शास म्हणूनह अभ्या�सण असेल तर

त्यासह त्यांच तसा अभ्या करता यावा यास्त आम्ह मूळचे श्लो �न त्यांच भावाथर कोणतीह�

मल्ल�नाथ मध्ये न घुसडता दे णार आहो. आम्हां जर काह� �वशेष सुचवावयाचेच तर ते श्लोकाखाल
कंसामध्य वेगळे �लहून सुचव.ू
िजला म्हणता मनुस्ृ�
म ती आहे भृगुस्ृ�
म

आज मनुस्ृ�
म म्हणू जो ग्र आपणांशी आहे तो मनुभगवानांनी रचलेला नसून त्यांन पूव� जे

शास् सां�गतले त्यांती भृगुऋषींना जे स्वतः आठवले ते त्यांन स्वतःच् शब्दां त्य गर
् ंथ ग्रं�थ
असे प्रथमाध्याय स्पष्टप सां�गतले आहे .
यथेदमुक्तवा�छास् पुरा पषृ ्ट मनुम्
र य।

तथेदं यूयमप्यद मत्सकाशािन्नबो ।। ११९ -अध्या १

प्रत् अध्यायाच शेवटचे वाक्यह असेच आहे क�, ‘अ�त मानवे धमर्शास् भृगुप्रोक्ता सं�हतायां

(अमुक) अध्या:!
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अथार्त प्रस्तुत मनुस्ृ
म तीच उत्तरदा�यत प्रथम आ�ण प्रत्य� भृगुऋषींचे आहे .

मनुभगवानांच्य उपदे शांचे भृगऋषींनी काढलेले हे एक संस्कर आहे . भृगुसं �हता हे च नावे ह्य गर
् ंथ
यथाथर्पण शोभते.

मनुस्ृ
म तीच काल

प्राच ग्र म्हटल- मग आपल्याकडी असो वा इतरांचा असो - त्याच् कालाचा वाद दत् म्हणू

पुढे उभा राहतोच. आपल्य ह्य लेखाचा त्य वादाशी फारसा संबंध नसल्यान इतके सां�गतले म्हणज पुरे
आहे क�, आज जी प् प्र�स आहे तीतील काह� भाग अत्यं प्राच काळातील त्रैव�ण आयर्राष्ट्र

समाजिस्थतीच �नदशर् आहे आ�ण एकंदर पस
ु ्तकह काह� झाले तर� - प्र�� अपवाद वगळून - इसवी

सनाच्य पव
ू �ची म्हणज दोन सहस् वषार्पूव�च् जवळपासची समाजिस्थ� व�णर्णार आहे . या एवढया
मोठया गर
् ंथ रामायण, भारत, वा गीता यांचा उल्ले सापडणे दघ
र होते. पण महाभारता�द ग्र ंथात
ु ्
कोण्य प्राच मनस
ु ्ृ
म तीच उल्ले तर� वारं वार सापडतो, जसे‘तेषां धमार् यथापव
ू र मनःु स्वायंभुव ब्रवी ।।
(आ�दपवर अ.९६)

ह्य ठळक वस्तुिस्थतीवरु हा ग्र, आज आहे असा दे खील �कती प्राच आहे हे �दसन
ू येत.े

आता मनूतील म�हला�वषयक श्लो अनुक्र दे ऊ.
मुल�ंची नावे

स्त्री सुखोद्यमक्र �वस्पष्टा मनोहरम ् ।

मंगल्य �दघर्वणार्न्तशीवार्दा�भधा । ३३ -अ. २

सुखाने उच्चारत येण्यासारख, अथर्सूच, मांगल्यम, गोड आशीवार्दात् असे असून जे अंत्यवण

द�घर आहे असे नावे मुल�स ठे वावे. (जसे यशोदा, �वदल
ु ा, सीता, रमा)
िस्त्रया संस्का

अमं�त्र तु काय�यं स्त्रीणामावदशे ।

संस्काराथ शर�रस् यथाकालं यथाक्रम ।। ६६

वैवा�हको �व�धः स्त्री संस्कार वै�दकः स्ृ
म तः

प�तसेवा गुरौ वासो गह
ृ थ�िग्नप�र�क् ।। ६७ -अ. २

िस्त्रया जातकमार्� संस्का योग् वेळी यथाक् करावे, पण ते मंत्रर� असावे. �ववाह हा �तचा

वै�दक संस्का, प�तसेवा हा गुरुगृहवा, गह
ृ कृ त्य ह�च होमा�दक अिग्नसेव होय.
िस्त्रया अ�भवादन

परपत्न तु या स्त स्यादसंबन् च यो�नतः ।

तां ब्रूय भवतीत्येव सुभगे भ�गनी�त च ।। १२९
मातृष्वस मातुलानी श्वश्रू �पतृष्वस ।

संप ूज्य गुरूपत्नीवत्समा गुरूभायर् ।। १३१ -अ.२
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परस्त् अ�भवा�दताना आप् नसल्या भवती, सुभगे, भ�गनी, असे संबोधावे. मावशी, मामी, सास,ू

आत्य या गुरूपत्नीप्रम पूज् मानाव्य.
गुरूपत्नी वतर्णू

गुरूवत्प्र�तपू स्यु सवणार गुरूयो�षत ।

असवणार्स् संप ूज्या प्रत्युत्थाना�भवा ।। २१०

-अ.२

गुरूच् सवणर िस्त्रय गुरूप्रमा मानावे, गुरूच् असवणर पत्नी उत्था �न अ�भवादन एवढा

सन्मा द्याव.

( या श्लोकावर पव
ू � ब्राह गर
ु ूंनाह काह� ब्राह पत्न असन
ू ह� काह� ��त्, वैश् आ�ण शद
ू

जातीच्य पत्नीह असू शकत हे स्पष होते. ब्राह गर
ु ूच् या ब्राह्मण पत्न् धमार्�वरु

अ�ववा�हत संबंधाच्य केवळ प्री�तपा म्हणू उल्ले�खलेल् नसन
ू त्य धमार्नुकू �ववाहाच्य

धमर्पत्न् असत. त्यांच संत�तह� �ववा�हत संततीप्रमाण गह
ृ ात एकत वाढे . ब्राह्मणा ब्राह्मण
भाया�पासन
ू झालेले संतान एका काल� ब्राह् समजले जाई आ�ण त्याचप्रम यथाक्र ��त्-

वैश्यांचीह व्यवस् होती, हे पढ
ु े अनल
ु ोम�ववाह�वषयक श्लोकां स्पष होईलच )
अभ्यञ्ज स्नापन च गात्रोत्सादन च ।

गुरूपत्न न कायार्� केशानां च प्रसाधनम्२११

गुरूपत् तु युव�तनार्�भवाद्य पादयोः ।

पूण्�वंश�तवष�
र
गुणदोषौ �वजानता ।। २१२ -अ. २

(परं तु) गुरूपत्नी न्हा घालणे, तेल म�दर ्ण, हातपाय रगडणे, वेणीफेणी करणे अशी सेवा कर नये.

गुरूपत् युवती असेल तर तरू �शष्यान �तच्य पायाला स्पशूर नमस्का नये. ( परं तु पुढे २१७ व्य
श्लोका ती प्रवासाह आल� असता पादस्पशर्पूव वंदावे असा पुन्ह साधारण �व�ध सां�गतला आहे .) या
मयार्देच कारण असे क�,

स्वभा एष नार�णां नराणा�सह दष
ू णम ।

अतोथार्न प्रमाद्य प्रमदा �वपिश्चत ।। २१३
अ�वद्वांसमल लोके �वद्वांसम� वा पुनः ।

प्रम ह्युत्प नेतुं कामक्रोधवशानु ।। २१४

मात् स्वस् द�ु हत् वा ना�व�वक्तासन भवेत् ।

बलवा�न�दंरयाग्रा �वद्वांसम�पकषर् ।। २१५

-अ. २

(कारण क�) नार�ंचा स्वभाव पुरुषांन दोषप्र करण्याच असल्यान बुध्द�वा पुरुषान प्रमदांच

मोहात न फसण्याच फार काळजी घेतल� पा�हजे. तरुण ह्य अ�वद्वानाला काय, पण �वद्वानाल
दे खील कामक्रोधांच अनुषंगे उत्पथाकड सहज नेऊ शकतात. ( इतरांची तर गोष्ट नको, पण ) आई,
भ�गनी वा स्वतःच मुलगी असल� तर� �तच्याश एकान्ता असू नये; कारण इं�द्रयां प्र आवेग
�वद्वानाल दे खील खेचून नेतो.
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मातेची योग्यत

यं माता�पतरौ क्लेश सहे ते संभवे नृणाम ् ।

न तस् �नष्कृ�त शक्य कतु� वषर्शतैर� ।। २२७
त एव �ह त्र लोकास् एव त् आश्रम ।

त एव �ह त्र वेदास् एवोक्तास्त ग्नयः। २३०
यावत्त्रय जीवेयुस्तावन्नान समाचरे त् ।

तेष्वे �नत्य शश
ु ्रूष कुयार्ित्प्रय रतः ।। २३५
�त्रष्वेतेिष्व�तक �ह पर
ु ुषस समाप्यत ।

एष धमर् परः सा�ादप
ु धम� न् उच्यत ।। २३७

- अ. २

आपल्या जन् दे ताना जे कष् माता�पतरांना होतात त्यांच शतवषार्तह फेड होणार नाह�. गर
ु ,

माता, �पता हे तीन वेद, आश्, अिग्, होत. त्यांच् जन्मभ त्यांची शश
ु ्रू अनन्यभाव करावी. तीच
अ�तकतर्व्य. हा धमर सा�ात �न श्रे आहे , बाक� सारे उपधमर.
स्त्रीर दषु ्कुलाद� -

श्रद्दध शभा
ु ं �वद्यामादद�तावराद� ।

अन्त्याद परं धम� स्त्रीर दषु ्कुलाद� ।। २३८

िस्त् रत्नान्य �वद्य धमर् शौचं सुभा�षतम ् ।

�व�वधा�न च �शल्पा� समादे या�न सवर्त ।। २४०

- अ.२

क�नष् जातीपासूनह� �वद्य, चंडालापासूनह� मो�धमर, सुभा�षत, रत्न आ�ण िस्त् दषु ्कुलातह

सापडल्या त्यांच ग्र हवे तेथ ून करावे.
�ववाह �वचार

अस�पण्डा या मातुरसगोत् च या �पतुः ।

सा प्रशस द्�वजातीना दारकमर्� मैथ ुन ।। ५

ह�न�क्र �नष्फुष �नश्छंदेारोमशाशर्स ।

�य्यामयाव्यपस्मा�रिश्व�त्रकुिष् च।। ७

नोद्वहेत क�पलां कन्या ना�धकाङगी च रो�गणीम ्।
नालो�मकां ना�तलोमां न वाचाटां न �पङगलाम ्।।८
न�र्वृ�नद�नाम्न नान्त्यपवर्तना�म का

न प�य�हप्रेष्यनाम न च भीषणना�मकाम ् ।। ९
अव्यङगांग सौम्यनाम् हंसवारणगा�मनीम ्।

तनुलोमकेशदशनां मद
ृ ्वङगीमुद्वहे िस्त् रयम १०

-अ. ३

मातेच्य �न �पत्याच् स�पंडातील �न सगोत्रात कन्य वजू्
र �ववाह करणे द्�वजातींन प्रश

आहे . संस्कारह�, केवळ िस्त्रयां संत�त होणार्य, वेदाध्ययनशून, केसाळ, मूळव्या, �य,
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अिग्नमांद, अपस्मा, कोड या रोगांनी ग्र अशा कुळातल�, �पंगट केसांची, अ�धक अवयवांची, रोगी,

केशशन
ू ्, वा केसाळ, बडबडी, �पवळ्य डोळयांची, त्याचप्रम न�त, व ृ�, नद�, पवर्, सपर, सेवक,
अत्यंजा� अथर सुच�वणारे �कं वा भीषण असणारे िजचे नावे आहे , अशा मुल�शी �ववाह कर नये.
�भन्नवण� �ववाह

(वधूवरांचा एकच वणर असला पा�हजे अशी अट नव्हत.)
सवणार्ग द्�वजातीना प्रशस दारकमर्�ण

कामस्तस् प्रवृत्ताना�म स्यु क्रम वराः।।१२
शद
ू ्र भायार शद
ू ्र सा च स्व च �वशः स्ृ
म ते

ते च स्व चैव रा�श् ताश् स्वाचाग्रजन्म१३
पा�णग्रहणसंस्क सवणार्सूप�दश्यत

असवणार्स्व �ेयो �व�धरुद्वाहकमर्� ४३
शरः ��त्रय ग्राह प्रतो वैश्यकन्यय

वसनस् दशा ग्राह शद
ू ्रयोत्कृष्टवेद ४४

-अ. ३

प्रथम�वव ब्राह, ��त्, वैश्यान सवणर स्त्र करणे प्रश. पुढे इच्छ असल्या इतरवण�य

स्त्रीश खाल�लप्रमा �ववाह करावा. शद
ू ्रा केवळ श�ू द्रणीश �ववाह करावा. वैश्यान वैश् आ�ण शद
ू ्
अशा दोन्ह वणा�च्य स्त्र �ववाहावे. ��त्रया ��त्, वैश्, शद
ू , अशा �तन्ह वणा�च्य िस्त्रया
�ववाहण्या हरकत नाह�. आ�ण ब्राह्मणा तर ब्राह्मणीप्र ��त्, वैश्, शद
ू , या वणा�च्य

िस्त्रया �ववाह करता येतो. सवणर्�ववाह ( म्हणज ब्राह्मण ब्राह्मण इ.) वधूने वराचे पा�णग्र
करावे , असवणर �ववाहात ( म्हणज ब्राह वर �न ��त्, वैश्, वा शद
ू वधू इ.) ��त् वधूने वराच्य
बाणास, वैश् वधूने ��त् वा ब्राह वराच्य हातच्य चाबकाच्य बाजूस आ�ण शद
ू कन्येन ब्राह,
��त्, वैश् वराच्य अंगावर�ल वस्त्रा दशेस धरु �ववाहसंस्का पूण्वाव
र
. ( या स्ृ
म तीती हे

त्रैव�णर्का आपसांत आ�ण शद
ू ्रां असवणर �ववाह धमर्संस्कारपूव करण्या हरकत नाह� म्हणू
सांगणारे श्लो वै�दक काळाच्य आगेमागे आपल्य राष्ट्र कौटुं�बक प�रिस्थ� �च�त्रणा अतएव

पुष्कळ प्राच असले पा�हजेत. ब्राह्मणा घर� ब्राह स्त्री शद
ू पत्नीह एकाच पत्नीच् धम्य

अ�धकाराने नांदे . ब्राह्मण वा ��त्रयवैश्य शद
ू स्त्र ‘संबंध’ ठे वावा इतकाच याचा अथर नसून या

असवणर िस्त् ब्राह्मणा�दकां घर� ‘रखेल्य’ म्हणून नांदत असे नसून त्य धमर्पत् म्हणू वै�दक
धमर्संस्कारां वरलेल्य �ववा�हत भायार म्हणून नांदत. ह� गोष् त्यांच् �ववाहसंस्कारांच पा�णग्र,

शरग्रहणप्र जी शेवटच्य श्लोका फोड करु सां�गतल� आहे तीवरु �न�वर्वादपण �दसून येते.

इतकेच नव्ह तर त्य काळी ब्राह्मण वा ��त्रया वैश्यशू स्त्रीपा झालेल� मुले ह� ब्राह वा ��त्

वणार्त म्हणज �पत्याच् वणार्त मोडत हे पुढे �पतृसावण्य स्थापणार जे श्लो एका प्रकरण येणार
आहे त त्यावर स्पिष्ट जाईलच. ब्राह्मणा एकाच घरात ब्राह, ��त्, वैश्, शद
ू या चारह�

वणार्च् िस्त् भायार या नात्यान एकत् बसत, उठत, जेवीत, वेण्याफण् कर�त �न त्यांच मुले सार�
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ब्राह म्हणून ब्राह्मणा अ�धकार समतेने भोगीत. ब्राह्मण ब्राह िस्त्रयांपा झालेल्य

मुलांसहच शद
ू िस्त्रयांपा झालेल� मुलेह� एकाच बोहोल्याव उपय�नल� जात; त्यांच मज
ुं एकत वेदोक्
मंत्रां होई; एकाच वेदशाळे त ती एकवण�य म्हणू वेद पठत. ब्राह्मण सख्ख नसल� तर� सावत

मावशी, मामी, आई, भ�गनी शद
ू कुटुंबातह� असे. ब्राह्मणा आजोळे शद
ू ्रांच्य घर� असत. तीच िस्थ�
��त् वैश्यांच. अडचण काय ती शद
ू ्रा असे. शद
ू आपल� मुलगी ब्राह्मण दे ऊन त्याच अगद� वेदोक्

सासरा होऊ शके. शद
ू आपल� बह�ण ब्राह्म वा वैश्या दे ऊन त्याच सख्ख मेहुणा होऊ शके. पण
ब्राह्म मात आपल्य सासरे पणाचा मान दे ऊ शकत नसे. ब्राह्मणा घर� �दलेल्य शद
ू म�हलेची
आई-त्य ब्राह्मण सासू म्हणू स्वाग�तल जाई; त्य शद
ू म�हलेला ‘आजी आल�!’ म्हणू ब्राह्मणा

मल
ु े ल�डवाळपणे धावत कवटाळू शकत. श�ू द्रणी नातू ब्राह असे; ��त् असे, वैश् असे. तीच
उलटापालट, रक्त�मश ��त् वैश्यांच्या कुटुंबातन
ू चालू असे. आज कोकणस् ब्राह्मण आजी वा

मामा दे शस् ब्राह असणेह� िजथे दघ
र , आचारबाह् आहे , तेथे वर�ल वस्तुिस्थ �कतीह� �वल�ण
ु ्

वाटल�, तर� ‘सनातन’ प�ीय बंधंना
ू ह� ती एका काळी तशीच होती हे नाकारणे शक् नाह�. कारण

मनस
ु ्ृ
ु ारकांचे नव्ह! मनच
ू े हे
म तीतल अ�र अन अ�र �त्रकालाबा� सत् आहे , हे त्यांचे ब्र आहे - सध

श्लो जातपाततोडक सध
ु ारक या नात्यान होणार्य सध
ु ारणांचा उपदे श म्हणू त्यान �ल�हलेले नाह�त;
तर ते त्य काळच्य प्रच� समाजिस्थती �नयं�त्रणा �न व�णर्णार ‘�नब�ध’ आहे त ; त्य काळच्य

वै�दक �न पौरा�णक इ�तहासा�द कथांत ून ह� समाजिस्थ� अशीच असल्याच प्रत्यंत �मळते. अनुलोम
�ववाह �न �पतृसावण्य ह्य जोड �नब�धामुळे त्य काळात एकाच ब्राह्मण मामा ��त्, मामी वैश्,

मामेभाऊ शद
ू आ�ण आई शद
ू ्रा असू शके! तीच िस्थ� ��त् वैश्यांच. अथार्त अनुलोमेकरू का

होईना, पण चातुव्ण
र ्यार रक् वरपासून खालपय�त प्रत्येका नसानसांतून संतत प्रवा जाऊन सवर

राष् रक्तसंबंधांच आप्तपण एकजीव झालेले, अत्यं िजव्हाळयाच् सख्ख् बंधुभ�गनींच्य
नात्यागोत्यां एकहृद झालेले होते. िजथे �ववाहह� धम्,य नैब�� धक होते, �तथे शद
ू , वैश्, ��त्,

ब्राह पत्नींच मुल-े मुल� ब्राह् समजल� जात. एकाच पाळण्या भावंडे म्हणू �तथे त्य कुटुंबात,

त्य वणार् ‘रोट�बंद�चा’प्रश् काढण्याच सोय नव्हत हे काह� सांगावयास नको. िजथे शद
ू पत्नीच पुत
ब्राह् होई, �तथे �तच्य वा त्याच् हातचे पाणी �पण्यान वा भात खाण्यान जात जाणे शक्य नव्हत!

मनुस्ृ
म तीच हे श्लो तर� जातपातर�क वणार्श् सनातन्यांच् जातीचे नसून जातपाततोडक बेट�बंद�
�न रोट�बंद� न मानणारया
् सुधारकांसच त्यातल् त्या जवळ करणारे आहे त. मनु भगवान ह्य
श्लोकापुरत तर� ‘वणार्श् रोट�बंद �न बेट�बंद’ मंडळाचे सदस् होण्याच संभव नसून ‘जातपात तोडक ’

मंडळाच्य पटावरच आपले नावे न�द�वतीलसे �दसते. अथार्त मनु भगवानांचे हे श्लो असे वणर �ववाहास
अनुकूल आहे त म्हणून काह� सुधारक रोट�बंद� �न बेट�बंद�च्य आजच्य बोकाळलेल्य बेडया तोडतात

असे नसून हे ह� श्लो उलट असते तर�ह� त्यांन आज त्य हानीकारक आहे त असे पाहताच तत्का तोडून
टाकल्या असत्य!
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आ�ण आता तोच आश्चयर्का ‘दृश्यपा’ (ट् रॅन्स्फ!) वाचकांस खाल�ल श्लोका अकस्मा

पाहण्या �मळतो आहे ! ब्राह्मण शद
ू ् भायार करण्या हरकत नाह� म्हणू स्पष सांग ून �ववाहाचा
धमर्संस्क कसा असावा हे ह� व�णर्ल असता हे खाल�ल श्लो अगद� लागोपाठ आ�ण अधेमधेच कसे
दांडगाई कर�त घुसत आहे त पाहा! )

न ब्राह्मण��त्रययोरा �ह �तष्ठतो ।

किस्मंिश्चद वतृ ्तान् शद
ू ् भाय�प�दश्यते। १४
शद
ू ्र शयनमारोप् ब्राह् यात्यधोग�तम ।

जन�यत्व सत
ु ं तस्या ब्राह्मण्य ह�यते ।। १७
वष
ृ ल�फेनपीतस् �नःश्वासोपहतस च ।

तस्या चैव प्रसूत �नष्कृ�तन �वधीयते ।। १९

- अ. ३

कोणत्याह ब्राह ��त्रया अगद� वाटे ल ते झाले तर� शद
ू स्त्र केव्हाह �ववाह लावू नये असेच

सवर शास्त सांगतात! शद
ू ् स्त्र शयन करताच ब्राह अधोगतीला जातो; �तच्य �ठकाणी पत
ु
उत्पा�दत ब्राह्मण् मकत
ु ो. फार काय, शद
ू ्राणी संभोग तर राहोच; पण �तच्य अधराचे चंब
ु न

घेण्यान नव्ह, �तचा श्वा अंगावर पडेल इतक्य जवळ जाण्यानेह ब्राह प�तत होतो. �तच्य �ठकाणी
सुत उत्पा�दण्या लागणारे पाप तर इतके भयंकर असते, क� त्याल प्रायिश दे खील नाह�!

(आता हे परस्पर�वरु �नब�ध एकाच काळचे, समान अ�धकाराचे, एकाच लेखकाने संम�तलेले �न

ग्रं�थले असणे हे �कती अ�वश्वसनी आहे हे काह� सांगावयास पा�हजे असे नाह�. इच्छ असल्या
शद
ू ्राणी लग् कर; त्यां धमार्च हरकत नाह�, इतकेच नव्ह, तर �तच्यापासू झालेल्य तुझ्य मुलांस

ब्राह् समजले जाईल असे लेखी वचन दे ऊन प�हल्य श्लोकाच मंत उच्चार त्य आधारावर तसे

लग् लावून टाकलेल्या लगेच दस
ु र्या श्लोकान सांगणे क�, वाटे ल ते झाले तर� शद
ू स्त्र लग् केलेस -

आता तू �न तुझी संत�त प�तत होऊन तुझ� दे खील ब्राह् नष् झाले! - हे कृ त् करणारा धमार्ध् वा

धमर्का तर काय, पण असे नुसते �ल�हणारा गर
् ंथकार �नव्व भ्र�मष असला पा�हजे, नव्ह काय?

अथार्त या गर
् ंथाच पूज् लेखकास भ्र�म म्हणण्या पातक ज्या करवत नाह� ते आमच्यासारख

ऐ�तहा�सक दृष्ट�न हा ग्र वाचणारे लोक असेच समजणार क�, ह्य श्लोकांपैक बहुधा प्रत् श्लो
�व�भन् काळी �भन्न�भन आचाया�नी रचून या गर
् ंथ त्य प्रकरण गोवून म्हण, घुसडून म्हण, पण
प्र�े�पले आहे .

भूगभार् खणताना एकेका संस ्कृतीच् रचनेची नगरे एकाखालच्य एकेका थरात जशी दबलेल�

सापडतात तसेच भूतकाळच्य गभार् खचून एकावर एक चढलेले �भन् काळच्य �भन् समाजिस्थतीच

थर म्हणज एकेक श्लो होत. त्य थरांची परं परा थोडक्या अशी -

(१) प्राचीन काळी आयर त्रैव�ण स्त्रीर ‘समादे या�न सवर्श’ सापडेल तेथ ून स्वीकाराव; ते

धमार्�वरु नाह� असे समजत. त्रैव�णर्क शद
ू स्त्र �ववाह अगद� धम्य समजला जाई, इतकेच नव्ह,

तर शद
ू धमर्पत्नी संतान �पत्याच् व�रष् वणा�चे म्हणज ब्राह, ��त् वा वैश्य गणले जाई.

www.savarkarsmarak.com

त्यामुळ ब्राह्मणां�द शद
ू ्रा�दकां रक् सारखे �मसळत गेल.े आजच्य ब्राह्मण �कत्ये कुळांच ्य
शंभराव्य �पढ�तील आया शद
र
�हंदरु ाष् एका
ू ्राणी असल्य पा�हजेत. अथार्त आजचे चातुव्णी
रक्तबीजांची सं�मश संतती आहे - अगद� रक्तसंबंधान �नग�डत अशी एकच जात आहे .

(२) पण त्य पूव्
र काळ शद
ू हे रं गाने काळे , रूपान ढोबळ, बुद्धी मंद असल्यान त्यांच ती ह�नता

मातेच्य बाजूने तर� आया�त �मसळून आया�चा त्य वेळचा श्वेतत रं ग आ�द गुण �बघडतात असे पाहून ते
न आवडणारा एक प� प्र होत गेला. त्यान अनुलोम �ववाहह� घातक आहे त असे ठरवून अशा
�ववाहापासून झालेल� संत�त वरच्य �पत्याच् वणार् न ढकलता खालच्य मातेच्य वणार् ढकलावी असे

ठर�वले. हे च मातृसावण्.य म्हणज पव
ू � शद
ू ् भाय�पासन
ू ब्राह्म झालेला पत
ु ब्राह् ठरे ; तो ह्य

पढ
ु च्य काळी शद
ू ठर लागला. तीच गोष् इतर वण�य �ववाहांची!

(३) पढ
ु े तीच वणर्शुद्धते र�णाची प्रवृ जास्त मळमळया स्वभावाच होऊन आया�नी शद
ू ्

स्त्र �ववाहच कर नये; ब्राह्मणा तर �तचा श्वा लागेल इतकेह� �तच्याजव जाऊ नये असा कडक

�नब�ध चालू झाला आ�ण हळूहळू त्या न्यायान ब्राह्मण ��त्रया�दकांशी �ववाह प्र अप्रश �न
नंतर धमर्बाह ठरत चालला. तोच �नब�ध इतर वणा�नाह� लागू पडत केवळ �नभ�ळ सवणर �ववाहच (म्हणज

ब्राह्मणा ब्राह्मणां इत्या� ) चालू झाले; धम्य ठरले. त्या ब्राह्मण वणा�त दे शस्, कोकणस्,

बंगाल�, पंजाबी, शैव, वैष्ण प्रभृ अनेक उपजातींची भर पडताच त्य एकाच वणार्च् उपजातीतह�
�ववाह �न�षद ठरले आ�ण हा आजचा नऊ पुरभय्य �न दहा चुल�ंचा हास्यास् बाष्कळपण माजला!

या प्रत् पायर�वर समाज चढताच त्य त्य काळचा �नब�ध त्य त्य धमर्कारांनी अनुष्टुपा

गोवून ह्य मनुस्ृ
र होते;
ु ्
म ती घुसडून ठे वला. पण प�हले �वरुद्ध श्लो न गाळता! कारण ते गाळणे दघ

त्या भर टाकणे गर
् ंथाच �नर�नराळया प्रतींच उतारया
् ंच्य वेळी अ�धक सोपे जाई. त्य प्रत् नवीन

अनुष्टु रचणारयान
् े त्याच् काळच्य प�रिस्थती ते अनुष्टु लोक�हताचे समजून रचले. कारण

उदाहरणाथर, ब्राह्मणा पूव� वाटे ल त्य वणार्च स्त स्वीकारण्या असलेला अ�धकार त्यांन ह्य नव्य
�नब�धाप्रमा सोडावाच लागला. त्यांच् उपभोगाच्य आ�ण सुखाच्य क�ेस आळाच बसला. त्यांन

आपणांवर संयमाचा हा सवार् अ�धक भार जो लादन
ू घेतला तो त्यांच प्रामा� त्याग वणर्शुद्धी

ध्येयाथ होता. त्यांन योग् वाटले ते त्य त्य काळच्य ब्राह, ��त्, वैश्यांन केले. त्यांच प्र त्यांन
त्यांन परवडला तसा सोडवला.

चुकले ते त्यांच नव्ह, तर त्यांच् ह्य तात्पुरत् �भन् आ�ण परस्पर�वरु �नब�धास सुसग
ं त �न

�त्रकालाबा� मानून एकाच गर
् ंथकाराच नांवावर एकाच गर
् ंथ दडपून दे णारया
् ‘श्रु�तस्मृ�तपुराण’

सनातनी प्रवृत्त होय. मनुस्ृ
ं त
म तीती शब्द शब् आजह� मान् असलाच पा�हजे �न ती अगद� सुसग
श्लोकांनी भरल� आहे ; एकाच मनूने �ल�हल� आहे असे मानणारे ‘सनातनी’ हे �वसरतात क�, त्य गर
् ंथ

असे सुसग
ं त ठर�वण्यासाठ तो एकाच गर
् ंथकारा �ल�हला असे म्हणता तो �ल�हणारा मात भ्र�म
ठरतो! गर
् ंथा मान वाढ�वण्याच् धांदल�त गर
् ंथकारा मूखार् ओढले जात आहे याचे त्यां भान राहत
नाह�!
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पण ऐ�तहा�सक दृष्ट� ह� सार� आपित् टळते. हे श्लो एका गर
् ंथकारा वा एका काळचे नसून ते

�भन्न�भन काळचे �नब�ध कोणीतर� पुढे संक�लत करू ह्य ‘संग्र’त गो�वले. तो प्रत् श्लो
परस्पर�वरू असला तर� एकेका काळच्य इ�तहासाचे पान आहे आ�ण ते सारे एकत ओळीने वाचले, क�

ह्य ‘वणर �न �ववाह’ �वषयाचा क्रमव �वकास �न इ�तहास आपल्यापुढ �चत्रपटासार आकषर्

सुसग
ं तीने उभा राहतो.
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(३)

गेल्य लेखांकात ब्राह्मणा�दका शद
ू ् स्त्रीश ला�वलेले अनुलोम �ववाह धम्य आ�ण रू असत हे

सांगणारया
् श्लोकापय� अनुक् आलेला होता.

�ववाह�व�ध - प्र� असलेले ब्रा, दै व, आषर, प्राजाप, आसुर, गांधवर, रा�स �न पैशाच हे आठ

प्रक �न त्यांच ल�णे सां�गतल� आहे त. पैक� -

षडानुपूव्या �वप्र �त्र चतुरो ऽ वरान ।

�वट्शूद्रयो तानेव �वद्याद्धम्यार्नर ।। २३

-अ.३

प�हले सहा प्रक ब्राह्मणा, शेवटचे चार ��त्रयां, आ�ण आसरु , गांधवर पैशाच हे वैश्यशूद्

धम्य आहे त. ( अथार्त प्रत्येक �व�शष् प्रक सोडले तर� चार� वणा�ना आसरु आ�ण गांधवर हे दोन
प्रकार �ववाह धम्य आहे त हे स्पष होते. पैक� कन्येल �कं वा �तच्य आप्तेष्टां धन दे ऊन �तला वरणे
हा आसरु �ववाह, आ�ण गांधवार्च ल�ण सां�गतले आहे ते असे)इच्छयान्योन्यसंय कन्यायाश वरस् च ।

गांधवर् स तु �व�ेयो मैथ न
ु ्य कामसंभवः ।।३२
-अ. ३

परस्परांच्य अनुमतीने �कं वा परस्परांच कामसंभोग झाल्यानंतरह कन्य �न वर हे दोघे स्वतः

�ववाहात एकमेकास वरतात तो सहवासोत्तर नव्ह, तर संभोगोत्त �ववाहह� गांधवर्�ववा होय. तो
ब्राह्मणांपा शद
ू ्रांपय सवर वणा�स वैध �न धम्य म्हणू सां�गतला आहे आ�ण पैशाच �ववाह ज्या

सुप्, मत्, बेशद
ु कन्येच भोग बळाने घेतला जातो तो प्रक अधम होय.
स पा�पष्ठ �ववाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः३४

-अ. ३

ऋतुकाल�वचार - रजोदशर्नानंत सोळा �दवसपय�त िस्त्रया ऋतुकाळ मानला आहे . प�हले चार

स्पशार अनु�चत. अकरावी �न तेरावी रात्र समागमास �न�षद. शेषरात् उक्.
ऋतुः स्वाभा�वक स्त्री रात्र षोडश स्ृ
म ताः

चतु�भर्�रतरै साधर्महो�भ सद्�वग�हर्त ।। ४६ इ. पैक� युग्मास पुत् जायन्त िस्त् युग्मास रा�त्रषु ४८ -अ.३

सहाव्य, आठव्य, दहाव्य अशा समसंख्या रात् समागम झाला तर पुत; �वषमसंख्या रात्

कन्य दस
ु रे कारण -

पुमान्पुंस �धके शक
ु ् स्त भवत्य�धक िस्त्र ।

समे ऽ पुमान्पुंिस्त वा �ीणे ल्प च �वपयर्य ।।४९

-अ. ३

पुरूषवीय अ�धक असल्या पुत होतो; स्त्रीव अ�धक असल्या कन्य; समवीयर असल्या

नपुसक
ं वा एक मुलगा �न एक मुलगी असे जुळे होते; सत्वर�ह वीयार्न गभर् राहत नाह�. ( जर
गभर्�व�ानाच् प्रगतीमु या�वषयीची ह� मते खोट� ठरल� तर ‘यन्मनुरवदत तद्भेष’ या सूत्रान्
मनुस्ृ
म ती आहे त तीच मते प्रयोगान खोट� ठरल� तर� खर� मानायची का? ‘वचनात्प्रवृ’च्य
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शब्द�नष परं परे ने ती खोट� पडल� तर� खर�ंच मानावी लागणार! ग्रहणां कारण राहू -केतूचे युद हे नाह� हे

प्रयोग� झाल्यावरह जसे अजून ‘दे दान! सुटे �गर्हाण!’ हे चालू आहे च आपले! परं तु अद्यत - अप-टु-

डेट - प्रवृत्ती आम्ह मंडळींस ह� दां�भक अडचण पडत नाह�. मनुस्ृ
म तीच् काळच्य �ानानुरु त्यांन

सुचले ते �सद्धा �ल�हले. दोन हजार वषार् मनुष्याच अनुभव वाढून प्रयोगान अ�धक तथ् �नयम
सापडताच ते स्वीकार पूव�ची चुक�ची मते सोडून दे णे हे च प्रगत ल�ण. पूव्जांच
र
् �ानात भर टाकणे
हाच पूव्जांनाह
र
इष् वाटे ल असा पूव्जांच
र
खरा अ�भमान होय. ह्य अद्ययावत्पणा �हंद ु राष्ट्र खरे

कल्या साधून जगाच्य पुढे दोन पावले जाण्याच धमक त्या उत्पन होऊ शकणार� आहे . पण मनूस
�त्रकालाबा� मानण्याच् श्रु�तस्मृ�तपुराण प्रवृत्त दोन हजार वषार्पूव�च् �व�ानाच्य
मागासलेल्य िस्थतीतू आपले पाऊल पढ
ु े पडण्याच शक्यता खटंु ते.
ग�ृ हणीची योग्यत -

यापढ
ु े सात आठ श्लोकां नार�ची योग्यत सरु सपणे व�णर्लेल आहे .

उदाहरणाथर, खाल�ल श्लो पहा -

�पतृ�भभ्रार्तृ�भश्च प�त�भद� वरै स्तथ ।

पज
ू ्य भष
ू �यतव्याश बहुकल्याणमीप्सु� ।। ५५
यत नायर्स् पज
ू ्यन् रमन्त तत दे वताः ।

यत्रैस्ता न पूजन्त सवार्स्तत्रा �क्रयाः ५६
संत ुष्ट भायर्य भतार भत्र भायार तथैव च ।

यिस्मन्न कुले �नत्य कल्याण तत वै ध्रुवम्६०
य�द �ह स्त न रोचेत पुमांसं न प्रमोदये ।
अप्रमोदात् पस
ुं ः प्रज न प्रवतर ।। ६१

-अ. ३

�पत्यान, भावाने, पतीने, �दराने िस्त्रया आदरावे, अलंकारावे. ज्य कुलात नार� पूजनीय मानल्य

जातात त्यां दे वताह� रमतात. ज्यां नार� पूज् नाह�त त्या सवर धमर्�क् �नष्फ होतात.प�तपत्न
परस्परां संतोष�वतात त्य कुलाचेच कल्या होते. प�तपत्न परस्प प्रमु� असतील तर संत�तह�
प्रस असते. अप्रमु� असतील तर संत�त होतच नाह�.

श्राद्ध आ�ण मांसाशन - ( या स्ृ
म तीवर हे �न�वर्वादपण �दसून येते क�, ब्राह्मणांसु सवर वणर

मांस �न मत्स पूव� खात असत. त्यां धमार्�वरू आचारण समजले जात नसे. मांस �न मासे खाणे हे
धमार्�वरू नसे; इतकेच नव्ह तर य�, श्राद्धप हव्यकव्यप्र तर मासांचे �न मत्स्या भोजन हे

ब्राह्मणांन केलेच पा�हजे असा धमर होता! आज आपल्य द्रा� ब्राह्मणां िस्त्रय हे वाचून मोठा

धक्क बसेल. परं तु अजूनी अनेक जातींच्य ब्राह्मण मांस, बंगाल�प्रभृ ब्राह्मण मासे प्रत्

खातातच. केवळ मनुस्ृ
म ती आहे तोच धमर मानावयाचा असेल तर मांस �न मासे खाण्या अगद�

जा�तब�हष्काय असा महान अधमर समजणारे आजचे ब्राह् ‘सनातन’ धमार्च् अगद� उलट वागणारे

पाखंड लोक ठरत असून मांस �न मासे खाणारे सारस्वतप्रभ ब्राह् खरे पंिक्तपाव सनातनी
ब्राह ठरतात. मनुस्ृ
म तीच् काळी ब्राह म�हलांनाह� नुसते भातवरण करता येऊन कसे भागत नसे;
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प्रत् सदाचार� ब्राह स्त्र बकरयाची
सागुती, प�यांची आमट� आ�ण मासोळीचे नाना प्रक
्

असणारा स्वयंपा कसा करावा लागे त्याच थोडी कल्पन येण्यासाठ श्राद्ध�व�ध� काह� श्लो

खाल� दे त आहो ) -

भ�यं भोज्य च �व�वधं मूला�न च फला�न च ।

हृद्या चैव मांसा�न पाना�न सुरभी�ण च ।। २२७
ह�वयर्िच्चररात यच्चानन्त् कल्प्य ।

�पतृभ्य �व�धवद्द तत्प्रव�याम्यश ।। २६६
द्व मासौ मत्स्यमांस त्रीन्मासान्हा� तु ।
औरभ्रेण चतरु ः शाकुनेनाथ पंच वै ।। २६८
षण्मासांश्छागमांस पाषर्ते च सप् वै ।

अष्टावेणस मांसेन रौरवेण नवैव तु ।। २६९

दश मासांस्त तृप्यिन वराहम�हषा�मषैः ।

शशकूमर्योस् मांसेन मासानेकादशैव तु ।। २७०
कालशाकं महाशल्का खड्गलोहा�मष मध।ु

आनन्त्याय कल्प्य मुन्यन्ना� सवर्शः। २७२

-अ. ३

(श्राद्ध ब्राह्मणां) नाना प्रकार फळे , मुळे, रु�च अशी नाना प्रकार मांसे �न पानद्रव

(वाढावीं). �पतरांना कोणचे पदाथर अ�पर्ल असता �कती �दवस तृिप् होते ते कोष्ट असे - मत्स्यमांसा
दोन म�हने, ह�रणमांस �दल्या तीन म�हने, अजमांसाने चार, प��मांसाने पाच, बकरा-�चत-मग
ृ -एणमग
ृ ,

रुरूम यांनी अनुक्र सहा ते नऊ म�हनेपय�त तृिप् होते. रानडुकराच्य मांसाने �न रानरे डयाच्य मांसाने
�पतर दहा म�हने तृप् होतात; ससा �न कासव यांनी अकरा म�हने; काळया भाज्य, महाशलक मत्स,
तांबडा बकरा, ग� डा यांच्य मांसाने, मधाने, अनंत काळ �पतरांची तृिप् होते!!

