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ज्या शिवंगत महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिच सहभाग आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िंभर ते सव्वािे पानांची
सुबोध मराठी भाषेत चशरत्रे शलहू न ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या योजनेअंतगचत पुस्तकरूपाने प्रकाशित

करण्याची योजना मंिळाने आखली असून या चशरत्रग्रंथमाले तील “ताराबाई प्रििे ” हा अकरावा चशरत्रग्रंथ
आहे .

ताराबाई प्रििे ह्या रूढाथानं साशहत्त्यक नव्हत्या. ्ी-प्रशनांच्या अभ्यासक नव्हत्या. “्ी-पुरुष

तुलना” हे सुमारे ५० पृष्ांचे एकमे व पुस्तक त्यांनी शलशहले आशि ्ी-प्रशनांच्या अभ्यासकांनीही थक्क व्हावे,
असे स्पष्ट, सिे तोि शवचार त्यांनी मराठी मािसाला शिले . ले खकांनी थक्क व्हावे. अिा िबिांत आपले

शवचार त्यांनी व्यक्त केले . महात्मा जोतीबा फुले यांनािे खील ताराबाई प्रििे यांच्या “्ी-पुरुष तुलना” या
पुस्तकाची िखल घ्यावीिी वाटली, एवढ्या तोलामोलाची ही ्ी आहे . केवळ ५० पानांचं पुस्तक शलहू न
साशहत्त्यक व ्ी-प्रशनांचा अभ्यासक म्हिून महाराष्ट्रातल्या इशतहासावर स्वतःची नाममुद्रा उमटविारी
ताराबाई ही एकमे व मशहला आहे , असे म्हटल्यास वावगे होिार नाही.

ताराबाई प्रििे यांच्या व्यत्क्तगत जीवनाशवषयी फारिी माशहती उपलबध होत नाही. ताराबाई प्रििे

ह्या शविभातल्या बुलढािा या आिवळिाच्या गावी जन्मल्या. शतथंच लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्यांचा

शववाह झाला खरा; पि पतीिी त्यांचं पटलं नाही. संसारसुख त्यांना शमळालं नाही. त्या व्यशथत झाल्या. त्या
स्वतः घोड्यावर बसून िेतातील कारभार बघत असत. पुरुषांप्रमािे कोटातील कामे करीत असत. यापेक्षा
त्यांच्याशवषयी अशधक माशहती उपलबध होत नाही.

मात्र “्ी पुरुष तुलना” या ग्रंथांतून त्यांच्या व्यत्क्तमत्त्वाचं घििारं ििचन त्यांच्या व्यत्क्तगत

जीवनावर अप्रत्यक्षपिे प्रकाि टाकिारं आहे , हे शनशित.

काही सन्माननीय अपवाि वगळले तर आजही आमचे मराठी साशहत्त्यक ताराबाई प्रििे यांचे

साशहत्त्यक कतृचत्व मान्य करिे टाळतात. इतकेच नव्हे तर ्ी प्रशनांच्या अभ्यासकांतही त्यांच्या नावाचा
समावेि होताना शिसत नाही. याच्या कारिांचा िोध घ्यावयास हवा. असा िोध घेतला तर काही कटू सत्य
हाती लागण्याची िक्यता आहे .

ताराबाई प्रििे यांचे “्ी-पुरुष तुलना” हे पुस्तक वाचल्यानंतर काही प्रशन आपल्या मनात

उपत्स्थत होतात.

ताराबाई प्रििे यांना “्ी पुरुष तुलना” हे पुस्तक का शलहावंसं वाटलं ? या ले खनाच्या

शनर्थमतीमागच्या प्रेरिा काय आहे त? “्ी-पुरुष तुलना” हे पुस्तक शलहू न ताराबाईंनी अख्खख्खया पुरुष
जातीिी युद्ध पुकारल्याचा उल्लेख या चशरत्रग्रंथाचे ले खक प्रा. इंद्रशजत भाले राव यांनी या ग्रंथात केले ला
आहे . अख्खखा पुरुष जातीिी युद्ध पुकारावे असे ताराबाईंना का वाटले ? व्यत्क्तगत जीवनात त्यांना जे कटू
अनु भव आले त्या अनु भवािी त्याचा काही संबध
ं असेल का?

“्ी-पुरुष तुलना” हे पुस्तक शलशहण्यास त्या काळात िे िभर गाजले ला शवजयालक्ष्मी खटला

अथवा ताराबाईंचं अपयिी सांसाशरक जीवन कारिीभूत असलं तरी केवळ याच कारिामुळे हे पुस्तक
ताराबाईंनी शलशहलं असावं, असं वाटत नाही. पौराशिक कथांचा त्याचप्रमािे अलीकिच्या काळातल्या

साशहत्याचं त्यांचं भरपूर वाचन असावं. हे प्रशन आपि ले खनाच्या माध्यमातून मांिावयास हवे, असं त्यांना
वाटलं असावं व या जाशिवेतूनच या पुस्तकाची शनर्थमती झाली असावी.

“्ी-पुरूष तुलना” या साशहत्यकृतीच्या शनर्थमतीमागची कारिं काहीही असोत. या पुस्तकाच्या

रूपानं ताराबाईंनी एक अमोल ठे वा मराठी साशहत्याला शिला, हे मान्य करायलाच हवं.
मुंबई
शिनांक : २६ माचच, २००३

रा. रं. बोराडे
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंिळ

िीििे वषांपूवीचा वऱ्हाि प्रांत. आजच्या महाराष्ट्रातला शविभच नावाचा प्रिे ि. त्यातलं आज

शजल्ह्याचं शठकाि असले लं बुलढािा गाव. त्या वेळी त्याला बुलढािे असेही म्हित. इथल्या नावलौशकक
प्राप्त प्रचंि मोठ्या वाड्याचे मालक बापूजी हरी प्रििे यांना कन्यारत्न प्राप्त झाले . ही कन्या खरोखरच पुढे

रत्नासारखी मौल्यवान ठरली. आभूषिांची आवि असिाऱ्या ्ीजातीला अशभमान वाटावा, असे आभूषि
म्हिजे ताराबाई.

ताराबाई चार भावांमध्ये एकटीच. त्यामुळे आईवशिलांची लािकी. शतचे सवच प्रकारचे लाि केले

जात. आई जात्यावर शतच्यासाठी गािं म्हिायची.

लाडकी गं ले क

णहचे लाड गं चालवा
नेनंत्या ताराला

बाई म्हिून बोलवा
लािक्या ले कीचे लाि चालशवले जायचे. बाई न म्हिायच्या लहान वयातही, नेनंत्या म्हिजे

नजाित्या वयातही शतला बाई या आिराथी संबोधनानं संबोधलं जायचं. लोक ‘बाई, बाई’ म्हिून शतला
बोलवायचे. म्हिूनच ती ताराची ताराबाई झाली. तारा पुरािात सुग्रीवची बायको तर इशतहासात

शिवरायाची पराक्रमी सून. शिवरायांच्या सुनेनं आपलं तारा हे नाव जसं साथच केलं तसंच या तारानंही
आपलं नाव साथच करण्याचा पराक्रम केला. शतनं अख्खख्खया पुरुष जातीिीच युद्ध पुकारलं आशि एकतफी
शवजय घोशषत केला. कारि ते व्हा समोरची फळी पराभव मान्य करायला तयारच नव्हती. परंतु त्यामुळे

तारा खचली नाही. शनखळली नाही. िीििे वषानंतरही ती ्ी मुक्तीच्या नभांगिात िु क्राच्या
चांििीसारखी नव्हे तर सूयासारखी तळपतच आहे .

पणहली गं ले क

आईला कामा येती
नेनंती ताराबाई

उभ्या भभती पोतरीती
तारानं आईच्या घरकामाच्या अपेक्षा तर पूिच केल्या असतीलच; पि त्याहीपेक्षा शतनं वशिलांच्या

अपेक्षा जास्त पूिच केल्या. विील बापूजी हरी प्रििे हे महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सत्यिोधक समाजाचे
कायचकते. महात्मा फुले यांच्या शवचाराने त्यांच्या मनावर प्रभाव गाजशवला. सवच प्रकारच्या समते च्या भूशमका

बापूजींना पटल्या आशि त्यांनी आपल्या घरापासूनच या समतेला सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या चार
मुलांत आशि पाचव्या मुलीत भेिभाव केला नाही. मुलांच्या बरोबरीनेच शतला वागशवले . इतकेच नाही तर
ताराच्या आईने जात्यावर म्हटले ली-