( त्य वेळेच्य ब्राह िस्त्रयांनादे मासे �न मांसे यांची �कती प्रकार पक्वान् करता येत

असतील आ�ण आज श्राद्ध �दवशी नाना भाज्यापाल्यां �चरता�चरता स�पाकघर जसे गजबजून जाते,

तसे त्य काळी ब्राह्मणां स�पाकघरात मासे �न मांस �चरू धुऊन साफसूफ करताना आमच्य

स�वळ्य माता-भ�गनी �कती गकर होत असतील ते �चत डोळयांपुढे उभे राहते. जर मनूचा प्रत् शब्

�त्रकालाबा� धमर मानायचा असेल तर या प्रकर तर� सुधारकांहून ब्राह सनातनीच अत्यं

धमर्ध्वं �न अपराधी ठरणारे आहे त! वर�ल मांस �न मासे यांच्य केलेल्य नाना ‘रुचक ’ पदाथार्च
चटक नुसत्य आमच्य �पतरांनाच लागलेल� नव्हत. हे रानडुकरा�दकांचे मांस त्यांन नुसते अदृश्यरूप

हुंगूनच भागत नव्हत; तर त्यां ते पोच�वण्यासाठ �पतृस्थान �नयोिजलेल्य ब्राह्मणां पोटांच्य
टपालपेट�तच टाकावे लागे. परलोक� ते अन् पोच�वणार� दस
ु र� सोयच नसे. ह्यामुळ श्राद म्हणू जो

जो प�वत, श�चभ
्
ु
ूर �न स्नानसंध्याश �वप्र बोला�वला जाई, त्यान त्यान ते मांस �न मासे खाल्ले
पा�हजेत असा मनु भगवानांचा कडक दं डक पुढ�ल श्लो उद्घो�ष आहे ! )
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�नयुक्तस् यथान्याय यो मांसं नाित् मानवः ।
स प्रे पशता
ु ं या�त संभवानेक�वंश�तम ् ।। ३५

-अ.५

श्राद्धप �नयुक् असताह� जो हट्टा मांस खात नाह�, तो मनुष् मेल्यानंत एकवीस जन्

पशय
ु ो�न पावतो! य�ामध्य तर मांस खाणे �वप्रां कतर्व आहे ; इतकेच नसून तो मारला जाणारा
पशप
ु �ीसुद् उत्त गतीला जातो! या अथार्च् अनेक श्लोकांपैक दोनतीन वानगीसाठ� दे त आहे प्रो�� भ�येन्मांस ब्राह्मणा च काम्यय ।

यथा�व�ध �नयुक्तस् प्राणानाम चात्यय ।। २७
क्र�त स्वय वाप्युत्पा परोफतमेव वा ।

दे वान �पतृंश्चायर्�यत खादन्मांस न दषु ्य�त।३२
नात्त दषु ्यत्यदन्नाद्यान्प्रा�णनोऽहन

धात्र सषृ ्ट ह्याद्या प्रा�णनोऽत् एव च।।३०
य�ाथर पशवः सषृ ्टा स्वयमे स्वयंभुव ।

य�श् भतू ्य सवर्स तस्माद्य वधोऽवधः ।। ३९
ओषध्य पशवो व ृ�ािस्तय�च प��णस्तथ ।

य�ाथ� �नधनं प्राप् प्राप्नुवत्युत् पुनः।। ४०

-अ. ५

प्रो करु खाल्ल असता मांस खाण्या हरकत नाह�. श्राध्द प्र संकट� �कं वा इच्छ

झाल्यासह ब्राह्मण मांस खावे. ज्य अथ� खाणारा वगर दे वाने उत्पन केला, तसेच खाद् प्राणी
त्याने खाद् म्हणू उत्पा�दल आहे त, त्य अथ� खाणारयान
् े ते खाद् प्राण्य मांसा�द अन् प्रत्

खाल्ल तर� दोष घडत नाह�. (य�ा�वषयी तर बोलणेच नको. कारण-) पशु हे य�ाथर् स्वत दे वाने �न�मर्ल

आहे त. सवा�च्य कल्याणाथ असणार्य य�ात पशची
ूं �हंसाच खर� अ�हंसा आहे . य�ात मारलेले पशु
जन्मांतर उत्कषर पावतात.

( आपल्य सवर वणार्च् माता-भ�गनी मांस खात असत आ�ण तेह� धा�मर् कतर्व म्हणू. हे

दाख�वणारया
् अशा अनेक श्लोकांमध् आगेमागे या स्ृ
म ती नेहमी घडते तसे याह� प्रकर घडून काह�

झाले तर� कोणीह� मांस खाऊ नये अशा अथार्चेह श्लो घुसलेले �दसतात! ऐ�तहा�सक दृष्ट प्र मांस
बेखटक ब्राह्मणा खात; पुढे ते वाईट वाटू लागले. तेव्ह काह�जणांनी ठर�वले क�, केवळ वै�दक

धमर्प्रस श्राद्धय मंत ्रप तेवढ� च मांस खावे; इतर प्रसं नाह�. आ�ण दया, अ�हंसाप्रभृ भावनांमुळे
पुढेपुढे मांस मुळीच खाऊ नये हाच धमर असे मत बळावले. ज्यान त्यान आपले श्लो या स्ृ
म ती गोवले.
मांशासना �वरुध श्लोकांच वानगी म्हणू हे श्लो पहा )
मधुपकर च य�े च �पतृदै वतकमर्� ।

अत्र पशवो �हंस्य नान्यत्रेत्यब्रव ।। ४१

एष्वथ�ष पशन
ू �हंसन्वेदतत्वाथर्�व�� ।

आत्मान च पशुं चैव गमयत्युत्तम ग�तम ् ।। ४२
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नाकृ त्व प्रा�णन �हंसां मांसमुत्पद्य क्व�चत ।

न च प्रा�णव स्वग्यर्स्तस्मन �ववजर्येत्। ४८
समुत्पित् च मांसस् वधबंधौ च दे �हनाम ् ।

प्रसमी �नवत�त सवर्मांसस भ�णात् ।। ४९
-अ.५
मधुपकर-य�-श्र ह्यांत पश�ु हंसा करावी. इतरत केव्हाह कर नये. जो वेदमू�तर ब्राह मधुपकर-

य�-श्राद्धा�द पशु मारतो तो स्वतःला नव्ह तर त्य पशल
ु ा�ह उत्त ग�त �मळवून दे तो. (पण लगेच

याच्या�वर उलट� घेऊन सांगतात -) प्राण्या �हंसा केल� तरच मांस खाता येत;े �हंसा केव्हाह स्वग्
नसते; यास्त उत्त ग�त हवी असलेल्यांन मांस खाऊ नये. प्राण्या हाल �न मांसाची
(शक
ु ्रशो�णता�दकांपास होणार� ग�लच्) उत्पित �ववंचन
ू कोणाचेह� मांस खाणे मळ
ु ीच वज्य मानावे!

( अशा प्रकारच अनेक परस्पर�वर श्लोकांच �खचडी या प्रकर झालेल� आहे . ती एकाच

गर
् ंथकारा केल� असल्या तो भ्रां असला पा�हजे �कं वा हे परस्पर�वर श्लो अनेकजणांचे असन
ू
ह्य स्ृ
ु ते संग्र�ह आहे त. या दोन उलगडयांपैक� मनभ
ु गवानावेर प�हला अयोग् आरोप
म ती नस

करण्यापे� प्रामा� सध
ु ारक दस
ु राच मागर स्वीकारता आ�ण मांशासन करावे क� नाह� हा प्र

प्रयोगान पटणारया
् अद्ययावत वैद्य �ानानेच सोड�वतात. ‘मांस खाल्ल तर त्य पशस
ू ुद् खाणारा
स्वगार जातो’ �कं वा ‘माणसाचा जीव गेला तर� पशचा
ू जाऊ नये म्हणू मांस खाऊ नका’ हे हजारो

वषा�पूव� अमुक ऋषींचे मत होते एवढया पोथीजात शास्त्राधारा नव्ह. जे असले ‘शास्त्रा’
परस्पर�वरुद्धते परस्परां परभारे च लटके पाडतात त्यांच् प्रकर प्रत्य��, प्रयोग,

अद्यत �व�ान जे सांगेल तेच आज त्यातल् त्या ग्रा होय.) आता ब्राह वगार्न कायकाय खाऊ
नये ते सांगताना मनुस्ृ�
म कडक आ�ा दे ते -

‘छत्रा �वड्वराह च लशन
ु ं ग्राम कुक्कु ।

पलाण्डु गज
ं ृ नं चैव मत्य जग्ध् पतेद द्�वजः।’ १९ -अ.५

छ�या, गावडुक्क, लसूण, गावक�बडा, कांदा आ�ण गाजर हे पदाथर द्�वजान कळून सवरू

खाल्ल्य तत्का प�तत होतो! ( नकळत खाल्ल्यास प्रायिश्चत्ताव श�ु द नाह�! मनुस्ृ�
म
अप�रवतर्नी आहे म्हणू जे म्हणता त्य आमच्य सनातन बंधूंचा आजचा आचार मनुस्ृ
म तीपासू

�कती दरू गेला आहे तो पाहा! �न�षद नाह�, खावे, म्हणू मनुस्ृ�
म ज्या म्हणज ते मांसमत्स आज

सनातन ब्राह्मण अत्यं �न�षद आ�ण मनुस्ृ�
म जे खाल्ल असता ब्राह तत्का प�तत होतो

म्हणू म्हणत ते कांदे , लसूण, गाजर, खरवस, घारगे प्रभृ पदाथर ब्राह्मणां घरोघर खाल्ल जात

आहे त. राष्ट्र�हतास अस्पृश्योद, श�ु द्धप्र सुधारणा कर पाहणारया
सनातन धमर
् ंवर ‘मनुस्ृ�तच
म
उच्छे�दणार पाखंड’ म्हणू तुटून पडून थकल्यानंत भट�भ�ुक मंडळी आपल्य अड्डया �वसाव्याच
करमणूक म्हणू त्या कांद्याच भजी, भाजी, �चवडा उडवीत आहे त आ�ण गाजरे तर उजळ माथ्यान
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चालताचालता कच्चीं खात गजर्ताहे, क� ‘आमचा श्रु�तस्मृ�तपुराण धमर अप�रवतर्नी आहे !

वचनात् प्रवृित्तवर्चनािन्नव’!)
स्त्रीस् �न सरं �ण

अस्वतंत् िस्त् कायार् फुषैः स्वै�दर्वा�नशम

�वषयेषु च सज्जन्त संस्थाप् आत्मन वशे।।२
�पता र��त कौमारे भतार र��त यौवने ।

र�िन् स्थ�वर पुत्र न स्त स्वातं�यमहर् ।। ३
अर��ता गह
ु ूषैराप्तका�र� ।
ृ े रुद् पर

आत्मानमात्म यास्त र�ेय स
ु ्ता सरु ��ताः।। १२
नैता रूप पर��न्त नासां वय�स संिस्थ�त ।
सर
ंु ते ।। १४
ु ूप वा कुरूप वा पम
ु ा�नत्ये भज

एवं स्वभाव �ात्वासा प्रजाप �नसगर्जम ।
परमं यत्नमा�तष्ठेत्पु र�णं प्र ।। १६

नािस् स्त्री �क्र मंत्रै�र धम� व्यविस्थ� ।

�न�रं�द्र ह्यमंत्र िस्त्रयोऽनृत� िस्थ�तः।१८ -अ. ९

िस्त्रया त्यांच् �वषयासक्तीपासू र��ण्यासाठ रात्रं�द पुरूषांन आपल्य अधीन ठे वावे.

कौमायार् �पता, यौवनात भतार, वाधर्क्य पुत हाच त्यांच पालक. त्यांच् अधीन िस्त्रया रहावे. िस्त्
स्वातं�याल योग् नाह�त. पुरूषांन अगद� घरात क�डून ठे वले तर� त्य सुर��त राहणार नाह�त.

स्वतःला र�ील तीच खर� सुर��त; कारण प्रजापती िस्त्रया स्वभाव असा घडवला आहे, क� त्य

रूपा वा वयास पाहत नाह�त. सुरू वा �वरू, पुरू म्हटल, क� त्यां हवासा होतो. यास्त त्यां
परक्यांपासू दरू ठे वण्याच पराकाष्ठ करावी. िस्त्रया जातकमार्� सारे संस्का मंत्रह असतात. ना

त्यांन मंत म्हणण्या अ�धकार! स्त स्वभावतः अनृत आहे असे शास् सांगते! ( याहूनह� कडक भाषेत
�ल�हलेले अशाच �वचारांचे स्त्रीदोष�व श्लो बहुत आहे त. त्य प्रकर इतकेच ध्यान ठे वायचे क�,
शास्त्र पुरू होते. जर शास्त्र िस्त्रय असत्य तर पुरूषदो व�णर्तान हे च श्लो त्यांन
पुरूषांनाह इतक्या यथातथ्यपण लावण्या सोडले नसते. पुन्ह िस्त्रया थोरवी व�णर्णार , वा स्त

�नद� च्य अगद� उलट असे श्लोकह आहे त. त्यांच वानगी पूव� �दलेल�च आहे . त्य परस्प-�वरुद्धते

दोषांचे कारण, ह� मते �नर�नराळया काळी �भन्न�भन श्लोककारांच असताह� एका मनूच्या नांवावर
दडपून �दल� आहे त हे च होय. यास्त त्यां मनूचे कोणते तेह� सांगणे कठ�ण पडते. त्य काळी

म�हलां�वषयी पुरुषवगार् मतप्रव �कती प्रकार होते, इतक� ऐ�तहा�सक मा�हती दे ण्यापुरता त्यांच
उपयोग. हे ह� �वसरता कामा नये क�, बायबलच्य जुन्य करारापासून तो अगद� अवार्ची करारापय�त

स्त्रीवगार्�वष असेच आ�ण याहूनह� �नंदक �वचार बहुतेक धमर्ग्रथां
ं
ठायीठायी �वखुरलेले
आढळतात.) िस्त् जात्य अशा ‘चंचल’ �न ‘अशभ
ु ’ असल्य तर� नीट र��ल्य तर -
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यादृग्गुण भतार स्त संय ुज्ये यथा�व�ध ।

तादृग्गु सा भव�त समुद्रेण �नम्नग ।। २२
अ�माला व�सष्ठे संयुक्त्तेऽधमयो�न ।

शारङगी मन्दपाले जगामाभ्यहर्णीयता ।। २३
एताश्चान्या लोकेऽिस्मन्नफष्टप्र ।

उत्कष यो�षतः प्राप् स्वै स्वैभर्तृर्गु शभ
ु ःै ।। २४ -अ. ९

समुद्रा नद� तशी भत्यार्च संगतीने स्त उत्कषर् पावते. अ�माला ह� नीच जातीची स्त

व�शष्ठान वरल�. मन्दपा ऋषीशी शारं गीचा संयोग झाला. अशा आणखी �कत्ये चण्डालप्रभ ह�न
जातीच्य िस्त् उत्त प�त प्रा झाल्यान जगताला पज
ू नीय व्हाव् इतक्य उत्कषर्ल! ( व�शष्ठान

चाण्डाल�श लग् लावले. ‘व�शष्ठचाण्डाल�मुपये’ अशी श्रु�त आहे . व�शष्ठासारख् पतीमळ
ु े ती
चांडाल�ह� थोरपद पावल�. सप्तष�च्या पज
ू नीय स्था पावणार� अरूंधत ती ह�च चण्डालकन्
अ�माला होय, स्कंदपुराणातह ती कथा आहे . या श्लोका चाण्डाला� ह�न समजलेल्य कन्यांच
ब्राह्मणा झालेले हे �ववाह जा�तबाह् म्हणू �नं�दलेले नाह�त; इतकेच नव्ह, तर �हतप�रणामी म्हणू

प्रशंसे उल्ले�खल आहे त. ते एकदोनच �ठकाणी झाले नाह�त तर ‘अशा प्रकार अनेक �हतप�रणामी

उदाहरणे’ ह� स्पष �नद� �शल� आहे त. पुन्ह ‘स्त्रीर दषु ्कुलाद�’ या मनूच्य दस
् एका �नयमाचाह�
ु रया

हाच प�रणाम होत असला पा�हजे. ब्राह्मणा�दका चण्डालांच् िस्त्रयादे धमर्�व�धयुक �ववाह
लावीत आ�ण त्यांच जात पतीची तीच ठरू त्य ऋ�षतुल् थोरवीस चढून ऋ�षवत् पूिजल्याह जाऊ
शकत. दे शस् ब्राह्मण मुलगी कोकणस् ब्राह्मणांन करणे नाह�; बंगाल� ब्राह्मण तर नाह�च
नाह�, हाच आमच्य पूव्जांच
र
अप�रवतर्नी सनातन धमर होय! असे मनुस्ृ
म तीच्य शपथेवर सांगणारे

आमचे सनातनी धमर्बांध हे व�शष्ठा�द चाण्डालकन्य वरणारे �न मनूने प्रशं�सले पूव्
र ‘आमच्य

पूव्जांतल
र
नव्हे!’ म्हणू सांग ू धजतील काय? व�शष्ठा� गोत् ब्राह्मणा कोणची ना कोणची
प्र�पताम तर� चाण्डालकन्य ह� होती ; आम्ह ब्राह्मण चांडालांचे रक् आहे . ‘ह�नयो�न

अस्पृश्या�’ हे ब्राह्मणा मावसभाऊ आहे त हे स्पष आहे ! )
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(४)

मागील सवर लेखांकात
ं बहुधा मनुस्ृ
म तीती अध्यायांचा अनुक् अनुसरलेला असल्यामुळ
म�हलेच्य �ववाह, योग्यत, राहणी प्रभृ�तसंबंधी मा�हती त्य त्य �वषयांच्य अनुक्रमा एकत

संगतवार दे ता आल� नाह�. कारण मनुस्ृ
म ती प्रत् �वषयाचे सारे �नब�ध एकत �दलेलेच नाह�त. पूव�
मनुस्ृ
् ंथ तशी ज्य त्य �वषयाची चचार त्य त्य अध्याया संक�लतपणे असावी हे
म तीच् मूळ गर

अध्यायांच् नामकरणावरु �न त्याती एकंदर�तल्य श्लोकांवर स्पष होते; पण शतकानुशतके

ज्या जे वाटे ल ते मत जुळेल �तथे आगेमागे मध्य प्र�� श्लो घालून गोवले जात जात आजची
मतांची �खचडी, �वषयांची संग�त सट
ु ू न, झालेल� त्य पस
ु ्तका आढळत असावी हे च अनम
ु ान करणे भाग

पडते. उदाहरणाथर, नववा अध्या पहा. यात स्त्रीपुरूषा संयोग�वप्रयोग काय संबंध असावे त्या
‘धम्यार व�या�म शाश्वता’ अशी प�हल्या श्लोका प्र�त केल� आहे . त्याप्रम त्य अध्याया
प्र व्यवस् असता अचानक द्यूता�द प्रकर, शद
ू प्रकर, राजाने काय दं ड द्याव, हे र कसे
असावेत प्रभृ अगद� �नराळया प्रकरणींच राजधमार्न तो अध्या खच्चू भरला आहे !

यामळ
ु े म�हलासंबधांच्य �नर�नराळया प्रकरणांवर मते, िस्त्रयां स्तु�त�नंद, इत्या� �वषय

पनः
ु पन
ु ्ह आल्यासारख वाटले तर� अध्यायांच् अनक
ु ्रम अनस
ु रणे तर अप�रहायर होते. तथा�प �वषय
जर� तो तो �फरू आला तर�, मते �न �व�ध�नषेध मागच्य अध्यायांहू जी नवीन तीच तेवढ� आम्ह

�नवडल्यामुळ मा�हतीची मात पुनरुिक या लेखमालेत सहसा घडू �दल� नाह�.
पुन�वर्वाह�नषे

स्त्र, �तचा प�त शीलर�हत, गुणर�हत, स्वेच्छाचा असला तर� नेहमी दे वाप्रमा त्याच शश
ु ्रू

करावी आ�ण तो मेल्यानंतरह पुत नसला तर�ह� आमरण ब्रह्म पाळून अ�ववा�हत राहावेः �वशीलः कामवतृ ्त वा गुणव
ै ार प�रविजर्त ।

उपचयर् िस्त् साध्व् सततं दे ववत् प�तः।। १५४
कामं तु �पयेद्दे पुष्पमूलफलै शभ
ु ःै ।

न तु नामा�प गह
ृ �यात् पत्य प्रे परस् तु ।। १५७
मृते भतर्� साध्व स्त ब्रह्म व्यविस्थ ।

स्वग गच्छत्यपुत् यथा ते ब्रह्मचा� ।। १६० -अ. ५

स्वतःच प�त मेल्यानंत ब्रह्मचयर्व फलमूलांनी दे ह �झजवत, अन् पुरूषाच नावेह� न घेता

स्त्र आमरण वागावे हा झाला सुशील स्त्र धमर. पण स्वतःच सुशील स्त मेल्याव पुरुषान कसे
वागावे? तर लगेच सांगतात:-

भायार्य पूव्मा�रण्
र
दत्वाग्नीनन्त्यक ।

पुनदार्र�क्र कुयार्त्पुनराधानम च ।। १६८ -अ. ५

पत्न मेल� असता �तचे यथा�व�ध दहन करू पतीने पुन्ह लग् करावे आ�ण गह
ृ स्थाश्रम

अिग्नपूज पुन्ह यथापूवर चालवावी.
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आता वर�ल �वधवाधमार्च् अगद� उलट असा �वधवाधमर अध्या ९ मध्य कसा सांगतात तो पहा:�नयोग�वचार

यदन्यगोष वष
ृ भो वत्साना जनयेच्छतम ।

गो�मनामेव ते वत्स मोघं स्कं�दतमाषर्भ ।। ५०
तथैवा�े�त्र बीजं पर�ेत्रप्रवा ।

कुवर्िन �े�त्रणाम न बीजी लभते फलम ् ।। ५१
फलं त्वन�भसंधा �े�त्रण बीिजनां तथा ।

प्रत् �े�त्रणाम बीजाद्यो�नगर्र�य ।। ५२

दे वराद वा स�पंडाद वा िस्त् सम्यङ्�नयुक् ।
प्रजेिप्सता�धगन् संतानस् प�र�ये ।। ५९

�वधवायां �नयक
ु ्तस् घ ृताक्त वाग्यत �न�श ।

एकमतु ्पादयेत्पु न द्�वतीय कथंचन ।। ६० - अ. ९

ज्याप्रम गा�ना वष
ू शंभर वासरे जर� झाल� तर� ती त्य त्य वष
ृ भापासन
ृ भांच्य धन्याच समजल�

जात नाह�त तर ती ज्याच गाय त्याचीं वासरे समजल� जातात, त्याचप्रम िस्त्रय झालेल� संत�त,

कोणच्याह बीजापासून असल� तर� ती ज्याच स्त त्याची समजल� पा�हजे. �ेत्रबीजा न्याय येथे
लागू. ज्याच् शेतात उगवते त्याच धान्. मग त्यांच बीज ( उडत्य पाखराने, वारयन
् े वा अन् कोण्य
स्वाम नसलेल्य पराने) टाकलेले असो! संततीच्य स्वा�मत्वाच प्रश ‘बीजाहून यो�नच श्रे’ हाच
न्या खरा. यास्त स्वतःच् बीजापासून पुत प्राि न झाल� असता स्वतःच् स्त्र �नयुक् अशा

परपुरु बीजापासून जो पुत होतो तो त्य परक्याच न होता तो स्त्री पतीचाच ठरला पा�हजे. कारण

पत्न ह� पतीचे �ेत आहे . त्य �ेत्राच उत्पन्ना स्वाम तो पतीच होय. म्हणू वंश�याचे संकट

टाळण्यासाठ अ�धकृत अनु�न
े े �दराकडून वा स�पंडातील पुरुषाकडू - ते परपुरु असताह� त्यांश

पतीप्रमा संबंध ठे वून - प्रजोत्प करावी. (प�त िजवंत असलेल्य स्त्र हा �वचार झाला. तोच न्या

�वधवेलाह� लागू आहे . �तनेह� वडील माणसांची अनु�ा घेऊन संत�त�य टाळण्यासाठ �नयुक् पुरुषांच
बीज धारण करावे.) अशा र�तीने जो पुरु �नयुक् होईल त्यान त्य दस
् च्य पत्नीश समागम करताना
ु रया

सवा�गास तूप लावून, मौन धरू, रात् एकांतात भेट� घ्याव्. एक पुत होईतोपय�तच त्यान त्य परस्त्र
रतावे. ह� मयार्द उल्लंघू दस
ु रा पुत होईतो तो �नयुक्तसंबं वाढवू नये. (‘न द्�वतीय कथंचन!’ )

( पण इतक्य कडकपणे एकाच पुत्र उत्पा�दण्यापुरत संबंध ठे वावा अशी स्पष मयार्द या

श्लोका घातलेल� असताह� लगेच खालच्य श्लोका त्याच् अगद� उलट श्लो येतो ) क�ःद्�वतीयमेक प्रज मन्यन् स्त्र तद्�वद ।

अ�नव्त
रृ �नयोगाथ� पश्यन् धमर्तस्तय ।। ६१ -अ. ९

एक मुलगा असून नसून सारखाच. कारण तो पटकन मरता पुन्ह वंश�याची �भती! असे समजून ती

�भ�त शक्यत नक्क नाह�शी करण्याच् हे तूने काह� धमर्वेत् आचायर दस
ु रा पुत होईतो त्य परस्त्र
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�नयुक्तान रतावयास धमार्च हरकत नाह� असे मानतात. पण मग मात ती दोघे पुन्ह पूव्वत
र
प ृथक झाल�
पा�हजेत. त्यापुढेह त्यांन कामसंबंध ठे वल्या ती प�तत होतील.

(वर�ल भागात �नयोग�वधीचे �ेत्रबीजा ताित्व स�वस्त को�टक्रमासु समथर् करू त्या

स्पष्टप धमार्नुकू म्हटल असताह� लगेच पाठोपाठ त्याच् �वरु हे श्लो कसे येतात ते पाहा।। )
नान्यिस्मिन्व नार� �नयोक्तव् द्�वजा�त�भ ।

अन्यिस्मि �नयुञ्जान धम� हन्यु सनातनम ् ।।६४
नोद्वा�हकेष मंत्रे �नयोगः क�त्यर् क्व�चत ।
न �ववाह�वधावक
ु ्त �वधवावेदनं पनः
ु ।। ६५

अयं द्�वजै�ह �वद्व�द पशध
ु म� �वग�हर्त ।

मनषु ्याणाम� प्रोक वेने राज्य प्रशास ।। ६६
समह�म�खलां भञ्ज
राज�षर्प्र परु ा ।
ु

वणार्ना संक रं चक् कामोपहतचेतनः ।। ६७ -अ. ९

�वधवा नार�ला कोणत्याह पर
ु ूषाश �नयोजू नये. �वधवेला �नयोगाने परपर
ु ूषाश रतू दे णे हा सनातन

धमार्च घात होय! �ववाहमंत्र �नयोग ( श्रुतीं) कुठे ह� सां�गतलेला नाह�. �वधवा�ववाहह� सां�गतलेला
नाह�. �वधवा�ववाह आ�ण �नयोग हा केवळ पशध
ु मर होय! मनुष्या ह� दषु ् रू� ‘राज�षर्प्’ वेनराजाने

कामलोलुपतेने त्याच बु�द्धभ झाला असता पाडल� आ�ण वणर संकर केला. पण �तला ‘�वगहर्िन साधवः’

सज्ज लोक अत्यं �नंद्, अधम्,य समजतात.

(�नयोगाची ‘पशध
ु मर’ म्हणू इतक� कडक �नंदा केल्यानंतरह पुन्ह या अध्यायात नव्ह, तर इतरत्र

‘धम्’य म्हणून त्य �वधीचा प्रप केला आहे ! असा उलटसुलट मतांचा ग�धळ कसा सारखा चाललेला
आहे , त्याच वानगी म्हणू याच अध्यायाती वर�ल श्लोकांनंत आलेले खाल�ल श्लो पहा -)

यस्तल्प प्रमीत क्ल�बस व्या�धतस च ।

स्वधम� �नयुक्ताया स पुत् �ेत्र स्ृ
म तः।१६७
औरसः �ेत्रजश् दत्त कृ�त् एव च ।

गूढोत्पन्नोऽप�वद दायादा बांधवाश् षट ।।१५९

औरस�ेत्र पुत् �पतृ�रक्थस भा�गनौ ।

दशापरे तु क्रम गोत्र�रक्थांशभा� ।। १६५
हरे त्त �नयुक्ताया जातः पुत् यथौरसः ।

�े�त्रक तु तद्बीज धमर्त प्रसव सः ।।१४५ -अ. ९

प�त वारला असता �वधवेने �नयोग�वधीने उत्पा�दलेल पुत् नव्ह तर प�त िजवंत असताह� तो क्ल� वा
व्या�धग् असल्या व�डलांच्य अनु�न
े े त्याच् स्त् परपुरूषाश �नयोग�वधीने समागम करु जो

पुत होतो तोह� �ेत् पुत समजला जावा. औरसपुत्राप्रम हा �ेत् पुत्र धम्य असून त्याल पुत्रा
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श्राद्ध सवर अ�धकार आहे त. कारण तो ‘दायाद’ आहे . इतकेच नव्ह, तर तो �ेत् पुत दत्त पुत्राह
श्रे आहे .

(मननी
ूं दहा पुत सां�गतले. औरस, �ेत्, दत्, कृ�त् म्हणज पुत्रव मानलेला; गूढोत्पन म्हणज

लग्नानंत स्त्र कोण्य अ�ात मनुष्यापासू पतीला न सांगता झालेला पुत; त्याव त्य पतीचीच सत्त
असल्यान तो पुत होय. लग्नापूव स्त कन्य असता �तला कोणाकडून गुप्तपण जो पुत होतो तो�ह �तच्य

लग्नानंतरच् पतीचाच समजला जातो, तो कानीन. �ववाह करताना स्त ग�भर्ण असल्या ते पतीला
माह�त असो वा नसो, पण �तला होणारा पुत्र �तच्य पतीचाच ठरतो, तो सहोढ. �वकत घेतलेला तो क्र.
�वधवेने �ववाह केला असता होतो तो पौनभर्. टाकून �दलेला �न इतरांनी वाढ�वलेला तो अप�वद.

ह्य दहा प्रकारच पत
ु ्रा औरस �न �ेत् हे श्रे होत. ह्य पत
ु ्रांच प्रकारांव स्त्रीपुरूषासं

मनषु ्यांच प्रवृि त्य त्य सत्ययुगातह आजच्य क�लयग
ु ापे�ा कोणच्याह प्रका अ�धक संयत होती
असे फारसे �दसत नाह�. िस्त्रया असले संबंध अगद� अपवाद म्हणू शास्त्रकारा दल
र करण्याइतक
ु ्

तरु ळकह� नव्हत. इतकेच नव्ह, तर वर�ल प्रकार संबंध इतके वारं वार घडत क�, त्यांच स्वतं वग�करण
करु �पतृसंपत्तीच् वाटणीत त्य त्य पत
ु ्रां अंश ठर�वणे धमर्कारांनाह भाग पडावे!

�ववाहसंबंध िजतके संयत �न एकािन्त असतील �ततक� त्य समाजाची वैवा�हक नी�त प्रशस् होय

असे जर म्हणावयाच तर ह्य क�लयुगातील वैवा�हक नी�त त्य सत्यत्रेताद्व युगातील नीतीपे�ा
अ�धक श्रे होय असेह� मानले पा�हजे. कारण आजचे शास् औरस �न दत्त या दोन प्रकारच पुत्राना
पुत समजते. कानीन, सहोढ, गूढोत्पन, �ेत् प्रभृ पुत्रां पूव�प्रमा माता�पतरांस ‘पुं’नाम नरकांत ून

तारणारे ‘पुत’ न समजता आज उलट तसे संबंध तशा माता�पतरांस नरकात ढकलणारे च समजले जातात.
पण सत्ययुगा�द पूव�च्य युगांत तर �ेत्, गूढोत्पन, सहोढ, कानीन अशा संबंधाचे पुत्र

माता�पतरांस ‘पुं’ नाम नरकातून तारणारे च समजले जात. �ेत् �न गूढोत्पन हे तर ‘दायादांच्य’

प्रश वगार् मोडत �न त्यां श्राद्धा प्र अ�धकार �मळे ! या प्रकर तर� क�लयुग हे च
सत्ययुगाहू अ�धक संयत �न धमर्शी मानणे भाग आहे!

ह्य दहा पुत्रांच वग�करणात आ�ण गांधवार्� �ववाहात व्यक होणारया
त्य सत्ययुगाती
्
स्त्रीपुरूषसंब वैवा�हक नीतीवरु असे स्पष म्हणाव लागते क�, र�शयातील आजची जी

स्त्रीपुरूषसंब नी�त, ‘नवी नी�त’ म्हणू म्हटल जाते ती फारशी नवी नसून स्वैरते तर� जवळजवळ
‘जुनी नी�त’च आहे , ‘सनातन’च आहे आ�ण मनुस्ृ
म तील सनातन धमार्च अप�रवतर्नी आधारग्र

म्हणू म्हणणारया कोणाह� ‘सनातनीय’ गह
ृ स्थाल तर� त्य नव्य नी�तपंथाला पाखंड म्हणू नाके

मुरडण्या त�ड नाह�! पाखंड असलेच तर ते नवे पाखंड नाह�, अगद� मनुप्रण, सत्ययुगी, सनातन,
पाखंड आहे !)

कन्यादान�वचा

काममामरणाित्तष्ठ गह
ृ े कन्यतुर्मत् ।

न चैवैनां प्रयच्छे गुणह�नाय क�हर्�चत । ८९
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त्री वषार्ण्युद�� कुमायृर्तुमत सती ।

उध्व तु कालादे तस्माद्�वन् सदृश प�तम ् ।। ९०
�पत् न दद्याच्छुल तु कन्याृ
म तुमत हरन ।

स �ह स्वाम्याद�तक्रामेदृ प्र�तरोधना ।। ९३
�त्रंशद्वष�द्वहेत् हृद्य द्वादशवा�षर्क� ।

�यष्टवष�ऽष्टवष वा धम� सीद�त सत्वर ।। ९४ -अ. ९

कन्य ऋतुमती होऊन जन्मभ तशीच रा�हल� तर� चालेल पण �तला गुणह�न अयोग् वराला केव्हाह

लग्ना द्यायच म्हणून दे ऊ नये. ऋतप
ु ्राप्तीन तीन वष�पय�त व�डलांकडून लग् ठर�वले जाण्याच
वाट पा�हल्याव मग कुमार�ने आपल्याल योग् वाटे ल तो समगण
ु शील प�त स्वत �नवडावा, वरावा.

अशा उपवर कुमार�च्य �पत्या त्य वराने कोणचेह� शल
ु ् दे ण्याच कारण नाह�. �तचा वेळीच �ववाह न

केल्यान आ�ण ऋतप
ु ्राप्तीनंत �तला संभोगसख
ु ापासन
ू वं�चत केल्यान �तच्य �पत्याच �तच्यावर�
स्वा�मत त्याच्याक रा�हलेलेच नसते.
�ववा�हत जीवनाचा आदशर धमर

अन्योन्यस्याव्यभी भवेदामरणािन्तक ।

एष धमर् समासेन �ेयः स्त-पस
ुं योः परः ।।१०१
तथा �नत्य यतेयातां स्त-पस
ुं ी तु कृत�क्र ।

यथा ना�भचरे तां तौ �वयुक्ता�वतरेतरम ।। १०२ -अ. ९

पतीने पत्नीश आ�ण पत्नीन पतीशी कोणाच्याह प्रकचा व्य�भचा न करता, एकत असो, दरू असो; पण
आमरण परस्परांश �नष्कपटपण वतार्व; हाच सं�ेपतः �ववा�हत जीवनाचा आदशर धमर होय!

( स्त-पुरूषधमार् हा उत्क समारोप झाला. ह्य एकंदर सवर प्रकरण एक गोष् चटकन ल�ात

आल्यावाचू राहत नाह� ती ह� क�, प�त�नधनानंतर �नयोग �कं वा पुन�वर्वा �कं वा आमरण ब्रह्मचयर्
जीवन नेण्याच �वधवेचे �तन्ह धमर्संप्र सां�गतले असताह� �वधवेने पतीसह सती जावे, पतीमागे जगूच

नये, असा �व�ध मात इथे कुठे ह� धडधडीतपणे पुरस्का�रलेल नाह�. सतीची रु� प्रच� झाल्यानंतरच्
कोण्य सतीच्य अ�भमानी शास्त्रकार आपल्य त्य मताचेह� पाचपंचवीस श्लो ह्य स्ृ
म ती कसे

घुसडले नाह�त दे व जाणे! क्व�चत तोपय�त ह� मनुस्ृ
म तीच शेवटची संक�लत प् जी भृगुसं �हता ती इतक�

मोजून मापून, लेखी त�डी सवर्प्र झालेल� असेल क�, �तच्य त्य अनुक्रम�णकाध्याया पक्क
कडीकुलपे ठोकून बंद केलेल्य पोलाद� पेट�त बाहे रच्य एका अ�राची मग
ुं ीह� घुसणे अशक् व्हाव! )
पुत आ�ण पुत्

यथैवात्म तथा पुत् पुत्र द�ु हता समा ।

तस्यामात्म �तष्ठन्त् कथमन्य धनं रहे त्।।१३० -अ.९

मुलगा हा आपला आत्मा आहे . मुलगी ह� पण मुलाप्रमाण आहे . तेव्ह ती िजवंत असता ( �नपु�त्
�पत्याच धन ) �तच्यावाचू कोण घेऊ शकणार ।
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अपुत् नेन �व�धना सुतां कुव�त पु�त्रका ।

यदपत्य भवेदस्या तन्म स्यात्स्वधाक ।।१२७ -अ.९

�नपु�त्रका (मुल�च्य �ठकाणी उत्पन होणारा पुत माझे श्राद् �व�ध करो असे �तच्य लग्नाच् वेळी
ठर�वणारया
् ) �वधीने मुल�लाच मुलाचे अ�धकार अपार्व; कारण पौत्रदौ�हत्रयो न �वशेषोऽिस् धमर्त ।

तयो�हर माता�पतरौ संभ ूतौ तस् दे हतः ।। १३३ -अ. ९

मुलाचा मुलगा आ�ण मुल�चा मुलगा यात धमर्दृष्ट मुळीच अंतर नाह�; कारण ती दोघेह� आजाच्या
दे हापासन
ू �न�मर्लेल असतात. (याच्य उलटह� काह� वचने आहे तच! )
स्त्र

मनस
ु ्ृ
ु �ं हतेच्य रूपान आपल्यापुढ आहे , अशा िस्थतीतह, िस्त्रया
म ती, ती आज ज्य भृगस

ब्राह्मणांप्र एक �वशेष सवलत मात एकंदर�त अगद� स्पष्टप आ�ण जवळ जवळ �वरु
श्लोकांच् अभावाने एकमते �दलेल� आढळते. ती म्हणज, स्त ह� अवध् आहे , �तला मारणे हे (महापाप)

आहे . �तच्य हातन
ू मोठमोठे अपराध घडले तर�ह� �तला वध-दं ड होता कामा नये असा कडक दं डक घालन
ू
दे णे ह� होय. ह्य प्रकर मात िस्त्रया आजच्य दं ड�वधानापे�ा (�क्र�म लॉपे�ा) मनस
ु ्ृ
म तीच प्राच
दं ड�वधानच परवडेलसे वाटते! उदाहरणाथर, खाल�ल श्लो पहा बालघ्नांश कृतघ्नांश �वशद
ु ्धान धमर्त ।

शरणागतहन्तृश स्त्रीहन्त न संवसेत् ।। १९० -अ. ११

बालहत्य, कृतघ्नत, शरणागतहत्य आ�ण स्त्रीह ह� घोर पापे करणार्य मनुष्याश (प्रायिश् घेतले
तर�ह�) कोणी कोणच्याह प्रकार संबंध ठे वू नये.

आतेबह�ण, मावसबह�ण, प्रभृती �ववाह कर नये!
पैतृष्वसेयी भ�गनीं स्वस्त्र मातुरेव च ।

मातुश् भ्रातुस्तन गत्व चांद्राय चरे त् ।।१७१

एतािस्तस्त् भायार्थ नोपयच्छेत् बु�द्धम ।

�ा�तत्वेनानुपेयास्त पत�त ह्युपन्न ।। १७२ -अ. ११

आतेबह�ण, मावसबह�ण, मामेबह�ण (�कं वा भाची, पुतणी) ह्यासारख् ब�हणीप्रमा असणारया
् िस्त्रया

लग् लावणार्य ( वा संभोग करणारया
् ) पुरुषा अधोग�त प्रा होते, तो प�तत होतो. ( आज अनेक

जातीतच काय पण प्रत ब्राह जातीतह� ह्य काह� चाल� धडधडीत चालू आहे त. आ�ण मनुस्ृ
म ती

अस्पृश्याता जे आचार सां�गतले आहे त त्या तोडगा म्हणू सुधारकांवर तुटून पडणारे अनेक ब्राह -

ब्राह्मण सनातनी ह्य चाल� पाळणारया
् जातीतह� आहे तच! त्यांन स्वतः प�तत म्हणे सोडून
मनती
ूं ल आचार प�रवतर्नी आहे त, �त्रकालाबा� नाह�त आ�ण राष्ट्र�ह परवडतील ते घेऊन शेष

सोडावे असे तर� मानले पा�हजे. तीच िस्थ� कन्येच् शल
ु ्का�वषय. शद
ू ्रां दे खील शल
ु ् घेऊ नये. शल
ु ्

घेणे हे प्रच् कन्या�वक्रय पापच आहे असे अनेक कडक �नषेधाचे श्लो मनूत असताह� �कत्ये
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ब्राह �ातीसुद्, शल
ु ् धडधडीत धमर संस ्कारपूवर घेतात �न तर�ह� ‘मनूतील अ�र �न अ�र

�त्रकालाबा� धमर’ आहे म्हणू ओरडतच असतात! शल
ु ्क�नषेधाच वानगी दाखल म्हणू अनेक
श्लोकांपैक खाल�ल श्लो पाहा)-

आष� गो�मथुनं शल
ु ्क के�चदाहुम्षै
ृर तत् ।

अल्प प्येव महान्वा� �वक्रयस्ताव सः ।। ५३ -अ.३

आषर नांवाच्य �ववाहात, क� जो �ववाह ब्राह्मणांन युक् असून ज्यांन सात �पढया उत्त ग�त
पावतात म्हणू (अ. ३:३८ श्लोका मनुभगवानांनीच सां�गतले आहे , त्यातह) कन्येच् �पत्याल वराने

एकदोन गायबैलांच्य जोडया द्याव् म्हणू जर� ‘�कत्ये’ म्हणता तर� ते व्यथ आहे . कारण थोडे वा
फार असो, पण शल
ु ् घेणे म्हणज कन्य-�वक्र असल्यान तो प्रक �नंद्य होय. ( फार कशाला,
ब्राह्मणा तर काय, पण शद
ू ्रां सद
ु ् या पापापासन
ू दरू राहावे.)
आदद�त न शद
ू ्रो शल
ू ्क द�ु हतरं ददन ।

शल
ु ्क �ह गह
ृ न्कुरु छन्न द�ु हतृ�वक्रय ।। ९८
नानश
ु श
ु ्र जात्वेतत्पूव�ष् �ह जन्मस ।

शल
ु ्कसं�े मल
ू ्ये छन्न द�ु हतृ�वक्रय ।। १०० -अ. ९

शद
ू ्रा दे खील कन्येच मूल्य असलेले शल
ु ् घेऊ नये. त्याल शल
ु ् नावे �दले तर� तो लबाडीने छप�वलेला

क्रन्या�व होय! पूव�च्य युगातह� कन्य �वक्रयां पाप ज्य ग�डस नांवाने छप�वले जाते ते शल
ु ्

कोणीह� घेतल्याच गोष् आम्हां ठाऊक नाह�!

(मनुस्ृ
म तीतल सारे श्लो, जगदतु ्पतीसह मनुभगवानांनी सां�गतले �न त्याती अ�र �न अ�र

अप�रवतर्नी धमर आहे या दोन्ह समजुती साफ खोटया पाडण्या हे तीनचार श्लोकदेखी अगद�

�बनतोड पुरावा आहे ! जर जगदतु ्पत्तीस ह� स्ृ
म त रचल� तर �तच्या वारं वार जे ‘�कत्ये अमुक
म्हणता’ अशी �भन् आचाया�ची मते सांग ून ती खुडल� आहे त ते आचायर काय सारया
् सषृ ्ट�च्या आधी
झाले होते? ‘�कत्ये असे पुढे म्हणती’ अशी भाषा दे खील नाह�. ‘म्हणाल म्हणता’ अशी भाषा आहे .

अथार्त ऐ�तहा�सक दृष्ट�न याचा अगद� नीट उलगडा होतो क�, भृगूने ह� सं�हता रचतेवेळी ज्य अनेक

आचाया�ची मते प्रच� होती ती उल्ले�खल आ�ण प्राच मनुस्ृ
म तीच हे संस्का �सद केले. अनेक
स्ृत
म ् त्य काळी असल्याच �कतीतर� उल्ले ‘ या वेदबाह्या स्ृ
म तय’ प्रभृ श्लोकांतू स्पष्टप

आलेले आहे त! सवर सषृ ्ट एक �दवशी झाल� नाह�, मनुष्य सषृ ्ट�नंत लाखो वषा�नी झाला, तर मनची
ूं

गोष्ट दरू ! ह्य सषृ ्ट �व�ानाने �सद झालेल्य घटना नाकारू या गर
् ंथा योग् ते महत्वह कमी
करण्याच पाप ‘सनातन’ थोतांडाने कोणी कर नये हे च युक्. पुन्ह वर�ल श्लोका ‘शल
ु ् घेण्याच चाल

आम्ह कधीह� ऐकल� नाह�’ असे ठासून सांगणारा हा गर
् ंथक स्वतः ‘आषर �ववाहात शल
ु ् घेतात;

ब्राह्मणां सात �पढया तो �ववाह उद्धार’ हे याच गर
् ंथाच �तसरया
् अध्याया �ततकेच ठासून

सांगतो! अथार्त तो गर
् ंथक एकच होता हे मानून त्या भ्र�मष् ढकलण्यापे� हे असले अगद�

परस्पर�वर असे अनेक श्लो अनेक शास्त्रकारा वेळोवेळी रचलेले �न नंतर एकत संकललेलेच मानणे
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हे च त्य थोर स्ृ�तकारांच
् योग्यते �नष्कार कमीपणा न आणणारे नाह� काय? सामान्
म

गर
् ंथकाराला जी गोष् सुसंगतपणे सांगता येते ती मनुभगवानांना सांगता आल� नाह� आ�ण त्यांच्
गर
् ंथ इतक� �वसंगतता आहे , क� त्यांच समन्व लावण्या मीमांसा�दकांच्य अवडंबर� �न अतथ्

गह
ृ �तकृ त्यांच उसने साहाय् घ्याव लागावे असे मानण्यात मनुभगवानांची असह् �नंदा आमच्य
‘सनातनी’ थोतांडात घडत आहे ! )

पुरू हा स्त्र आहे , प�त हा पत्नीच् उदर� जन्मतप�तभार्या संप्र�व गभ� भूत्वे जायते ।

जायायास्त� जायात्व यदस्या जायते पनः
ु ।।८

एतावानेव पर
ु ूष यज्जायात् प्रजे हे ।

�वप् प्राहुस चैतद्य भतार सा स्ृ
म तांगन ।।४५ -अ. ९

प�त हा गभर्रुपा पत्नीच् पोट� पनः
ु जन्मत यास्तव पत्नील जाया म्हणता. ज्य अथ� पर
ु ू हा

स्वयमे पण
र
पावतो �न
ू र शर�र नसन
ू आपल्य स्त्र समागम पावल्यावर त्याच दे ह पण
ू ्त

प्रजोत्पाद होतो त्याअथ शहाणे लोक भतार ह�च भायार, पर
ु ू हाच स्त होय. (ते दोन्ह �मळूनच एक
दे ह, एक जीव होतो असे म्हणता!)
प्रसं स्त्र �शल्पवृित करावी

�वधाय व ृित्त भायार्या प्रवसे कायर्वान्न ।

अव ृित्तक�षर् �ह स्त प्रदुष्येित्स्थ�तमत७४
�वधाय प्रो�ष व ृित्त जीवेिन्नयममािस्थ ।

प्रो�ष त्व�वधायै जीवेिच्छल्पैरग�हर्तै ७५

-अ. ९

पतीने दरू प्रवा जाताना पत्नीच् पोषणाची व्यवस् करु जावे. च�रताथार्च सोय नसल� म्हणज

चांगल� स्त्रीदे �बघडण्याच संभव आहे . पतीमागे पत्नीन �नयमपालनाने �दवस काढावे. अगद�च

साधन नसेल तर योग् ते �शल्पव्यवसाय करू पोट भरावे. (ह्य �न पूव� स्त्रीस्वभावा� �दलेल्य
अनेक श्लोकांवर सत्ययुगाती माणसे क�लयुगातील माणसांहून काह� �नराळीं नव्हत हे उघड आहे .

तीह� ‘�बघडत’ असत. इतक� वारं वार क�, सत्ययुगामध्ये त्यांन �नब�धाच्य कडीकुलपात ठे वता ठे वता

स्ृ�तकारांनीह
हात टे कून म्हणाव क�, ‘मात् स्वस् द�ु हत् वा ना�व�वक्तासनोऽभवेत ।
म

बलवा�नं�द्रयग् �वद्वांसम�पकषर् ।।’ )
अनुलोम�ववाह� वाटणी

ब्राह्मणस्यानुपू चतस्त्र य�द िस्त् ।

तासां पुत्रे जातेष ु �वभागेयं �व�धः स्ृ
म त ।।१४९
�यंशं दायाद्वरेत �वप् द्वावंश ��त्रयासु ।

वैश्याज साधर्मेवांशमंश शद
ू ्रासु हरे त् ।। १५०

-अ. ९
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ब्राह्मण चार� वणा�च्य चार लग्नाच् भायार असतील तर त्य चार�ंच्य मुलांनाह� त्यांच् मातेची
वाटणी �मळावी. तीन भाग ब्राह्मणी, दोनभागी ��त्रयाप, द�ड वैश्यापु �न एक शद
ू ्रप. (मातृसावण्य

चालू केल्यावरह ब्राह्मणां�दकां �भन्नवण� लग्नाच् बायका असून त्यांच पुत दायादाचा धा�मर्
अ�धकार उपभोगीत हे ह्य प्रकारच अनेक श्लोकांवर उघड आहे . पण नेहमी प्रमा त्य खाल� लगेच
उलट श्लो दत् म्हणू उभा आहे क�, ‘ ब्राह्मण� �वशां शद
ू ्रापु न �रक्थभा!’ ( अ. ९:११५ )

शद
ू ्रास्त् पुत्रा वाटा मुळीच दे ऊ नये!! )

( १० व्य अध्याया प्र�तल �ववाहापासून होणारया
् संत�त कोणच्य जातीत मोडतात त्याच वणर् आहे .

यावरु आज चंडाल, अग, मांग, �नषाद, प्रभृ अस्पृश जाती आहे त त्य बहुतेक चातव
र ्यार्च
ु ्ण
रक्तबीजाच् आहे त असे मनस
ु ्ृ
म ती सवर्थै प्रम मानणार्यांन तर� मानलेच पा�हजे. ) उदाहरणाथरशद
ू ्रादयोग �त्त चंडालश्चाधम नृणाम ् ।

वैश्यराजन्य�वप् जायन्त वणर्संकरा ।। १२

-अ. १०

शद
ू पर
ु ुषापासू वैश्यस्त्र ठायी झालेला तो अयोगव, ��त् स्त्री ठायी �त्त �न ब्राह स्त्री
ठायी चांडाल उत्पन झाला. (म्हणज समजा, एका ब्राह्म दोन मल
ु �. एक ब्राह्मण �दल� �तचा पत
ु

ब्राह. दस
ु र� शद
ू ्रा �मळाल� �तचा पत
ु चांडाल. म्हणज आजचे महार प्रभृ अस्पृश हे आम्हा
ब्राह्मणा�दका सख्ख मावसभाऊ आहे त!! त्यांच्या आमच्यत एकच रक्तबी संचरते आहे ! पुन्ह

ब्राह्मणा चांडाला�दक िस्त्रया �ववाह केल्याच उदाहरणे ह्या स्ृ
म तीती मागे �दलेल्य श्लोकांतू
�दलेल�ंच आहे त. त्य चंडाल िस्त् ब्राह्म होऊनच ‘जगद्वंद’ झाल्य! )

जे जे श्लो प्र�� ते ते

वाईटच आहे त असे नाह�!

मनुस्ृ
म तीती म�हला�वषयक बहुतेक महत्वाच श्लो या लेखमालेची स्थलमयार् सांभाळून दे ता आले
�ततके येथे �दले. मनुस्ृ
म तीच् यापुढच्य अकराव्य बाराव्य अध्यायां या �वषयाचे फारसे श्लोकह

नाह�त. लेखावकाशह� संपला. तेव्ह आता समारोपाच्य वेळी या लेखमालेत, प्र�े श्लोकांन मूळ गर
् ंथ
परस्पर�वर �वधानांचा जो धुडगूस घातला आहे त्या�वषय वारं वार जे दोषसूचक उल्ले करावे लागले
त्यांच �नःप�पाताने दस
ु र� बाजूह� सू�चत करणे आमचे कतर्व आहे .

राष्ट्र प�रिस्थत जशी बदलत गेल� तसे मनुभगवानांचे काह� �नब�ध, (कायदे ) राष्ट्र�हत पालटणे

योग् वाटूनच पुढ�ल शास्त्रकारा त्यांच् मते लोक�हतास त्य नवीन प�रिस्थती ज्य अवश् त्य

नवीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठ नवीन �नब�ध स्ृ
म ती घातले. ह्य हे तूने जे श्लो मनुस्ृ
म ती
वेळोवेळी घातले गेले ते प्र�� असले तर� ते घालणारया
ं हे तु राष्ट्र�हतका होता. लबाडीचा नव्हत.
् चा

व्यिक्त त्यांन त्यामुळ काह� �वशेष लुबाडायचे नव्हत हे आपण �वसरता कामा नये. मूळच्य �नब�धांना

�वरू असे जे श्लो मागाहून घातलेले �दसतात ते बहुधा नी�तकल्पनांच आ�ण साित्व संयमाचा
�वकासच व्यक्त�वणा आहे त ह� गोष्ट त्य प्र�ेपकांच सद्हेतूच बळकट पुरावा आहे . असल्य

श्लोकांच प्र�ेप हे त्य त्य काळचे स�दच् सुधारकच होते.
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उदाहरणाथर �नयोगाची र�त घ्य. आयर्राष अल्पसंख होते, त्यांच् शत्रूं वेढा अिजत होता,
राष्ट्रव,सुपीक पण �नजर् भू�म वाटे ल तेवढ� पुढे मोकळी होती- तेव्ह राष्ट्रा संख्याब वाढ�वणे

�हतकर होते. यास्त कुमार�पुत ( कानीन) लग्नाच् वेळी पूणर गभर असलेल्य कुमार�चा पुत ( सहोढ)

स्वतःच् पत्नीन पतीस न कळ�वता परपुरूषापासू उत्पा�दलेल पुत मानून प्र�तपाळण्य उदारपणा

राष्ट्र�हता दृिष दे ऊन दाखवावा आ�ण त्यायोग आयर्बीजाच कण �न कण राष्ट् संख्याब
वाढ�वण्याकड उपयोिजला जावा हे च राष्ट्र�हत होते. पत्न ह� पतीचे �ेत; त्या जे उत्पन ते पतीच्या

स्वा�मत्वा आहे . हया सूत्रान् हे सारे पुत पुत्राप्र प्र�तपाळ जावे ह� प्रवृ अशा काळी राष्ट्
संख्याबळा �हतकारक होती. वंश�य होऊ नये म्हणून धम्य मानलेल्य �नयोगाचेह� हे च समथर् होय.

आजकालच्य जमर्न, फ्रा, इटल�, र�शया प्रभृ राष्ट्रा जेव्ह जेव्ह संख्या�ीणतेच संकट कोसळले

तेव्ह तेव्ह वैवा�हक �नब�ध असेच �ढले करावे लागले आ�ण �ववाहबाह् संत�तह� या सत
र
ू ्रान् नैब्�ध
(लेिजट�मेट अण
ॅ ् �लगल) मानल� गेल�, उत्तेजकह ठरल�.

ती प�रिस्थत पालटून आयर्राष िजकडे �तकडे फैलावल्याव संख्याबळाच प्र �वचारात घेतला
जाईनासा झाला; �नयोगा�द चाल�त तोच मख
ु ् हे तु होता याची जाणीवह� पस
ु ट झाल�; त्य वैवा�हक
�ढलेपणाचे शल् मनास बोचू लागले; त्य प्राच रूढ�च दषु ्प�रणाम तेवढे ठळकपणे �दसू लागले आ�ण

समाजापुढे वैवा�हक नीतीचा उच्चत आदशर ठे वणेच त्याच् �हताचे आहे असे त्य वेळच्य सुधारकांना
वाटू लागले. वाढत्य नी�तमत्तेच हा �वकासच होता. यास्त त्य वेळच्य ब्राह्मण��त्र, ब्रह्मष

आ�ण राजष�नी, वैवा�हक जीवनास �न स्त्रीपुरूषसं शक् �ततके एक�नष्, प्रामा� �न संयत
करणारे नवीन �नब�ध प्रचल�व �न �नयोगा�दक पूव्धम
र
वज्य मानले. त्य वैवा�हक उच्चत आदशार्च

समपर् श्लो मनुस्ृ
र
आगेमागे प्र�ेप त्य �नब�धासह� मनूच्य नांवाचा आसरा
म तीती पूव्श्लोकांच

घेतला. या मद्यपा-�नषेध, �नयोगत्या, मांसाशनत्या, य��हंसा�नषेध, कानीना�द पुत्रां �नषेध
प्रभृ प्रकर तर� सत्ययुगाती पूवार्चाया�पे� अवार्ची आचाया�चा, धमार्च �न नीतीचा आदशर्

अ�धक संयमशील, दयादा��ण्यशी �न सत्यशी असलेला आढळतो. सत्ययुगी �नब�धांनी ज्य

भोगांना ते प्रकटप भोगू शकत अशा अनेक स्वैरभोगा या नव्य आचाया�ना त्यांच् स्वतःच् या
कडक नव्य �नब�धांम ुळे आंचवावे लागले. पण हे कळत असूनह� त्यांन आपल्य स्वैरतेव आपण होऊन

कडक बंधने घालून घेतल� हे त्य ब्राह शासनकारांच्य �न ��त्रयशास्त्रगोप्त समाज�हताथर
केलेल्य त्यागाच �न उच्चत नी�तमत्तेचे दशर् आहे . खरोखर, सत्ययुगी, धमार्पे� हे क�लयुगीन
धमर् अ�धक धमर्शी आहे त. कारण ह्य प्र�े अवार्ची आचाया�नी प्राचीन जे एकंदर�त वज्य तेच

बहुधा क�लवजार् वज्य ठर�वले आहे .
हया गडबडगड
ुं ्याच सारा दोष आमच्य ‘शब्द�नष सनातन’ प्रवृत्ती आहे !

प्र�ेपकां हे तु चांगलाच होता हे वर दाख�वले. आता सगळयांत मोठा दोष म्हणज त्यांन त्यांन चांगल्य
वाटणार्य सुधारणा स्वतःच् श्लोकां स्वतःच् नांवावर न प्र�सद प्राच मनुस्ृ
म ती मनूच्य नावे

दडपून �दल्य हा होय. यायोगे त्य सार्य गर
् ंथा �खचडी होऊन मूळ मनु काय म्हणता �न प्र�ेपकां
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प्र��प् कोणते हे �निश्चतपण सांगणे दघ
र झाले. ह� धादांत लबाडी होती. परं तु ती करण्यातह त्य
ु ्
प्र�ेपकां हे तु एकंदर�त परोपकारच होता. कारण जे जे नवीन ते ते चांगले आहे म्हणू न स्वीकारत ते

श्रु�तपुराणो असले तरच स्वीकाय होय असा दं डक अगद� मनूपासूनच आमच्य रोमरोमी �खळलेला
होता. वेदांत आहे तेच मी सांगतो, अशा खर्याखोटय शपथा मनूलादे खील वारं वार ह्य स्ृ
म ती घ्याव्

लागल्य. तेव्ह मनुस्ृ�
म धम्य ठर शकल�. स्वत मनुस्ृ
म तीतह ‘इतर स्ृ�
म खोट्य आहे त, त्य पाळू
नका’ हे सांगताना अगद� शेवटच्य १२ व्य अध्याया ९६ व्य श्लोका सां�गतले आहे क�,
‘तान्यवार्क्का�लक �नष्फलान्यनृता च’ १२-९६

त्य मनस
ु ्ृ
म तीहू इतर स्ृ�
म त्या आहे त का? त्यांती �नब�ध समाज�हतास बाधक आहे त असे �सद
होते म्हणू नव्ह, तर मख
ु ्यत्वेक त्य एकाच महाकारणासाठ�! अवार्क्का�लकत! त्य अवार्ची

आहे त म्हणू!! जे जे अवार्क्काल, अद्यत, अद्ययावत ते ते टाकाऊ असलेच पा�हजे - हा मनचाच
ू

दं डक! त्यामुळ पढ
ु च्य शास्त्रकारा आपल्य सध
ु ारणा लोकांच्य गळी उतर�वण्या आपले श्लो
मनच
ू ्य प्राच स्ृ
ु ्यत त्य प्र�ेपकां नसन
ू
म तीत दडपण्यावाचू गत्यंत उरले नाह�! हा दोष मख
त्याच खापर पषु ्क अंशी हया आमच्य पव
ू ार्पा ‘शब्द�नष सनातन’ प्रवृत्ती फोडले पा�हजे!
ऐ�तहा�सक दृष्ट� मात ह� अडचण
मुळीच पडत नसून सारा उलगडा
समाधनकारकपणे होतो.

परं तु कोणचा श्लो प्र��, कोणचा मूळ, कोणचा वेद�नष् �न कोणचा वेदबाह्, ह� भानगड ऐ�तहा�सक
दृष्ट� हा ग्र वाचणारया
् आम्हासारख्या मुळीच नडत नाह�. तो एक ऐ�तहा�सक चच�चा �वषय इतकेच

त्याच महत्. राष्ट्रा आजच्य प�रिस्थती राष्ट्रधार जो श्लो उपयुक् वाटे ल तो, मनूचा असो,
प्र�� असो, तो आम्ह आचर; जेथे तो परवडणार नाह� तेथे राष्ट्र�हतस असे अद्ययावत �ानाच्य

कसोट�स उतरणारे नवीन �नब�ध कर. खरे खोटे , चांगलेवाईट, हे ठर�वण्याच ‘अवार्कका�लकत’ ह� एकमेव
कसोट� आहे हे आम्हां मुळीच मान् नाह�. तसेच जुने ते सोने हे जसे कधी खरे असते तसे जुने ते �शळे
हे ह� खरे च असते.

मनूचे अ�र �न अ�र खरे च, ती स्ृ�
ं तच आहे असे मानणार्य शब्द�नष सनातन्यांनाह तीतील
म सुसग

शेकडो धडधडीत अन्योन्य�व श्लोकांच समन्व लावता नाक� नव येऊन शेवट� प्रत् ट�काकार

मनुस्ृ
म तीच श्लो जर� पालटत नाह�त तर� अथर �फरवून एकेक नवीन मनुस्ृ�
म �ल�हतो. मनूत मांस
खाणे धम्य आहे असे म्हणू ब्राह्मणां काह� जातीच्य जाती मांस खातात. काह� मांस वज्य पण मासे

धम्य म्हणू मनूच्य नावे मासे खातात, काह� मनू दोन्ह वज्य मानतो असा समन्व लावून केवळ

शाकाहार करतात! ह� प्राच परं परा आजह� चालवून कोणी अनुलोम �ववाह मनूच्य नावे अधम्य

समजतात तर कोणी त्या मनूच्य नावे आज धडधडीत प्र�तल �ववाह ‘शास्त्र’ मानून ब्राह्मण
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मुलगी वैश्या दे तात! अशी �बचार्य मनूच्य शब्दाशब्दा कुतरओढ होऊन आजह� मनुस्ृ
म ती

श्लोकांच एकच प् असता �तच्य अथार्च् पाचशेजणांनी पाचशे मनुस्ृत
म ् करु सोडल्य आहे त!

पण ऐ�तहा�सक दृष्ट�च वाचकांना तसा दस
ु राह� शब्दच् करण्या कारणच पडत नाह�. आजची

मनुस्ृ�
ं त, एका गर
् ंथकारा मूळस्ृ�
म एकटाक�, सुसग
म नाह� ; ती एक �भन् मतांची संक�लत सं�हता
आहे . वेदकाळच्य इ�तहासाप्रमा ज्य रू� अत्यं प्राच ठरतात त्यांच समथर् श्लो प�हले,
त्यानंतरच् इ�तहासकालात ज्य रुढ गळलेल्य आढळतात त्यांच् - �नयोग, मांसाशनप्रभृ -

�नषेधाचे श्लो त्यानंतरच प्र��, अशा इ�तहासाच्य स्वतं पुराव्यान प्र�� श्लोकांच छाननी
एकंदर�त बरोबर करता येते. तर�ह� अमक
र
ु श्लो मळ
ू चा वा प्र�� आहे च आहे असा दरु ाग्रह धरणे दघ
ु ्

आहे - इतक� ती �खचडी �शजन
ू एकजीव झालेल� आहे - हे ह� ऐ�तहा�सक वाचक �वसरत नाह�. शेवट�
कोणचाह� श्लो मळ
ू चा म्हणू चांगला, प्र�� म्हणू वाईट वा स्ृ
ु ्लंघ असे
म तीतल म्हणून अनल
मानीत नाह�; तर आजच्य राष्ट् प�रिस्थती �हतकारक असेल तर मानतो, नाह�तर तसा �हतकारक तो

नवीन �नब�ध नवीन म्हणू चक् सांग न
ू स्वीकारत. �व�ान�नष्, प्रत्य��, अद्ययावत प्रवृि
ह�च. ह्या प्रवृत्त �न ह्या ऐ�तहा�सक दृष्ट� मनस
नव्ह, तर श्रु�त वाचल्य असता त्यांच्
ु ्ृ�त
म
अथार्च दद
् ंथा नसती �वटं बना टळते.
ु र ्श न होता तो पषु ्क अ�धक सरळपणे लागतो, त्य गर

शेवट� या लेखमालेच्य आरं भी �दलेल्य कारणासाठ� या प्राच �न पूज् महागर
् ंथा थोरवी आठवून �न

त्याच आमच्य �हंदरु ाष्ट्र शतकानुशतके झालेले उपकार स्मर, एका काळी जपानपासून
यवनद्वीपापय� ( ग्रीसपय ) धमर्ग् वा �नब�धशास् म्हणू मूधार्�भ�षक् पावलेल्य �न शतभाषांतून

भाषांत�रलेल्य त्य मनुस्ृ
ू
म ती �न मनुभगवानांसच नव्ह तर, भृगुसं�हतेस �न भृगुऋषींसह� वारं वार वंदन
आम्ह ह� लेखमाला संप�वतो.
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प्राच यहुद� यो�षता
लेखांक १ ला

स्त मा�सकात मागे आम्ह मनुस्ृ
म तीती म�हला हा लेख �लहून त्या सरासर� तीन हजार वषा�पूव�

आपल्य आयर िस्त्रया राहणी, समाजातील स्था, अवस्थ �न वागणूक कशी असे ते दाख�वले होते.

त्या प्राच काळी आपल्य आयर स्त्रीप्र भारताबाहे र पॅलेस्टाई, �स�रया प्रभृ प्रांतांत

�नवसणारया
् दस
ु र्या एका प्रख् जातीतील इस्त्र वा यहुद� राष्ट्रा िस्त्रया वागणूक कशी असे,
स्त्री�व त्य तीन चार हजार वषा�पूव�च्य भारताबाहे र�ल राष्ट्रां काय कल्पन, भावना �न �नब�ध
असत, स्त्री�व त्यांच नी�त कशा प्रकार असे, ती मा�हतीह� सामान् म�हला वाचकांना मनोरं जक
�न �वदष
ु ी म�हलांना तर अभ्यसनीयह वाटल्यावाचू बहुधा राहणार नाह�. त्या�वन तीनचार हजार
वषा�पव
ू � आयर म�हला कशी असे, हे ज्यांन वाचले असेल, त्यांन त्या काळी आय�तर म�हलांचीह�
भारताबाहे र काय अवस्थ �न नी�तमत्त होती ते जाणण्याच उत्कंठ सहजच वाटणार. त्य दृष्ट�
मनस
ु ्ृ
म तीती म�हला या लेखाचा हा ‘यहुद� यो�षते’ वर�ल आजचा लेख एक परू क उत्तराधर होणार आहे .

मनस
ु ्ृ
ु क तट
ु क �नब�धाच्य रूपाने आखणे भाग होते.
म तीती म�हलेची रुपरेख आखताना ती तट

कारण, मनस
ु ्ृ�
ू तो एक �नब�ध ग्र (लॉ बक
ु ) आहे . तीत नस
ु ते �नब�ध, �नयम,
म हे काह� कथानक नसन

�व�ध�नषेध तेवढे क्रमव �दलेले आहे त. परं तु ह� यहुद� यो�षतेची जी रुपरेख या लेखात आखावयाची
आहे , �तला मुख् आधार एका कथानकमय धमर्ग्रंथा असल्यामुळ प्राच यहुद� यो�षता कशी असे ते
एका मनोरं जक कथानकातून वणार्वयाच. एखाद्य आख्यानासारख् सोप्य �न सरस गोष्ट सांगता
सांगताच समजून दे ण्याच सोय अनायासेच होणार� आहे .

यहुद्यांच हा प्राच धमर्ग् आपल्य वेदांसारखाच ईश्वर संदे श समजला जातो. अब्राह, मोझेस
प्रभृ ईश प्रे�षतां दे वाने स्वत सां�गतलेल्य आ�ण काह� स्फूतर्�वलेल आ�ा त्या �दल्य आहे त.

तसाच सषृ ्ट�च् उत्पत्तीपासून इस्त्र - यहुद� - लोकांचा �न ह्य त्यांच् ईशदता
ं इ�तहासह�
ू चा
त्यात आहे . त्य इ�तहासावरू �न त्य आ�ांवरून प्राच यहुद� यो�षतेची मू�तर आपणांस घड�वता
येते. ह्य धमर्ग्रं जगातील आज उपलब् असलेल्य यच्चयावत धमर्ग्रंथाम वेदाच्य खालोखालचे
महत् �दले पा�हजे.

यहुद्यांच हा ‘जुना करार’ नांवाचा धमर्ग् त्यांच् परं परे च्य कालगणनेप्रमाण इ.स. पूव� ४०००
वषार्च् इ�तहासापासून तो �ख्रस शकाच्य आरं भापय�तचा वतृ ्तान दे णारा आहे , असे ते मानतात.
ऐ�तहा�सक दृष्ट्य तो ३००० वषार्च तर� असलाच पा�हजे. त्या इतर कोणत्याह प्राच
धमर्ग्रंथाप् प्र�� वा प्रलु भाग हे असणारच. पण एकंदर ग्र असा इतक्य प्राच कालाचाच

आरसा आहे हे �नःसंशय. इतक्य प्राच काळची यहुद� यो�षता कशी असे �न स्त्रीजा�त�व कल्पन
�न वागणूक त्य प्र� राष्ट् कोणती होती ते दाख�वणारे मूळचे काह� श्लो �न त्यांच् संदभार्पुरत

कथानकातील वेचक श्लो यांचे भाषांतर या लेखात दे त आहोत. त्य कालच्य त्य राष्ट्रा इ�तहासास
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हा एकच ग्र खास आधार आ�ण अनन् असे सुख् साधन आहे . जगातील अ�त प्राच धमर्ग्रंथा

एका धमर्ग्रंथ त�डओळखह� त्यायोग, अभ्यास �वदष
ु ींना अनायासेच होईल.

ह्य ‘जुन्य करारा’ तील प�हला �वभाग ‘सषृ ्ट्युत्प’ (जेने�सस) हा होय. त्याच् प�हल्या

अध्याया स्त्र उत्पित कशी झाल� त्या�वषयीच �दलेल� कथा अशी:स्त्र उत्पित

अगद� आरं भी ईश्वरान आकाश �न पथ
ृ ्व �न�मर्ल. पथ
ृ ्व आकार नसलेल� एक पोकळी होती. अगाध

समुद अंधारात गुरफटलेला होता. त्य जलावर ईश्वर तेज तळपले. दे व म्हणाल, ‘प्रक पडो!’ आ�ण
प्रक पडला. दे वाने पा�हले �न प्रक त्याल आवडला. त्यान प्रकाश अंधेरापासून वेगळे केले, आ�ण

दे वाने प्रकाशा �दवस म्हटल �न अंधेराला रात. ती सकाळ �न संध्याका हाच (जगाचा) प�हला �दवस!
आ�ण दे व म्हणाल ‘जलाच्य अगद� मध्य अंत�र� होवो! ’ तसे झाले. आ�ण दे व म्हणाल ‘त्य

अंत�र�ामळ
ं लेल्य जलापैक� वरची जलाशये वर �न खालची खाल� वेगळीं राहोत!’ तसेच झाले. तो
ु े दभ
ु ग

दस
ु रा �दवस. आ�ण दे व म्हणाल, खालची सार� जले एकवटोत �न कोरडी भ�ू म प्रक!’ तसे झाले. दे व
�तला पथ
ु . दे वाने ते पा�हले �न ते त्याल आवडले. आ�ण दे व म्हणाल,
ृ ्व म्हणाल �न त्य पाण्यांन समद

‘पथ
ृ ्व आता तृण, व ृ�, वनस्प� बीज फला�दकांना �नमार् करो!’ तसेचं झाले. दे वाला ते आवडले. तो
�तसरा �दवस. आ�ण दे वाने दोन मोठे तेजोद�प �नम्
् ला रात् पथ
ूर एकाला �दवस �न दस
ु रया
ृ ्वीव उजेड
असावा म्हणू प्रकाशण् सां�गतले. दे वाने तारे ह� �न�मर्ल. हा चौथा �दवस. आ�ण दे व म्हणाल, ‘आता

जलातून नाना प्रकार प्रा, प�ी मासे �नमार् होवोत! ’ ते तसे झाले. तो पाचवा �दवस. आ�ण दे व
म्हणाल, आता पथ
ृ ्व पश,ु कृ �म, सपर, प्रा यांना प्रस. तसेच झाले. आ�ण दे व म्हणाल, ‘आता आपण

मनुष् �नम्
ूर य! अगद� आपल्या मूत�प्रमा, आपल्या सारखा! ’ आ�ण दे वाने मनुष् तसा अगद�

दे वासारखाच �न�मर्ल. स्त्रीप दोघेह�! आ�ण दे व त्यांन म्हणाल, या पथ
ृ ्वीवर� �न समुद्रात सवर
पशप
ु �ी, मत्स, वनस्प�, प्रभृ वस्तूंव तुमची सत्त चालो! तुमचा वंश वाढवा, सुखाने नांदा!’ तो
सहावा �दवस.

(अध्या दस
ु रा) - अशा प्रका स्वग, पथ
ृ ्व �न हे सारे �न�मर्ल गेले. आ�ण सहा �दवस ह� कामे करु

सातव्य �दवशी दे वाने �वश्रां घेतल�. दे वाने त्य �दवसाला सुट�चा �दवस म्हणू वरदान �दले. (सरकार�
शाळे तील मुलांना �न कचेरया
् ंना यासाठ�च र�ववार� सुट�चा हक् आहे ! -लेखक)

असे सवर �न�मर्ल, पण कसे? तर पथ
ृ ्वीव कोणीह� मनुष् नांगरण्या नसता आ�ण पाऊसह� पडू

लागण्याच् पूव�च दे वाने सार� धान्य, फळे , व ृ� आपणच �न�मर्ल.

आ�ण नंतर दे वाने पथ
ृ ्वीच् मातीपासून मनुष् घड�वला. त्य मातीच्य मूत�च्य नाकपुड्यांमधू

दे वाने चैतन्याच श्वा आत घातला आ�ण मनुष् िजवंत झाला. नंतर दे वाने ईडनला एक सुरेख उद्या

लावले. सुरेख �न रु�च अशा प्रत् प्रकारच फळांनी ते उद्या भरलेले असून त्याच् मध्यभाग

जीवनाचा व ृ� होता आ�ण दस
ु रा सदसद �ानाचा व ृ�! त्य बागेतून ज्य नद्य ए�थओ�पया, �न असी�रया
इकडे वाहत जातात त्य सवर् पाण्याच पुरवठा कर�त होत्य. अशा त्य बागेत दे वाने मातीचा केलेला तो
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प�हला मनुष् स्थापल �न त्याल सां�गतले, ‘तू येथील सार� फळे यथेच् खा! पण ह्य सद्स �ानाचे
फळ मात खाऊ नकोस! नाह� तर जीवनास मुकशील!’

आ�ण दे वाला वाटले क�, ह्य मनुष्यान एकटे असावे हे काह� बरे नाह�. त्याल एक सहचर �न सवंगडी

हवा. मी तो �न�मर्णा! दे वाने पथ
ृ ्वीपासू उत्पा�दलेल सारे प्रा, पश-ु प�ी त्य आदमच्य - आ�द
मानवाच्य - पुढे आणले त्यांन आदमने ज्य ज्य नांवाने संबो�धले ती तीच त्यांच नावे पुढे पडल�; पण
त्य सवा�मध्य आदमला सवंगडी �न सहचर असा एकह� सापडला नाह�.

तेव्ह प्रभू आदमला झोपी घातले. ते गाढ झोपेत असता दे वाने त्याच एक बरगडी काढल� आ�ण

�तथला घाव मांसाने भरू काढला. नराच्य त्य बरगडीचीच दे वाने एक नार� केल� �न आदमच्य समोर
आणल�!

�तला पाहताच आदम म्हणाल, ‘अहाहा, ह� तर माझ्य अस्थीची अिस्, रक्तमांसाच रक्तमां!

�हला नार� (वम
(आऊट ऑफ मॅन) घड�वल� गेल�!’ यासाठ�च पर
ू न) हे च नावे हवे. कारण ती नरापासनच
ू
ु ु
हा आपल्य माता�पत्यांन सोडून स्त्री संलग् होईल. ती त्याच अधा�गी. तो �न ती �मळूनच ते पण
ू ा�ग!

‘आ�ण ती दोघेह� अगद� नग् होती तो प�हला पर
ु ु �न ती त्याच प�हल� पत्न. त्य दोघांनाह� त्य

नग्नते संकोचास्प असे काह�च वाटले नाह�.’
जगातील प�हल्य प�तपत्नींच संसार

(अध्या �तसरा) - पण ईश्वरान �न�मर्लेल् त्य सारया
् सषृ ्ट� जो पुरता लबाड होता, तो साप त्य

प�हल्य स्त्र म्हणाल, ‘ऐक, दे वाने ह्य उद्यानाती सवर व ृ�ाची
ं फळे खावयाची अनु�ा तुम्हांल �दल�

आहे ना?’ ती स्त म्हणाल. ‘पण �ानव ृ�ाचे फळ मात वज्,य ते खाताच मराल!’ असे दे व म्हणाल. सपर

म्हणाल, ‘छट मराल कसल! दे वाला हे ठाऊक आहे क�, �ानव ृ�ाच
ं े फळ का एकदा मनुष्यान खाल्ल, क�
त्याच डोळे उघडतील आ�ण सदसद ते काय हे सारे तुम्हां समजू लागून तुम्ह माणसे दे वासारखीं व्हा.’

हे ऐकताच त्य स्त्र त्य दृङ्मो �न रूचक अशा �ानव ृ�ाचे फळ खावेसेच वाटले. ज्यायोग

सद्सद्�ववेकबु येते ते फळ शेवट� �तने स्वत खाल्ल �न आदमलाह� �दले. �तच्य त्य पतीनेह� ते
खाल्ल.

त्यासरश त्य दोघांचह
े � डोळे उघडले आ�ण आपण नागवे आहोत याची त्यांन जाणीव झाल�. त्य

दोघांनीच लगेच अंिजराची पाने �शवून त्यांच अंगवस्त केल�.

इतक्या दप
् दे वाची चाहूल लागून आदम �न
ु ार� त्य उद्यानाच शीतलता उपभोगीत �हंडणारया
त्याच पत्न दे वास �दसू नये म्हणू झाडाआड लपल�. तेव्ह प्रभू त्यांन हाक मारू �वचारले, ‘तू कुठे

आहे स?’ आदम म्हणाल ‘तुझा आवाज ऐकून मी लपलो. कारण मी नागवा होतो, म्हणु तुमची मला
भी�त वाटल�!’ दे व म्हणाल, ‘काय, तुला कोणी सां�गतले क� तू नागवा आहे स? तू त्य झाडाचे फळ

खाल्ले क� जे खाता कामा नये म्हणू मी बजावले होते.’ तो पुरु म्हणाल, ‘ज्य स्त्र तुम्ह माझी
सांगातीण म्हणू मला �दल�त �तनेच ते फळ मला �दले �न मी खाल्ल.’
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तेव्ह प्रभू त्य स्त्र �वचारले, ‘तू हे काय केलेस? बोल!’ स्त उत्तरल, ‘त्य सापाने मला भुल�वले

�न मी ते खाल्ल.’ तेव्ह दे व त्य सपार्ल म्हणाल, ‘हे ज तू केलेस, त्याच प्रायिश्चत आता भोग. सवर
प्राण्य तू नीच �न नष् समजला जाशील. पोटावर फरपटत राहशील �न जन्मभ धूळ काय ती खात

पडशील. स्त् �न सपार् ह्यापुढ सवर्द वाकडे राह�ल. �तची संत�त तुझ्य संततीचे डोके �चरडील �न तुझी
प्र �तच्य प्रजेच टाचा चावतील! हा घे शाप!’

आ�ण िस्त्, तुझे गभर �न तुझीं दःु खे मी शतगु�णत कर�न. मुलास जन् दे ताना तुला वेदना होतील.

नवर्याच्य इच्छे तुला राहावे लागेल, �न तुझा नवरा तुझ्याव सत्त गाजवील. हा घे तुला शाप!’

आ�ण हे आदम, ज्याअथ मी नको खाऊ म्हटल तेच तू या तझ
ु ्य बायकोच्य नाद� लागन
ू खाल्ले.

त्याअथ तझ
ु ्य प्रकर ह� भ�ू मह� अ�भशप् असो. काबाडकष्टावाचू �तचे फळ तझ
ु ्य हाती पडणार

नाह�. काटे र� झाडेझड
ु पे �तच्याव वाढतील. �तचा झाडपाला तल
ु ा खावा लागेल. काबाडकष्टाच् घामातच
�भजलेल� भाकर तल
ु ा खाल्ल पा�हजे आ�ण शेवट� ज्य भम
ू ीतन
ू तल
ु ा मी काढले तीतच तू गाडला जाशील.
कारण क�, तू मातीच आहे स �न मातीलाच �मळशील!

नंतर आदमने आपल्य बायकोचे नावे ईव् असे ठे वले. कारण ती यच्चयावत प्रजे मळ
ू माता होय.

मग दे वाने आदमला �न त्याच् बायकोला कातडयाचे कपडे �शवले �न त्यांन ते घातले. नंतर दे व
उद्गारल, ‘अहो, या �ानव ृ�ाचे फळ खाल्ल्यामु माणूस हा आता चांगले काय �न वाईट काय हे ओळखू

लागला. तो आम्हांसारखा झाला. कोणी सांगावे क�, तो आता ह्य दस
् जीवनव ृ�ाला सुद् हात
ु रया

लावणार नाह� म्हणू? जर का त्यान ते जीवनव ृ�ाचे फळह� खाल्ल आ�ण दे वासारखाच अमर झाला तर!’

असे �चंतून दे वाने आदमला �न त्याच् बायकोला त्य ईडनच्य उद्यानातू हाकून लावले �न त्य
उद्यानाच् पूव्द
र ्वा एक जळती तरवार लटकत ठे �वल�. ती एकसारखी सवर �दशांनी �फरत राह�. त्य
जळत्य तरवार�चा �न दे वदता
ू ंचा त्य जीवनव ृ�ाभोवती असा खडा पहारा उभा केला! आ�ण तेथ ून

हुसकलेला तो माणूस त्य उद्यानाबाहे भू�म नांगरण्या लावला.
(अध्या ४ ते ९) - पुढे आदमचा त्याच पत्न ईव् �हच्याश संबंध होऊन �तला गभर रा�हला. �तचा तो

पुत ‘केन’. �तला दस
ु रा पुत झाला तो, ‘अवेल’ त्य दोघा भावांत �वतुष् येऊन केनने अवेलला ठार मारले.
केनने आपल्य पत्नीश संबंध केला �न �तला गभर राहून पुत ‘एनाक’ हा झाला. (पण आदम �न ईव् हे जर
मनुष् जातीचे प�हलेच जोडपे होते आ�ण केन हा त्यांच पुत तर त्याल बायको कोठून �मळाल�? ती ह�
त्य प�हल्य जोडप्याची मुलगी, त्याच बह�ण. कारण �तला उपज�वणारे दस
ु रे जोडपेच तोवर जगात

नव्हत.) पुढे आदमपासून ईव्हल �तसरा पुत झाला. तो ‘सेथ’. त्य सेथला एक मुलगा झाला.

(कोणापासून?) त्याच नावे ‘एनास’. त्यानंत पुष्क मुले �न मुल� होऊन आदम हा नउशे तीस वषा�चा
होऊन वारला.

जलप्र

पुढे वंश वाढता वाढता लामेक याला ‘नोहा’ हा पुत झाला. अनेक मुल�-मुले झाल्यानंत ७७० वषा�चा

होऊन लामेक वारला. नोहाला तीन पुत झाले. शेम, हे म, जाफेथ ... ह� मनुष् प्र वाढता वाढता त्यांच्य
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फार पाप माजले. इतके क�, दे वाला वाटले, मी कुठून ह्य पथ
ृ ्वीव हा मनुष् प्रा उत्पा�दल! आ�ण दे व

म्हणाल, ‘मी ह्य मनुष्यांच �न सारया
् प्राण्या आता सवर्ना करु टाकणार!’ पण नोहा तेवढा दे वाला
आवडत असल्यामुळ दे व त्याल म्हणाल, ‘ह्य पापी जगाचा मी नायनाट करणार, पण तुला वाचवीन. मी
मोठा जलप्र धाडणार आहे . तर तू एक नाव कर, �न त्या तू, तुझी बायको, मुले �न सुना इतके बसा.’