लाडकी गं ले क

णहचा लाड नाही बरा
जािं परायाच्या घरा
दही मागती दोपारा

ही ओवी ऐकल्यानंतर आपल्या ले कीला परायाच्या घरी जावंच लागिार नाही, अिी व्यवस्था केली

आशि शतच्यासाठी शतला नवरा करून िे ण्याऐवजी बापूजीनं स्वतःसाठी घरजावई आिला आशि ले क
नांिायला जाताना होिाऱ्या िु ःखाला सामोरं जाण्याची पाळीच येऊ शिली नाही. नाहीतर आई म्हिायची ते
गािं साथच झालं असतं-

ले क नांदाया चालली
आयाबायाला भेटंना

ले क गळ्याची सुटंना
ले क नांदाया चालली
दू र पल्याला जायाची
वाळू तापली भुईची

ले क नांदाया चालली

दोन्ही डोळ्यांच्या कोरनं
गंगा चालली भरून

त्या काळी कसायामागं जािाऱ्या गाईसारखी रितच नांिायला जािारी नवरी हे दृशय ताराबाईला

अनु भवावे लागले नाही. मुलगी नांिायला जाण्याऐवजी शतच्यासाठी मुलगाच नांिायला आला. एका अथानं

मातृसत्ताक रीत ताराबाईनं पुन्हा अंमलात आिली आशि पुढं पुस्तक शलहू न पुरुषजातीवरचं ्ीजातीचं
वचचस्व शसद्ध केलं . ते आधी असं प्रत्यक्ष कृतीतूनच शसद्ध केलं होतं.

पि ताराबाईंचा हा संसार नीट चालला नाही आशि शतच्या आयुष्ट्याची िोकांशतका झाली.

वंिरूपानं शतचा अंि शिल्लक नसला तरी ्ीवािी शवचाराचा मूळकंि म्हिून ताराबाई मराठी भाषेला
ललामभूत राहतील. त्यांच्या आधी आशि त्यांच्यानंतर कुिाही ्ीला इतक्या प्रखरपिे ्ीची बळकट बाजू
घेता आली नाही.

ताराबाईंनीच शलहू न ठे वल्याप्रमािे घरजावई म्हिून येिारा मुलगा काही श्रीमंत आशि कतृचत्ववान

असिार नाही. तसा असले ला मुलगा घरजावई म्हिून येईलच किाला? घरजावई म्हिून येिारा मुलगा

गरीब कुटु ं बातल्या आशि कतृचत्व नसले लाच असिार. तारासाठी बापूजींनी आिले ला घरजावई याला
अपवाि कसा असिार? िेवटी व्हायचे ते च झाले .

आधी होता वाघ्या

दै वयोगे झाला राजा

त्याचा येळकोट राणहना
मूळ स्वभाव जाईना

त्याला काही या श्रीमंत आशि घरंिाज कुटु ं बाच्या पसंतीला उतरेल असे वागिे जमे ना. त्याला

आपल्या स्वभाव बिलता येईना आशि ताराला त्याच्यािी जु ळवून घेता येईना. िेवटी तारा एकटी पिली
आशि मग शतने आपला वेळ पूिचपिे कामात आशि वाचनात घालवायला सुरुवात केली.

ती स्वतः घोड्यावर बसून िेतातला कारभार पाहू लागली. पुरुषासारखी कोटातली कामंही करू

लागली. पि शतला संसारसुख न शमळाल्याने आशि इच्छा पूिच न झाल्यामुळे शतचा स्वभाव तुसिा बनत
गेला. खरं तर शतला लग्नाशबग्नाच्या भानगिीतच पिायचे नव्हते पि आईवशिलांच्या आग्रहाने ते कमच
करावे लागले आशि त्यात अपयि आले . त्यामुळे ती व्यशथथ झाली.