त्याप्रम नोहाने केले. ( या पुढे त्य अद्भ जलप्रलया स�वस्त वणर् �दले आहे . तो जलप्र फुगत
फुगत जाऊन त्या पवर्तांच �शखरे , पदाथर �न माणसे बुडाल�. पण नोहाची बंद नाव तरं गत होती.) तो

महापूर द�डशे �दवस पथ
ृ ्वील बुडवून रा�हला होता. तोच दे वाला नोहाची आठवण झाल� आ�ण त्यान पाणी
उतर�वले. समद
ु ्रा फुटलेले झरे आ�ण आकाशाच्य उघडलेल्य �खडक्य पन
ु ्ह बंद केल्य आ�ण अराराट

पवर्ताच् �शखरावर ती नाव लागल�. तेव्ह दे वाच्य आ�ेने नोहा पथ
ृ ्वीव सहकुटुंब उतरला. त्यान एक
स्थं�ड केले. त्याव मेध् अशा पशप
् मांसाच्य सव
ु �यांचे मांस हवन केले. त्य हो�मल्य जाणारया
ु ासाने

प्रस होत्सात दे व म्हणाल, ‘मी तझ
ु ्याश करार करतो क�, मनषु ्याच् अपराधासाठ� यापढ
ु े मी अशी

सार� पथ
ु ्ह जलप्र केव्हाह होणार नाह�! �भऊ
ृ ्वी दं �डणार नाह�. मनषु ् स्खलनशील आहे ! पन
नकोस! याची खण
ू म्हणू मी आकाशात हे इंद ्रधनु उगवतो पहा! हे च माझ� आश्वास ...’ (अध्या ९)

नंतर नोहाने शेती केल�. द्रा लावल�. एक �दवस प्रमाणाबाह द्रा�ा दार �पऊन नोहा गग
ुं झाला.

आपल्य तंब ूत तो नागवा उघडा पडला. हे त्याच पुत हे म याने पा�हले. त्याच् इतर दोन्ह मुलांनी वस्
घेऊन �तकडे त�ड न करता मागे मागे सरकत जाऊन नोहाच्य अंगावर वस् घातले. नोहा शद
ु ्धी

आल्यानंत त्यान आपल्य ज्य पुत्रा आपल्या उिल्लं पा�हले त्य हे मला शा�पले. वयाच्य ९५० व्य
वष� नोहा वारला.

(यापुढे अध्या दहाव्या नोहाच्य मुलांच े वंश�वस्ता �दले आहे त.)
भाषांची फाटाफूट

(अध्या अकरावा) - तेव्ह ह� सार� पथ
ृ ्व एक भाषीच होती. सार� माणसे एकच बोल� बोलत.

�शनारच्य मैदानात ती माणसे आल्याव (�ख्रस्तप २५०० वषा�च्य संधीस ह� यहुद�य पुराणगणना) ती
माणसे म्हणाल, ‘चला, आपण �वटा पाडूया, त्य भाजूया आ�ण स्वग गाठ�ल इतका एक उं च स्तं �न एक
नगर बांधू या!’ जेव्ह दे व ते नगर आ�ण क��तर्स्त पाहण्या आला तेव्ह तो म्हणाल, ‘अहो ह� सार�

माणसे एक झाल�, एकच बोल� बोलता. त्याच हा प�रणाम. त्यांन आता हे करावयास आरं �भले! असेच

चालले तर मनुष् वाटे ल ते कर शकेल. छट, आपण खाल� जाऊन त्यांच फाटाफूट केल� पा�हजे आ�ण
त्यांच भाषा ग�धळून टाकल� पा�हजे. एकाची बोल� दस
ु र्या समजता कामा नये!’ आ�ण दे वाने तसेच
केले. म्हणून त्य स्थळा ‘बाबेल’ म्हणता. कारण �तथूनच दे वाने पथ
ृ ्वीवर� एक भाषा मोडून �तच्य
परस्परांश �भन् अशा अनेक भाषा केल्य आ�ण सार्यांन दे शोदे शी पांगून �दले!
पैगंबर अब्राह �न त्यांच पत्न सराई यांची कथा

आता तेराहची वंशावळ अशी: तेराहचे तीन पुत. अब्रा, नाहर, हारन. हारनने ‘लॉटला’ जन्

�दल्यानंत तो वारला. अब्राह याने लग् केले. त्याच् बायकोचे नावे सराई. अब्राहाम बाप २०५
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वषा�चा होऊन वारला. तेव्ह प्र अब्राहाम म्हणाल, ‘तुझ्य व�डलांच्य दे शाला �न घराला सोडून दे �न

मी सांगतो �तकडे चल! मी तुझ� एक मोठ� राष् बनवीन, तुझ� नावे िजकडे �तकडे गाजेल. ज्याल तूं

आशीवार्दशी त्याल मी आशीवार्द�, शापशील त्याल शापीन.’ दे वाच्य या सांगण्याप्रम अब्राह हा
आपल� बायको सराई नी पुतण्य लॉट हयांसह घर सोडून �नघाला. नंतर �फरत �फरत बेथल येथे येऊन
त्यान तंब ू ठोकला. �तथे स्थं�ड उभारु त्यान प्रभ प्रा�थर. आणखी पुढे प्रवास अब्राह जात� त�
दषु ्काळा सांपडला, म्हणू शेवट� इिजप्तकड गेला.
बायकोला बह�ण म्हटल

आ�ण जसा तो इिजप्तच् अगद� जवळ आला तसा तो आपल� बायको जी सराई तीस म्हणाल, ‘हे

बघ, तू �दसायला एक सरु े ख स्त आहे स, हे मी ओळखन
ू आहे . यामळ
ु े मला वाटते क�, आपण इिजप्तमध्

जाताच जेव्ह ते अिजिप्शय तल
ु ा पाहतील तेव्ह म्हणती, ह� तर ह्याच बायको! आ�ण म्हणू ते मला
मारतील पण तल
ु ा वाचवतील! तेव्ह हे भाय�, कृ पा कर, �न तू माझी बह�ण आहे स असे सवा�ना सांग,
म्हणज तझ
ु ्य रूपाच् व�शल्यान माझे �दवस सख
ु ात जातील �न तच
ू मला जीवदान �दल्यासारख होईल.’

नंतर काय झाले क�, ते इिजप्तमध् जाताच तेथील लोकांनी पा�हले क�, ती स्त फारच सरु े ख आहे .

तेथील राजा जो फाराहो त्याच्यापय �तच्य रूपाच क��तर गेल� आ�ण फाराहोने �तला आपल्य अंतःपरु ात
घेतले.

‘आ�ण �तच्य व�शल्यान फाराहोने अब्रहामला फार चांगले वाग�वले. शेळया, बैल, गाढवे, दासदासी

अशी �वपुल संपित् अब्राहाम राजाने �दल्यामुळ त्याच चंगळ झाल�.

पण पुढे दे वाने सराईला अंतःपुरात घेणार्य फाराहोच्य घर� दार� रोगाची साथ धाडल�. तेव्ह

अब्राहाम बोलावून फाराहो म्हणाल,‘अरे , हे तू काय केलेस? ती तुझी बायको आहे हे का सां�गतले
नाह�स? ती तुझी बह�ण आहे असे न फस�वतास तर मी �तला माझी बायको करतो ना! आता झाले ते झाले.

तुझी बायको तू घे �न तुझी वाट धर. असे सांग ून अब्राहाम त्याच बायको दे ऊन त्याल पूव� �दलेल्य
�वपुल संपत्तीस फाराहोने धाडून �दले. (अध्या १२ वा)

(अध्या तेरावा) - अब्राह, त्याच पुतण्य लॉट ह्यांस इिजप् सोडून बाहे र पडला. ते दोघेह�

धनधान् पशु यांनी आता संपन् होते. एकदा लॉटच्य म� ढपाळांत �न अब्राहामच म� ढपाळांत तंटा झाला
तेव्ह स्वसंतोषान आपण �नराळे होऊ असे अब्राह म्हणाल आ�ण त्याल जी �दशा आवडल�, त्य
�दशेला लॉट दासदासी पशस
ूं ह �नघून गेला.

तेव्ह प्र अब्राहाम म्हणाल,‘ऊठ �न या चार� �दशांना पाहा. तुला �दसतो तो सारा प्रद मी तुलाच

�न तुझ्य संततीलाच सदो�दतचा दे णार! आ�ण तुझी संतती मी धुळीचे कण जसे अग�णत तशी असंख्
वाढ�वणार! ऊठ �न या सार्य प्रदेशा रुद� �न लांबी चालत जा. कारण तो सारा प्रद मी तुलाच दे णार!

‘अब्राहाम तसेच केले �न माम्रे तंब ू ठोकला. दे वाचे स्थं�डलह बांधले. पण लॉटला बायकांमुलासुद्
शत्रू पकडले हे एकून अब्राहाम शत्रू हल्ल करु लॉटला बायकांसह सोड�वले (अध्या १५)
�नःसंतान अब्राहाम �न सराईची �चंता
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(अध्या १५-१६) - नंतर एके �दवशी प्र अब्राहाम म्हणाल, ‘�भऊ नकोस? मी तुझी ढाल आहे !

‘अब्राह म्हणाल,’ पण हे प्र, मला संतान नाह�! माझा वारस दस
ु र्यांच संतान होणार!’ प्र म्हणाल,

‘नाह�, तुझ्या पोट� जन्मलेल संतान तुझ� वारस होईल! मी तुला खाल्डीच् ‘अर’ मधून आणून हा प्रद
�दला. जा, �न मला एक कालवड गाय, बोकड �न प�ी मारू होमून बळी दे ! तुझ्य संतानाला मी इिजप्
ते युफ्रेट पय�तचे सारे राज् सदो�दतचे �दले आहे . ..... नंतर सराई आपला प�त अब्राह याला म्हणाल,

‘बघ दे वाने मला वांझ केल�. माझा कुसवा �नष्फ झाला! आता असे तर� कर क�, इिजप्तमधू आणलेल�
ह� जी माझी ‘हगर, नांवाची सुरेख दासी आहे ती मी तुला दे ते. तू �तच्याश संबंध कर. म्हणज तर� तुझ्य

पोट� संतान होऊन आपला �नव�श होणार नाह�.’

आपल्य पत्नीन �दलेल्य ह्य दासीशी अब्राहाम संबंध केला. आ�ण �तला गभर रा�हला. पण

आपल्याल गभर रा�हलेला पाहून ती दासी हगर आपल� जी धनीण सराई �तला तच
ु ्छव लागल�.

तेव्ह सराई अब्राहाम म्हणाल, ‘माझ्य अपमानाचा दोष आता तझ
ु ्याकडे आहे ! मी माझी दासी

तझ
ु ्य शेजेस �दल�, पण �तला गभर राहताच ती मला पाण्या पाहू लागल�! आता दे वच आमचा न्या करो!
’ परं तु अब्राह म्हणाल,‘हे बघ तझ
ु ी दासी तझ
ु ीच बट�क आहे ना? �तचे काय करणे ते तझ
ु ्य हातीच

आहे . मग जेव्ह सराई त्य हगरला कडकपणे वागवू लागल�, तेव्ह ती पळून गेल�. ती रानावनात भटकत
असता �तला एक दे वदत
ू भेटला �न म्हणाल,‘भटकतेस कुठे ? तुझ्य पोट� पुत आहे . त्याच वंश �वस्तारे.
परत फ�र!’ तेव्ह ती परत घर� आल�. हगरला पुढे पुत् झाला. अब्राहाम त्याच नावे, इश्माए’ ठे वले.
तेव्ह अब्राह ८६ वषार्च होता.

प्र पुढे म्हणाल,‘आ�ण तुझी पत्न जी सराई �तला यापुढे तू ‘सरा’ असे म्हणावे. मी आता �तला

दे खील पुत दे णार! होय, �तलाह� पुत होईल �न माझ्य आ�शवार्दान ती राष्ट्र माता होईल, लोकाधीश राजे

�तच्य पोट� येतील! तेव्ह अब्राह दं डवत घाल�त हसून मनात म्हणाल, ‘काय! शंभर वष� उलटल� त्या
पुत होणार, नी सराई नव्व वषार्च म्हातार �तला गभर राहणार! दे वा. माझा एक पुत ‘इश्माई’ आहे ,

त्यास उदं ड आयुष् दे !’ तेव्ह दे व म्हणाल,‘सराला पुत होईलच होईल. त्याच नावे ऐझाक ठे व. आ�ण मी
इश्माईललाह संभाळीन. त्यांच वंश वाढे ल. बारा राजे त्याच् पोट� जन्मती.’

पण ‘सरा’ तर अगद� वद
ृ . ती मनात हसल� क�, या म्हातारपणा का आता मला ते गोड वाटणार?

माझा नवराह� म्हतार! हे कळताच दे व म्हणाल,‘सरा का हसल�? दे वाला अशक् असे काह� आहे काय?’ हे
ऐकून सरा दे वास भ्याल �न आपण हसलो हे �तने नाकारले. दे व म्हणाल,‘छट तू हसल�स!
दे व�प् लॉटला स्वतःच् कन्यांपासू पुत

(अध्या १९ वा) ‘इकडे सोडम नगराचा दे वाने नाश केल्यानंत त्यान त्य नाशातून वाचवून बाहे र

आणलेला अब्राहाम पुतण्य �न दे वाचा आवडता लॉट हा आपल्य दोन्ह कन्य तेवढ्या घेऊन
पवर्ताती एका गुहेत राहात होता. त्य दोन्ह कन्य उपवर असून त्यांन पुरु असा माह�त नव्हत.

तेव्ह वडील कन्य आपल्य धाकट्य ब�हणीला म्हणाल, ‘बघ, आपला �पता आता वद
ृ झाला, पण

त्याच् पोट� पुत्रसंत नाह�. आपण दोघी येथे एकटया. जगाच्य रहाट�प्रमा आपल्यालाह शेजेस घेईल
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असा एकह� पुरु दस
ु रा �मळणार नाह�. यासाठ� चल, आपण आपल्य या बापाला दार पाजू ये आ�ण नंतर
आपणच आपल्य या थोर �पत्याच बीज आता जतन कर ये!’

‘यापकारे लॉटच्य दोन्ह मुल� आपल्य �पत्यापासू गरोदर रा�हल्य. त्य वडील कन्येच मुलगा

तोच ‘मोआब.’ धाकट�ला सुद् मुलगाच झाला. तो ‘बेन आमी.’ प�हला आजच्य मोआबाईट जातीचा
पूव्
र . दस
ॅ ॉन जा�त.’ (अध्या १९ श्लो ३० ते ३८)
ु र्याच वंश म्हणजे आजची अम
सराला पुत होतो. सराचा सवती मत्स

इकडे प्र सराला भेटला. दे वाने म्हटल ते �तच्य �वषयी केले. कारण ती गभवर्त झाल�. अब्राहामच

शंभराव्य वष� त्याच पत्न सरा �हला हा पत
ु झाला. नावे ऐझाक ठे वन
ू आठवे �दवशी दे वाच्य
सांगण्याप्रम त्य पत
ंु केल�. पण सराला इतक्य म्हातारपण झालेल्य त्य पत
ु ्रा सता
ु ्र पाहून हगर
दासीला जो अब्राहामपास पत
ु झाला होता तो इश्माई हसला. हे पाहताच सरा रागावल� �न अब्राहाम

म्हणाल,‘या बटक�ला �न �तच्य त्य दासीपत
ु ्रा आताच्य आता हुसकून दे . माझ्य मलासह तो तझ
ु ा
वारस होता कामा नये. अब्राहाम हे ऐकून फार दःु ख झाले. पण दे व म्हणाल,‘दःु ख कर नकोस. कारण

तझ
ु �च बीज असलेल्य त्य दासीपत
ु ्राचे मी एक राष् कर�न!’ तेव्ह मोठया पहाटे अब्राह उठला. एक

पाण्याच बाटल�, भाकर�चा तक
ु डा, आ�ण ते मल
ू हगरच्य स्वाधी करु �तला त्यान घराबाहे र काढून

�दले.

हगर तेथ ून जी �नघाल� ती रानावनात भटकत चालल�. �तच्याजवळच पाणी संपले. दस
ु रे कुठे

�दसेना. तेव्ह ते �तचे मूल एका झुडपाखाल� टाकून ती दरू जाऊन रडत बसल�. ते मूल मरताना �तला

पाहवेच ना. पण दे वाने �तचे रडणे ऐकताच दे वदत
ू आला. तो म्हणाल,‘रडतेस का? काय होते तुला? तुझ्य

मुलाला उचल. दे व तुझा साथी आहे . त्याच एक राष् होईल.’ हे शब् ऐकून हगरने मुलाला उचलले, तो

दे वाने �तचे डोळे उघडले. पाहाते तो जवळच एक पाण्याच �वह�र. �तने पुन्ह आपल� बाटल� पाण्यान भरल�
�न पुढे चालल�. तो मुलगा रानावनातच �तने वाढ�वला. तो मोठा धनुध्र झाला. इिजप्तमधल् एका
मुल�शी त्याच् आईने त्याच लग् लावून �दले. (अध्या २१)
अब्राह पुत्रा ब�लदान करावयास जातो

पुढे असे झाले क�, अब्राहाम कसोट� पाहावयाचे मनी आणले. दे वाने हाक �दल�, ‘अब्राह’ ‘जी, हा

मी!’ अब्राह उत्तरल, दे व म्हणाल,‘तुझा पुत, तो एकुलता एक पुत ऐझाक, तुझा आवडता, तोच घे.
मो�रयाच्य पवर्ताकड जा आ�ण त्यांच हवन करु मला बळी दे !’

आ�ण अब्राह सकाळीच उठला, आपल्य गाढवावर स्वार भरल�, हवनाची लाकडे घेतल�, �न

मुलासह त्य पवर्ताकड गेला. पवर् येताच तो आपल्य मुलाला तेवढाच घेऊन पुढे चालला. मुलगा

अजाणपणे म्हणाल,‘बाबा ब�लदानाला, चाक, लाकड�, आग घेतल�त, पण बोकड कुठे आहे ?’ अब्राह

म्हणाल,‘दे व दे ईल तो बोकड!’ ठरा�वक जागी येताच अब्राहाम स्थं�ड उभारले, लाकडे रचल� आ�ण

त्याव आपल्य मुलाचा होम करण्यासाठ त्या बांधून टाकले. आपला सुरा उपसून त्य मुलाच्य कंठावर

हाणण्या त्यान हात उगारला - तोच दे वदताचा
ध्व� आला,‘अब्राह!’ अब्राह उत्तरल,‘जी, हा मी
ू
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इथे!’ प्रभुध् म्हणाल, ‘मार नकोस त्य लेकराला. मी तुझी पर��ा पा�हल�. तुझ्य एकुलत्य पुत्रा
दे खील तू बळी दे त आहे स! तुझी माझ्यावरच �नष्ठ खर� आहे !’ इतक्या एक बोकड �दसला, तेव्ह

त्याला अब्राहाम त्य स्थंडलावर� अग्नी मुलाच्य बदल� हो�मले. यासाठ�च त्य स्थळा आजह�

‘जेहोवा-िजर� ’ असेच म्हणता. तेथ ून अब्राह बीरशेचा येथे गेला �न तेथेच राहू लागला. (अध्या २२)
सरा साध्वीच मतृ ्य

�तथे सराच्य वयाला १२७ वे वषर लागले. ती अब्राहाम बायको होती तशीच बह�णह� होती. कारण

अब्राहामच आईच्य पोट� जर� ती झालेल� नव्हत. तर� त्याच् बापाच्य पोटचीच ती होती. म्हणू

बापाच्य नात्यान ती त्याच सावत बह�णच होती. आ�ण �तलाच अब्राहाम आपल� बायकोह� केल� होती.
�तला जेव्ह १२७ वष� झाल� तेव्ह ती मतृ ्युशय्ये पडल�, आ�ण अब्राहाम दःु खात लोटून लौकरच मेल�.
येथे सरा साध्वीच कथा संपल�.
***
लेखांक २ रा

(अध्या २४ वा) अब्राह पैगंबराची पत्न साध्व सरा ह� वारल्यानंत त्यान आपल्य मुख्

कारभार्याल बोलावून म्हटल,‘ये �न तुझा हात माझ्य मांडीखाल� घाल, आ�ण शपथ घे क�, माझ्य
पुत्रा, ऐझाक याला या कॅननाईट लोकांची मुलगी कर दे णार नाह�; परं तु माझ्य वंशाच्य मूळस्थान जा
�न त्यातल मुलगी माझ्य मुलास कर. तुझ्यापुढ एक दे वदत
ू चालेल �न तुला वाट दाखवील. बायको

�मळताच माझ्य मुलाला परत आण. जर ती वधू इकडे यावयास नाकार लागल�, तर तुझ्याकड बोल
राहणार नाह�. तू �तला सोडून दे ; पण मुलाला मात परत आण.’

त्याप्रम शपथ घेऊन तो कारभार� उं टावर सवर सामान लादन
ू नेहारच्य नगराला अब्राहामच

मेसोपोटे �मयातील मूळ स्थानाकड �नघाला. �तथे पोचताच गावाबाहे रच्य �व�हर�वर संध्याकाळच् वेळी

आपल्य उं टांना गुढघ्याव टे कवून तो उतरला. �तथेच गावच्य िस्त् पाणी भरण्या दे त. तेव्ह त्य
करभार्यान दे वास �वन�वले. ‘हे अब्राहामच प्र, असेच होवो क�, ह्य नगरातील िस्त् जेव्ह पाण्या

इथे येतील तेव्ह मी जीस म्हणे क�, तुझी घागर खाल� ठे व �न मला पाणी �पऊ दे , आ�ण जी मला

म्हणे, ‘पी, तझ
ु ्य उं टांना सद
ु ् पाणी पाजते - तीच मल
ु गी तू ऐझाकला जी पत्न म्हणू नेमलेल�
असशील ती असो!’

ह� प्राथर संपते न संपते तोच, आश्चय क�, रे बेका अब्राहाम भाऊ नेहार याची नात ह� बाहे र आल�.

कोणत्याह पर
ु ुषाच स्पश न झालेल� कुवार �न �दसण्या सरु े ख अशी ती कन्य रे बेका आपल्य

खांद्यावरच घडा भरण्यासाठ �व�हर�वर गेल� आ�ण घडा पाण्यान भरू आल�. त्यासरश तो कारभार�
भराभरा �तच्याकड गेला �न म्हणाल, ‘तझ
ु ्य घड्यांती थोड पाणी मला प्यायल दे शील काय?’

‘प्याव महाराज,’ असे म्हणू �तने घडा हातावर घेतला �न पाणी �दले. त्याच �पणे होताच ती

म्हणाल, ‘तुमच्य उं टांना पाजण्यासाठ सुद् मी पाणी ओढून दे ते.’ झटकन �तने तो घडा गुरांच ्य पाण
डोणीत ओतला, �व�हर�वर गेल� आ�ण पाणी ओढून त्य उं टांना पोटभर पाजले. कारभार� �तच्याकड
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आश्चयार् पाहात होता क�, दे वाने �हलाच धाडले असेल का? उं टांना पाजणे संपताच त्यान सोन्याच
कानबाळी �न सोन्याच् बांगडया हाती घेऊन �तला �वचारले, ‘कन्य तू कोणाची मुलगी? तुझ्य बापाच्य

घर� आम्हांल उतरायला �मळे ल काय?’ रे बेका उत्तरल, ‘नेहारची मी नात आहे . आमच्य घर� उतरायला
जागा �न दाणावैरण पुष्क आहे !’ आ�ण रे बेकाने पळतपळत जाऊन आपल्य आईच्य घरातील मंडळींना

ते सारे सां�गतले. �ततक्या रे बेकाचा भाऊ लेबन �तथे आला, आ�ण त्य सोन्याच् बांगडया �न
कानबाळया रे बेकाच्य अंगावर पा�हल्य आ�ण म्हणाल, ‘ठ�क आहे . ’ त्यान स्वतःपुढ जाऊन त्य

कारभार्याल त्याच् सार्य मंडळींसह घर� आ�णले �न स्वाग�तल.

हातपाय धत
ु ल्याव त्य मंडळींना जेवावयास बोला�वले. पानावर रुचक मांस वाढले, पण कारभार�

म्हणाल, ‘माझ्य धन्याच �नरोप �दल्यावाचू मी घास घेणार नाह�. सांग ू का? सांगावे म्हणता तो सांग ू

लागला क�, ‘माझ्य धन्यान अब्राहाम त्याच् सरा साध्वीपासू झालेल्य पत
ु ्रा लग् तम
ु च्य

घराण्याती कोणा मल
ु �शी लावावे म्हणू आ�ा�पले आहे . अब्राहामच व�डलाचे घर म्हणजे तम
ु चे.

दे वदतान
ेच मला वाट दाख�वल�. �व�हर�वर मी दे वास �वन�वले क�, जी वधू तू या पत
ू
ु ्र �नयोिजल�

असशील तीच मला पाणी �पण्या दे वो. त्याप्रम या कुमा�रकेने मला पाणी �दले आ�ण मी सोन्याच
कंकणे �तच्य हातात घातल�. तेव्ह माझा धनी जो अब्राह त्याच् भावाची ह� कन्य रे बेका अब्राहामच
या मुलास तुम्ह द्या तर आभार होतील. नसाल दे णार तर तसे सांगावे.

हे त्याच बोलणे ऐकून लेबन म्हणाल, ‘दे वाची इच्छ जर तशी, तर तुला तर� आम्ह काय म्हणणा?

ह� पहा, रे बेका तुझ्य समोरच आहे . �तला न्य आ�ण अब्राहामच मुलाशी �तचे लग् लावा; आमची
हरकत नह�.’

हे ऐकताच प्रभू वंदन
ू त्य कारभार्यान रत्नज�ड सोन्य चांद�चे दा�गने रे बेकाला �दले आ�ण

�तच्य भावाला �न आजीला मूल्यवा उपहार अ�पर्ल. खाऊन �पऊन सुखात ती रात त्य सगळयांनी
घाल�वल�. सकाळीच अब्राहाम तो कारभार� उठला �न म्हणाल,‘आता आम्हां �नरोप द्याव. आमची

मुलगी घेऊन आम्ह जातो.’ तेव्ह रे बेकाची आई �न भाऊ म्हणाल, ‘इथे थोडे �दवस तर� राहा, �नदान दहा
�दवस तर�! मग मुल�ला न्य?’ पण कारभार� म्हणाल,‘मला परत गेलेच पा�हजे.’ तेव्ह रे बेकाची माणसे

म्हणाल,‘आम्ह मुल�लाच बोलावतो �न �तच्या त�डून �तचे मत ऐकू.’ त्याप्रम �तला त्यांन बोला�वले
�न �वचारले, ‘मुल� तू ह्यांच्या आताच जाशील का?’ ती म्हणाल,‘हो, जातेच मी!’ तेव्ह �तच्य

माहे रच्यांन रे बेकाला �तच्य दाईस सोबत दे ऊन सासर� धाडल�. जाताना त्यांन त्यांच् त्य मुल�ला
आशीवार्दू म्हटल,‘जा, बाळे , जा!’ तू आमची जशी बह�ण आहे स तशीच असंख् मुलालेकरांची आई हो!

आ�ण तुझ्य पुत्रपौत्र द्वे करणार्यांव त्यांन सदा �वजय �मळो!’ नंतर रे बेका जावयास �नघाल�.
�तला �तच्य माणसांसह उं टावर बसवून सामानसुमान घेऊन तो कारभार� अब्राहामक परत �नघाला.

इकडे ऐझाक, अब्राहाम तो पुत, संध्याकाळच् वेळी शेतात प्राथर्नेस आला असता उं टांचा जमाव

परतलेला त्यान पा�हला. रे बेकानेह� आपल्य सेवकांना �वचारले,‘हे कोण?’ ते म्हणाल,‘हाच तुझा धनी!’

तेव्ह उं टावरू ती खाल� उतरल�, पदर घेतला, आ�ण �तने आपले अंग झाकून घेतले. नंतर कारभार्यान
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ऐझाकला सार� मा�हती सां�गतल�. तेव्ह ऐझाकने रे बेकाला आपल्य तंब ूत नेले �न पत्न म्हणू
स्वीका�रल. तेव्ह ऐझाकचे वय ४० वषार्च होते.
अब्राह पैगंबराचा मतृ ्य

(अध्या २५ वा) सरा साध्व मेल्यानंत सव्वाश वषार्व वय झालेल्य पैगंबर अब्राहाम केढूस

नांवाच्य स्त्र लग् केले. �तच्यापासू त्याल पुत झाले. त्यावाचू अब्राहामच ज्य रखेल्य होत्य

त्यांनाह संत�त झाल�. त्य सवा�ना यथो�चत दे णग्य दे ऊन अब्राहाम दे शोदे शी धाडून �दले. आ�ण मुख्
उत्तरा�धका ऐझाकलाच दे ऊन वयाच्य १७५ व्य वष� अब्राहाम दे ह ठे �वला.
पैगंबर ऐझाक �न रे बेका यांची कथा

पढ
ु े रे बेकाला संतान होईना. तेव्ह ऐझाकने दे वास प्रा�थर. दे वाच्य आशीवार्दान रे बेकाला जळ
ु े झाले.

वडील पत
ु ईसा - तो फारच केसाळ होता.धाकटा जेकब तो साध्या�सध् स्वभावाच होता. ऐझाकची प्री
ईसावर, पण रे बेकाची जेकबवर होती.

पढ
ु े मोठा दषु ्का पडला. तेव्ह प्र त्य ऐझाकच्य सा�ात् पढ
ु े येऊन म्हणाल,‘मी सांगतो त्य दे शी

जा. मी तल
ु ा �न तझ
ु ्य वंशाला हे दे श दे ईन. मी अब्राहाम केलेला करार सफळवीन. तझ
ु ा वंश

आकाशातील तार्यांसारख असंख् वाढे ल. तेव्ह पैगंबर ऐझाक जेरार ह्य प्रां गेला.
ऐझाक पैगंबर सुद् बायकोला
बह�ण म्हणत

पण जेरारमध्य येताच ( पूव� अब्राहाम गत झाल� तशीच ऐझाक पैगंबराची होऊन) लोक �वचार

लागले क�, ‘ह� स्त तुझी कोण? तेव्ह आपल� ती बायको असे न सांगता ऐझाकने सां�गतले,‘ह� माझी

बह�ण!’ कारण त्याल अशी भी�त पडल� क�, रे बेका �दसण्या सुरेख, �तला पत्न म्हणाव, तर �तला नेता
यावे म्हणू लोक मला ठार मारतील!

पण पुढे एकदा असे घडले क�, त्य दे शाचा तो �फ�लस्टईनांच राजा अ�भमलेक आपल्य �खडक�तून

पाहात असता त्याल अकस्मा रे बेकाशी ल�डवाळपणे लगटताना ऐझाक �दसला! तेव्ह त्यान ऐझाकला
बोलावून �वचारले, ‘हे काय, ह� तुझी बायकोच असल� पा�हजे. बह�ण कशी म्हणाला?’ तेव्ह ऐझाकने

आपण िजवाच्य भयाने तसे खोटे बोलल� असे सां�गतले. अ�भमलेक म्हणाल,‘माझ्य लोकांतून कोणी

�हच्याश संग केला तर? हे पाप तू आमच्याव ओढवून आणले नाह�स का?’ असे म्हणू त्य राजाने प्रज
समज �दल� क�, कोणीह� रे बेकास वा ऐझाकला त्र दे ता कामा नये.’ (अ. २६)

नंतर तेथेच शेतीभाती करु ऐझाक भरभराट पावला. काह� �दवसांनी त्याच् वाढत्य शक्तील

पाहून �फ�लस्टाईनच् राजाने त्याल तो प्रा सोडून जाण्या सां�गतले.
पुढे ऐझाक काह� काळानंतर वद
ृ होऊ लागला आ�ण त्याच दृष् अंध ूक झाल�. तेव्ह आपल्य
आवडत्य पुत्रा, ईसाला जवळ बोलावून तो म्हणाल,‘बघ, आता माझा काह� �नयम नाह�. म्हणू आज

एकदा तू स्वत पारध करु आणलेले मांस मला पोटभर खावयाची आलेल� हौस पुरवून घेऊ दे . तर जा �न
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पारध करु उत्त मांस मला खाऊ घाल �न माझा आशीवार् मी तुला दे ईन.’ त्याप्रम त्याच वडील पुत
ईसा धनुबार् घेऊन मग
ृ येस गेला.

वद
ृ ऐझाकचे हे बोलणे रे बेकास आवडले नाह�. कारण �तची प्री �तच्य धाकटया मुलावर होती.

यासाठ� �तने त्याल गुपचूप बोलावून घेतले �न म्हणाल ‘जेकब, तुझ्य वडील भावाला तुझ्य व�डलांनी
मग
ृ येस धाडले आहे आ�ण ते त्याला संत ोषून वरदान दे तील. तेव्ह तू असं कर क�, मी तुला �शजवून दे ते
ते रुचक मांस घेऊन तूच तुझा भाउ ईसा आहे म्हणू पुढे होऊन ऐझाकला दे . पोटभर जेऊ घाल म्हणज हे

वरदान दे णे ते तुलाच �दलं जाईल!’

तेव्ह जेकब म्हणाल,‘बाबांना �दसत नसलं तर� स्पशर् येतं. माझा वडील भाऊ ईसा केसाळ आहे .

तेव्ह मी जर तोच म्हणू पढ
ु े गेलो तर ते क्व�चत माझ्य अंगावरु हात �फरवन
ू चाचपतील �न मी
केसाळ नसल्यान माझंच कपट उघडक�स येईल!’

रे बेका म्हणाल,‘�भऊ नकोस, ईसाचा हा अंगरखा मी तल
ु ा घालते. बोकडाच्य केसाळ कातडयाचे

हातमोजे हातावर घाल. घे हे मांस, रोट �न तझ
ु ा भाऊ ईसा मग
ृ या करु येतो त्यापूव व�डलांकडे जा.’

त्याप्रम जेकब गेला वद
ृ पैगंबर ऐझाकला तो आला तसा ईसाच आला म्हणू वाटले. त्य अंध �पत्यान
त्याल आनंदाने म्हटल,‘ईसा, ये, मला भेट, ये मल
ु ा, ह� मग
ृ या इतक्य लौकर कशी सापडल�?’ जेकब
ईसासारख्य आवाजात म्हणाल,‘दे वाची इच्छ! आता बाबा उठा �न जेवा’ ऐझाक म्हणाल,‘पण जवळ ये

म्हणज मी स्पशूर बघतो तू ईसाच आहे स क� नाह�स ते’ तसा जेकब त्य अंध वद
ृ ्धाज गेला, ऐझाकने

त्याल चाचपून प�हले �न म्हणाल,‘आवाज जेबकचा आहे पण हात तर ईसाचा आहे !’ (कारण त्याव

केसाळ मोजे होते आ�ण ईसा केसाळ होता.) तेव्ह पैगंबर ऐझाकची फसगत होउन त्यान ईसाच समजून

जेकबला कडकडून �मठ� मारल�, त्याच मुके घेतले, त्याच वस्त प्रेमभरा हगल�, आणलेले मांस पोटभर
खाल्ल आ�ण त्याल वरदान �दले क�,‘जा, पुत् तुझे सारे भाऊ तुझ्य अं�कत होतील, तुझा द्वे करतील ते
नाश पावतील. तुझी भरभराट होईल. राष्ट तुझ्यापुढ मान वाक�वतील!’

वद
ृ ऐझाकचा आशीवार् उपटून जेकब परत जातो न जातो तोच ईसा स्वत पारध करु �शजवून

आणलेले मांस घेऊन त्य आपल्य �पत्याकड आला. तेव्ह जेकबने आधीच कपटाने आपल्य नावे �पत्या

कसे फस�वले �न �पत्याच वरदान उपटले ते त्य ईसाच्य �न अंध �पत्याच् ध्यान्य येऊन दोघेह�

शोकाकुल झाले. पण जे वरदान दे ण्याच दै वी शिक् पैगंबर ऐझाकमध्य होती ते वरदान तो जेकबला दे ऊन
चुकला होता, हे पाहून ईसा फार शोक करता झाला.
अशाच प्रका त्य दोघा भावांचे भांडण �वकोपास जाऊन ईसाने सं�ध सापडताच आपल्य धाकटया

भावाला, जेकबला ठार मारण्याच बेत केला हे जाणून रे बेका घाबरल� �न �तने ‘आपल्य माहे र� जाऊन

तेथील कोण्य माहे रच्य मुल�शी लग् लाव �न �तकडेच राहून संकट जाईतो जीव वाचव’ असे जेकबला
सांग ून त्याल ईसाच्य नकळत दरू धाडून �दले.
जेकबचा राशेलशी �ववाह
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आपल्य मामाच्य घर� �नघून जात असता वाटे त दगडाची उशी करु जेकब �नजला असता त्याल

स्वप्न �दव् दृश �दसले. पथ
ू
ृ ्वीव ठे वलेल� एक �शडी थेट स्वगार् पोहोचलेल� आ�ण दे वदत
�तच्यावर चढत उतरत आहे त! आ�ण अहो आश्चय! प्र स्वत वर उभा राहून म्हणाल,‘जेकब मी
अब्राहाम दे व, ऐझाकचा दे व, ज्य भूमीवर तू आहे स, ती सार� भू�म मी तुला �न तुझ्य वंशाला दे णार!

तुझा वंश चार� �दशांना �वस्तारे!’

जेकब स्वप्नात उठताच म्हणाल, ‘अहो आश्चय! स्वगार् दार ते हे च ह�च पुण्यभू�!’ उशी केलेला

दगड त्यान तेथे त्य सा�ात्काराच स्ृ�
म म्हणू ऊभारला, आ�ण त्याव तेल ओतले. ‘हा स्तंभ दे वाचं
गेह होईल! असे भावन
ू जेकब पढ
ु े चालला. (अध्या २८)

जाता जाता तो एका �व�हर�पाशी आला. तेथे म� ढपाळ मंडळी होती. आपले कळप ते तेथेच पाणवीत

असत. त्यांन जेकब म्हणाल,‘गडयानो, तम
ु ्ह कुठले?’ ‘हे रन गावचे’ ते म्हणाल. ‘मग तम
ु ्हाल लेबन,
जेहारचा पत
ु माह�त आहे काय?’ ‘हो तर, आमच्य ओळखीचेच आहे त ते!’ ‘कुशल आहे त ना ती मंडळी?’
‘अगद� कुशल!’ अशी प्रश्नोत झाल�.

तोच एक मल
ु गी आपल्य शेळया घेऊन तेथेच आल�, तेव्ह ते म्हणाल, ह�च राशेल , लेबनचीच

मल
ु गी!

त्यासरश जेकबने राशेलला �मठ� मारल�, �तचा मुका घेतला �न आनंदाने अश् ढाळीत म्हणाल,‘मी

तुझ्य व�डलांचा भाऊबंद आहे . अग मीच लेबनची बह�ण जी रे बेका, �तचा मुलगा.’ ते ऐकताच राशेलने

लगबग घर� जाऊन ते सां�गतले. तेव्ह लेबन धावत तेथे आला, �न आपल्य ब�हणीच्य त्य मुलाला त्यान
कवटाळून त्याच चुंबन घेतले. त्याल घर� आणले आ�ण एक म�हना ठे वून घेतले. मग लेबन

म्हणाल,‘जेकब, जर� तू माझा नातलग, तर�ह� माझ्य घर� तू जे काम करतोस त्याच तुला मी काह� तर�
प्र�तम दे णेच योग्. काय पगार घेशील?’

आता लेबनला दोन मुल�. वडील ल� �न धाकट� राशेल. ल� सौम् नयनांची साधी मुलगी. राशेल सुरेख

�न सुभग. जेकबला तीचआवडे. यासाठ� जेकब उत्तरल,‘माझा पगार राशेल! जर ती मला दे शील तर मी

सात वष� तुझी चाकर� कर�न.’ त्य प्रमा जेकबने सात वष� चाकर� केल�. ती सात वष� त्याल सात
�दवसांप्रमा झटकन गेल्यासारखी वाटल�. त्याच राशेलवर तशीच प्री होती.

मग जेकब लेबनला म्हणाल, ‘आता माझी बायको राशेल मला दे . मी माझा करार पुरा केला.

चाकर�ची सात वष� भरल�. आता राशेल माझी झाल�. �तच्याश संग करायला मला आता अनु�ा हवी.’

मग लेबनने सार्य मंडळींना जमवून मोठ� जेवणावळ �दल�. पण रात् आपल� मुलगी जी ‘ल�’

�तलाच लेबनने जेकबच्य खोल�त धाडल�, आ�ण त्यांच - संग झाला. पण पहाटे �दसू लागले तेव्ह जेकब

पाहतो ... तो ती ‘ल�’ आहे ! त्यासरश जेकबने आपला मामा लेबन - त्याल �वचारले,‘तू हे काय केलेस? मी
धाकट्य - राशेलसाठ� चाकर� केल� नाह� काय? मग तू वडील मुलगी ... रात् माझ्य शेजेस दे ऊन असे का
फस�वलेस?’ तेव्ह लेबन म्हणाल,‘आमच्य दे शी व�डल�ला दे ण्याच् आधी धाकट�ला दे त नाह�त. आता
तू ‘ल�’ चा आठवडा पुरा कर. मग राशेलसाठ� आणखी सात वष� चाकर� केल�स क� ती पण तुला �मळे ल!’
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तेव्ह जेकबने आपल� वडील मामेबह�ण जी ‘ल�’ �तच्याश ठरावाप्रमा आठ �दवस संग केला. मग

आणखी सात वष� चाकर�च्य करारावर त्याच धाकट� मामेबह�ण जी राशेल तीह� त्याल दे ण्या आल�.

�तच्याव ल�पे�ाह� जेकबची अ�धक प्री असल्यामुळ �तच्य संग सुखाने त्याल त्य दस
ु र्य सात
वषा�च्य चाकर�चे तर काह�च वाटले नाह�.
ब�हणींची बाळं तपणाची चढाओढ

पण दे वाने जेव्ह पा�हले क�, जेकब ‘ल�’चा �तटकार कर�त आहे तेव्ह त्यान �तचा कुसवा सफळ

केला. पण राशेल वांझच रा�हल�. ‘ल�’ गरोदर होऊन �तला पुत झाला. �तने त्याच नावे रुबे ठे �वले, आ�ण
समजू लागल� क�,‘ दे वाने मला पत
ु �दला’ आता मात माझा प�त मजवरच प्र कर�ल.’

आ�ण ‘ल�’ पन
ु ्ह गरोदर रा�हल�. �तला दस
ु रा पत
ु झाला. आ�ण �तला पन
ु ्ह गभर रा�हला, �न �तला

�तसरा पत
ु झाला आ�ण ‘ल�’ला पन
ु ्ह �दवस लोटले �न �तला चौथा पत
ु झाला नंतर मात �तला �दवस गेले
नाह�त.

आता जेव्ह राशेलने पा�हले क�, आपल्याल जो तो वांझ म्हणत, तेव्ह ती आपल्य ब�हणीचा हे वा

कर लागल�. ती जेकबच्य गळी पडल� �न म्हणाल,‘मला मल
ू तर� दे नाह� तर मी जीव दे ते!’

तेव्ह मात जेकबला राशेलचा संताप आला �न तो म्हणाल,‘तझ
ु ा कुसवा दे वाने वांझ केला का मी?’

तेव्ह राशेल म्हणाल,‘ह� बघ माझी दासी �बला. �हला भोग. ती माझ्य मांडीवरच बाळं त होईल

म्हणज तेच मूल माझ� (पूव� गुलामांची - दासदासींची जी मुले ती धन्याची मालमत्त ठरे .)

त्याप्रम जेकबने �बलाशी संग केला. �बलाला पण मुलगा झाला. तेव्ह राशेल हष्
ूर म्हणाल, दे वाने

माझी पण �वनंती ऐकल�, मला पण मुलगा झाला. याचे नावे ‘दान’. �बला पुन्ह गरोदर रा�हल� �न �तला
दस
ु रा पुत झाला.

आता ‘ल�’ घाबरल�. �तला मुले होणे बंद झाले आ�ण राशेलला मुले होऊ लागल� तेव्ह ‘ल�’ने पण

आपल� दासी जी �झल्फ �तला जेकबच्य शेजेस धाडल�. �झल्फालाह गभर राहून पुत झाला. तेव्ह ‘ल�’
हषर्ल, ‘बघा, एक सैन्यच सैन् येत आहे ! पुत् पुत!

एक �दवस काय झाले क�, ‘ल�’च्य एका मुलाने एक कंद आणला. राशेलला तो हवा यासाठ� �तने तो

‘ल�’ जवळ मा�गतला. तेव्ह ल� फणकारयान
् े म्हणाल क�, ‘काय, तू प्रथमपास माझ्य पतीची प्री
�छनावून नेल� आहे स तेवढ� पुरेशी नाह� क� काय? तर आता हा कंदह� नेऊ पाहतेस? तेव्ह राशेल उत्तरल,

‘ह्य कंदासाठ� मी त्याल एक रात तुझ्याकडे धाडीन. मला कंद दे .’ त्याप्रम ठरले. गुराढोरांना �न

शेळयाम� ढयांना चारु जेकब संध्याकाळ शेतातून परतताच ‘ल�’ने त्याल हटकले, ‘आजची रात तुला
मजकडेच रा�हले पा�हजे. कंदावार� मी आजची रात तुला खर�दले आहे आ�ण अशा र�तीने दे वाची ‘ल�’ वर

पुन्ह कृ पा होऊन बंद झालेला �तचा कुसवा पुन्ह सफल झाला. यथाकाल ती प्रसव तो �तचा पाचवा पुत.
‘ल�’ पुन्ह गरोदर झाल� �न �तला सहावा पुत झाला. सातव्य बाळं तपणात ‘ल�’ ला मुलगी झाल�. �तचे
नावे द�ना.
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पण शेवट� ईश्वराल राशेलचीह� आठवण झाल�. �तला स्वतःलाह गभर रा�हला �न पुत झाला. तोच

जोसेफ.

आता जेव्ह राशेललाह� पुत झाला तेव्ह जेकब त्याच मामा लेबन याला म्हणाल, ‘बघ, आता माझी

तुझ्य दोन्ह मुल�ंसाठ� ठरलेल� चाकर� पुर� होऊन गेल�. आता मला माझी बायकामुले घेऊन परत माझ्य

व�डलधार्यांकड जाऊ दे . पण लेबन म्हणाल, ‘मी तुला आता म्हणशी ते वेतन दे ईन. इथेच माझ्य
गुराढोरांची �न शेळयाम� ढयाची
ं ह� अपार संपित् सांभाळून राहा.’ तेव्ह त्य कळपातील ठरा�वक भागाची

�न प्रकार गुरे �न शेळयाम� ढया द्यावयाच करार करु जेकब तीच चाकर� कर�त रा�हला. पण पुढे जेकब

जसजसा पशध
ु न, दासदासी, मल
ु े मल
ु � यांनी संपन् होत चालला, तसतसा लेबनला त्याच मत्स वाटू

लागला. लेबनची व ृित् अशी पालटलेल� पाहून जेकबला भी�त वाटल�. त्यान तेथ न
ू �नसटून जाण्याच
ठर�वले.
तेव्ह त्यान राशेल आ�ण ल� ह्य दोन्ह आपल्य भाया�ना बोलावन
ू आणन
ू आपला बेत सां�गतला.

तेव्ह त्य दोघी म्हणाल्, ‘आमची तर� आता ह� माहे रची माणसे कोण लागतात? आम्हां ते

परक्यांच्य िस्त् लेखतात. त्यांच् धनात आमचा वाटा नाह�. उलट, आमच्यासाठ जे धन तू त्यांन
�मळवन
ू �दलेस ते आमच्य बापाने �न भावाने स्वतः सारे दाबले; आम्हां थोडेच �दले! तेव्ह आम्ह�ह
तुझ्याबरोब येणार!’

हे ऐकताच जेकबने आपल्य सारया
् मुलांलेकरांना, दासदासींना, धनधान्याल घेऊन आपल्य

िस्त्रया उं टावर बसवून गुराढोरांच्य कळपांसह सं�ध सापडताच लेबनच्य गावातून गुपचूप यःपलायन
केले!

काह� काळाने लेबनला ते कळताच तोह� माणसे घेऊन जेकबचा पाठलाग कर�त चालला. त्यान

जेकबला शेवठ� गाठले. जेकब म्हणाल, ‘मी आता परतणार नाह�.’ लेबन म्हणाल, ‘तू जा, पण
चोरासारखा पळून का जातोस? आ�ण माझ्य दे वघरातील दे व का चोरलेस?’

जेकब म्हणाल, ‘हा आरोप �मथ्य आहे . माझ्य सार्य तळाची झडती घे.’ त्याप्रम लेबन

जेकबच्य बायकामुलांच्य तंब ूची सुद् झडती घेत चालला.

आता पळून येताना राशेलने आपल्य माहे रच्य दे वांच्य मू�तर खरोखरच चोरु आणल्य होत्य.

झडती चालल� तसे �तने त्य मूत�ना उं टावरच्य बोचक्या लप�वले �न त्य बोचक्यांन भूमीवर टाकून ती
त्यांव बसून रा�हल�. लेबन �तच्य तंब ूची झडती घ्यावया येताच ती म्हणाल,‘ या आ�ण हवे ते पहा.

तुम्ह वडील माणसे, मीच उठून उभे राहावे, तुम्हांल वंदावे. पण मी आज बाहे रची बसले आहे म्हणू
�मावे.’ त्य लेबनच्य लोकांनी खूप शोधले, पण दे व सापडले नाह�त.

तेव्ह जेकब लेबनवर फार रागावला. लेबनह� ओशाळला. शेवट� त्य दोघांनीह� मागचे �वसरू प्रेमा

एकमेकाना
ं �नरोप �दला. एक दगडाची रास करु �तला सा� ठे वून त्यांन मैत्री करार केला, जेवणावळ
�दल� आ�ण लेबनने जेकबला शपथ घातल� क�, त्यान लेबनच्य त्याल �दलेल्य त्य दोघी मुल�ंना छळू
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नये �कं वा दस
ु र्य बायका कर नये. मग ते पुत्रां �न कन्यांन चुं बून दोघे दोन्ह �दशांना �नघून गेले.
(अध्या ३१ )

पुढे जेकब आपल्य घर� परत चालला. पण तो पूव� जेव्ह ईसाच्य भयाने घरु पळाला तेव्ह त्याच्

त्य वडील भावाने त्याल मारण्याच मनात आणले होते त्याच जेकबला फार धास्त पडल�. तेव्ह त्यान

आपल्य पुढे आपले �नवडक दासदासी, पशु भावास भेट म्हणू धाडून त्याच मनधरणी केल� आ�ण ईसा
सामोरा येताच भुईवर सात वेळा डोके टे कून वं�दत जेकब ईसाला शरण गेला तेव्ह त्यांच पुन्ह सख् झाले.
कुमार� द�नाचे अपहरण

पढ
ु े जेकब आपल्य बायकामल
ु ांसह �न दासदासी गरु ाढोराकळपांसह शालेम नगराच्य मैदानाकडे

गेला आ�ण तंब ू ठोकून त्यान �तथे तळ �दला.

जेकबची कन्य द�ना, ‘ल�’ ची मल
ु गी, हौसेने त्य गावच्य िस्त् कशा असतात हे पाहण्यासाठ त्य

नगरात �फरावयास गेल�.

पण तेथील राजपत
ु शेचेम ह्यान �तला पाहताच धरु नेल� आ�ण �तच्याश संग केला. राजपत
ु ्र ती

जीव क� प्या झाल� �न तो राजाला म्हणाल, ‘ह्या तरूणीश मला लग् लावायचे!’

ह� बातमी जेकबच्य मल
ु ामाणसांना कळताच आपल्य इस्त्रायलां कन्ये त्य �हटाअट

राजपुत्रा अशी भ्रष्ट� याचा त्यांन संताप आला पण ते बोलले नाह�त. इतक्या जेकबकडे राजाची
मागणी आल� क�, ‘राजपुत्रा तुमची कन्य द्य. आपल्य दोन्ह जातीनी यापुढे एकत राहावे. आम्ह

आमच्य मुल� तुम्हां दे ऊ, तुम्ह तुमच्य आम्हां दे त चला. वाटे ल तो हुंडा �न दहे ज �न दे णगी तुम्ह या
कन्येसाठ मागा, पण ह� कन्य द�ना माझ्य पुत्रा द्य!’

जेकबच्य पुत्रां त्य �हटाअट राजाचे हे बोलणे ऐकून राग न दाख�वता उत्त �दले, ‘ते सवर खरे ; पण

आमच्य जातीच्य �नयमाप्रमा जे लोक सता
ुं कर�त नाह�त त्यांन इस्त्रालयां कन्य दे णे �न�षद
आहे ! तेव्ह जर तुम्ह सारे चे सारे लोक सता
ुं कराल तरच आम्ह आमच्य मुल� दे ऊ घेऊ.’

हे ऐकून राजाने त्य नगर�तल्य सवर लोकांना समजावले क�, कर या सता
ुं ! या लोकांना आपल्य

जातीशी एकजीव करु टाकल्या आपले सुद् बळ वाढे ल!’ हे ऐकून ते नाग�रकह� म्हणाल, ‘ठ�क;

त्यांच् मुल� आपण कर आपल्य ते!’ असे योजून त्य �हटाअट लोकांतील सारया
् पुरूषांन आपल� सता
ुं
कर�वल�. त्य �दवशी ते सारे चे सारे त्य सुंतेच्य घावाने आजार� पडले.

�तसरया
् �दवशी त्य नगर�त जो तो घर� �वव्हळ पडलेला होता. हे पाहताच द�नाचे भाऊ जो तो

तरवार उपसून अकस्मा राजवाडयात घुसले. राजा, राजपुत �न सै�नक यांना तरवार�च्य धारे ने कापून
काढले, ते सारे नगर लुटून आ�ण आपल� कन्य द�ना �हला घेऊन �नघून गेल.े
***
लेखांक ३ रा

आपल्य द�ना नांवाच्य मुल�ला नेऊन �तच्याश संग करणारया
् �हटाअट राजपुत्रा फसवून

दं �डल्यानंत जेकबचे पुत त्याच्याक द�नाला घेऊन आले. तेव्ह जेकब घाबरला �न म्हणाल, ‘तुम्ह
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�हटाअट लोकांशी हे वैर कसे केलेत? आता आपल्याल इथे �दवस कसे काढता येतील? हे िजवावरचे संकट!

येथून �नसटून नाह�से होऊ तरच बचाव! असे योजून जेकब सवर मुलामाणसांसह एदर प्रांताक गुपचूप
�नसटून गेला. वाटे तच गरोदर असलेल्य राशेलचे पोट दख
ु ू लागले. वेदना फार झाल्य. बाळं त होऊन पुत
झाला, पण राशेल त्य वेदनांपायी वारल�. त्या पुत्रा नावे ब�जा�मन.
पैगंबर जेकबच्य वडील पुत्रा सावत आईशी संबंध

याच प्रवास असतांना पैगंबर जेकब याचा सवार् वडील मुलगा जो रुबे त्याच जेकबच्य स्त

आ�ण रुबेनच सावत आई जी �बला �तच्याश झालेला संग उघडक�स आला. पुढे जेकबचा �पता ऐझाक हा

१८० वषा�चा झाल्याव मतृ ्युशय्ये पडला. तेव्ह पैगंबर ऐझाकच्य त्य मतृ ्युशय्येपा त्याच वडील पत
ु
ईसा �न धाकटा पैगंबर जेकब हे दोघेह� होते. त्यांन पैगंबर ऐझाकला यथा�व�ध परु ले.
�वधवा सन
ू तामर �हची कथा

जेकबचा सवार् वडील मल
ु गा रुबे हे वर सां�गतलेच आहे . त्याच्याह जो एक धाकटा मल
ु गा जड
ु ा

त्यान शआ
ु नांवाच्य कॅनेनाअट माणसाच्य मल
ु �शी लग् केले. �तच्यापासू जड
ु ाला ‘एर’ �न ‘ओनन’
असे दोन पत
ु झाले. त्याल पढ
ु े �तसरा पत
ु झाला तो ‘शेलाह.’

पढ
ु े �तघांपैक� सवार् वडील पत
ु जो एर त्याच तामर नांवाच्य मल
ु �शी जड
ु ाने लग् लावले. परं तु एर हा

दे वास नावडता होऊन दे वाने त्या ठार मारले; तेव्ह ती तामर �वधवा झाल�. एरपासून �तला पुत्र
झालेला नव्हत.

आपला वडील मुलगा असा �नपु�त् वारल्यामुळ जुडाला वाईट वाटले. यास्त त्यान आपला दस
ु रा

मुलगा जो ओनन त्याल सां�गतले क�, ‘तू तुझी �वधवा भावजय जी ह� तामर �तच्याश संग करु �तची
संत�त वाढ�व.’ पण ओननने ती आ�ा नीटशी पाळल� नाह�. हे पाहताच दे वाला राग आला आ�ण दे वाने
त्य ओननलाह� ठार केले. तेव्ह त्य �वधवा तामरचा सासरा तो जुडा �तला म्हणाल,‘आता तू सध्य तर�

�वधवाच राहा, आ�ण आपल्य बापाच्य घर� थांब. माझा सगळ्या धाकटा मुलगा शेलाह हा अगद� लहान
आहे . आजच मी घाई केल� तर त्याच् भावाप्रमा न जाणो, तोह� मरे ल! तेव्ह तो मोठा होईतो तर� वाट
पाहा. त्याप्रम ती �वधवा का�मनी तामर आपल्य बापाच्य घर� जाऊन वाट पाहात रा�हल�.

पुढे काह� �दवसांनी जुडाचीच बायको वारल� तेव्ह तोच �वधुर झाला. �तचे सुतक �फटताच तो

आपल्य शेळयाम� ढया भादरावयास �टमनाथ या स्थळ गेला. तामरला कोणी ती बातमी �दल� क�, ‘बघ

तुझा सासरा शेळया भादरावयास जात आहे .’ हे ऐकताच �तने �वधवेची वसने सोडून ठे �वल�, पदर ओढला
�न अंगाभोवती गडुं ाळून जुडाच्य वाटे त उघड्य जागीं बसल�. कारण जुडाचा �तसरा मुलगा जो शेलाह तो
आता मोठा झाला असताह� पूव� ठरल्याप्रम त्याच आपल्याश लग् करण्याच जुडा टाळीत आहे हे ती
जाणून होती.

जुडाने �तला जेव्ह पा�हले तेव्ह त्याल वाटले क�, ती कोणी वेश्य आहे कारण त�ड पदरात झाकलेले

होते. �तला पाहताच जुडा जवळ गेला �न म्हणाल,‘चल ये, मजशी संग कर.’ ती बोलल�, माझ्याश संग
करावयाचा? पण काय दे शील?’ जुडा म्हणाल कळपातील एक कोकर धाडीन तुला.’ ती बोलल�,‘पण ते तू
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धाडीतो गहाण ठे व काह� वस्त.’ ‘काय ठे वू गहाण?’ ती बोलल�,‘ह� तुझी मुद्, ह� सलकडी �न ह� काठ�!’
जुडाने त्य वस्त �तच्यापाश ठे �वल्य �न �तच्याश संग केला. �तला गभर रा�हला. मग ती लगेच उठल�, ती
घर� गेल�. तो पदर काढला आ�ण �वधवापणाची वस्त पुन्ह ल्याल.

जुडाला ती कुणी तर� अनोळखी वेश्या वाटल� होती. म्हणू त्यान ते कोकर �तच्याकड आपल्य

एका �मत्राच हाती धाडले. पण तो �मत तेथे येऊन पाहातो तो तेथे वेश्य अशी कुणीच �दसेना. त्यान
तेथील लोकांना �वचारले,‘कुठे आहे ती वेश्य? येथे उघडपणे बसून असे नाह� का?’ लोक म्हणाल, ‘छे बुवा,
इथे तर वेश्य �बश्य कोणी नसते!’

यानंतर तीन म�हन्यांच् आत जड
ु ाला लोक म्हण लागले क�,‘तझ
ु ी सन
ू व्य�भचार �नघाल�! ती

स्वै�रण गभार् आहे !’ तेव्ह जड
ु ा रागावला. ‘�तला बाहे र आणा! िजवंत जाळून टाकल� पा�हजे �तला!’

तामरला जेव्ह बाहे र काढल� तेव्ह �तने आपला सासरा जो जड
ु ा त्याच् कडे त्य वस्त धाडून त्याल

म्हटल, ज्य मनषु ्याच् ह्य वस्त असतील त्याच्यापासू मला गभर रा�हला. सांग मला, मी �वन�वते

क�, ह्य वस्त कोणाच्य? ह� म�ु द्र, ह� सलकडी, �न ह� काठ� कोणाची?’

तेव्ह जड
ु ाने ह्य वस्त आपल्या आहे त हे मा�नले �न तो म्हणाल, ‘तीच माझ्याहु अ�धक �नद�षी

आहे . कारण मी �तला कराराप्रमा धाकटा मल
ु गा जो शेलाह त्याच पत्न केले नाह�. ( तेव्ह �तने

माझ्यापासून संत�त उत्पा�दल.) पुढे सासर्याच् त्य गभार्पासू त्य �वधवा सुनेला जुळे मुलगे झाले.
त्य पुत्रां नावे फारे स �न झाश. आ�ण हे दोन्ह जेकबचे नातू, जुडाचे पुत या नात्यान जेकबच्य कुटुंबात
सामावले गेल.े

(ज्य दे वाने एर �न ओनन ह्य दोघांना सापे�तः �ुल्ल अपराधासाठ� रागावून ठार मारले म्हणू

ह� कथा सांगते, त्या दे वाने जुडाच्य ह्य कपटाचा वा या वेश्यागमनाच वा त्य सुनेच्य श्वशु संबंधाचा

साधा �नषेध सुद् वेळच्य वेळी कसा केला नाह�? का त्याल ते कृ त् �ततकेसे �नषेधाहर सुद् वाटले नाह�?

जेकबला जो दे व पदोपद� �नत् �दसे �न �हतगुज सांग,े त्य दे वाने सुनेशी �तचाच सासरा जेकबचा पुत असा

संग कर जात असता परमभक् जेकबला वेळीच सावध कसे केले नाह�? ह्य दोन्ह मुलांना जुडाची मुले
म्हणू जेकबच्य कुटुंबात दे वाने कसे सामावले? याचा उलगडा या कथेत सांपडत नाह�; ते ठ�कच. कारण

अशा भिक्त�वज छापाच्य जेवढ्य कथा, तेवढया ज्य लोकांत वा मुिस्लमां वा आमच्यां युिक्तसंग
अशा कधीच नसायच्या! दे वभोळे पणा हाच त्यांच अलंकार!! फार काय, प्रत पैगंबर जेकबचा वडील

मुलगा रुबे हा आपल्य त्य बापाच्य दस
् पत्नीच् शेजेस गेला तेव्ह दे खील दे वाने जेकबला ती
ु रया
आगाऊ सूचना �दल� नाह�! आ�ण लहानसहान प्रकर दे खील वारं वार त्य भक्ताल दे व म्हण भेटून
आगाऊ सावध कर�! -लेखक)
समारोप

या यहुद� लोकांचा प�वत धमर्ग्, ज्याल �ख्रश लोक जुना करार म्हणता, त्याच प्र खंड जो
‘सषृ ्ट्युत्प’ (द िजने�सस) त्याती स्त्री�व मा�हती दे णारे मुख् श्लो एकत गफंु ू न त्यांच

अनुवाद या �तन्ह लेखांकात
ं आम्ह �दला. या �तन्ह लेखांकाती
ं ल नाना कथांवरु न्यूना�ध तीन सहस्
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वषार्पूव पॅलेस्टाइ ते इिजप्तपय� ये-जा करणार्य अजपाल (धनगर) वतृ ्तीच् प्राच यहुद� लोकांतील
स्त एकंदर�त कशी असे याचे अगद� यथावत् �चत वाचकांच्य डोळ्यांपुढ उभे राहते.

यहुद� लोकांचा हा धमर्ग् इ�तहास ह्य दृष्ट� अवघ्य मानव जातीची एक अत्यं मूल्यवा ठे व
आहे . अत्यं प्राच अशा मानवी इ�तहासाचे वेदअवेस्त �न हा जुना करार हे धमर्ग् म्हणज िजवंत
बोलपटच आहे त.

परं तु ह्य ग्रंथां�वष त्यांच् धा�मर् अनुयायाची
ं
जी आजवरची �नष्ठ असे क�, ते धमर

�त्रकालाबा�, सवर्�ानम, �त्रकालद आ�ण ईश्वरोक होत, ती �नष्ठ मात हया धमर्ग्रंथा ता�कर्

कसोट�त चक
ं ह्य एका धमर्ग्रथ
ं ां अगद� प�हला �न अग्रग खंड जो
ु �ची ठरते. ह्य तीन लेखांकात
सषृ ्ट्युत्प, त्याच्यात ज्य बहुतेक कथा �न कथानके आम्ह अनव
ु ा�दल� आहे त, त्यांवरुन तेच मत
�न�वर्वादपण स्पष होते. कारण त्याती सषृ ्ट��ा आज प्रयोगान अनेक प्रकर अगद� भ्रा ठरत

आहे . दे वाच्य ल�लांची वा दे वपणाची वणर्न भाकड ठरत आहे त, दे वपणाला न शोभेशी आहे त. एका

सवर्�ानम धमर्ग्रं ईश्वरोक म्हणू �दलेल्य आ�ा वा �ान तशाच ईश्वरोक म्हण�वणार् दस
ु र्य
�ततक्या प्राच धमर्ग्रंथ अगद� �वसंगत �न परस्प �वरुद् असलेल� आढळत आहे त.

उदाहरणाथर, या यहुद� धमर्ग्रंथा लेखमालेत अनव
ु ा�दलेल्य भागात दे व स्वत प्रकट
ईशप्रे�षतां ( पैगंबरांना) सांगतो क�, मला गाईचा वा वष
ृ ाचाच बळी द्य. मोठे मोठे दे व�प् कुलप�त
गाईला मारू गोमांसाची पक्वान् ह्य गर
् ंथात मा�हतीप्रमा धा�मर् संस्कारा खात होते. पण
आमच्य इकडच्य त्या काळच्य धमर्ग्रथांम
ं
गोवध हा कोणत्याह मनुष्यान काह� केल्य कर नये,

गोमांस खाणे हे पंच महापातकांप्रमा महापातक होय. कुठलेह� असले तर� गोघ् हे अत्यं पापी �न
ब�हष्काय लोक होत, असे दे व कंठरवाने आ�ापीत आहे ! एकाच वेळी दे व अत्यं �वरु अशा आ�ा

सावर्भौ धमर म्हणू, सावर्का�ल, �त्रकालाबा� कतर्व म्हणू, आपल्य मानवी वंशाच्य प्रजे
�नर�नराळया दे शांत सांग ून अश दट
ु प्पीपणान त्यांच्य भयंकर तेढ माजवून ठे वील हे शक् नाह�. असा

दट
ु प्पीपण साध्य माणुसक�ला दे खील कलंक - मग दे वाच्य दे वपणाला, दे वस्क�ल तर ते अगद�च
ह�न�वणारे कृ त् ठरते!

दस
ु रे उदाहरण याच प्रकरणात भाषांच्य ग�धळा�वषयींचे पहा. पूव� सार� मनुष्य एकच भाषा

बोलत. त्यामुळ त्यांच्य एक� होऊन ते मोठमोठ�ं कामे पार पाडू लागत. त्यांन एक अत्युच मनोरा
बांधण्या आरं �भले. ते काम पाहण्या दे व आला. पण तो उच् स्तं पाहताच दे व म्हणाल,‘अरे , हे काय,

ह� माणसे अशीच जुट�ने वागू लागल�, तर आकाशास पोचेल असा उं च स्तंभसुद हे बांधतील! छट! हे उद्य

दे वासारखे समथर होतील! मग मला दे व म्हणू कोण �वचारतो?’ असे �भऊन �न रागावून दे वाने माणसांची
भाषा ग�धळून टाकल�! भाषांत फूट पाडल�? त्यामुळ एकाची भाषा दस
ु र्या कळे नाशी होऊन मनुष्यां
प ृथक भाषाभाषी जाती झाल्य, त्यांच बळ घटले! (अध्या ११ )

आता एक भाषा ठे वल� तर त्याच प�रणाम काय होईल हे प्रथ कळण्याइतक दे खील दे व दरू दश�

नव्हत क� काय? ‘दे व तो स्तं बघण्या आला तेव्ह त्याल ते कळले हे दे वाच्य सवर्सा�ीपणा लांछन
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लावीत नाह� काय? �तसर� �वसंग�त ह� क�, मनुष्यजाती एक� �न जूट झालेल� पाहून ज्य दे वास आनंद
न वाटता उलट मत्स वाटतो, आपले दे वपण जाऊ नये म्हणू जो मनुष्यां फूट पाडतो तो दे व, क� कोणी

‘फोडा �न झोडा’ असे डुरकत प्रज �पळून काढणारा छळक कंस? नरास नारायण कर�ल, मनुष्या दे व

कर�ल तो दे व ह� दे वाची व्याख् कुठे , आ�ण हा आपले दे वपण जाऊ नये म्हणू मनुष्यां फूट पाडणारा,
आपल्य प्रज वेठ�चे दास बन�वणारा दे वाचा दै त्यपण कुठे !’ अथार्त अ�ानी, भाबडया, अजपाल
अवस्थेती त्य तीन सहस् वषार्पूव�च् एका धनगर जातीतील ह� एक दं तकथा होय! ज्याच अ�र �न

अ�र परम सत् ईश्वरोक, �त्रकालद प्रे�षतां प्रकट�वले आहे , अशा, कोण्य धमर्ग्रंथा सूक्
नव्ह. धनगरांतील �शळोप्याच एक गोष् मनषु ्याच् भाषा �भन् कशा झाल्य,ह्य �वषयीच्य भाबडया

साध्यासीध् धनगर मंडळींतील एका शहाण्याच एक तकर, ह्य दृष्ट� वाचू गेले असता ह� कथा �कती

गमतीची �न छान वाटते! पण अस्खलनी, अशंकनीय, धा�मर्, ईश्वर सक
ू ्, म्हणू ती वाचू लागताच
तो �नव्व वेडगळपणा वाटू लागतो. दे वाची थोरवी वाढ�वण्याच् ठायी दे वाला दै त्याच स्वर येते!

आ�ण ह्य भिक्त�वज छापाच्य भाबडया कथा ईश्वरोक, परमसत् नाह�तच नाह�, हे दशर्�वणार

प्र परु ावा म्हणज हा क�, दे वाने बेबलच्य ह्य स्तंभासाठ तोवर सार्य मनषु ्यजातीच असलेल� एक
भाषा ग�धळवन
ू तीत फूट पाडल� �न अनेक भाषा केल्य ती घटना, ह्य ईश्वरोक धमर्ग्रं साडेचार

हजार वषा�पूव� घडल� म्हणू �निश्च काळ �दलेला आहे. पण त्य काळी पॅलेस्टाई पल�कडे प्राच चीन
�न भारतासारख्य महाद्वीपांतू अनेक �भन् भाषा शतको-शतके आधीच पकषर पावलेल्य होत्य!

�बचार्य पॅलेस्टाईनच् अजपाल जातींना त्यांच नावेसुद् माह�त नसावीत हे अगद� साहिजक आहे . पण

‘दे व’ ह� इतका गैरमा�हतगार असावा हे मात साहिजकच नाह�. कारण सवर्सा�, सत्यमू�त �न

सवर्�ानम तो दे व ह्य दे वाच्य व्याख्ये हे अ�ान पूण्पण
र
�वसंगत ठरते.

�तसरे आ�ण सवार् �नणार्य उदाहरण म्हणज या लेखमालेच्य आरं भीच अनुवादलेला या

धमर्ग्रंथा प�हलाच अध्या पहा. त्या सषृ ्ट्युत्पत् कथा आहे . आपल्य इकडील धमर्ग्रंथा

सषृ ्ट�च् उत्पत्तीसंबं अगद� प्राच काळी त्य काळच्य �ानी सज्जनांन �कं वा कवींनी केलेले तकार्�
रचलेल्य कथा आहे तच. त्य वेदा�दक आपल्य इकडच्य गर
् ंथ चंद, सूय,र वायु, वीज, पथ
ृ ्व प्रभृ

पदाथा�च्य उत्पित �न व्यापा यां�वषयी रचलेल्य कथा जशा आज �व�ानाच्य प्रत प्रयोग�
�ानाने लटक्य पाडल्य तशीच ह� या मुिस्ल, �ख्रस �न यहुद� लोकांच्य धमर्ग्रथ
ं ां सषृ ्ट�च्
उत्पत्ती कथाह� अ�र �न अ�र लटक� पाडल� आहे ! एक प्राच बु�द्ध�वकासा चुणूक म्हणू, एक

प्राच गमतीची कल्पन म्हणू, एक कथा, एक क�वता म्हणू, हे सषृ ्ट�च् उत्पत्तीं ह्य धमर्ग्रंथा
अगद� आरं भीच हे ईश्वरोक म्हणू �दलेले सूक् अगद� वाचनीय, गमतीचे �न गोड सुद् आहे . पण तीच

मनुष्याच् अ�ानाची, एक किल्प कथा आहे , �व�ानाने �तला साफ चुक�ची ठर�वल� आहे . �तला

ईश्वर� �ानाची सत्यकथ, िजचे अ�र �न अ�र �त्रकालाबा� सत् आहे �न प्रत दे वाने सां�गतल�

आहे अशी ती अशंकनीय, प�वत ईश्वरोिक आहे असे म्हणण ईश्वर� �ानालाच अ�ानग्र
ठर�वण्यासारख होते.
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थोडी चुणूक म्हणू खाल�ल दोनतीन �वधेयेच ह्य दृष्ट� पाहू. ह्य सषृ ्ट कथेत म्हटल आहे , दे वाने

प्र पाणी �न�मर्ल, नंतर पथ
ृ ्व, नंतर वनस्प�, आ�ण मग पथ
ृ ्वीव उजेड दे ण्यासाठ सूयर �न चंद
�न�मर्ल! आता प्राच मनुष्याच् सषृ ्ट�च रहस्य उलगडण्याच एक आरं भीचा प्रय, एक कल्पन

म्हणू हे सूक् �वचाराहर, मनोरं जक �न वाचनीय आहे . पण �त्रकालाबा� ईश्वर सत् म्हणू त्याल

�मर�वले म्हणज त्याल �कती हास्यास् �न टाकाऊ ठर�वले पा�हजे हे काय सांगावयास पा�हजे? आज

�व�ानाच्य प्रत्य�ाव पुराव्यान �स�द्धलेल �ानाशी ते पूण्पण
र
�वसंगत आहे , अगद� लटके आहे .

सूयर प्र झाला, आ�ण तो केवळ पथ
ृ ्वीवर� माणसांना उजेड दे ण्यासाठ� काय तो झालेला नाह�. वेळी
सार� पथ
ु ् �णाधार् भस् करु टाकण्यासह तो
ृ ्व, �तच्यावर� सारे धमर्ग्, दे वळे , म�शद�, चच�स सद
सय
् पथ
ू र सोडणार नाह�. मनषु ् केला तो म्हण या सारया
ृ ्वीच भोग घेण्यासाठ! पण हजारो माणसांनाच

वाघ, �संह गट करु आजवर माणसांचा भोग घेत आले, त्याच काय? प्र पर
ु ु केला, �न त्याच एक
बरगडी घेऊन त्याव रक्, मांस थापन
ू दे वाने स्त ‘केल�’! ज्यांन ह्य कथा रचल्य त्यांन जवळचा

कोणी कंु भार म�ू तर, पत
ु ळे , मडक� मातीची बन�वतो हे �दसत होते; याच �कल्ल�न त्यांन मनषु ् �न स्त
‘करण्याच’ ‘बन�वण्याच’ हे कोडे सोड�वले! दे व हा एक महान कंु भार. त्याल वाटले, पर
ु ु ‘केला’ त्याची

एक बरगडी घेऊन स्त ‘केल�!’ स्त्र ऐट�ची ठे वण पाठ�च्य बाजूने बरगडीसारखी बाकदार �दसतेह�! जी

स ृिष् केल� ती सार�ची सार� �कडामग
ुं ीसुद् एका सहा �दवसांत करु टाकून थकलेला दे व �वसावा
घ्यावया ज्य �दवशी गेला, तो र�ववार! म्हणून आपण सारया
् ंनी आता दे खील र�ववार� कामकाज बंद
केले पा�हजे!

पथ
ृ ्व उत्पा�दल्यानं तीन �दवसांतच मनुष् बन�वला असे ह� कथा सांगते. पण �व�ानाने

भूगभार्धार �स�द्ध आहे क�, पथ
ृ ्व प्रकटल्यान लाखो वष� मनुष् अिस्तत्व नव्हत. तो एका
झटक्यासरश कुंभाराने मडके करावे तसा केला नाह�, तर तो सपर्स्तन्यप् प्रा�णवगार �वकास होता
होता �वकसत आलेला आहे !

मुले �वचारतात, ‘आजी, हे गडगडते ग काय?’ तेव्ह आजी सांगते,‘बाळा, एक म्हातार आकाशात

आहे ती �तच्य घरच्य एका मोठया जात्या हरभरे भरडते आहे हो!’

आजीबा�चे हे बालोपयोगी स ृिष्ट�व�ा जसे गमतीचे तसेच आपल्य वा मुिस्ल, �ख्रश, यहुद�
प्रभृ अनेक प्राच धमर्ग्रथ
ं ां सषृ ्ट��वषयीच् या किल्प कथा गमतीच्य आहे त! स ृिष्ट�व�ा
म्हणू त्यापे� त्यांच आज काह� उपयोग नाह�.

परं तु त्यांन धमर्ग्रंथा �त्रकालाबा� सत्य�ा समजले गेल्यान त्यांच्यापास हा�न मात

अतोनात झाल� आहे . वर�ल आजीबाईच्य गोष्ट�ती गडगडण्याच कारण ईश्वरोक सत् म्हणू शाळे त

मुलांना जर आपण �शकवीत रा�हलो तर िजतक� हा�न होईल त्याच् ल�पट हा�न वर�ल दं तकथाना
ं
धमर्कथ म्हणू, अशंकनीय सत् म्हणू �शकवीत रा�हल्यान झालेल� आहे, होणार� आहे . कसे ते पहा.

हया सूक्ताल ईश्वरोक सूक् मानल्यान युरोप उणेपुरे एक सहस् वष� स ृिष्ट�व�ान�वषय

अ�ानाच्य अंधकारात गाडले गेले होते. कोणी म्हटल पथ
ृ ्व गोल आहे , क� तो या सूक्ता�वर बोलतो
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म्हणू ठार झालाच! कोणी म्हटल पथ
ृ ्व �फरते, क� तो हया सूक्ता�वर बोलतो म्हणू िजवास मुकलाच!

कुणी म्हटल सूयर पथ
ुं ी मनुष्यप्राणीस
ृ ्वीआध होता, सात �दवसांत सार� स ृिष्, कोट्य�व प्रा, क�डमग
सायसंगीत केल� ह� या सूक्ताती क्लृिप भ् असून ल�ाव�ध वषा�नी �वकसत स ृिष् होत गेल�; आजह�

प्रा, मनुष्, प�ी �वकसत जात आहे त असे जेव्ह �वकासवाद� ( इव्होलूश�नस्) म्हण लागले तेव्ह

पोपची पाखंडनाशक गदा त्यांच् डोक्याव आदळल�! सशस् क्रान् होऊन बॅस्ट�लच बंद�गड फोडून

टाकून जसे बं�दवान सोडवावे लागले, तसे या सूक्ताच तट फोडून स ृिष्ट�व�ाना धमर्वेडाच् बंद�तून

सोडवावे लागले! तेव्हा काय ते गेल्य तीनशे वषा�मध्य युरोपात स ृिष्ट�व�ा बु�द्धवादाच पायावर
उभारले गेले, आ�ण त्यासरश यरु ोप आज स ृिष्टशक्तीं आपल्य सेवेस, गाडीला बैल जंप
ु ावे तसे जंप
ु ीत

चालला आहे . यरु ोपात आज या कथेस एक �शळोप्याच गप् यापल�कडे कोणीह� �श��त अ�धक महत्

दे त नाह�.

ईश्वरक ृ वा ईश्वरप्रे म्हणू मानले जाणारे सवर धमर्ग् हे मनषु ्यक ृ आहे त हे वेदा�दकांच्य

ब�ु द्धयु �नर��णावरू जसे ठरते, तसेच मिु स्ल कुराण, �ख्रस बायबल �न यहुद� धमर्ग्रथा
ं मळ
ू जो
हा जना
् ंथां ऐ�तहा�सक, वाङ्म�य महत्
ु करार, हे ‘बक
ु ऑफ मोझेस’ त्यावरुन �सद होते. त्य सवर गर
अपव
ू ;र मनषु ्यजातीच ती अत्यं आदरणीय, अभ्यसनी वाक्संपित इतकेच काय ते खरे . त्याती

शब्द शब् खरा नाह�. अनेक कथा �नव्व कल्पन! �व�ानाच्य कसोट�स न �टकेल ते ह्य वेद,

अवेस्त, कुराण, बायबल, मोझेसोक्ता� ग्रंथा असले तर� ते टाकाऊ हे च सत्. पूव�चे युग ते सत्ययु

नव्ह! अ�तप्राच ते ते अ�तपूज्, अ�तध्ये, अ�तप�वत असले पा�हजे ह� गोष् खोट� आहे .

या लेखमालेत स्त्री�व तेवढाच भाग जर� या धमर्ग्रंथा अनुवा�दणे भाग पडले असले, तथा�प

तेवढयावरुनह आपल्य वेदांत वा यहुद्यांच् जुन्य करारात जे व�णर्ल तेच सत्ययु ह� आपल�, वा
मुिस्ल, �ख्रश, पाश�, यहुद्यांती पौरा�णकांची समजूत �कती भ्रा आहे हे स्पष्टप उलगडून
दाख�वता येते. स्त्री�व कल्पन, आचार, वतर्, व्यवहा जे ह्य लेखमालेत ह्य यहुद्यांच्
अ�तप्राच ईश्वरोक ग्रंथांत �दले आहे त, त्यांती दोनचार उदाहरणांची छाननी केल� असता हे सहज
�सद होते.

प�हले उदाहरण म्हणू स्त्री उत्पत्तीच कथा पहा! स्त्री मनुष्यजातीच सवर्ना केला! स्त

ह�च मनुष्यजातीती प�हला पापी! �तसरया
् अध्याया सां�गतले आहे क�, आदम �न त्याच्

बरगड्यापासू �न�मर्लेल स्त, ईव्. ह्य जगातील प�हल्य स्त्रीपुरुष दे वाने सां�गतले क�, ‘�ानव ृ�ाचे

फळ खाऊ नका!’ कारण, नाह� तर मनुष् दे वासारखा �ानी होईल अशी दे वाला भी�त पडल�!! ( ‘न �ह
�ानेन सदृश प�वत्र� �वद्यत!’ हे सांगणारा गीतेतील भगवान कुठे आ�ण मनुष्यांन अ�ानी राहावे

म्हणू िज�ासेसच �नषे�धणारा हा जेने�ससमधला दे व कुठे ?) परं तु दे वाचा डोळा चुकवून सापाने ईव्हल

म्हटल, ‘ते �ानफळ खा.’ म्हणू �तने ते खाल्ल, आदमने पण खाल्ल, आ�ण त्यामुळ दे व रागावला! �श�ा
काय �दल� ईव्हल? तर स्त्र यावच्चन्द्र�दव प्रसू�तवेद भोगाव्य लागतील! आता या गोष्ट�वर

हे उघड होते क�, प�हल� स्त �न प�हला पुरु हे खोटे बोलणारे , दे वाधमार्ल न जुमानणारे , प�हले पापी होते!
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तेव्ह सत्ययुगा िजकडे �तकडे दे व�प्, पुण्यवा धमर्भी, संयमी स्त्रीपुरुष रे लचेल उडालेल� होती, ह�

समजूत आपल्य पुराणांतील वणर्नाप्रमा यहुद� पुराणांवरूनह लटक� पडते.

आदम आ�ण ईव् - मनुष्यांच अगद� आद् माता�पतरे - अगद� नग् असत. दे वाला तेच फार

आवडे! पण पुढे ती दोघे �ानफळ खाऊन दे वापुढे नागवेपणी यावयास लाजू लागल�; तेव्ह दे व त्यांच्या

त्यांच् संकोचा�वषयी भयंकर रागावला! नागवेपणाच्य संकोचामुळेच आदम �न ईव् ह� दे वमाणसे

नागवल� गेल� हे वाक् कोणत्याह अवार्ची नग् संघाच्य द्वाराव कोरू ठे वण्या हरकत नाह�!

सत्ययुगा नग्नसंघांन प्र�तब नव्हत. सत्ययु ज्यांन चांगले म्हणावयाच त्यांन नग्नसंघा एकदम
वाईट म्हणत येणार नाह�! नग्नसं ह� काह� नवमतवादाची संस्थ म्हणत येणार नाह�!