अवतीभोवती पाशहले ल्या श्यांचे जगिे आशि स्वतःला आले ला अनु भव यावर शतनं प्रचतन

करायला सुरुवात केली. जात्यावर शतच्या आईनं म्हटले ली गािी शतला आठवू लागलीले कीचा जलम

जसा गाजराचा वाफा
येड्या तुम्ही मायबापा

जन्मा घालू न काय नफा.
ले कीचा जलम

कोण्या घातला येड्यानं
परायाच्या घरी

बैल राबतो भाड्यानं.
बाईलाच परायाच्या घरी राबण्याची वेळ का आली? ही अिी सामाशजक पद्धती कुिी घालू न

ठे वली? इशतहासात याशवषयी काय शलहू न ठे वलं य? आपल्या मनात पििाऱ्या अिा प्रशनांची ताराबाईनं

उत्तरं िोधायला सुरुवात केली आशि शतला जे शिसत गेलं ते सगळं एका पुरुषसत्ताक पद्धतीनं श्यांना
केले ल्या गुलामीचं फशलत आहे , हे शतच्या लक्षात येत गेलं.

ताराबाईंनी जेव्हा संतवाङ्मय वाचायला सुरुवात केली असेल ते व्हा शतला सहािे वषांपूवी होऊन

गेलेली शतची एक सहोिर सापिली असेल. संत जनाबाईंचे अभंग वाचताना पुढील अभंगावर ती नक्कीच
थांबली असेल.

स्त्री जन्म म्हिवुन न व्हावे उदास
साधुसंता ऐसे केले मज

संताचे घरची दासी मी अंकीली
णवठोबाने णदली प्रेमकळा

णवदु र साणववक माझीये कुळीचा
अंगीकार त्याचा केला दे वे

न णवचाणरता कूळ गणिका उद्धणरली
नामे सरकी केली णतन्ही लोकी
नामयाची जनी भक्ती ते सादर
माझे साभाव णवटे वरी

जनाबाईंचा हा अभंग वाचून ताराबाईंना खूप बरं वाटलं असेल. शतच्या मनाची उिासी गेली असेल.

एक वारकरी परंपरा तरी ्ीला ‘मज ऐसे करिारी आहे ’ असे वाटले असेल आशि जनाबाईंचे पुढील अभंग
वाचताना तर तारा हरखूनच गेली असेल.

डोईचा पदर आला खांद्यावरी
भरल्या बाजारी जाईन मी

जनी म्हिे दे वा मी झाले वेसवा
णनघाले केशवा घर तुझे

हा रोखठोकपिा ताराबाईंना नक्कीच आविू न गेला असेल. िोईचा पिर खांद्यावर घेऊन भरल्या

बाजारात जाण्याचे ऐलान करिारी आशि आपि वेसवा होऊन केिवाचे घरी शनघालो असल्याची जाहीर
कबुली िे िारी जनाबाई ताराला एकिम आविू न गेली असेल.
दे व खाते दे व णपते

दे वावरी मी णनजते
दे व दे ते दे व घेते

दे वासवे व्यव्हाणरते
दे व येथे दे व णतथे

दे वाणवि नाही रीते
जनी म्हिे णवठाबाई

भरुनी उरले अंतरबाही
िे वािी असा रोखठोक व्यवहार करिारी जनाबाई मीरेचीही आई ठरावी इतकी प्रगल्भ होती, हे

पाहू न ताराला आपल्या आयुष्ट्यातल्या प्रशनांची उत्तरं कुिी तरी आधीही िोधून ठे वली असतील, याची
कल्पनाही नव्हती.

अरे अरे णवठ्या

मूळ मायेच्या कारट्या
तुझी रांड रंडकी झाली

जन्मसाणवत्री चुडा ल्याली
तुझे गेले मढे

तुला पाहू न काळ रडे
उभी राहू न अंगिी

णशव्या दे ते दासी जनी
सगळ्या पुरािकथांचा धांिोळा घेताना िे वांनाही अग्नीत उभं करण्याचं बळ ताराला नक्कीच

जनाबाईंच्या वरील अभंगाने शिले असेल, यात िंका नाही.

ताराबाईंची मूती तिी ठें गिीठु सकी होती. वाचन करून करून शतच्या िोळ्यांना जाि प्रभगाचा

चष्ट्मा लागला होता. म्हातारपिी शतच्या हातात सतत काठी असे. ती मोठ्या ऐटीत पि पायीपायीच िेतात
जात असे, असं शतला पाहिाऱ्या लोकांनी शलहू न ठे वलं आहे .