ईव् �न आदम ह्यांन नग्नतेच जाणीव झाल�, त्यांन �ानफळ खाल्ल, या त्यांच् अपराधासाठ�

दे वाने त्यांन नंदनवनातन
ू हुसकून दे ण्याच �श�ा �दल�. अपराध ईव्हच, �तला प्रसू�तवेदनां दं ड झाला
तोह� चालेल; पण त्य एका ईव्हच् अपराधासाठ� सारया
् िस्त्रया वंशपरं परा, सीतेसारख्य साध्वी सद
ु ्
जो त्य प्रसू�तवेदनां दं ड दे वाने �दला म्हणू ह� कथा सांगते तो खरा असल्या आदम, ईव् ह्य

सत्ययुगाती माणसांप्रमा सत्ययुगाती तो दे वह� अगद� अ�वचार� होता असे तर� म्हटल पा�हजे, नाह�

तर ह� कथा ईश्वरोक, परमप्रम �त्रकालाबा� धमर्कथ नसून एक कुतूहल�प् साध्याभोळय

माणसाची दं तकथा आहे असे म्हटल पा�हजे. पुन्ह ईव्हसाठ प्रसू�तवेदनां शाप मानवी िस्त्रया �दला
म्हणू ह� कथा म्हणत. पण पशती
ूं ल माद्यांनाह प्रसू�तवेद होतात त्य का? ईव् स्त होती म्हणू

केवळ मानवी िस्त्रयां नव्ह, तर अवघ्य स्त्री�लंगा तो शाप भोवला असेल तर ती अन्यायाच
परमाव�ध झाल� म्हणावयाच! �ख्रश साधचंू ्य मठात पूव� ब्रह्मचया असा कडक �नयम असे क�,

मठात स्त् काय, पण स्त्री�ल मांजर�, कुत्, ह�रणी, उं दर�, घुशी सुद् कोणताह� प्रा �फरकता कामा

नये! त्यातल� ह� एक गोष् म्हणावयाच! उद्य एखाद� स्त चोर� करताना पकडल� क�, �तच्य

अपराधासाठ� अवघ्य स्त जातीलाच नव्ह तर स्त्री�ल, त्य त्य पशप
् माद्यांन सुद्
ु �यांतील सारया
वंशपरं परा पंचवीस पंचवीस फटके मारण्याच दं ड जर कोण्य वेड्य महंमद तघलकाने �दला, तर त्याल

आपण काय म्हण? परं तु ह� कथा खर� धरल्या सत् युगात हाच न्या होता असे म्हणण भाग पडेल!
सत्ययुगाती स्त्रीप संबंध

आपल्य पुराणांतून प्राच स्त्रीपुरुषा आ�ण मोठमोठया ऋ�षपत्न्, राजकन्य, मह�षर, राज�षर

यच्या च�रत्रांत नव्ह, तर दे वदे वतांच्य च�रत्रांतून काह� काह� प्रसं आजच्य बोल्शेिव्
र�शयातील स्त्रीपुरुषसंबंधां मागे सारणार� वणर्न जशी आढळतात, तशी या यहुद� दे शातह�
आढळतात. ह� गोष् त्य गर
् ंथात स्त्री�व जी जी च�रत् या मालेत वानगीदाखल अनुवा�दल� आहे त,

त्यावर वाचकांचे ध्यान आल�च असेल. यासाठ�च ‘न दे वच�रतं चरे त्!’ �कं वा ऋषीचे कूळ �न नद�चे मूळ
शोधणे कठ�ण असे म्हणण्या �शष्टसंप्र पडला आहे �न तो योग्यह आहे . परं तु सत्ययुगा िजकडे

�तकडे न्या, नी�त, शील, संयम यांचेच राज् होते, पापाची प्रवृित माणसात नसे, नव्ह माणसे, माणसे
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नसून दे वच होती ह� जी पौरा�णकांची कल्पन असते, ती आमच्य पुराणांप्रमाण ह्य यहुद�
पुराणांवरुनह साफ चुक�ची आहे हे कोणी �वसर नये. एवढयासाठ�च या गोष्ट� उल्ले�खण भाग आहे .
त्यातह आमच्य �हंद ु पुराणांतील काह� घटना घेऊन त्यांचा तेवढा प�पाती बोभाटा करणार्य

आ�ण आपल्य पायाखाल� वा पदराखाल� काय आहे ते मात लपवून ठे वू पाहणारया
् पोटभर �मस मेयो
प्रभृ अ�हंद ु �वदष
ू कांची त�डे बंद पाडण्यासाठ �नभ�ळ न्यायाच् दृष्ट�ने खाल�ल उल्ले आवश्यक
आहे त.

बह�णभावांची लग्न (अ. ४ ते ५); दे व�प् कुलप�त नोहा मद्या�तरेकान बेशद
ु होते (अ. १०) दे व�प्

सा�ात्कार अब्राह लोक आपणांस मारतील ह्य भयाने आपल्य बायकोला बह�ण म्हणू म्हणत, �न

�तला �तच्याव लोलप
ू लेल्य परपर
ु ुषाच् घर� राहू दे तो; सावत ब�हणीशी लग्न, अनेक िस्त्रया लग्न,
दासीशी संबंध, सख्य ब�हणी सवती होतात, चल
ु तबह�ण, मामेबह�ण, आतेबह�ण ह्यांश लग्न; सवती
सवतींचा साध्व िस्त्रयां माजलेला भयंकर मत्स यांची उदाहरणे तर पानोपानी आहे त. दे व�प् थोर
लॉट �नप�ु त् मर नये यासाठ� त्याच् दोन्ह कन्यांन त्य �पत्यापासून धारण केलेले गभर (अ. १९ ),

दे व�प् जेकब आपल्य �पत्याल फस�वतो ( अ. २७ ) लेबन हा जेकबला धाकट� मल
ु गी दे तो असे सांग न
ू
रात् त्याच् शेजेस कपटाने वडील मुल�लाच धाडतो, �दराचा �वधवा भावजयीशी �नयोग; याच लेखात
�दलेल्य �वधवा तोमरने आपल्य सासर्याशीच कपटसंभोग; त्यापासू झालेले संतान कुल�न ठर�वणे;
भाऊ भावाला ठार मारण्या सोडीत नाह�त; बायकांना कोणत्याह प्रकार �ववाह स्वातं� नसणे, जेकब

कुलपतीच्य दस
ु र्य स्त्र त्याच्य मुलाने ( रुबेनन) संभोग घेणे इत्या� अनेक घटना या लेखमालेत
ह्य ग्रंथांत ज्य आधारांसह अनुवा�दल्य आहे त त्यावर आमच्य इकडील सत्ययुगाप्रमा

यहुद्यांच्, �ख्रस्त्या, मुिस्लमांच् या सत्ययुगातह माणसे �कतीह� थोर झाल� तर� माणसेच होती
हे च �सद होत नाह� काय? सत्ययु पूव� होऊन गेले. त्य काळचे हे धमर्ग् ईश्वरोक, ईशप्रे� आहे त,
सत्ययुगाती ऋ�ष, राजे , पैगंबर, स्त-पुरु, सारे च अ�तमानुष होते; ते सत्याच, संयमाचे, ब्रह्मचया,

पुण्याच �नरपवाद आदशर होते, ह्य आमच्य इकडच्य पौरा�णकांच्य प्रमाण यहुद� �ख्रस, मुिस्ल
पौरा�णकांच्य समजुतीह� त्यांच् या गर
् ंथाधार पूण्पण
र
भ्रा ठरतात हे दाख�वण्यासाठ� काय तो

वर�ल घटनांचा उल्ले करावा लागतो. ज्य �ख्रस सोवळया चचा�मधून आजचे र�शयन बोल्शेिव्
वाङ्म अनै�तक म्हणू �नषे�धले जाते त्या ह्य कथा धमर्कथ!

परं तु समारोपातील ह्य सवर्सामान �वधेयांचा उल्ले केल्यानंत, ह्य सार्य आज भ्रा

ठरणारया
ं ा जी थोरवी उरते तीह� इतक� मोठ� आहे क�, ज्यांन तो
् समजुती वजा घालताह� ह� या धमर्ग्रथ

ग्र वेळोवेळी रचून संग्र�ह, त्यांन अवघ्य मनुष्यजातीव एक उपकारच केला आहे . त्याच भाषा �न

वणर्नशैल इतक� साधी �न चटकदार आहे क�, त्य कथा �कतीह� वाचल्य तर� वाचाव्याशा वाटतात. त्य

वेळच्य समाजाचे �चत् त्य डोळयापुढे उभे करतात. ज्य अब्राह, ऐझाक, जेकब, जोसेफ, मोझेस

प्रभृ थोर थोर कुलपतींच्य कथा त्या गो�वल्य आहे त त्यां, आ�ण ज्य घटना त्यां उल्ले�खल्
आहे त त्यां एकंदर�त ऐ�तहा�सक तथ् पुष्कळ आहे . ईश्वरोक म्हणता त्याच थोरवी जर� �कतीह�
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उणावत असल�, तर� मनुष्यक ृ म्हणता ती �कती तर� दण
् ंथ
ु ावते! अशा या जाग�तक महत्वाच् गर

आ�ण अत्यं कत्या अशा �हब् जातीच्य, यहुद� कुलाच्य अब्राह, जेकब, मोझेस प्रभृ प्राचीन
कुलपतींना वारं वार वंदन
ू आम्ह ह� लेखमाला पुर� करतो.
-(स्त मा�सक, माचर, ए�प्, मे १९३६)
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र�शयातील घटस्फो - स्वातं�याच प्रय

र�शयामध्य बोल्शेिव् क्रां झाल्याव जी उलाढाल झाल�, ती काह� इतर अनेक क्रांत्यांप्

केवळ राजक�य स्वरुपाच काय ती नव्हत. �कं वा इतर अनेक सामािजक वा धा�मर् क्रांत्यांप्

�नव्व धा�मर् वा सामािजक क�ेतच काय ती सामावलेल� नव्हत. �तचे आनुव�ं शक प�रणामच नव्हे
तर �तचा हे तूच �तचे सुस्पष ध्येय, मुळापासून मनुष्यसमाजा रचनाच नव्य पायावर करावयाचे होते.

राष्ट्, सामािजक, धा�मर्, आ�थर् - समाजाचे सवर पैलू नव्यान पाडायचे काम त्य क्रांती हाती घेतले

होते.�तला मानवी समाजाच्य जीवनाचीच �दशा बदलावयाची होती. ती एक नुसती राज्यक्रा, एक नुसती
धमर्क्रा, एक नस
ु ती अथर्क्रा �कं वा एक नस
ु ती समाजक्रां� काय ती नव्हत, तर ती र�शयन क्रां
होती एक जीवनक्रां!

प्रत् क्रां हा एक प्रय असतो. आजवरच्य सार्य क्रांत्यांम अ�धक सव�व*ष �न मानवी

जीवनचे जीवनच बदलू पाहणार� र�शयन क्रां ह� त्या कारणासाठ� एक अत्यं अपव
ू ,र सव�कष,

िजतक्य धाडसाचा �ततक्या धोक्याच असा मनषु ् समाजाने केलेला एक मोठयातील मोठा सां�घक
प्रय होता.

त्याच् पंधरावीस वषा�च्य अनभ
ु वानंतर आता असे म्हणावया हरकत नाह� क�, तो कल्पनेबाहे

यशस्व झाला आ�ण अपे�ेबाहे र फसला. दोन्ह�प� मनुष्याच् �ानात �न अनुभवात त्य प्रच प्रयोगा
अपूवर �न अमूल् भर टाकल�.

मानवी जीवनातील इतर संबंधांप्रमाण त्याच् वैवा�हक संबंधातह� आमूलात् क्रां घडवून

�ववाहाचे मूल्यमाप बदलून टाकण्याच त्य जीवनक्रांती केलेला यत्नह तसाच अपूवर धोक्याच �न
धाडसाचा होता. त्याच प�रणाम काय होतील याचे त्य प्रयोगकत्या दे खील अचूक �नदान करता

येण्यासारख नव्हत. पण आता इतक्य वषार्नंत ते प�रणाम �निश्च रूपकाह अंशी धर लागले

असल्यामुळ त्यांच पाहणी करण्याच काम र�शयन पुढार्यांनी जे हाती घेतले ते योग्य केले.

�ववाहसंबंधातील सुधारणांमध्य सगळ्या धाडसाची आ�ण कोणत्याह राष्ट्र आजवर अशा

प्रमाण प्रयोज न पा�हलेल� सुधारणा म्हणज ‘घटस्फो स्वातं�’ ह�च होती. क्रांतीपू र�शयातील

लग्नबंधन अगद� करकच् आ�ण घटस्फोटाच अनु�ा अगद� अपवादात्म असे. क्रां होताच
स्त्रीपुरुष ह� करकच् �ववाहबंधने अकस्मा गळून पडल्यासारखीं झाल�! पक्क बंधारा घालून

अगद� थ�बदे खील न वाहू दे ता तुंबवून ठे वलेला तुंबळ प्रव, तो बंधारा एकदम फुटताच त्याच्य
उखळलेल्य �भंती, पायाच्य दगडांनासुद् लाटांवर �भरकावीत धो, धो कर�त अस्ताव्य दाट�ने जसा

वाहू लागतो, तशीच िस्थ� र�शयामध्य क्रां होताच स्त्रीपुरुषांसंबं झाल�. समता दथ
ु डी भरभरु
वाहत चालल�! नातेगोते, जात-पात, वय-व�शला, मुहूतर - मध्यस्, �टपण-ट�का-धरबंध तेवढा सुटून

वाटे ल त्य स्त्र वाटे ल त्य पुरुषाश वाटे ल तेव्ह ‘संबंध’ ठे वावा; सरकार� न�दवह�त तो संबंध
न�द�वण्याच लहर जर कोणास आल� तर त्या संबंधाला लग् म्हणावयाच! संपले. हाच �ववाह. आ�ण
ज्य वेळी ज्या वाटे ल त्य स्त्र वा पुरुषान तो संबंध अथवा �ववाह संपला असे सरकार� न�दवह�त
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�लहावे क� झाला घटस्फो. त्य घटस्फोटा एकच काय ते कारण पुरे! इच्छ! क्रांतीनं र�शयामध्य

�ववाहस्वातं� आ�ण घटस्फोटस्वातं जे प्रत् स्त्रीप नाग�रकाला एक जन्म�स अ�धकार म्हणू
�मळाले, त्याच या लेखापुरती ह� रूपरेष पुरेशी आहे .

पण! या स्वातं�याच सहचार� असे एक बंधन मात कोणासह� टाळता येणारे नव्हत. या

संभोगस्वातं�याच् अ�धकाराचे प्र�तयो असे एक जे अप�रहायर कतर्व्य प्रत् नाग�रकास पाळावेच
लागे, ते अपत्यसंगोप हे च होय. कोणच्याह राष्ट् नसेल इतक्य कडकपणे र�शयन सरकार ह्य
अपत्यसंगोपनाच् कतर्व्या बजावणी प्रत् नाग�रकाकडून करु घेत आले आहे .

�ववाहबंधनाच्य पायावर उभारलेल� सार्य जगातील मानवसमाजाची रचनाची रचना एखाद्य बौद

�वहारासारखी जशीची तशी आमल
ू ात् उचलन
ू घटस्फोटस्वातं�याच पायावर नेऊन स्थापण्या, बौद

�वहारांचे बोलपटगह
ू सोडण्याच, अद्भ र�शयन क्रांती हा प्रय पंधरा वष� सतत जो चालला
ृ बनवन
त्याच प�रणाम तर� काय झाले? आज र�शयात माणसाचा अ�तमानष
ु झाला क� अमानष
ु ? का माणसाचा
माणस
ू च रा�हला?

प्रत् �चंतनशील व्यक्ती हा प्र अभ्यसनीय वाटणार ; अगद� साध्य संसार� स्त्रीपुरुष

आ�ण अल्ल कुमार�कुमारांनाह� त्याच मा�हती हवीशीच वाटणार ; यामुळेच जगातील यच्चयावत
वतृ ्तपत्रां र�शयातील या स्त्रीपुरुषसंबंध अपूवर क्रांतीच वणर्ना�वषय �न प�रणामा�वषयी

उलटसुलट �लखाण सारखे येत असते. पण स्वत र�शयन लोकांचा प्रत अनुभव काय आहे , त्य

प्रयोगा शास्त्र छाननी होऊन त्याच् प�रणामाच्य पद्धतश �न अ�धकृत चौकशीमध्य त्य
घटस्फोटस्वातं�या दर
ु ुपयो होत चालला आहे क� सदप
ु योग, समाजाच्य �हतास एकंदर�त तो प्रय
अनुकूल ठरत आहे क� प्र�तक, मनुष्यसमा त्य पायावरह� अिस्थ राहू शकतो क� कोलमडून पडतो,
याची त्य वतृ ्तपत्रां खर्याखोटया भरमसाट लेखांतील उलटसुलट चच�मुळे, सामान् वाचकांना काह�च

नक्क कल्पन येत नाह�. यास्त र�शयन सरकारचे सरकार� वतृ ्तप जे ‘अज्व्हेिस’ त्य अ�धकृत

र�त्य प्र� झालेल्य अल�कडच्य लेखात एका तज् र�शयन म�हलेने चौकशीमंडळाचे घटस्फो

स्वातं�यावर� प्र�तवृ पका�शले आहे . त्याती मुख् भावाथर आम्ह या लेखात अनुवाद�त आहोत.

त्यावर ज्याच त्या काय अनुमान बांधावयाचे ते बांधता येणे पुष्क सोपे जाईल. स्वत र�शयनांनीच
चौकशी करु छापलेले हे प्र�तवृ असल्यामुळ त्यांन स्वतःल आज ते �कतपत मानवेलसे वाटते, ते तर�

त्यांच्य अ�धकृत शब्दांमध् आपणांस ह्य प्र�तवृत् ऐकावयास �मळते, हे या लेखाचे एक

वै�शष्टयदेखी अभ्यासूंन केव्हाह उपे�णीय वाटणारे नाह� ; सवर्साधार वाचकांनाह� आकषर् वाटल्य
वाचून राहणार नाह�. म�हला वगार्ल तर हा घटस्फोटस्वातं�या प्र अगद�च िजव्हाळयाच; कारण

घटस्फोटाच् �खंडीत जर कोणाच्य िजवास अ�धक धोका असेल तर तो आसन्नप्र म�हलांच्या होय.
सषृ ्ट�ने ती �वषम वाटणी केलेल� आहे . स्त्रीपुरुषां ह्य प्रसव�वषमतेची समसमान वाटणी करणे

आज तर� मनुष्याच् शक्तीच् बाहे रची गोष् आहे ; �तथे आजचा बोल्शेिव् झाला तर� करणार काय?
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दहा शतकांनत
ं रचे प्र �व�ान तशी एखाद� युिक् काढते क� काय ते कोणी सांगावे? वर�ल
चौकशीमंडळाच्य प्र�तवृत्ता महत्वाच भाग असाः

‘ एके �दवशी सकाळी एव्हा अलेक्झेिव् नांवाच्य र�शयन नाग�रकास मोठा अचंबा वाटला क�,

त्याल आपल्य बायकापोरांच्य पोषणाथर काय व्यवस् करतोस ते �वचारण्यासाठ ‘ज�नक

न्यायालय’चे बोलावणे आत्ताच् आत्त हे असे काय म्हणू यावे? गोष् खर� क� त्यान अल�कडेच
आपल्य पत्नीश घटस्फो करण्याच अनु�ा घटस्फो-अ�धकारया
् ंक डून �मळ�वल� होती. आपण

तुझ्याश घटस्फो केला आहे ह� बातमीसुद् त्यान �तला अजून कळ�वल� नव्हत. कारण र�शयातील

नव्य �नब�धाप्रमा (कायद्याप्रम) प�तपत्नींपैक कोणीह� एकटयाने जर� घटस्फो कायार्लया जाऊन
घटस्फो मा�गतला, तर� तो का हे काह� एक कारण न �वचारता आ�ण दस
् प�ाची त्या संम�त आहे
ु रया

क� नाह�, दस
ु र्या प�ाला ती गोष् कळल� आहे क� नाह�, हे दे खील न पस
ु ता त्याल घटस्फोटाच अन�
ु ा
द्याव लागते. बायकोलाह� इच्छ होताच, नवर्या न �वचारता, काह� कारण न सांगता, वाटे ल तेव्ह
सरकार� कायार्लया जाऊन, आपण घटस्फो करणार असे सांगण्यासरश काडीमोड करता येते.

अलेक्झेिव् त्याच् बायकोला आपण काडीमोड करण्याच बातमी हळुहळु कळ�वणार होता. लग्नाती

त्याच् मुलांच ्य पोषणाचा भारह� तो �तच्य �वचारे �वभागून घेणार होता. पण ते काह� असले तर� त्याल
�वचारणारे हे ‘ज�नक’ (पिब्ल) अ�धकार� कोण? याचा त्याल राग आला! मी र�शयन नाग�रक,

घटस्फो हा प्रत् र�शयन स्त्रीपुरुष एक जन्म�स स्वातं�! जसे मतस्वातं�, �वचारस्वातं�,

�ववाहस्वातं�, संभोगस्वातं�, तसेच प्रत् नाग�रक स्त्रीपुर घटस्फोटस्वातं हे ह� एक जन्म�स

स्वातं� आहे ! मग हे न्यायालयाच बोलावणे काय, उत्त �वचारण्याच ऐट काय! - असे रागाने पुटपुटत

तो अलेक्झेिव् त्य सरकार� कायार्लया काय गैरसमज झाला ते बघण्या तावातावाने गेला.

पण वास्त�व गैरसमज असा अ�धकार्यांच झालेलाच नव्हत! र�शयन �नब�धाप्रमा प्रत्

नाग�रकला घटस्फोटांच स्वातं� जसे होते, तसेच त्य स्वातं�याच प्र�तयो असे अपत् संगोपनाचे एक
बंधनह� धातलेले होते. अलेक्झेिव् याने काडीमोड केल� ती एकप�ी होती, त्याच पत्न या वेळी
अ�धकार्यासमो उपिस्थ नव्हत, मुले आहे त हे मानले असताह� त्यांच जोपासना कोण करणार, त्यांच
हमी कोण दे णार, पण प�तपत्नी त्य बोजाची वाटणी ते दोघे कशी करणार, हे काह�च अलेक्झेिव्हच

घटस्फोटा�धकार्यां सां�गतलेले नव्हत. अशा प्रकर घटस्फो जर� दे ण्या आला तर� र�शयन
�नब�धाप्रमा ते प्रक त्य अपत्यसंगोपनाच् चौकशीसाठ� ‘ज�नक न्यायाल’ नांवाच्य �व�शष्

संस्थेकड धाडावे लागे, आ�ण त्य अ�धकार्यांकडू त्य घटस्फोट व्यक्ती बोलावून वर�ल व्यवस्

करण्या येत असे. पण घटस्फोटस्वातं�या तेवढ� सोयीची नैब�� धक मा�हती खडान खडा असणारया
् त्य
अलेक्झेिव्हच ह्य अपत्यसंगोपन�वषय कतर्व्यासंबं र�शयाचा सरकार� �नब�ध आहे ती गैरसोयीची

नैब�� धक मा�हती तेवढ� नव्हत! ‘घटस्फो’ �कं वा ‘�ववाह’ �कं वा नुसता ‘संबंध’ हे जर� सवर्स्
व्यक्तीच आवडी�नवडीचे प्र म्हणू र�शयन �नब�धाने व्यक्तीच इच्छेव सोप�वले असले, तर�

र�शयन �नब�ध, सोिव्हए सरकार, अपत्यसंगोप हा �वषय काह� व्यक्तीच इच्छेव सोडीत नाह�. तो
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व्यिक्तस्वातं�या क�ेबाहे र�ल राष्ट्रा अ�धकारातला �वषय. र�शयनांची अपत्य ह� र�शयन राष्ट्र
संत�त. ते जे राष्ट् सोिव्हए सरकार ‘स �पता �पतरस्तेषाम केवलं जन्महेतव!’ ह� जाणीव

अलेक्झेिव्हच नव्हत म्हणू त्याल अ�धकार्यांचा गैरसमज झालासे वाटले. वास्त�व पाहता
गैरसमज असा त्याचा झालेला होता.

र�शयन नाग�रकांमध्य घटस्फोट�वषय �नब�धाची ज्याल यथािस्थ जाणीव नाह� आ�ण त्यामुळ

ज्याल अपत्यसंगोपनाच आपले दा�यत् ( जबाबदार�) काय याची �बनचूक मा�हती नाह� असा वर�ल

अलेक्झेिव् हा एकच गह
ृ स् होता काय? जर तो तसा एक अपवाद नसेल तर वैवा�हक कतर्व्या�वष

जाणीव नसलेले असे �कती नाग�रक र�शयामध्य आहे त? �कती लोक अगद� अशाच �नष्काळज बेछूटपणे

लग्नाच् पाशात �शरतात? र�शयाने चाल�वलेल्य या स्त्रीपुरुषसंबंध� क्रां�तका प्रयोगा काय
प�रणाम झाले आहे त? लग्, संभोग, संबंध, घटस्फो, अपत् �न कुटुंब या अत्यं गंभीर

�वषयांसंबंधीच्य आपल्य राष्ट् कतर्व्या हे ळसांड इतक्य मोठया जनसंख्येकडू होत आहे क� काय,
क� ते र�शयन समाजाचेच एक सां�घक व्यं समजणे भाग पडावे?

या प्रश्न योग् �न सशास् चौकशी करण्यासाठ र�शयातील मातृपद �न बाल्यावस् यांच्य

संर�णाथर स्थापलेल् संस्थेन एकटया मॉस्क नगरातील दोन हजार कामकर� कुटूंबाची म्हणज जवळ

जवळ सात हजार लोकांची पाहणी �न छाननी केल�. आमच्यापुढ मुख् प्र होते ते हे ; लग्न �कती
अवधीपय�त �टकतात? जे घटस्फो होतात त्यांच मुख् मुख् �न�मत्त काय असतात? काय काय

उद्देशा लोक लग्न करतात? लग् लावण्यापूव त्य स्त्रीपुरुष पूव�चे दाट प�रचय असतात काय? त्य
प�रचयात एकमेकाच
ं े स्वभा एकमेकाच
ं ्य कसोट�स �कती प्रमाण उतरलेले असतात? साधारणतः
�ववा�हतांची वये लग् होताना �कती असतात?

या चौकशीत प्रत वस्तुिस्थती �न ग�णताची रु भाषासुद् आम्हां हे च स्पष्टप सांगती

झाल� क�, कामकर� वगार्ती बहुसंख् लोक �ववाह �न घटस्फो यांच्य प्रकर गंभीरपणे �न
�वचारपूव्
र क वागतात.
तर� दे खील अद्यापकाह उदाहरणांतून हलकट ढ�गधत्तुर, िस्त्रया पूव�प्रमाण हे ळसांड आ�ण

आमच्य �ववाहस्वातं�याच् �नब�धाचा घेतलेला अन्याय लाभ, ह� व्यंगेह आढळून येतात.
साधारणतः र�शयन िस्त् सध्य कोणत्य वयात �ववाह करतात?

आमच्य पाहणी मंडळाने �नर���लेल्य प्रत उदाहरणावरु �न संख्येवर हे �सद होते क�,

क्रांतीपू शेकडा ३० मुल� सतराव्य वषार्च् आतच लग् कर�त. शेकडा ७० सरासर�ने �वसाच्य
आतबाहे र. चोवीस वषार्नंत लग् केलेल� मुलगी आढळणे द�ु मर्ळ असे. एकंदर�त असे नक्क �वधान

करता येते क�, क्रांतीपू मुल�ंच ्य लग्नाच वय सतरा हे असे. चो�वसाव्य वषार्नंत मुल�ंना लग्नाच

�ठकाण �मळणेच दघ
र होई. लग्न इतक्य लवकर म्हणज सतराव्य वष�च होण्याच मुख् कारण म्हणज
ु ्

बहुतेक मुल�ंची लग्न पूव� आईबापच आपल्य सोयीप्रमा �न आपल्य इच्छेप्रम, आपल्या आवडेल
त्य स्थळ लावून दे त. उशीरा स्वत लग् करणार्य मुल� द�ु मर् असत; याचे मुख् कारण हे च क�,
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मुल�ंना लग्नावाचू स्वतःच योग�ेम चाल�वण्याच दस
ु रा मागर् मोकळा नसे. यासाठ� शक् �ततक्य
लवकर त्यांच सोय आईबाप कुठे तर� लावून दे ण्याच्, लग् करु टाकण्याच् घाईत असत.

पण क्रांतीनंतरच �ववाहाच्य चौकशीत ह� िस्थ� पालटलेल� आढळल�. आज सरासर� शेकडा ४८

मुल� �वशीच्य नंतर लग्न करतात, शेकडा ३६ चो�वसाच्य आत. वयाच्य अठ्ठाव-एकुण�तशीपय�त
लग्नाच अ�धकांत अ�धक वयोमयार्द पडलेल� आढळते. आईबापांच्य लाभालाभाच्य अनुषंगाने बळे बळे

लावलेल्य-मुल�ंच ्य लग्नांच उदाहरणे आढळत नाह�शी झाल� आहे त. सोिव्हए र�शयातील मुलगी आता

�तच्य इच्छे�वर अल्पवयात कुठे तर� ढकलणे बंद पडलेले असून ती स्वतःच लग् स्वतःच् �ववेकाने
ठर�वण्याइतक उपवर असते, हे �तच्य वाढलेल्य वयोमानावरुनह स्पष होते. �ववाहसंस्थेच महती
म�हलावगार् पटत चालल� असन
ू त्य प्रश्न स्वत गंभीरपणे नीट �वचार केल्यावाचू लहर�सरशी

काह�तर� करु टाकण्याच ती गोष् नव्ह, हे सोिव्हए मल
ु �ंना चांगले कळू लागले असल्याच तो स्पष
परु ावा आहे .

�ववाहपव
र करण्याचीए महत्वाच गोष् आहे , ह� जाणीव सोिव्हए
ू र प�रचयः �ववाह ह� �वचारपव
ू ्

म�हलांमध्येह �दवस��दवस वाढत चालल� आहे , याचाच दस
ु रा परु ावा म्हणज, �ववाहपव
ू र प�रचयांची वाढ.
क्रांतीपू शेकडा ५३ लग्न वधव
ू रांची ओळख एक म�हनादे खील झाल� नाह� तोच घडत असे आढळून आले.
ज्य वधूवरांचा प�रचय लग्नापूव �नदान एक वषर्भ तर� होता अशी लग्न शेकडा २२ दे खील आढळून

आल� नाह�त. ज्य कारणासाठ� क्रांतीपू मुल�ंची लग्न ला�वल� जात, त्य कारणांची शेकडेवार�सुद् वर�ल
प्रकार पूव्प�
र रचयावाचू लागलेल� लग्न अतक� पुष्क का असत ते उलगडून दाख�वते. आईबापांच्य

संतोषासाठ� �कं वा श्रीमंतीच हौसेने �नव्व व्यापार सौदा म्हणून लागलेल� लग्न क्रांतीपू शेकडा ५३

या प्रमाण आढळत. अथार्त क्रांतीपू अशा लग्नांमध् पूव्प�
र रचयाच आवश्यकता अशा अल्पवय
वा अल्पबु वधूवरांना वाटत नव्हत, ह� अगद� क्रमप्र गोष् होती.

पण क्रांतीनं पूव्प�
र रचयाच आवश्यकत एकसारखी वाढत चालल�. सध्याच आकडे पा�हले तर

वधूवरांचा दाट पूव्प�
र रच �नदान सहा म�हन्यांहू अ�धक काळ झाल्यानंत जी लग्न झाल� त्यांच
संख्य शेकडा ५३ पडते, आ�ण एक म�हन्याच्य पूव्प�
र रचयांच संख्य शेकडा २१. यद्य� जास् �दवस
पूव्प�
र रच झाल्यानंत लग्न जी होऊ लागल� त्याच कारण पूव्प�
र रचयाच आवश्यकत लग् सुखावह

होण्या अवश् आहे याची मुल�ंना जाणीव झाल�, हे च काय ते नाह� हे खरे ; तथा�प बहुसंख्
उदाहरणांमध्य लग्नापूव� पूव्प�
र रच िजतका दाट होईल �ततके परस्परांच स्वभा, व्यंग, आकां�ा �न
ध्येय ह� अन्योन्यां कळून आल्यामुळ मग स्वेच्छे झालेल्य त्यांच् �ववाहात फसगत होण्याच संभव

कमी कमी होत जातो हे पटल्यामुळे पूव्प�
र रच पुष्क �दवस चाल�वला �न मग �वचारपूव्
र पटले
म्हणून लग् केले असे आढळून आले. तर�दे खील अद्या एकपंचमांश लग्न एका म�हन्याच्

घाईघाईच्य प�रचयानंतर लगोलग घडत आहे त ह� गोष् �चंताजनक आहे . अशामुळेच लग्नानंत
लवकरच वधूवरांत असंतोष माजून काडीमोड करण्याच प्रस येतात.
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आता घटस्फोटाकड वळू: बहुतेक सोिव्हए दांपत्यांच संसार �टकून राहतात, घटस्फो होत नाह�त.
ज्यांच घटस्फो होतात त्यांच कारणे बहुधा अशी असतातः स्वभाव�वरो हे घटस्फोटाच मुख् कारण
�दसते. जास् संख्य याच कारणाची. शार��रक कारणेह� घटस्फो घडवून आणतात. मनुष्याच्

स्वभावाच �कतीह� पर��ा केल� तर� काह� कालाने अपूवर संकटात, प�रिस्थ�तभेदा, मनस्तापा �कं वा
अपूवर आ�मषाने पूवर स्वभावा अचानक �न अनपे��त पालट होतो हे मानवी मनाच्य रचनेचे मोठ� व्यं

आहे . ह्य नैस �गर् प�रवतर्नशीलतेल उपाय नाह�. अगद� लहानपणापासून ज्यांच पूव्प�
र रच, ज्यांच

परस्प अखंड प्री, अनेक वषार्च् सहवासानंतर ज्यांन �ववाह �वचारपूव्
र केला, त्यांच्या स्वभावा
प�रिस्थ� बदलताच काह� शार��रक वा मान�सक व्यंग अकस्मा प्रादूभर् इतका तीव �वरोध येतो क�,
त्यांच एकत राहणे म्हणज दोघांचह
े � जीवन मातीस �मळ�वणे होते. अशी उदाहरणेह� आमच्य चौकशीत
आढळल�. अशा प्रकरण घटस्फोटस्वातं जे सोिव्हए क्रांती स्त्रीपुरुष पण
र
�दलेले आहे
ू ्पण

त्या�वषयीच आमचे सोिव्हए �नब�ध (कायदे ) �कती उपयक
ु ् �न न्याय आहे त ते पडताळून पाहता येते.

अशा अप�रहायर स्वभावचंचलतेमुळ वा कोणाच्याह चक
ु �मळ
ु े जे �ववाह अत्यं दःु खदायक, द्वेषपूण �न

राष्ट् अ�हताचे ठरतील त्यांन �दखाऊ एक�त डांब न
ू ठे वन
ू त्य दोन्ह जीवांना बळे बळे दःु खात �पचत
ठे वणे, गपु ्तरूपा �ववाहबंधन हवे इतके वेळा अन्योन्यां �वश्वासघा करु अन्योन तोडीत असताह�

त्य दांपत्या तसे ते �ववाहबंधन प्रामा�णकप आ�ण प्र र�तीने मात तोडू न दे ण,े घटस्फो कर न

दे णे, कपटालाच उत्तेज �दल्यासारख होते. ह्याला ले�नन ‘हलकट’ ढ�ग म्हण! प्रत् मनुष्या

प्रामा�णकप आपले जीवन सुधारण्याच सं�ध �दल� पा�हजे. कौटुं�बक आततायीपणा, कलह, हत्य, �न

असह् दःु ख टाळणारा सोिव्हएटच घटस्फोटस्वातं�या �नब�ध हा अशाच प्रसं मनुष्या एखाद्य
वरदानासारखा उपयोगी पडतो, जीवनाचा पुनरुद् करतो.

घटस्फोटांच् कारणात आणखी एक कारण �वशेषतः उल्लेखनी आहे . तो ‘जुन्य’ नी�तकल्पनांच

एक दषु ् अवशेष अद्या �टकून रा�हलेला आहे . ते कारण म्हणज, पुरुषवगार्त काह� काह� माणसांनी
केलेला पत्नीवर� ठरा�वक आ�ेपः ‘मला वाटले, लग्नाच् वेळी �तचे कौमायर अखं�डत होते; पण
लग्नानंत मला समजून आले क�, माझी वधू अखंडकौमायर नव्हत! म्हणू मी घटस्फो करणार!’ हे

पुरुष गारह् ाण्याच उदाहरण झाले. स्त्र तेवढ� लग् होईतो अखं�डतकौमायर असले पा�हजे, पुरुषान कसेह�
असले तर� हरकत नाह�, ह� जुनाट नी�तमत्त प�पाती �न टाकाऊ आहे . घटस्फोटाच दस
ु रे ठरा�वक कारण
म्हणज मद्यपा. िस्त् �न पुरु दोघेह� केव्ह केव्ह या व्यसनापाय संसार चाल�वण्या सवर्थै

अयोग् होतात. िस्त्रया मारहाण करण्याच पाशवी प्रवृित् पुरुषांतू अजून थोडयाफार प्रमाण
सापडते. अशा उदाहरणात स्त जेव्ह जेव्ह घटस्फो मागावयास येत,े तेव्ह तेव्ह घटस्फो स्वातं�यामुळ

सोिव्हएटमधल् िस्त् �दवस��दवस धीट, स्वावलंब, आ�ण प्रेमादरावाच धंदेवाइकपणे कोणाह�
परपुरुषाश संबंध न ठे वणारया
् होत चालल्य आहे त, ह� समाधानकारक गोष्ट प्रत्य येते.

तो थोर ले�नन म्हणाल होता क�,‘स्त्रीपुरुषा वैवा�हक जीवनात जी क्रां आम्ह घडवून आणल�

आहे ती आम्हां अत्यं अ�भमानास्प आहे च आहे . घटस्फोटस्वातं�या, संभोगस्वातं�याच,
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स्त्रीपुरुषसम �न अपत् संगोपन बंधनाचा, असे या प्रकर जे जे �नब�ध सोिव्हएटन केले ते

असामान् �न अद्भ होते यात शंका नाह�. पण अशा असामान् �न अलौ�लक �नब�धांची बजावणीह�
तशीच असामान् सक्तीन �न द�तने झाल� पा�हजे तर खरे ! घटस्फो-स्वातं�यान �ववाहसंस्थ
उच्छे�दल गेल� नाह�, तर ती पूव�च्य अनुमानधपक्याच् पायापे�ाह� बळकट अशा सुबद, सुससं ्कृ �न

सुिस्थ पायावर पुनरुद्धा� गेल� आहे, हे च आमच्य चौकशीत उघड झाले. तर दे खील अजूनह� खाल�ल
प्रकर आमच्य वैवा�हक �नब�धांची बजावणी अ�धक कसोशीने करणे अवश् आहे .

प�हल� गोष् अशी क�, एकच जण जेव्ह घटस्फो मागावयास येतो, त्या घटस्फोटाच अनु�ा

�मळण्याच् आधीच दस
ु र्या प�ास सम� बोलावन
ू घटस्फोटाच कारणे सांगणे अ�धक यक
ु ् होईल.

आजच्यासारख घटस्फो झाल्याच सरकार� सचना
नस
ू
ु ती धाडणे परु े से नाह�. �वशेषतः पर
ु ु एकप�ी

घटस्फो मागण्या आला तर स्त्र सम� बोलावन
ू ती गभार् आहे क� काय, असल्या �तच्य

जोपासनेचा �न अपत्यसंगोपनाच बोजा दोन्ह प�ांवर समतेने टाकण्याच कडक व्यवस् आधी ठरवन
ू

मगच घटस्फो कर दे णे बरे . दस
ु र� अगद� �नकडीची गोष् म्हणज प्रच! अद्या पषु ्क तरुणतरुणीं
आमच्य वैवा�हक �नब�धांचे �ान मळ
ु ीच नसते. ते अजाणपणाने लग्न लावतात आ�ण त्यामुळ या लेखात

प्रथमारं �दलेल्य अलेक्झेिव्हचच उदाहरणाप्रमा अपत्यसंगोपनाच बोजा त्यांच्या कसा पडणारा

असतो या�वषयी त्यांन असावी तशी सुस्पष जाणीव नसते; यास्त लग् न�दतानाच वधूवरांनी आपल�

पूव� न�द�वलेल� वा �बनन�द�ची �कती लग्न झाल� होती �न अपत्य �कती याची �बनचूक मा�हती सरकारास

�दल� पा�हजे आ�ण ती �न इतर मा�हती दे ण्या जर कोण्य स्त-पुरुषान कपट� लपवालपवी केल्याच

उघडक�स आले, तर त्यांन कडक �श�ा झाल� पा�हजे. सोिव्हएटसारख् समाजसत्तावाद राज्या

प्रत् स्त-पुरुषाल �ववाह�नब�धाची �न अपत्यसंगोपनाच् दा�यत्वाच ( जबाबदाराची) पूणर मा�हती

असणे आ�ण िस्त्रया �न मुलांना कोणत्याह प्रका वाईट र�तीने वाग�वण्याच सक् बंद� असणे हे अगद�
अवश् आहे . अपत्यसंगोपनाच् कतर्व्य यित्कं�चत �ढलाईसुद् अ�म् आहे .’

�ववाह�वषयक �नर��ण-मंडळाच्य ह्य चौकशीवर�ल प्र�तवृत्ताम प्र�तपा�दले मते च�चर्ण्या

या लेखाचा उद्द नसल्यामुळ र�शयन लोकांच्य स्वतःच्य आत्म�नर��णा, त्यांच् क्रां�तका
वैवा�हक िस्थत्यंतरा�वष त्यांन काय वाटते, त्य अथ� प्रयोगा प�रणाम त्यांन �कती परवडतात,

त्याच ताजी �न अ�धकृत मा�हती इकडील वाचकांना कळावी, एवढ्याचसाठ ते प्र�तवृ सं�ेपतः वर

अनुवा�दलेले आहे . त्या �दलेल्य घटना �न गणना ( फॅक्टस अण
ॅ ् �फगसर) आपला जो काय म�थताथर
व्यक्तवावया तो स्वयमे व्यक्तव आहे तच.
-(स्त मा�सक,फेब्रुवा १९३६)
****
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ललनांच्य लावण्याच हा�नलाभ
पयार्यपीतस सुरै�हमांशोः!

कला�यः श्लाघ्यत ह� वद
ृ ्.!!
- का�लदास

युरोपच्य एका नामां�कत व्यक्ती �ल�हलेला ‘डे�बटस ् अण
ॅ ् क्रे�डट ऑफ ब्यूट’ हा आमच्य

म�हला वाचकांच्य वाचनात येण्याजोग एक लेख अल�कडेच प्र� झाला आहे .

युरोपमध्य सध्य स�दयार्च िजकडे�तकडे पूजा होत आहे . पण पूव� एकदा याच युरोपमध्य रोमन

कॅथॉ�लक पंथाचे वचर्स चालू असता लावण् हा ललनांच्य अंगचा, पर
ु ुषांन ज्यापासू अत्यं सावध
राहावे असा एक घातक दोष समजला जाई. त्य काळच्य यरु ोपीय धा�मर् वाङमयात या घातक
लावण्याच यथेच् �नभर्त्सर केलेल� आढळते. �ख्रश धमार् जीजसच्य खालोखाल ज्यांच शब्
धमार्�ेसमा प�वत मानले जातात, त्य सेन् पॉल, सेन् पीटर प्रभृ आद् महंताच
ं ्य प्रत

बायबलमध्ये ग्रं�थलेल उपदे शातन
ू स्त्रीस्वातं�, स्त्रीमोह आ�ण एकंदर स्त्रीत्व कशी

�वटं बना केलेल� आहे हे बायबल मधील खाल�ल दोन उतार्यांवरुनदेख �दसन
ू येईल.

‘िस्त्रया चचर्मध् मौन धारण केले पा�हजे! कारण �तथे बोलण्याच त्यांन आ�ा नाह�! अ�ान

हाच त्यांच मूळचा स्वभावधम, त्यातह जे �शकणे ते घरच्य घर� - आपल्य पतीकडूनच �शकले पा�हजे.
कारण चचर्मध् बोलणे िस्त्रया लज्जास् आहे . (connthians XIV, 34)’

‘पत्नींन, आपल्य पतीलाच तुमच्य सवर्स्वा स्वाम माना! ख्राइ जसा जगाचा प्रम धनी

आहे , तसाच प�त हाच पत्नीच नेता आहे ; स्वाम आहे ... आदमनंतर ईव् उपजल�. ( पुरु वडील; स्त

मूळचीच धाकट�) त्यातह आदम ( प�हला पुरु) हा न फसता ईव्ह ( प�हल� स्त्) प�हल्यान फसल�.

अथार्त स्त् खर� अपरा�धनी होय. (�टमोथी-ए-१४).’
स्त्र स्वतःच् लावण्याच प�हल� जाणीव
आ�ण �तचे प�हले पतन!

�ख्रस आ�ण मुसलमानानी धमर्पुस्तकांमध मूळ यहुद� लोकांच्य धमर्ग्रथ
ं सां�गतलेल�
जगदतु ्पत्ती कथाच ईश्वरोक सत् म्हणू मानलेल� आहे . थोडासा फेरफार असला तर� त्या कथेतील
पुरु �न स्त यांची प्र उत्पित कशी झाल� ते वतृ ्तह त्य �तन्ह धमर्ग्रथां
ं
असे सां�गतले आहे , क�

दे वाने आदम हा प�हला पुरु �न�मर्ल आ�ण मग त्याच एक बरगडी काढून �तच्याव मांसमज्ज मढवून

प�हल� स्त ‘ईव्’ ह� �न�मर्ल. त्याकारण त्य �तन्ह धमार्च् अनुयायांच्य मते स्त ह� मूळचीच पुरुषाच
धन �न मत्त असून पुरू हाच �तचा स्वाम होय. यानंतरची मा�हती त्यांच्यात �कत्ये पंथांची पुराणे

अशी सांगतात, क� ती प�हल� स्त ईव् ह� जर� अत्यं सद
ुं र होती, तथा�प �तला �तच्य �नष्पा िस्थती

�तच्य लावण्याच जाणीव नसे. �तचे रू �तला स्वतःल काह� स्वतःच् डोळयांनी समग �दसत नसे.
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‘परां�च खा�न व्यसृजत स्वयंभू!’ आपले च�ु�रं�द् दस
ु र्यां पाहाते - स्वतः नव्ह! पण एक �दवस काय

झाले, क� ईव् स्वग� उद्याना �वहरत असता एका स्वच सरोवराच्य काठ� बसून त्या ल�लया
डोकावती झाल�. पाहते त� आत एक कधीह� न पा�हलेल� अत्यं मनोहर मू�तर �वलसत आहे ! त्य मूत�च्य

लावण्यान ईव् मो�हत झाल�. तेव्ह �तच्य ध्यान्य आले, क� ती मू�तर ह� �तचेच प्र�त�ब असून तीच
मुळी स्वरुपा तशी नयनमनोहर आहे ! स्त्र स्वतःच् लावण्याच ह�च प�हल� जाणीव आ�ण �तला

तशी जाणीव करु दे णारा स्वच जलाशय हाच प�हला आरसा!

त्य पाण्याच् आरशात आपले लावण् असे मोहक आहे ह� जाणीव प�हल्य स्त्र जेव्ह प�हल्यान

झाल� तेव्ह �तचा �तला अ�भमान वाटू लागला. लावण्याच् जा�णवेसरशी ती मा�ननी झाल�. इतक्या

तो लबाड साप! त्यान �तची स्तु� करण्याच सं�ध साधन
ू ती त्य स्तुतीन वाहवत चालल� आहे से पाहताच
�तला ते �न�षद �ानफळ खावयाची भर �दल�. ‘दे वाने तल
ु ा अ�ानी ठे वण्याच् कपटहे तन
ू ंच ह्य
�ानव ृ�ाचे फळ खाऊ नको म्हणू सां�गतलं आहे . तेव्ह हे चतरू े , तू ते अवश् खा, क� तल
ु ासद
ु ् सगळं

बरं वाईट कळू लागन
ू तम
ु ्ह माणसं दे वच व्हा!’ पाणी हा जसा प�हला आरसा - तसाच साप हा स्त्र
प�हला पंतोजी! ‘दे वाच्य सांगण्यापे� सापाची �शकवण �तला पटकन पटते! पा�हल� त!’ ह� कथा सांगणारे

�ख्रश पुरा�णक �तच्याव आपले भाष्यह लगोलग कर�त असत! पुढे ईव्हच् नाद� लागून आदमह� त्य
कटात �शरला आ�ण त्य दोघांनी �मळून ते �ानफळ गट केले! त्यासरश ते दोघे प�हले स्त-पुरुष नव्ह;

तर यच्चावत स्त्री �न पुरुषजा वंशपरं परा प�तत झाल�! दे वाने शाप दे ऊन त्यांन स्वग� उद्यानातू
हुसकले. स्त्र सां�गतले,‘तुला �श�ा ह�च, क� तुला गभर्दुः, प्रसववेद सळो का पळो करु सोडतील’
आ�ण पुरुषा सां�गतले, क� तुझे जीवन कष्टप होईल!’ �ख्रश धम�पदे शक ह्य स्त्री आद्
अपराधावरु असे �सद करतात, क� ‘पुरुषाच् पतनाचे कारण स्त! ती जगातील प�हल� अपरा�धनी प�हल� पापी! संभाळून असा अं �तला, �तच्य त्य लावण्याच् मोहाला!

पण स्त्री त्य लावण्याच् मोहाला प�हला पुरु असा भाळला �न बळी पडला, तसे पुढे कोणी भाळू

नये म्हणू स्त्र �नत्याच दासी करु ठे वण्याच �कतीह� कडक उपदे श �ख्रश धमार्न जर�

शतकोशतके युरोपला केला, तर� शेवट� स्त्र त्याच सूड उगवावयाचा तो उगवून त्य एकांगी उपदे शाची
प्र�त�क म्हणून क� काय, आजचा पुरुष युरोप स्त्री लावण्याचा दास करु सोडला आहे ! लावण्

हे लांछन होय, असा घोष चचार्चचा�मधू रोमन कॅथॉ�लक �ख्रश धमर ज्य युरोपमध्य मध्ययुगा

एकसारखा दम
ु दम
ु वीत रा�हला होता, तोच युरोप आज ललनांच्य लावण्याच �नःसीम उपासक बनला
आहे ! वैयिक्त अपवाद वजा जाता वर�ल दोन्ह �वधाने सामुदा�यक अथ� वस्तुिस्थत धरु आहे त.

�कत्ये सद
ुं र िस्त्रयां दातांचे, केसांच े, वणार्च �वमे �कत्ये मुख् प्रधानांच जीवनांच्य �वम्यांहूनह
अ�धक रकमेचे काढले जात आहे त! �कत्ये लावण्यवत नट�ंचा पगार �कत्ये मुख् �बशपांच्य

पगाराहून अ�धक असतो! युरोप-अमे�रकेतील मोठमोठया राजधान्यांतू स�दयार्च स्पधा होते आ�ण त्य
स्पध� जी रमणी सवर स्पधार्त अत्यं लावण्याच ठरे ल, �तच्य छाया�चत्रांच प्र पोपच्य
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छाया�चत्रांच प्रतीप� लाखालाखांनी अ�धक खपतात; प्रासादापास पणर्कु�टकेपय� �भंती�भंतीव
ं र
सुरेख चौकट�तून �वलसत असतात.

ललनांच्य लावण्याल लांछन समजण्याच् धमर्वेडय अ�तरे काच्य टोकापय�त पोचलेला युरोपचा

नी�तलंबक लावण्याच दास होऊन पडणार्य लंपटतेच्य उलट अ�तरे केला जाऊन पोचला! अशा िस्थती
त्य दोन्ह अ�तरे काती
ं ल आं�शक सत् डोळयांआड न करता ललनांच्य लावण्याच मूल्यमाप, ह्याच

हा�नलाभ समतोलपणे जोखून ठर�वण्याच यत् युरोपातील एका अनुभवी व्यक्ती केला हे चांगले झाले.

ह्य दृष्ट� आम्ह आरं भी उल्ले�खलेल उस्ल
ॅ ् क्रे�डट ऑफ ब्यूट’ हा लेख
ूर ब्लू ह्यांच ‘डे�बटस ् अण
आमच्य म�हलावाचकांना त्यांच् िजव्हाळयाच् एका प्रश्न बर�च �वचाराहर छाननी करणारा

वाटल्यावाचू राहणार नाह�. त्याती काह� उतारे खाल� दे त आहो. आ�ण मग त्या�वषय आम्हांल काय
म्हणावयाच ते सांग .ू

Ursula Blook यांच्य लेखातील महत्वाच भाग

‘ललनांच्य लावण्यापासू होणारे लाभ थोडक्या असे सांगता येतील -

चटकन स्ने जळ
ु �वण्या स�दयर उपयोगी पडते. कारण, पाहणारांचे मन संद
ु रपणावर पहाता�णीच

लोलप
ंु र स्त्री ओळखीकडे लोकांच्य मनाचा ओढा
ु ते. साध्य स्त्र ओळख करु घेण्यापे� सद
अ�धक; त्यातह पुरुषांच �वशेषच.

�तच्या�वषय पुरुषांन सहानुभू�तह� अ�धक वाटते; �तचे मन मोडणे अ�धक जड जाते. कारण �तच्य

लावण्यान त्यांच् भावनांना मोह पडतो.

मूळचेच रू सद
ुं र असले म्हणज स्त्र आपल्यापर�न आपल� अ�धकात अ�धक छाप पाडण्या

उत्तेज �मळते, सुलभ जाते. आपण शक् �ततके आकषर् व्हाव; �नसगार्न �दलेले स�दयार्च उदार
आभुषण अ�धकच खुलून �दसावे आ�ण त्याच शक्यत उपयोग स्वतःल करु घेता यावा ह्यासाठ
रूपवत िस्त्रया प्रय सारखा चालू असतो.

लावण्याव लुब् झालेल्य �प्रयकरां संख्य नेहमी अ�धकच असणार. त्यामुळ साधारण िस्त्रया

वरांची �नवड करणे जसे जड जाते, तसे सद
ुं र स्त्र जाण्याच कारण नसते. माता �न पत्न ह्य दोन्ह
नात्यांच कतर्व् पुर� करण्यात स्त्रीजीवन जे खरे साफल् असते, तेह� रुपवत म�हलेला सहजसाध्

होते. रमणीय वधूला वर �मळणे सुलभतर असते, इतकेच नव्ह, तर उलट वरांमध्य आपल्याल रुचे तोच
वर �नवडण्याच सं� धसुद् �तला केव्हाह दषु ्प्र नसते. कारण वधू याचना करणारे अनेक पुरू �तच्य

लावण्यान �तच्याचकड आक�षर्ल जात असल्यामुळ �तचे स्वयंवर�े अ�धक �वस्तृ �न �व�वध असते.

ज्यांन मागणी घालणारे मुळातच थोडे, त्य साध्यो�सध् िस्त्रयांप सद
ुं र िस्त्रया आपल्य अनेक
इच्छुकांतू मनाजोगी �नवड करण्या �कतीतर� वाव सापडतो.

या सवर लाभांवरु ज्य िस्त्रया सद
ुं र रूपाच दे णगी मुळातच लाभलेल� आहे त्यांच जीवन अ�धक

सुखमय �न अ�धक सफल होत असावे असे कोणासह� सहजच वाटे ल!
पण मला त्याच शंका वाटते!
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कारण लावण्यापासू जर� हे इतके महत्वाच लाभ होत असले तर� त्याच्यापास होणारे तोटे ह� काह�

थोडे नाह�त!

प�हला तोटा असा, क� सद
ुं र स्त्र पुष्क लोक जर� भाळतात, तर� ते नेहमी चांगलेच असतात असे

नाह�. बहुधा वाईट तेच �तच्याभोवत जमा होतात. पुन्ह दस
ु रे असे क�, अनेक चांगलेवाईट लोक �तच्यापुढ

धूप जाळीत रा�हल्यान तीह� उगीच फुगून जाते; ती भानावर रहात नाह�; ती छचोर होते; लहाडी बनते;
गवार्न �बघडते. �ववेक न सोडता संभाळून वागणे �तला फार कठ�ण जाते.

आपल्याल काय कमी; हवे �ततके लोक आपल्याल वरण्यासाठ लोलुपलेले हवे तेथे सापडतील, अशा

घम� डीपायी ती ज्याल त्याल �झडकार�त जाताजाता शेवट� ‘अ�त शहाणा त्याच बैल �रकामा,’ अशी �तची
फसगतह� होण्याच संभव असतो. हे नको, ते नको, असे करताकरता शेवट� हाताशी काह�च राहत नाह�
�कं वा जे टाकाऊ तेच स्वीकारण भाग पडते.

याच कारणाने आ�ण अशाच चोखंदळ चक
ु �मळ
ु े जगातील काह� नामां�कत लावण्यवतींन शेवट�

सख
ु ाचा संसार थाटता आला नाह�, मनासारखे दांपत्यसु �मळाले नाह�. स्वतःच भरमसाट आकां�ा �न

स्वतःच फुगीर मल
ंु रचे �ववाह श्रीमंती झाले, पण सख
ू ्यमाप या आपल्या दोषांमळ
ु े �कत्ये सद
ु ाचे
झाले नाह�त!

आज तर� अशीच िस्थत आहे ! कारण आजकाल पुरुषांच ओढा तारुण्याक फार! नुसती �दसायलाच

नव्ह, तर वयानेदेखील जी खरोखर�च तरु आहे �तलाच आज जो तो इिच्छत.

त्यांतह लोकांमध्य अशी एक घातक समजूत बळावलेल� आहे, क� कां�त �न बु�द ह� जुळीं भावंडे

नसतात. सद
ुं र मनुष् बहुधा शहाणे नसते. ‘दे खनेमे ढबू और चलनेमे �शवराई’ असाच प्रक फार. ज्य
व्यवसाया बुद्धील मागणी अ�धक, त्या अथार्त स�दयर �फके पडते; त्याच भाव उतरतो. साधारण
नोकर�तह� नुसत्य दे खण्य िस्त्रया त्यांच् दे खणेपणाचे फारसे साहाय् न होता उलट �कत्येकद तो
एक अडथळाच होऊन बसतो.

रमणीच्य मागे �तच्या स्त्रीजात मत्स सारखा हात धुऊन लागलेला असतो; हे तर फार

त्रासदा असते. �ववा�हत िस्त् अशा सद
ुं र�कडे नेहमीच शंकेखोर दृष्ट� पाहतात. सद
ुं र मुल��वषयी
लोक अशा सहजासहजी कंडया �पकवतात, तसा त्र साध्या�सध् मुल�ंना कोणी फारसा दे त नाह�त; पण
सद
ुं र तरुणीव ज्याच त्याच डोळा.

सद
ुं र स्त्रील इतर लोकांची योग् पर��ा करणारा �ववेक फारसा राहत नाह�. बहुधा �तच्य
स्वतःपे� �तच्य लावण्याव लोकांची दृिष �खळलेल� असते. �तच्यापे� �तचे सद
ुं र मुख त्यांन

आवडलेले असते. �तचे खरे स्नेह कोण, कोणाचे प्र प्रामा�, ते ओळखणे कठ�ण जाऊन माणसाची
पर��ा करण्या �तची अनेकदा फसगत होते. केवळ मी चांगल� �दसते म्हणू काय ते हे माझ्याश
लाडीगोडी लावतात असे ज्यांच्या�वष �तला वाटते, तेच मात क्व�चत �तच्याव खरे खरे प्र करणारे

असतात, आ�ण ज्यांन ती खरे खरे �मत म्हणू शपथपूव्
र मानते, तेच अंती अप्रामा� ठरतात. वारं वार
अशा फसगतीने शेवट� ती सवा�नाच संशयास्प मानू लागते; �तला कोणीच खरा वाटे नासा होतो.
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त्यातह स�दयार्ल सारखी झीज लागलेल� असते! ती भरु काढण्यासाठ सारखी खटपट करावी

लागते. रमणीला ती आपल� पदवी राखण्यासाठ आपल्य पर�ने शक् �ततके सवा�गसुंदर �दसावेच

लागणार! लोक कुजबुजू लागले क� काय क�‘ह� उतरलेल� �दसते नाह� का?’ अशी �तला सारखी शंका येत
राहते. आपल्य लावण्याच ख्या� �फक� पडू नये यासाठ� प्रय करताना सद
ुं र स्त्र पराकाष्ठेच ताण
सोसावा लागतो.

आ�ण स�दया�चे सवार् असह् व्यं म्हणज वाधर्क!

िजचे रू मनोहर; िजच्य पायाशी �तच्य त्य लावण्यान मो�हत होऊन सारे जग लंपटलेले आहे अशी

रमणी अशा एका उं च पदावर चढलेल� असते, क� त्यावर उतरणे अगद� दघ
र
व्हाव. प्रभुत्व रु�
ु ्ट

चाखलेल� असावी, प्रभु गाज�वलेले असावे आ�ण नंतर ते प्रभु आपल्य हातन
ू �दवसान�ु दवस �नसटून
जाअूं लागावे, हे कोणासह� असह्य वाटणार! जो मोहक हावभाव �न खेळकर हंसणे रुसण सद
ंु र�च्य
तारुण्या इतके आकषर् भासते, तेच त्य स्त्री वयोमानाने पढ
ु े एकाएक� पाचकळ �न �तरस्काराह ठर

लागलेले पाहून त्य स�दयर सकत
जाणारया
् वाधर्क्योन् स्त्री मनास धक्क बसल्यावाचू कसा
ु
राह�ल? लावण्यवत स्त्री खरे कौशल् वद
ू जाण्यात आहे !
ृ ्धप वाधर्क्या शोभन
सद
ंु र ललनांच्य या दग
र
क�व करण्याच सोडून लोक उलट तो चेष्टेचा �वषय समजतात.
ु ्तीच

वद
ृ ्धप सगळे जवळजवळ सारखेच �दसतात. उभ्य आयुष्याच् सवयी बदलणे आ�ण ज्य वाधर्क्या,
प्रभु गाज�वण्याच साधन जे लावण् त्याला अंतरावे लागते त्य म्हातारपणा �दवस काढणे हे
कोणत्याह स्त्र दःु सह, दघ
र
असणार.
ु ्ट

लावण्याच हे हा�नलाभ मोजून जमेची �न व्ययाच वजावट करता लाभापे�ा हा�नच अ�धक

भरल्यामुळ आ�ण म्हणून आयव्ययाच त�ड�मळवणी करणे दे खील अशक् झाल्यामुळ मला असेच
सांगणे भाग आहे क�, क� एकंदर�त लावण् हे ललनांस सुखप् होत नाह�; स�दयार्च् पदर� शेवट�
�नराशेचा फोल हंगामच बहुधा पडतो.

स�दयार्च् ठे वीवर आधी म्हणण्यासार व्याज �मळत नाह�. जे �मळते त्याव भार� कर द्याव

लागतो; ज्य पेढ�वर ती ठे व ठे वलेल� असते, ती पेढ�च मुळी केव्ह बुडल
े याचाह� नेम नसतो. अगद�
�बनधोक �न सुर��त अशा कोणत्याह रोख्यां हे सौदयर्ध गत
ुं �वता येत नाह�! साधे रू तेच एकंदर�त
स्त्र सौदयार्पे� अ�धक �हताचे �न कमी धोक्याच आहे !’

लावण् हे िजतके लोभनीय �ततकेच �हतकारकह� आहे !

वर उतारलेल्य उस्ल
र �न
ूर ब्लू यांच्य लेखात लावण्यापासू हा�नलाभ हे पुष्क �वचारपूव्

समतोलपणे सांगण्याच यत् केलेला आहे खरा; परं तु त्य �वचारांची मांडणी सुसग
ं त नाह� आ�ण त्य
हा�नलाभाची तुलना करु काढलेले तात्पय तर अगद�च एकांगी आहे . आयव्ययाती रकमा �टपतानाच
मुळी भलत्याच् नावे रकमा पडल्य! कारण सौदयार्पासू होणारे म्हणू जे तोटे �दले आहे त ते वस्तुत
सौदयार्पासू होत नसून त्याच् दर
ु ुपयोगान �कं वा सदप
ु योग न केल्यान जे होतात ते आहे त.
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स�दयार्पासू होणार जे तोटे वर �दलेले आहे त, त्यांपैक अनेक ‘दृष्ट�पासून होतात’ असे दाख�वता

येईल. चांगले �दसते म्हणू अनेक प्रसं पाहू नये ते उद्वेज पाहवे लागते. आपल्य �प्रयकरा
अपघातात रक्तबंबा झालेला पाहून �कं वा कुपुत्रा दारूपाय दारोदार भीक मागताना पाहून �कं वा
पेशवाईच्य शेवटच्य �दवशी त्य मानधन श्रीमंतांच शनवारच्य वाडयावर�ल �हंदप
ु दपादशाह�चा
ज�रपटका खाल� पाडून त्याव अंग्रजां जॅक सरसर वर चढताना पाहून - दख
ु ावलेले मनुष्यमा वैतागाने

असेच म्हणू जाते, क� ‘अरे रे! ह� दद
ु र ्श पाहवी लागण्यापे� दे वाने डोळे च �दले नसते तर �कती बरं झालं

असतं!’ तशा वैतागाने ‘लावण्य’ नसते तर माझी अशी दद
ु र ्श का होती असे एखाद� हे लन �कं वा
िक्लओपात �कं वा पद्�यन दःु खावेशात उद्गारल, तर� त्यामुळ लावण् स्वयमेव टाकाऊ ठरत नाह�;

घातकह� ठरत नाह�. दृष्ट� कधी-कधी दद
ु र ्श पाहावी लागते, म्हणू दृिष ह�च घातक आ�ण एकंदर�त

दोन्ह डोळयांनी अंधळे असणे �कं वा �नदान अंध क
ू �दसणे हे च चांगले असे का म्हणावयाच?

लावण् वयोमानाने �झजते तशी दृष् मंदावते; ब�ु द्ध �झजते. लावण्यवतींच म्हातारपण

के�वलवाणी िस्थ� होते; तशी ब�ु द्धवानां आ�ण डोळसांचीह� होते. वद
ृ ्धप डोळे अंधळे �न ब�ु द �नकम्म

होत चालल� असताह� मनषु ्या असह् खेद वाटतो. लावण्याच् पायी अनेक उन्मा घडतात. तसेच
उन्मागर्गा बद
ु ्धीकड घडतात, दृष्ट�कडून घडतात. म्हणू �नब्
ुर मनषु ् �कं वा जन्मां मनषु ्य खरा
सुखी असे काह� त्याच तात्पय काढता येणार नाह�!

मनुष्याल आपल्य बुद्धीच बळाने आजवर अनेक सो�यस्क शोध लावता आले; जे मनुष्याल

जन्मत �मळालेले नाह�त असे अनेक लाभ संपा�दता आले. मोटार�-आगगाडयांच्य साधनांन त्यान

आपल� ग�त शतपट�ने वाढ�वल�; नावा, आगनावा काढून समुद उल्लं�घल; �वमानांनी पंखांची उणीव भरु

काढल�; अनेक रोगांचा औषधांनी �न शल्यांन त्यान पाडाव केला; पण अजूनह� जन्मान जे �मळाले नाह�

ते लावण् संपा�दण्याइतक, आपले मूळचे साधे वा ओंगळ रु बदलून ते सद
ुं र �न सुरेख करण्याच युिक्
शोधण्याइतक त्याच् �व�ानाची प्रग झालेल� नाह�; सिन्नद्ध भ�वष्यकाळातह कुरूपाल सुस्वप

करण्याच तर दरू च, पण काळयांना गोरे करण्याच युिक्तसुद मनुष्याल सापडेलच अशी हमी आज दे त
येत नाह�; मनुष्याल अशा प्रका यत्नान जे संपादता येत नाह�, पण जे अत्यं, लोभनीय वाटते, ते

दःु साध् स्वरूपस�द ज्याल जन्मतः लाभलेले आहे त्य पुरूषान वा स्त्र ती एक दै वाची स्पृहणी
दे णगीच �मळाल� आहे असे समजणे आ�ण त्य मानाने त्य त्य प्रकर स्वतः भाग्यशाल मानणे हे

अगद� साहिजक �न उ�चत आहे . या राष्ट्रा पुरू ‘�दघ�रस्क वष
र
’ अशा
ु ्हाभुज
ृ स्कंध शालप्रशम

पौरूष स�दयार्न आ�ण स्त्र िजला पाहताच �वरक् तपस्व्यांनी ‘त्वमस �वश्वस च नेत्रकौमु! असे

संबोधावे; अशा लोभनीय लावण्यान �वलसत आहे ; त्य राष्ट्र त्य आपल्य रूपसंपदे एखाद्य स्वग�
वरदानासारखे जपले पा�हजे; सषृ ्ट�च् त्य �वशेष उपकृ तीस्त �तचे आभार�च असले पा�हजे.

त्यातह ललनेचे लावण् हा तर सषृ ्ट�च् कलाकुसर�चा अत्यं कमनीय असा कांचनी कळसच आहे !

�चत्रले एकाहून एक सद
ुं र पुरुषांच �चत् रे खीत-रे खीत जेव्ह प्रद्युम् �चत रे �खती झाल�, तेव्ह उषा
जशी अत्युत् समाधानाने उठून वदल�, ‘थांब सखे, ठे व खाल� ती कंु चल�! माझ्य स्वप्नात मनोहर
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आकृ �त ती ह�च! ’ तसेच एकाहून एक सद
ुं र आकृ �त कल्पी, �चतार�त ती मनाजोगी न झाल्यान भूगभ�य

(Geological) रद्दीच टोपल�त टाक�त स ृिष्टदेव आपल्य कलागह
ृ ात (Studio) युगेयुगे �चतार�त बसल�
असता जेव्ह �तच्य कुशल कुंचल�तून अंती लावण्यवत ललनेचे �चत उतरले, तेव्ह ती स ृिष्, ती आद्

�न अमर �चत्रले, ती आपल�च अपूवर कलाकृ �त पाहून आपणच �वस्म पावल� �न आपल्याशी
कलानंदात तन्म होऊन म्हणाल, ‘अहाहा! ह�च ती माझ्य स�दयार्च् स्वप्नात मनोहर कलाकृ �त!

माझं आदशर �चत!’ क�वतादे खील ललनेच्य त्य मनो� लावण्याल पाहून उदगारल�, वा रे वा!’
अस्या सगर्�वध प्रजाप�तरभूच्च नु कां�तप्रद
शग
ंृ ारै करसः स्वय नु मदनो मासो नु पषु ्पाकरः।
वेदाभ्यासजड कथं नु �वषयव्यावृत्तकौतूहल

�नमार्तु प्रभवेन्मनोहर� रूप परु ाणो म�ु नः ।।

कोमल क�वता तर काय! - पण तो महादे व, तो �वरूपा उग? तोदे खील त्य रमणीय ललनेला पाहून

�णैक �वच�लत झाला! ‘चंद्रादयार अवाम्बुरा�श’ आ�ण कुमारसंभवात व�णर्ल्याप्र ‘उमामख
ु े
�बंबफलाधरोष्ठ । व्यापारयामा �वलोचना�न ।।’

आजह� सषृ ्ट�च् कलागह
ंु र �चत्रापे अ�धक लोभनीय अशी
ृ ात लावण्यवत ललनेच्य त्य सद

दस
ु र� कलाकृ �त आढळत नाह�. ललनेच्य लावण्याहू सरस असे दस
ु रे सौदय�स्वप सषृ ्ट�लाह अजून
पडलेले नाह�; �तच्य कल्पनेल सुचलेले आजतर� �दसत नाह�! उद्याच कोणी सांगावे?

असे हे ललनेचे लावण् जर नामशेष झाले तर जीवनाला एका अत्यं �वमोहक आनंदास मुकावे

लागेल; नव्ह, जीवनाची एक प्रेरण पंगु होईल.

कारण, ललनालावण् ह� जीवनाची एक नयनानंदक अशी शोभाच काय ती नसून ते सषृ ्ट�च्

प्रजननलालसे वशीकरणचूणर आहे . लावण् हे भगवान मदनदे वाच्य हातातील अमोघ अस् आहे ! याच

अस्त्रा बळावर ‘कुमारसंभावाच�’ लोक�हतकारक दे वकायर साधण्यासाठ �सद झालेल्य परं तु त्याच
वज्र ते दे वकायर साधण्या अ�म झालेले पाहून �चंतातुर असलेल्य इंद्र मदन सावेश आश्वास शकला,
क�

‘प्रस

�वश्राम्

वीर

स्त्रीभ्यो�पकोप्रस्फु�रत!!’

वज्

शरै म्द�यैकर्
र
त

सुरा�रः!

�बभेतू

मोघीकृतबाहुवीयर्

ज्य हे तूसाठ� प्रथमप मातेला सषृ ्ट�न पुढे दध
ू �दले, मुख्यत त्या हे तूसाठ� �तने

का�मनीकुमार�ला आधी लावण् �दले. प्रजाज हाच नव्ह तर सुजनन (Eugenics) हाच, ललनेला ह�
�वलोभनीय लावण्याच दै वी दे णगी दे ण्या �नसगार्च मुख उद्द आहे ; ह�च �नसगार्च अपे�ा आहे .

तेव्ह लावण्यवत कुमार�ंनो, जननींनो, तुम्हां जन्मतः �नसगार्न �दलेल्य ह्य दै वी दे णगीस

आपल्य पूव्पुण
र
्या� वरदानच माना आ�ण त्या अत्यं जपा! लावण्य नव्ह तर प्रत् स्त्र �तला जे

रू जन्मत लाभलेले असेल ते त्यातल् त्या खुलून �दसावे असा यत् अवश् करावा. प्रसाधनां

आपल� कां�त, वणर, शोभा वाढवावी. स्त्र सौदयर ज्यायोग �वकासेल �तला त्याच योग् तो लाभ लागेल
असे उत्तेज �तला �मळाले पा�हजे.
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आपल्य आयर राष्ट् पूव� िस्त्रयां लावण्याच गौरव होत असे. लावण् हे लांछन नसून ललनांचे

एक स्पृहणी �वभूषणच कसे मानले जाई त्याचेह पुरावे आपल्य संस ्कृ वाङ्मया आढळून का येतात?

रामायण, महाभारतासारख्य आयर ग्रंथांत िस्त्रया लावलेल� संबोधने पहा! ब्रह्म �न राज�षर्सुद
त्यांन ‘हे सुके�श, हे सुलोचने, हे सुमु�ख, हे रं भोर’ असे संबोधताना आढळतात. स्त्रीव शब् �न
�वशेषणे पाहा - रमणी, ललना, रमा, सद
ुं र� वरोर, सुमध्यम प ृथुजघना, का�मनी, कांता! िस्त्रयां प्रत्

अवयवाचे �न एकंदर दे हलतेच े सुगठन �न सौदयर हे असे एक गौरवाहर आभूषण समजले जात असल्यान

िस्त्रयांक ते जन्मजा स�दयर शक्यत जपून, कां�तवधर् चूणार्�द प्रसाधनां जोपासून आ�ण

आपल्याल �मळालेल� ती पैतृक दे णगी होती त्याहू वाढवन
ं ्य हाती सोप�वल� जाई.
ू आपल्य संतानाच

िस्त्रया आपल्य लावण्याच असा सदप
ु योग करण्या समाजाकडून उत्तेज �मळत गेल्यान

�पढ��पढ�ंचे सौदयर वाढत जाई आईहून मल
ंु र, �पत्याहू पत
ु गी सद
ु अ�धक सबळ असे ज्य राष्ट् आपले
शर�रसौष्ठ प्र�त�पढ वाढत जावे असे वाटते, त्यांच संस ्कृ�तह कलासद
ंु र बनते.

जी िजतक� गबाळ �न िजतक� कुरु - ती �ततक� सव
ु तृ ् �न सश
ु ील असे मानणार� कलाह�न संस ्कृ�

ह� संस ्कृ� नसन
े े ती अ�धका�धक ओंगळ, बैडोल �न भेसरू
ू �वकृ �त आहे . �पढ��पढ� अशा अर�सक उपे�न
होत जाते!

परं तु लावण्यवतींन, तुम्ह हे मात �वसरता कामा नये, क� लावण् ह� तुमच्य हाती सोप�वलेल�

�नसगार्च दै वी ठे व आहे . म्हणून त्य अनघ्य �न�ेपाची (ट्र ची) नैस �गर् अटह� तुम्ह पाळल� पा�हजे.

ती अट म्हणज सुजनन, सुप्रज! जी लावण्यल�तक �नःसंतान, ती �नष्फ आम्रल�तकासम व्यथ
आहे ; �नकम्म आहे . जीवन हाच एक य� आहे ; सद्गु वा दग
ु ्
ुर ठर�वण्याच मानवी कसोट� एकच, क�

मनुष्यजातीच् सामुदा�यक �हताथर त्य य�ास जो उपकारक तो सद्गु; अपकारक तो दग
र ! जर तुमचे
ु ु्
लावण् तुमचे लांछन न ठर�वता, दग
ु ्
ुर न ठर�वता तुमचा एक अत्यं सौभाग्यास् सद्गु ठर�वणे

असेल, तर त्य लावण्याच असा सदप
ु योग करा, क� त्यायोग तुमच्य राष्ट्र कल्याण व्हाव. तुमचे सुख
�न �हतह� त्यात सामावलेले आहे , असले पा�हजे. जर एकाद्य आम्रवल्लर नुसता मोहोरच मोहोर

फुलेल; पण फळ धरणार नाह�; तर �तला कोण �वचारतो? अम ृतोपम मधुर आम्रफळां लवलेल�
आम्रवल्ल खर� स्पृहणी! तसेच जी स्त स्वतःच लावण् �झजू नये म्हणू नुसती नट्टापट कर�त

�मरवीत राहते आ�ण सुरेख संतान प्रसवण्य �न जोपासण्याच आपले जीवन-कतर्व तशा रा�सी हावेने

टाळते; ती स्वत तर वात्सल्याच एका अत्यं मधुर आनंदास आंचवतेच; पण राष्ट्रावर� एक

आपित् होऊन बसते! ज्य हे तूने �नसगार्न ते लावण् �तला �दले तो हे तु, ती अट, न पुर�वल्यान आ�ण ते
�नसगर्ध संत�त�हताथर न �नयोिजल्यान ती नै�तक चौयार्च अपरा�धनी ठरते.

‘भुज्यन् ते त्वघ पापाः ये पचन्त्यात्मकारण’ संत�त�नयमन ते, क� जे उत्त संत�त

प्रसवण्यासा काय ते आचरले जाते. संत�त�नयमन म्हणज संत त्युच्छे नव्ह! तो आत्मघा तर

आहे च आहे ; पण राष्ट्रघा आहे ! अप्पलपोटेपणाच ती रा�सी प�रसीमा होय!
संत त्युच्छे हे लावण्याच जोपासना नसून लावण्यहत्य होय!
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ह� काह� अलंका�रक अ�तशयोिक् नाह�; तर एक सामािजक सत् आहे . वर �दलेल्य Ursula Blook

यांच्य लेखात लावण्याच सवार् दःु खप् व्यं म्हणू जे सां�गतले आहे , ते म्हणज त्याच भंग ुरता हे च

होय. लावण् हे फूल आहे आ�ण फुलाप्रमाण दे खतदे खत फुलते न फुलते तोच सुकते. ‘ग�लतयौवना
का�मनी’ हे एका भतृर्हर�च्य नव्ह, तर मनुष्यजातीच् हृदया सलणारे शल् आहे ! ललनांनो, आपले

लावण् ओसर नये म्हणून जर आपल्य सुप्रजननाच अत्युदा सामािजक कतर्व्याला चुकण्याच
अधम इच्छ आ�ण वात्सल्याच अत्यं मधुर सुखास मुकण्याच चुक� होत असेल तर ध्यान्य धरा, क�

ते लावण् तुम्ह काय वाटे ल ते केलेत तर� गळत्य घागर�तील पाण्यासारख भरता भरता ओहोट�स
लागणारच लागणार! ते �झजणारच �झजणार! साचवू म्हटल तर� ते आटणार; �टकवू म्हटल तर� ते

नासणार. सोळापासन
ू सव्वी वषार्पय� फुलणारे हे पावसाळी फूल! फारफार तर दहा वषार्च स�दयाची

�शदोर�! तम
ु ची चाळीस वष� म्हणजे बहुतेक जीवन लावण्याच् उपासमार�तच तम
ु ्हां काढावे लागणार!
अशा ह्य लोभनीय पण अत्यं ��णक �न नश्व अशा सौदयार्च् नाद� लागन
ू सार्य जीवनाच्य
कल्याणा �न कतर्व्य मक
ु ण्याच �न हुकण्याच चक
ु � कोणती �ववेक� व�नता कर�ल?

आ�ण तर�ह� एका अथ� व्यक्ती नसले तर� समाजाचे लावण् अमर करण्याच एक यिु क् �नसगार्न

मनषु ्याच् हातीच ठे वलेल� आहे . लावण् �झजेल म्हणू ज्य सप
ु ्रजनना वेडसर व�नतांना भी�त वाटते
त्य प्रसवान लावण्याच झीज भरु �नघते.

व्यक्ती नसले तर� राष्ट्र लावण् अमर करण्याच युिक्

एखाद्याल गुलाबाची बागची बाग सदा टवटवलेल�, सदा बहरलेल� हवी असेल तर माळी काय करतो?

दहापाच गुलाब एकदा लावून काय तो स्वस बसत नाह�. ते गुलाब हळूहळू �झजणारच, �नःसत् होणारच.

यासाठ� ते जोवर बहरलेले आहे त, तोवर त्यांच कलमे करु माळी सवर् नवेनवे गुलाब लावतो. त्यायोग

एक गुलाब �नःसार होतो त� त्याच्य जीवनाचे पागोरे असलेल्य अकरा गुलाबांना नवनवा बहार येतो. ती
गुलाबाची बाग अशी सदा बहरलेल� असू शकते. तसेच ललनांनो, तुमच्य लावण्याच आहे ! ते जोवर
खुललेले आहे , तोवर त्य लावण्यतेच कलमे नवजीवनाच्य भूमीत लावीत चला. ज्य एका सद
ुं र मातेच्य
सभोवती �तच्य चार सद
ं मेळावा �वलसत, �वहरत रमलेला आहे - �तचे लावण्
ुं र शो�भवंत सुतसुताचा

सफल झाले; जीवन पुन्ह ताज झाले. �तच्य स्वतःच् यौवनाचा बहर ओसरतो न ओसरतो तोच �तच्य
लावण्यानंदाच झीज शतपट�ने भरु काढणारा वात्सल्यान �तच्य हृदया उचंबळू लागतो. �तच्य
जीवनाचा पूवार्ध जसा लावण्यान तसाच उत्तराध वात्सल्या रसरसलेलाच रा�हल्यान �तचे आयुष्

केव्हा नीरस होत नाह�, �तचे लावण् �न तारूण �तच्य कन्यापुत्र पुन्ह वाढ�स लागते; �तच्य
राष्ट्र लावण् �न तारूण अमर होते!

लावण् �वलोभनीय आहे च; पण लावण्याहूनह शील अत्यं �वलोभनीय होय!

यास्त लावण्याच जोपासना तर कराच; पण म�हलांनो, ज्यायोग मनुष्यजातीच् कल्याणाथर त्याच

�व�नयोग होईल अशाच प्रमाण �न पकाराने सौदयार् महत् द्य; त्या सत्कारण लावा. हे च शील! हे

शील जन्मभ पुरणार� �न मतृ ्यूनंतरह पुरू उरणार� संपदा आहे . �तला रू नाह�, पण हे परोपकार�
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वत्स �न �ववेक� शील आहे ती स्त िजला नुसते रु आहे पण हे वत्स �न प्रामा� शील नाह�

�तच्यापे� अ�धक गौरवाहर समजल� पा�हजे. ती एकंदर�त अ�धक सुखी �न समाजाला शेवटपय�त अ�धक

हवीशी असते. पण िजला लावण् �न शील ह� दोन्ह आभूषणे लाभलेल� आहे त, �तला लावण्यापासू

होणारे लाभ तर �मळतातच; पण Ursula ह्यांच् वर�ल लेखात सां�गतलेले तोटे ह� त्याच् सदप
ु योगाने
बव्हंश टाळता येतात. आप्पलपोटय वांझेचे लावण्यह �झजतेच; पण एखाद्य कंजुषाचे धन नाह�से
होताच त्याल जशा असह् वेदना होतात, तशी �तची त्य लावण्या वयाने हरल्यानंत दग
र होते.
ु ्�

आपल्य बीजांना नवजीवनाच्य �ेत्र पेरू जी सद
ुं र संततीचे उद्यानच उद्या उगवते �न जगताची

शोभा �न संपदा वाढ�वते त्य शीलवती मातेचेह� लावण् �झजतेच! - पण जसा तो दानशील आयर्सम्

सवर्द�� य�ात आपल� सार� मत्त प्रजाजन वाटून दे ऊन ‘मतृ ्पात्रणेषामकरोद्�वभ’ तसे त्य
मातेचे लावण् नाह�से झाल्याने ती लावण् होते तेव्हापे�ाह अ�धकच मनो� भासू लागते! �तचे
लावण्यदा�रद् �तला �तच्य लावण्यसंपदेहूनह शोभू लागते. ‘आदानं �ह �वसगार् सतां वा�रमचा
ु �मव!’

आपल्य परु ाणातील अनेक सरु े ख कथांत अशी एक कथा आहे , क� पौ�णर्मेच् पण
र
अम ृताच्य
ू ्चंद्र
काठोकाठ भरलेल्य पेल्याप्रम दे व �पऊ लागतात. त्य सध
ु ाकराच्य कला �पता�पता शेवट� दे व एक

कला तेवढ� त्याल उर दे तात. तीच प्र�तपदे चंद्रक! पण म्हणून पन
ु वेच्य प्रफु चंद्रा जो मान

नाह� तो दे वकाय� आपले सवर्स् वाहून �ीण झालेल्य त्य प्र�तपदेच चंद्रकोर� आहे - लोक �तला
पूिजतात; पूण्चंद्र
र
नव्ह!

िजच्य कौमायार् लावण्याच नेत्रानंददा चंद आरोग्याच् सकल कलांह� प्रफु झालेला आहे ; सच्छ�

यौवनात िजच्य उदर� दे वदता
ू सारखीं सद
ुं र �न सुल�णी बालके जन्मल आहे त, आ�ण त्यांन आपल्य

त्य लावण्याच �न शीलाचे ते वत्स दध
ू पाजून संबं�धताना जी स्वत प्र�तपदेच चंद्रकोर�सार �ीण
कलांनीच पूणर कलांपे�ाह� प्रौढावस् सुभग भासत आहे ; त्य जननीला आमचे शतवार वंदन असो!!
�तच्य यौवनाचा �न लावण्याच तोपयार्यपीतस सुरैः �हमांशो

कला�यः श्लाघ्यत �ह वद
ृ ्ध!!
****

www.savarkarsmarak.com

जगातील आजच्य थोर िस्त्रयांप तीन १) चीनच्य सौ. चंग.

२) इटाल�च्य सौ. मुसो�लनी.
३) अ�बसीनीयाच्य सम्रा.

थोर पुरु म्हटल म्हणज आजवरच्य समजुतीप्रमा तर�, जो पुरु स्वतः काह� �वशेष गुणाने आ�ण

मोठ्य कृ त्यान नावालौ�ककास चढलेला असतो तो, असा अथर होतो. परं तु थोर स्त म्हटल म्हणज जी
स्त स्वतः एखाद्य महत्कृत्या वा गुणाने थोरपणा पावलेल� आहे ती, असा एकच अथर होत नाह�, तर

थोर स्त म्हणज ती �कं वा कोण्य थोरपणा पावलेल्य पर
ु ूषाच जी पत्न आहे ती, असा दह
ु े र� अथर संभवतो.

पत्न ह� पतीचे अधा�ग होय, ह्य परं परागत �शष् समजती
ु प्रमा थोर पर
ु ुषाच पत्नीह अध्या

थोरपणाची भागीदार ठरतेच ठरते. सावकाराची पत्न सावकार�ण, व�कलाची व�कल�ण, पाटलाची पत्न
पाटल�ण. स्वत डॉक्टर�च तर काय, परं तु; �मश्रकाचे औषधी�ान नसलेल� स्त �तचा पती डॉक्टर

पर��ा उतरला क� त्य पस
ु ्तकाती ‘अ आ’ सद
ु ् �तला स्वत न वाचता आला तर� �तच्य नवर्याच ती

डॉक्टर�च पर��ा उतरल्याच बातमी ज्य प�हल्य वतृ ्तपत छापन
ू येत,े त्या वतृ ्तपत्रांत त्य
बातमीसरशी स्वतःह डॉक्टरणीच पर��ा उतरते. डॉक्टरणीच पदवी तर� �तला �मळतेच.

अनेक प्रकर पुरुषांपे� िस्त्रया समाजात अ�धक ह�नपणा आ�ण कमी सवलती बहुतेक दे शातून
�दलेल्य असतात. �नब�धह� िस्त्रयांप पुरूषांना अ�धक अनुकूल असतात. रोमन, मुस्ल�, �हंद,ू यहुद�,

�ख्रश प्रभृ बहुतेक धमार्तू, �न �नब�धातून स्त्र पुरुषाच स्वा�मत या वा त्य प्रमाण स्था�पलेल

असून िस्त्रया सामािजक सुखसोयी पुरुष इतक्य सहजा सहजी भोगू दे ण्या येत नाह�त. पुरूषांन
जीवन सहजासहजी सुखदायी करण्या आ�ण िस्त्रयांप पुरूषांन कमी कडकपणे �न अ�धक सवलतीने

वाग�वण्या अशा प्रकार प�पात जर� इतर प्रकर होत असला, तर�ह� या प्रकर तर�, स्त्री
पुरूषापे� अ�धक सवलत �शष्टाचारान �दलेल� आहे . थोर म्हणवू घेण्यासाठ पुरूषाल जे कष् करावे

लागतात जी योग्यत संपदावी लागते �न पराक् गाजवावे लागतात त्याच् सहस्त्रांशान काह� एक

�वशेष खटपट न करता िस्त्रया बसल्याबसल् थोरपणा �मळ�वण्याच जी एक प�पाती सोय समाजात

आहे , ती ह� क�, स्त्र कोणातर� होतकर वा होणारया
् वा झालेल्य थोराची पत्न व्हाव. तोफांच्य

भ�डमारास त�ड न दे ता राज् िजंकल्यावाचू राणी व्हायच क�, कोणातर� महाराजाशी लग् लावताना जो
अ�तांचा मारा होतो तेवढा सोसला क� झाले! शेटाणी व्हायच क� कोणातर� शेटजीच्य गळयात प�हल�,

दस
ु र�, �तसर� कोणची तर� एक फुलमाळ घातल� क� त्य लखपतीची पेढ�ची पेढ� त्य टोपल�भर फुलांवार�
खरे दल� गेल�च म्हणू समजावे. थोराची बायको होणे ह�च एक िस्त्रया थोर करामत समजल� जाते. थोर
मनुष्याच् बायकोची थोरवी आपोआपच वाढते.

पण या प्रकर समाज�नयम, �शष्टाचा, रू समजूत ह� सार� पुरुषांव मात मोठा अन्या कर�त आहे त.
कारण िस्त्रया �दलेल� वर�ल सवलत पुरुषांन �मळू शकत नाह�, इतकेच नव्ह, तर त्यांन त्य

वतर्नासाठ उलट एक अपमानाचा दं ड भरावा लागतो. कोण्याह साधारण �शकलेल्य पुरुषान व�कल
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झालेल्य स्त्र लग् केले तर त्याल काह� कोणी गौर�वण्याच् सद्हेतून ‘व�कल महाशय’ म्हण

नाह�! जर डॉक्ट म�हलेशी कोणी साध्य पुरुषान �ववाह केला तर त्यालाह कोणी ‘या डॉक्ट’! म्हणू

स्वागती नाह�. आ�ण जर कोणी डॉक्टरणीच यजमान म्हणून काय ते कोणा �नर�र पुरुषा ‘या

डॉक्ट’ म्हणू म्हटले तर सार� मंडळी खो खो हसल्यावाचू रहात नाह�त. म्हणज अयोग् स्त सुद्
जर कोण्य थोराची पत्न झाल� तर �तला जशी ती होती त्याहू शतपट�ने थोर समजले जाते, तसे कोण्य

पुरुषान त्याच्याह थोर स्त्र लग् केले तर त्य पुरुषाच थोरवी काह� त्यासंबंधान वाढल� आहे असे
कोणी समजत नाह�. उलट आपल्याहू अ�धक योग्यतेच् पदवीच्य वा कतृर्त्वाच स्त्र नवरा होणे

म्हणज पर
ु ुषान स्वतःच असती नसती थोरवी बड
ु वन
ू बायकोच्य नावे �वकणे होते.

ज्य सवलती पर
ु ुषांप्रम िस्त्रया समाजात समतेन �मळत नाह�त, त्य �मळ�वण्यासाठ स्त �वमोचक

मंडळे जशी झटताहे त, तसेच थोरपणा संपादन करण्याच् या सवलतीच्य प्रकर पर
ु ूषांन ज्य

अन्याय �वषमतेने वाग�वण्या येत आहे , त्य ह्य अन्याया नाह�से करण्यासाठ एखादे पर
ु ूष�वमोच
मंडळह� स्थापाव क� काय असे मनात आल्यावाचू रहात नाह�.

िस्त्रयांव अनेक �वषम अन्या दरू करू स्त पर
ु ूषांन समाना�धकार दे ण्याच् कामी

राममोहनांसारखे अनेक पर
ु ू आजवर झटत आले आहे त. पर
ु ूषांच् हृद स्त दा��ण्याच उतराई
होण्यासाठ वर�ल प्रकार एखादे पुरु �वमोचक मंडळ काढण्यासाठ एखाद� स्त-मोहन पुढे येईल काय?

थोर पुरूषाच स्त ती थोर स्त; �कं वा जी स्त स्वतःच्य थोर गुणांनी वा कृ त्यान थोरपणा पावते ती थोर
स्त, ह्य िस्त्रयां थोरवीच्य दोन रु अथार्पैक आम्ह ज्य आजकालच्य तीन थोर िस्त्रया प�रचय

या लेखात दे णार आहोत, त्य �तन्ह िस्त् प�हल्य अथ� तर� थोर आहे तच आहे त. कारण त्य �तघींचे

भ्रत जगाच्य डोळ्यांसमो सारख्य असलेल्य आजच्य राजक�य उलाढाल�तील तीन राष्ट्रा धुरंधर

नायकच आहे त. चीनचे सवार्�धकार चंग कै. शेक, अॅ�बसीनीयाचे बादशाह रासतफार� आ�ण इटल�चे
सवार्�धकार मुसो�लनी हया �तघां आजच्य राजकारणातील पदावर�ल पुरुषांच् बायका आहे त तर� कशा,

हे जाणण्याच उत्कंठ कोणाह� वतृ ्तपत्रवाचक, त्यातह स्त्र लागलेल� असणारच. यास्त या

�तघींच्य �वषयी �नर�नराळया लेखकांनी प्रत पाहून ग्रं�थले फुटकळ मा�हती संक लून त्यांच प�रचय

‘स्त’च्य म�हला - वाचकांस या लेखात खाल� करु दे त आहो. थोर पुरुषांच् भायार ह्य नात्यान ह्य

�तन्ह िस्त् थोर आहे तच. स्वतःच् कतृर्त्वाने त्य तशा ठरतात क� नाह� ते आता वाचकांनीच ह्य
प�रचयापुरते ठरवावे.
(१)

चीनचे सवार्�धकार चंग-कै-शेक ह्यांच् पत्न-सौभाग्यवत चंग.

नान�कं ग नगराच्य क�ेतच असलेल्य एका उपनगरातील वाडीत डॉ. कुंग हे चीनमधील चंग-कै-शक

पे�ाच
ं काय ते दयु ्य असलेले थोर सरकार� अ�धकार� रहातात. चंग-कै-शेक हे १९३३ पय�त, चीनमध्य
अगद� पराकोट�स गेलेल्य यादवीत, बंडाळीत �न परचक्रांच आक्रमण नान�कं गच्य राष्ट् प्राजका

सत्त अबा�धत ठे वण्यासाठ जीवापाड श् कर�त होते. तेव्हा त्यांन अगद� �वश्वासाच, अदम् कतृर्त्वा
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आ�ण वैयिक्त स्नेहरज्जूं त्यांच् जीवनाशी �नगडीत झालेला जो एक बलवत्त साथीदार लाभला

तोच हे डॉ.कुंग होत! सन १९३३ पय�त चीनच्य राष्ट् प्राजकाच स्वातं�यर�णाथ सवार्�धकार सर

सेनाप�त चंग-कै-शेक ह्यांच् संगतीत डॉ. कुंग हे ह� नेहमी परचक्राच व्यूहा सापडू नये म्हणू
आपल्य छावण्य एकसारख्य �फरत्य ठे वीत पण १९३३ च्य शेवट� ह्य राष्ट् नान�कं ग सरकारची

सत्त प�हल्यापे� पुष्कळ प्र, स्थाय नी सुर��त झाल्यामुळ डॉ. कुंग ह्यांच्या सवार्�धकार चंग

हे ह� नान�कं ग ह्य राजधानीमध्य उघडपणे स्थाय झाले. नाना प्रकारच लताव ृ�ानी
ं मांडवलेल्य
आपल्य वाडीत नान�कं गच्य वर�ल उपनगरात, �तथे डॉ. कंु ग हे रहातात �तथेच चीनचे सर सेनाप�त चंग
नी त्यांच् पत्न सौभाग्यवत चंग ह्यांचेह आवडते �नवासस्था आहे .

चंग-कै-शैक हे चीनच्य राष्ट् प्राजका सध्याच सवार्�धकार �न सरसेनाप�त असन
ू डॉ. कंु ग हे

अथर्सची आहे त. हया दोन व्यक्तीं जीवन परस्प स्नेहान अगद� समरस झाले आहे . म्हणून आज
चीनच्य राष्ट् सरकारात इतका तर� एकसत
ू ्रीप, व्यवस् नी बळ उरले आहे . डॉ. कंु ग आ�ण
सरसेनाप�त चंग हयांच्या हा जो वैयिक्त िजव्हाळ वसत आहे , त्यांच दोन व्यिक्तमत जी अशी

अगद� एकजीव झालेल� आहे त, ती कोणत्य ममत्वशृंखलेन त्यांन असे स्नेहब केले म्हणू असावी बरे ?
चीनच्य राष्ट्रशक् आज आधारस्तंभ असलेल्य ह्य दोन पर
ु ुषांन परस्पराच असे िजवश्चकण्ठ

�मत �न एक�नष् सहकार� करु सोडणारया
् , त्यांन परस्प आकषर्णान एकत बांधून ठे वणारया
् स्नेहाच्
सोनेर� साखळ्य म्हणज -

सौभाग्यवत चंग नी �तची बह�ण सौभाग्यवत कुंग हयाच होत!

ह्य दोघां ब�हणीपैक� एक सरसेनाप�त चंग यांची �न दस
ु र� डॉ. कुंग यांची पत्न असल्यान त्य दोघां थोर
पुरूषाच् राजक�य सहकायार् ह्य प्रे नात्यान एक�नष् अशा वैयिक्त �वश्वासाच नी आपुलक�चे

पाठबळ अनायासेच �मळत आहे . चीनच्य राष्ट् स्वातं�या आ�ण सत्ते जर आजह� काह� स्थैय नी
बळकट� असेल तर ती चंग-कै-शेक ह्यांन संघट�त केलेल्य नव्य एकसूत् सैन्यबळामुळे होय. चंग-कै-

शेक यांचा सवर भार ह्य सैन्यबळावर आहे . आ�ण चंग-कै-शेक यांचा धाक चहूकडे बसून चीनमध्य
यादवी नी गुंडपणा जर आज काह� दबला असेल तर तोह� त्यांच् हाती ह� दं डशक्त एकवटलेल� आहे
म्हणून होय. परं तु ह्य सैन्याच सार� शक्त त्यांच् तरवार�तच काय ती नाह�, तर ती पुष्क अंशी

त्यांच् �तजोर�त आहे ! जर चंग-कै-शेकना या सैन्याच पगार, दारुगोळ �न शस्त्र प्रभृ खचार् अवश्

लागणारे द्र चीनच्य राष्ट् कोषात नसेल तर हे सैन्यब बोलता बोलता लुळे होईल. अथार् राज्याच
आ�थर् घडी नीट बसवून उप्तन �न कर वेळच्य वेळी कोषात सारखे ओतीत रहाण्याच जे अत्यं अवश्

कायर ते वेळच्य वेळी अद्या होत आहे . म्हणून आज �चनी राष्ट् प्रा स्वतं आहे . िजवंत आहे .

सैन्यब �न कोषबळ म्हणजे सरसेनाप�त चंग �न अथर्सची डॉ. कुंग! ह्य दोघांत �नःशस् सहकायर

आहे म्हणू आज चीनचे प्रा इतके तर� बलवान आहे . आ�ण चीनमध्य प्रत् व्हाअसरॉ, गव्हनर,

सेनाप�त दस
ु र्या गव्हनर - सेनापतीशी लढत असता, प्रांताप्रां अ�धकार� आ�ण मंत्रीमंडळात प्रध

एकमेका�वरुध बंडे पुकार�त असता सेनाप�त चंग �न अथर्सची कंु ग हे दोघे प्र अ�धकार� तर� इतके
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एकवटून आपुलक�च्य भावनेने राष्ट् कायर ते कर शकताहे त, त्यांच्य फाटाफूट होण्याच आज तर� जो

असंभव वाटत आहे त्याच एक मुख् कारण म्हणज ह्य दोन िस्त्रया - ह्य दोघी ब�हणींचे - प्रेमप,

कतृर्त, नी आकषर् हे होय!

हे चौघेजण नान�कं ग जवळच्य त्य उपवनातील, वाडीतच बहुधा रहातात. चीनचे राष्ट् सरकार आज
ह्य चौकडीतच सामावलेले आहे ह्य एका कटुंबात जे संध्याकाळच् चहाच्य वेळी ठरते तेच बहुधा उद्य
चीनच्य राष्ट्रस ठरते. राष्ट् कतर्व्या ह्य दोघां ब�हणींच्य जादग
ु ार�ने, कौटुं�बक ममत्चाच

मोहकपणा आला आहे . ह्य दोघां ब�हणींचे हे नाते आ�ण त्यांच्या झालेल्य �ववाहामुळे सवार्�धकार चंग
आ�ण डॉ. कंु ग हयांची जडलेल� कौटुं�बक ममता ह� आज चीनची एक राष्ट्रश आहे असे म्हणण्या
प्रघ �चनी लोकांत पडला आहे .

ह्य आपल्य बह�णींच्य वाडीत सौभाग्यवत चंग-चीन चे सरसेनाप�त नी सवार्�धकार चंग-कै-शेक यांच्य

पत्न उद्याना कधी कधीच काय त्य �वहरताना आढळतात. वयाने तरु, रूपान सद
ंु र, प्रफु �न

�नष्कप नयनांची ती प्रम आपल्य थोर पतीच्य अधा�गीस शोभेल अशाच प्रमाण त्यांच कठ�ण
राजकतर्व्या भार वहाताना �न त्यांच्या गंभीर राजकारणीय प्र च�चर्तान बहुधा �दवसभर गत
ंु लेल�
असते. ती दोघे सकाळीच उठतात. राज्याती �नर�नराळ्य �वभागांकडून आलेल� प्र�तवृ,त परराष्ट्

दता
ं ्य भेट�-प्र�तभे, शत्रूंच हाल�चाल�ंची चचार या सवर काय� सरसेनापतीबरोबर त्यांच् पत्न सौ. चंग
ू च
ह्याह गत
ुं लेल्य असतात. त्यांच् यजमानांना स्वतःच हसण्य बागडण्याच �मत्रमं असे नाह�च. डॉ.

कुंग ह्यांच् घर� जेवताना �कं वा कुटुंबीय गप्पागोष् करताना चंग-कै-शेक यांना जो काय �वसावा �कं वा
मोकळे पणा �मळतो तेवढ�च त्यांच सुट�. सरसेनाप�त चंग यांचा सारा परराष्ट् पत्रव्यव सौभाग्यवत

चंग ह्या वाचतात नी त्या बहुधा उत्तर दे तात. परक� वतृ ्तपत वाचून त्याती सार काढण्याच कामह�
सौ. चंग ह्यांचे. युरोप नी अमे�रका ह्यांती �वचारांशी नी उलाढाल�ंशी चंग यांची ओळख ताजी ठे वण्याच

कामह� त्यांच् पत्नीकडे असते. बहुतेक सभातून �न मंडळांतून परराष्ट् दता
ं ी वा मं�यांशी संभाषण
ू श
करताना सौ. चंग ह्या आपल्य सरसेनापतींच्य �न पतीच्य दभा
ु ष्याच काम करतात.

वैमा�नक प्रव हा तर आजकालच्य पाट्यावर पूजलेला आहे . ज्य प्रांता पाहणी करावयाच्य काय�

पूव� नुसते पोचण्या आठवडेह� पुरत नसत, अशा चीनच्य �वस्तीण साम्राज्या दरू दरू च्य प्रांत

आता चारपाच तासात जाता येते. चंग दांपत्याच स्वतःच चार �वमाने आहे त. त्याती एक इटल�चे

सवार्�धकार मुसो�लनी ह्यांन चीनच्य सवार्�धकार्य भेट �दलेले आहे . सौ. चंग ह्य प्रवासा �सध्दत
नेहमीच जय्य ठे वून असतात. सरसेनापतीसह बहुतेक प्रवास त्यांच् सचीव �वभागाच्य मुख्
समालोचक म्हणू सौभाग्यवत चंग ह्या� जात असतात. सूचना �मळताच थोडया �मनीटांच्य आंत

एका प्रच �वमानात सचीव �वभागातील �फरत्य कायार्लयासुध् ती दोघे झपाझप उडू लागतात आ�ण
तासा दोन तासांत आज कुठल्य दरू वरच्य सीमा प्रांतात सैन्याच पहाणी करताना �दसतात, तर उद्य
दस
ु र्य कुठल्य प्रांतात �वद्यालयी तरुणांन �न सै�नकांना चीनच्य ‘नवराष् सूत्रां’ संथा दे ताना

आढळतात. ह� नवराष्ट्रस सौभाग्यवत चंग ह्यांन चीनच्य बहुसंख् जनतेच्य राष्ट् कतर्व्या
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चेतना उत्प करण्यासाठ स्वत ग�थलेल� आहे त. वैमा�नक प्रवासासंबं सौ. चंग आपणच म्हणता क�,
जगातील कोणत्याह स्त्रीप मी आकाशात अ�धक मैल उडाले आहे असे मला वाटते!

चंग-कै-शेक यांना परभाषा अशी येतच नाह�. ते जपानी थोडेसे �शकले होते, पण तेह� आता �वसरले आहे त.

पण सौभाग्यवत चंग ह्य अमे�रकेत �शकलेल्य, युरोपीय भाषांत राबलेल्य, त्यामुळ सरसेनाप�त चंग

हयांच्य सवर परराष्ट् कारभारांत चंग हे त्यांच् पत्नीच्य मुखे बोलत असतात. �कं बहुना सेनाप�त

चंग यांची सौ. चंग ह� एक वक्तृत्वश अशी राखीव िजव्हा आहे . सौ. चंग यांचे संभाषण चपल असता�ह
सावध, साधे असता�ह चटका लावून सोडणारे असते. राजकारणाच्य उलाढाल�त अगद� पुढे मागे
चमकण्यां त्यांन आयषु ्याच िजवंतपणा वाटतो आ�ण तसे एका राष्ट्रा पढ
ु े चमकण्यावाचू राहूच
नये असे तेज�ह चीनच्य सद
ु ै वाने सौ. चंग यांच्यामध् आहे .

(२)

सौभाग्यवत मस
ु ो�लनी

चीनचे सवार्�धकार जसे चंग-कै-शेक, तसेच इटल�चे सवार्�धकार मस
ु ो�लनी. आज चीन स्वतं असला तर�
दब
ु ळा, दभ
ु ंगलेला! इटल� स्वतंत नव्ह तर आजच्य प्र राष्ट्रां एक प्र, ज�यष्ण जेता! त्यामुळ

आज चंग-कै-शेकपे�ां मस
ु ो�लनीचा दरारा �न बलबाला जगात अ�धक झालेला असणारच. कारण
मनुष्याच मोठे पण �न कतृर्त हे बहुधा त्याच् राष्ट्रा मोठे पणाच्य �न कतृर्त्वाच पायावर अथवा
चबुथरया
् वरच अ�धिष्ठलेल असते. राष्ट्र बळ, वचर्स, प्र�तष मोठ� असल� क� त्याती व्यक्ती

प्र�तष, बळ नी वचर्स मुळात असते त्याहूनह जास् उठावदार �दसते. प्रभा ठरते. दब
र चीनच्य
ु ्
सवार्�धकायाच
र े कायर अ�धक कठ�ण असतां�ह आ�ण ते करू दाख�वण्या त्याल अ�धक �नराशा, कष्

सहावे लागत असतां�ह, आजच्य दब
र चीनच्य सवार्�धकार चंग हून प्र इटल�चा सवार्�धकार
ु ्
मुसो�लनी अ�धक प्रभा वाटावा, जगभर त्याच दरारा पसरावा �न त्याच गाजावाजा अ�धक व्हाव हे
साहिजकच आहे . स्वत मुसो�लनीचे व्यिक्तमत् असामान्य आहे .

पण, चीनच्य सवार्�धकाया
र पे�ां इटल�चा सवार्�धकार त्याच् राष्ट्रा प्रबळतेमु जसा अ�धक
बलशाल� �न �दिग्वजय आहे तशीच त्य इटल�च्य सवार्�धकायाची
पत्नीह चीनच्य सवार्�धकाया
र
र च्य

पत्नीहू अ�धक राजकारणी �न राष्ट् व्यापाच भार उचलणार� असावी असा कुणाचा तकर सहजीच
झाल्या तो मात साफ चुक�चा ठरणार आहे ! या अथ� सौभाग्यवत मुसो�लनी थोर नाह�, इतकेच नव्ह, तर

ती एक अ�तशय साधी, कुटुंबाच्य दारा बाहे र पाऊल�ह न टाकणार�, अगद� अ�रशः एक ‘ग�ृ हणी’ आहे .
�तला राजकारणाच्य उलाढाल�ंत केव्हां� स्था नव्हत, �तला त्य स्थानाच हाव�ह नाह�. इतकेच नव्ह
तर एक प्रकार नावड आहे .

मुसो�लनीचे लग् झाले तेव्हा तो एका लोहाराचा मुलगा होता. राजधानीत त्याल कोणीह� राजक�य

वतु्ळा
र
ओळखीत नव्हत. सौभाग्यवत मुसो�लनी ह� त्य लोहाराची सून येवढ्या पदवीने त्य

सासरमाहे रांच्य लहान लहान गावी ओळखल� जात होती. आज मुसो�लनी इटल�च्य साम्राज्य एक
�दिग्वजय सवार्�धकार झाला आहे . पण त्याच ती ग�ृ हणी? ती अजून�ह आपल्य त्य मुळच्य पदवीला
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�चकटून आहे . ती आज�ह एका लोहाराची सून आहे ती आहे ! �तचा तो सासरा सध्य आपल्य गावी एक

लहानसे दारूच दकान
चालवीत असून सौभाग्यवत मुसो�लनीला त्य आपल्य व ृध् सासर्याच्य घर�
ु
नांदण्याच िजतक� आवड आहे �ततक� �तच्य �दिग्वजय पतीच्य रोममधील अनेक राजवाडयांमध्य

नांदावयाची नसते! �तच्य पतीची राष्ट्रा सव�च् पदावर स्थापन झाल� तेव्हा राजघराण्याती
थोरातील थोर राजिस्त्रया नी सरदारणींना जी पदवी �मळते ती ‘डोना’ ह� पदवी त्यांन �मळाल�, परं तु

�तला त्य पदवीमुळे अगद� गांगरल्यासारख होऊन गेल.े मोलकरणीला अकस्मा भरजर� पैठणी नेस�वल�

तर ती जशी अगद� ग�धळलेल� �दसते, बुजते, �तच्य नेहमीच्य गुडघ्यापय� ऐट�चा कासोटा मारलेल्य
लग
ु ड्या ती िजतक� उठावदार �दसते नी टाप�टपीने चालते त्याहू त्य भरजर� पैठणीमळ
ु े ती उलट
अगद� गबाळी �दसू लागते, तशी काह�शी िस्थत त्य साध्य लोहाराच्य सन
ु ेस जो तो सरदार�ण बाई,

सवार्�धकार� महाशया, श्रीम, प्रभृ थोर थोर उपपदे लावन
ू प्रणा लागला तेव्हा िस्त्रया

गजबजलेल्य त्य अ�भजात ललनांच्य थव्यां सौभाग्यवत मस
ु ो�लनीची�ह झाल�. राशेल हे �तचे पव
ू �चे

साधे नाव �तला अजन
ू आवडते. ‘डोना राशेल महाशया’ असे कोणी ललकार लागताच ती अगद�
बावरल्यासारख होते आ�ण शक् �ततक्य त्वरेन त्य राजवाडयातील थोर ललनांच्य सरदार� थव्यांतू
वा राजसभांतन
ू अंग काढून �तच्य त्य आवडत्य साध्य घरात मोकळे पणी नांदण्या �नघन
ू जाते.

सौभाग्यवत चंग यांना एखाद्य महत्वाच् राष् मं�याच्य राजसभेत बोलावणे न आले, तर राग येईल;

पण सौभाग्यवत राशेलला एक संकट टळल्यासारख वाटे ल! �कं बहुना �तच्य उभ्य जन्मा �तने प्रध

मंडळाच्य बैठक�त पाय असा टाकलेला नाह�, �कं वा ते �तकडे राजकारण राजकारण म्हणज काय चालले
आहे याची �तने कधी चौकशी सुध्द केल� नाह�. �तच्य राज्यधुरंध पतीच्य नी कुटुंबाच्य िजवास अपाय
�कं वा गह
ृ ् सुखासमाधानास व्यत् येण्याच संभव ज्या असेल, तेवढ� उलाढाल काय ती राशेलबाई

�चंतापूव्
र �वचारतील; ऐकतील; पण ते�ह एक �चंताजनक बातमी म्हणू त्य उलाढाल��वषयी आपल्य
पतीशी वा इतर कोणाशी काह� वाटाघाट, कटकट वा कट करु स्वत त्या बोट खुपसण्यांसाठ नव्ह! या
कामी जी �तची आवड, तीच �तच्य पतीची�ह. सवार्�धकार मुसो�लनीने आपल्य ह्य ग�ृ हणीला केव्हांह

सावर्ज�न वा राजक�य उलाढाल�त गोवलेले नाह�. �कं वा सावर्ज�न दृष्ट�सम थाटामाटात �मर�वलेले
नाह�. त्यांच् मूळच्य गावाहून काह� वषार्पूव मुसो�लनीने राशेलबाईसह आपले कुटुंब रोमला आणलेले
असले तर� दे खील तेथील कोणच्याह राजवाडयात वा अ�धकार� प्रासादा श्रीम राशेल राहण्या मान्
होईना. इटल�तील सारया
् प्रासादाच �कल्ल् �तच्य कट�शी खळखळत असतां ती इटल�च्य

सवार्�धशास्त्य भायार श्रीम राशेल त्य राजवाडयाच्य �कल्ल् परत करु रोमलगतच्य एका

लहानशा उपनगरात एका अगद� साध्य �न शांत घरात राहाण्या गेल�. त्य पोटार्�प उपनगरात

घरकामात चूर झालेल� एक अत्यं मुखस्तं �न सौम् बाई �तच्य घरावरु जाणारया
 ् ंना केव्हा
् येणारया

केव्हा �दसते. तीच राशेल, इटल�च्य अ�धशास्त्या अधा�गी, �दग्जेत् मुसो�लनीची पत्न,‘डोना’ राशेल
होयः हे सां�गतले तर��ह कोणास खरे वाटणार नाह�, वाटत नाह�.
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सारया
् युरोपाला आपल्य ध�टंगण धाडसाने त�डात बोट घालावयास लावणारया
् मुसो�लनीची भायार
सौभाग्यवत मुसो�लनी आहे तर� कशी हे पहाण्याच इच्छ सारया
् युरोपला असणारच. युरोपचे शेकडो

मुद् वातार्हा �तला पहावयास येतात रोमला! पण राजवाडयातून, राजसभांतून, राष्ट्रोत्सवा,

मोठमोठया सरदार� नाचांतून, नाटयालयांतून, भोजनालयांतून जेथे जेथे राण्य महाराण्य, राजिस्त्,

राष्ट्रा�धकयांच्य भायार सारख्य झळकावयाच्य, तेथे तेथे युरोपच्य वातार्हरांन डोना राशेल मात काह�
सापडणार� नसते. �तच्य त्य लहानशा पोटार्�प गावी जाऊन बसले तर� दे खील �हंडता �फरता
सावर्ज�नकपण ती फारशी आढळणे कठ�ण! आढळल�च तर सकाळी तेवढ� आढळते. गाडी, घोडा,
मोटार�तन
ू वारा खाण्या सल�ल �नघाल� असताना? छे ! �तच्य मल
ु ाबाळांसाठ� ताजे मध, भाजीपाला,

मांस, मच्छ प्रभृ सैपाकाचे अवश् ते सामान स्वत पारखन
ू घेण्यासाठ, एका हाती �पशवी वा परडी
घेऊन एखाद्य कुळवा�डणीसह ह्य लहान उपनगराच्य भाजीबाजारात जाताना!

�तचा स्वभा अगद� तोळामासा तोलन
ू बोलण्याच पडला. त्यामुळ �तच्याश पट्टी बोलका मनषु ् जर�
बोलावयास गेला तर� बोलणे वाढ�वणे अशक् होते. अगद� कसलेले वातार्हा �तच्य त�डून चार शब्

काढून घेण्याच वेळ आल� क� बफार्सारख थंड होऊन जातात. ‘हो’ �कं वा ‘नाह�’ इतके एकदा ती

कशा�वषयीह� म्हणाल क� तो �वषय संपला असे समजावे. हा �तचा अबोला स्वभा सध्द
थोरवीचा नाह�,
ु
ऐट�चा नाह�, तर अगद� संकोची साधेपणाचा.

मुसो�लनीसह त्यांच् पत्न केव्हांह आंतरराष्ट् राजप�रवारांच्य �कं वा राजदता
ं ्य मोठमोठ्य
ू च

भोजनसमारं भात वा महासभांत जात नाह�त. युरोपात प�तसमवेत पत्न ह� बहुधा अशा ज�नक
समारं भातून भाग घेते, त्यामुळ राशेलबाई पतीसह का येत नसतात याची पच
ृ ्छ होते. त्यातह थोरांच्य
भायार्ह थोर असतात, ह� जी एक लौ�कक अपे�ा सामान्यत रु आहे �तला जेव्ह अपवाद येतो आ�ण

एखाद्य थोर पुरुषाच स्त �तच्या एखाद� सावर्ज�न योग्यत �कं वा कतृर्त नसल्यामुळ सहजीच

फारशी पुढे येत नाह�; तेव्ह सामान् लोकांमध्य सुध्द अशी एक �कं वदन्त पसरत जाते क� त्य थोर

पुरूषाकडून त्याच् पत्नीच हे टाळणी होत असल्यामुळ ती तशी मागे पडल� असावी. घरांतल्य घरांत ती

तशी मागे स्वतःच् इच्छेने रहात असता �रकामटे कडी गप्पाबाज म्हणत क� �तला, �तच्य थोर

पतीनेच क�डून ठे वले असावे. �तचा काह�तर� छळ होत असावा. मुसो�लनीसारख्य प्रभावशा पुरुषाच्

राशेलबाईसारख्य ह्य अगद� साध्य न सामान् पत्न �वषयी�ह त्या कारणामुळे तशीच एक कुजबूज

कुठे कुठे एकू येते क� - राशेलबाईची मुसो�लनीकडून हे टाळणी होत असावी, ती मनात कुढत असावी,
त्याच् सांगाती राष्ट् वा ज�नक समारं भात जाण्याच �तला अनु�ाच नसावी, त्य पती-पत्नीमध्
काह�तर� वैमनस् असावे!

पण खर� गोष् तशी नाह�. मुसो�लनीचे गह
ृ म्हणज कौटुं�बक आनंदाचे माहे रघर आहे . घरकाम,

मुलाबाळांचे संगोपन, पतीची शश
ु ्रू आ�ण कुटुंबाचे �न दासदासींचे प�रपालन ह�च िस्त्रया प्र नी
प्रम कतर्व होत अशी राशेलबाईची स्वतःची �नष्ठ आहे . आवड आहे . मुसो�लनीचीह� तीच आवड आहे .

त्यामुळ ते दांपत् प्रेमा नी आनंदाने नांदत आहे . राजकारणात प्रभ पाडण्यासारख लोक कोणतेह�
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व्यिक्तम अंगी नसता�ह केवळ आपल� पत्न जगापुढे यावी म्हणून �तला राष्ट्रकारण उठाठे वी कर
दे णारया
् आनंद�बा�सारख्य बाईलवेडापे�ा मुसो�लनी �न त्याच् ह्य सू� पत्नीच उचलेल तेच कतर्व

कर�त राहून फुकट �कत�ची हाव न धरणारे हे �नरपे�त्व खर्या थोरवीचे ल�ण आहे , मुसो�लनीची पत्न
ग�ृ हणी या नात्याने खरे खरे थोरपण संपाद�त आहे . �तचा पती जसा दे शधुरंधर नेता आहे तसेच �तचे
पुत्र एक�नष् दे शवीर आहे त. �तच्य दोन्ह पुत्रां अब
ॅ ीसीनीयन युध्दा वैमा�नक साहसाची पराकाष्ठ
करु दाख�वल�. राज्याच सूत ज्याच् हाती तो पुरू थोर आहे च, पण पाळण्याच दोर� िजच्य हाती ती
स्त काह� कमी थोर नव्ह!

(३)

अॅ�बसीनीयाचे सम्र रासतफार�
यांची सम्रा

लेख �लहावयाचे ठरले तेव्ह ‘अॅ�बसीनीयाची �वद्यमा सम्रा’ हा मथळा मनात योजला. तो �लहून
काढ�तो, जी �वद्यमा सम्रा होती ती अकस्मा एका �दवसाच्य तारे त ‘�वगत सम्रा’ झाल�! शाई
वाळता वाळता सम्रा पदावरु पदच्यु झाल� ती �बचार�! पण अॅ�बसीनीयाची �वद्यमा सम्रा आहे

तर� कशी, ती मा�हती पव
ू � िज�ासेने जशी हवीशी वाटे तशीच आता बोलतां बोलतां सम्रा�ी जी �बचार�
साधी स्त होऊन गेल�, ती अॅ�बसीनीयाची �वगत सम्रा होती तर� कशी? अशी �तची �वचारपूस चौकस
असेल तो करणारच! यासाठ� या लेखात �तचाह� प�रचय करु दे त आहे .

एखादे राष् कधी कधी पराक्रमा युध् लढून�ह पराभूत होते, तसेच �बचारे अॅ�बसीनीया! असेह� म्हणावस

वाटते. पण गेल� द�डशे वष� आपल� िस्थत सुधारू त्याच्याभोव �घरट्य घालणारया
् युरोपच्य

बरोबर�ने सामथ्य �मळ�वण्याच संधी हाती असूनह� त्य सम्राटा नी त्य राष्ट्र ती गमावण्याच,

दब
् श�दाड �शपायाचा श�दाड �शपाई राहण्याच जे पाप
ु ळे चे दब
ु ळे , धमर्भोळेच धमर्भोळ , दगडध�डे फेकणारया

अॅ�बसीनीयाने केले त्याच योग् ते प्रायि� �नसगार्न त्या �दले असेच म्हणण भाग पडते. त्या
अवधीत जर जपान झटपट उठून युरोपच्य �व�ानाशी �व�ानाने, व्यापाराश व्यापारान, तलवार�शी

तलवार�ने, बेडराशी बेडराने , �वमानाशी �वमानाने, त�ड दे ऊन जगू शकला, तर काय अॅ�बसीनीया जगला
नसता? पण तो नुसता बायबलातील प्राथर कर�त बसला! गंड,े ताईत, दोरे ह्यांच् प्रस्थाम त्य

अॅ�बसीनीयांत मशीनगन्-�वमानांपे�ा अ�धक प्र! हजारो �भ�ुणी जन्मभ नुसत्य बायबल
वाचणारया
�न �भ�ुपाद् लोकांना नवससायासा�द भाकड उपायांना उपदे शीत पडलेले! स्वत
्
अॅ�बसीनीयनांनी ज्य ज्य रानट� टोळ्य पूव� िजंकल्य त्यांन त्यांन वंशपरं परा गुलाम केलेले आहे .
आज�ह ते सहस्त्रा गुलाम त्य दे शात त्य बादशहाच्य सत्तेखाल �खचपत होते. दस
ं ‘धमर’
् चा
ु रया
दे खील ह्या अॅ�बसीनीयन राजवंशाने बळाने �हरावून त्यांन बलात्कारान झटपट �ख्रस्ता होते! तेच हे

लोक आता त्य प्र इटल�च्य बळाच्य टाचेखाल� स्वत गुलाम होऊन पडले. आता आमच्याव
बलात्का झाला. �वमाने, बॉम्, �वषधूर नव्हत हो आमच्यापाश, असे रडून काय उपयोग? जगाला दया
यावी म्हणू जगापुढे गारह् ाणी कर�त रहाणे भाग पडावे हे च एक राष्ट् पाप आहे !
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ह्य पापामुळे राज् गमावल्यानंतर� आपल्याव झालेल्य अन्यायाच गारह् ाणे दे वापुढे करण्या

अॅ�बसीनीयाची ती �वगत महाराणी पॅलेस्टाइनल जात आहे ! पॅलेस्टाइ म्हणज अॅ�बसीनीयन �ख्रस
िस्त्रया पुण्यभू�, धमर्भू�, काशी! तेथे जाऊन त्य प�वत मं�दरात अत्यं उच् अशा �ख्रस

पुरो�हताकडून अॅ�बसीनीयाच्य वतीने दे वास त्य म्हण प्रा�थर् आहे त क�,‘राज् परत दे ! पण त्य
�वसरतात क�,

‘दे वह� दब
ु ळयांचे क� / असणार �कती बळी!’

अॅ�बसीनीयन बादशहाच्य अभ्यथर्ने राष्ट्र जी संभावना करणार �ततक� दे खील ह्य अॅ�बसीनीयन
बादशा�हणीच्य प्राथर्न संभावना स्वगार्त दे वदत
ू संघ वा स्वयमे दे व करणार नाह�! न्यायाचा प्र

असता तर दे वाने त्य बादशा�हणीच्य �संहासनाचा इटल�च्य बॉम् गोळ्यांन प्र मळ
ू ांतच चक्काचू
का होऊ �दला असता? पण ते काह� एक न समजता ती पदच्यू राणी पॅलेस्टाइनल जाऊन ज्य दे वाने
राज् बड
ु ू �दले त्या दे वापढ
ु े गारह् ाणे करणार आहे क� - राज् परत दे ! इतक� ती धमर्भोळ आहे !

उपलब् आहे त्य मा�हतीवरु ह्य राणीचा जर काह� �वशेष असेल तर तो �तचा हा बायक�

धमर्भोळेपणा काय तो होय! �तने पव
ू ��ह एकदा सम्रा असता मोठ्य डामडौलाने पॅलेस्टाइ -

जेरुसलेमच यात् केल� होती. आपल्य दे शात चचर्� पाद् यांचा मूळचाच धुमाकूळ असताना �तने नवी
चच� बांध�वल�. पण नवीन पध्दतीच सैन् �कं वा शस्त्रा वाढ�वल� नाह�त. �वमाने बन�वल� नाह�त.
इटल�शी आज पंचवीस वष� सारखी कटकट चालू असतां �तला शह दे ण्यासाठ मशीनगन्सच एकह�
कारखाना काढणे �तथे कोणाला अवश् वाटले नाह�. प्राथर्नेव इटल�ला पादाक्रा करण्याच शक्यत
त्यांन वाटल� क� काय कळत नाह�!

ह� अॅ�बसीनीयाची महाराणी मध्य उं चीची, सडक बांध्याच आ�ण गंभीर मुद्रे प्र म�हला आहे . ज्य

लोकांच्य पूव�च्य पध्दतीप्रम ती जेव्ह बाहे र �नघते, तेव्ह अंगावर ओढलेल्य एका रे शमी अवगुंठनांत

नख�शखान् झाकलेल� असते. घरांत उं ची वस्त्रा लहंग्यासारख एक नेसण आ�ण एक ‘छम्म’ नावाचा

झगा घालते. हाती �वणलेले सुबक न�ीकाम �तला आवडते. �तने राष्ट् आरोग् सुधारण्यासाठ एक

रुग्णा स्थापल. धा�मर् �श�ण म्हणज बायबल �श�ण - वाढावे म्हणू काह� शाळा काढल्य. �तच्य
स्वतःच् प्सादात आ�ण पाश्वर्चरा पूव� िजंकलेल्यांच वंशज असे अनेक गुलाम राबत असत. आज �तचे
राष् इटल�ने िजंकल्यामुळ राजक�य अथ� तर� ती�ह एक गुलामच झाल� आहे !

ती जगात कधी �मसळल�च नाह�. �तच्य मागासलेल्य दे शाची दे खील िजथे कोणास मा�हती नसे �तथे

त्याच राणी म्हणू �तची वास्तपुस जगात कशी होणार? अवगुंठनात गुरफटलेल्य या अॅ�बसीनीयाच्य
महाराणीचे अिस्तत इटल�च्य या चढाओढ�मुळेच काय ते जगतास प्र कळले. आ�ण कळले न कळले

तोच महाराणी म्हणू असलेले ते �तचे अिस्तत नाह�से�ह झाले. त्य कळण्य न कळण्याच् मधल्य
चमकेत �तच्य �वषयी जगास जे काह� कळले ते वर �दले आहे . त्याहू काह� फारसे जास् वा �नराळे

नाह�! ( स्त मा�सक- जून १९३६ )
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