शतच्या िोळ्यांवरचा जाि प्रभगाचा चष्ट्माही आशि ताराबाईंचं पुस्तकंही याची साक्ष िे तं की

ताराबाईंचं वाचन अफाट असावं. ‘रामायि-महाभारता’सारखी पुरािं, ‘रामशवजय’, ‘हरीशवजय’,

‘पांिवप्रताप’, मराठ्यांचे इशतहास, इंग्रजी, उिूच वाङ्मयाचं अवलोकन, अकबर-शबरबलाच्या कथांची आशि

इसापनीतीच्या गोष्टीची पुस्तकं, समकालीन कथा-कांिबऱ्या-नाटकं (‘मुक्तामाला’, ‘मंजुघोषा’,
‘मनोरमा’), शनयतकाशलकं आशि वृत्तपत्रं, संस्कृत ग्रंथ इत्यािींचे उल्लेख त्यांच्या ले खनात सतत आले ले
आहे त. उल्लेख केल्याच्या िहापट जास्त त्यांचं प्रत्यक्ष वाचन नक्कीच असेल.

महात्मा जोतीराव फुले हे तर त्यांचं आराध्य िै वतच होतं. त्यांचं अक्षरन अक्षर ताराबाईंनी वाचलं

असिार. पुन्हा पुन्हा वाचलं असिार. कारि त्यांचं पुस्तक वाचताना म. फुले यांच्या ले खनाचा त्यांच्यावर
झाले ला प्रभाव आपल्या लक्षात येतो.

“बाळा तू सारासार णवचार करून पाणहल्याबरोबर णस्त्रयांपेक्षा पुरुषच अणधक पक्षपाती, दगेबाज,

ठक, साहसी, क्रूर व णनत्य नवीन जास्ती भयंकर, धाडसी, दु ष्ट कमे आचरिारे आहे त, म्हिून तुझीसुद्धा
खात्री होईल.”

या महात्मा फुले यांच्या शवधानाचा खूप खोलवर प्रभाव ताराबाईंच्या मनावर पिला असावा.

महात्मा फुले यांचे हे शवधान शसद्ध करण्यासाठीच जिू ताराबाईंनी इशतहास धुंिाळू न पुरावे िोधून काढले

असावेत असे वाटते . वरील महात्मा फुले यांच्या शवधानातच आपिाला ताराबाईंच्या पुस्तकाची रूपरे षा
पाहावयास शमळते .

प्रत्यक्ष महात्मा फुले यांनी जेव्हा ताराबाईंचे ‘्ी-पुरुष तुलना’ हे पुस्तक वाचले ते व्हा त्यांनी स्वतः

ताराबाईंच्या पुस्तकाचे खूप कौतुक केले . कारि ताराबाईंचे पुस्तक म्हिजे महात्मा फुले यांच्या शवचाराला

आले ले एक मधुर फळ होते . ताराबाई प्रििे यांचे ‘्ी-पुरुष तुलना’ आशि मुक्ता नावाच्या मातंगाच्या मुलीने
शलशहले ला शनबंध या भारताच्या इशतहासातील क्रांशतकारक घटना होत्या. म्हिून महात्मा फुले यांनी जेव्हा
‘्ी-पुरुष तुलना’ हे पुस्तक वाचले ते व्हा ते म्हिाले ,

“सौ. ताराबाई भशदे , मुक्काम बुलढािे, प्रांत वऱ्हाड यांनी ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ या नावाच्या पुस्तकात

बहु तेक भते आपल्या णस्त्रया समक्ष पाणहजेल त्या चावचेष्टा करून नीच कमे आचरू लागल्यामुळे, णकत्येक
कुलीन पणतव्रता णस्त्रयांस अणतशय णवषम वाटू न, त्या अज्ञानी व णनबबळ असल्यामुळे अमयाद कोपाते पावून,
त्यांचे मनात दु ष्कमबरूपी समुद्राच्या अणतभयंकर लाटा उदभवतात, त्याचे णनवारि व्हावे या प्रीत्यथब त्यांनी
पुरुष मंडळास अणतउत्तम बोध केला.”

महात्मा फुले यांनी हे उद्गार ‘सत्सार’च्या िु सऱ्या क्रमांकाच्या अंकात शलहू न ठे वले आहे त.

महात्मा फुले यांच्यासारख्खयाने त्याची िखल घेण्यातच ताराबाईंच्या ले खनाचे मोठे पि आहे . परंतु
ताराबाईंच्या इतर कुिी समकालीनांनी त्याची िखल घेतल्याचे आढळत नाही. प्रत्यक्ष सत्यिोधकांनीही

पुढे त्याची फारिी िखल घेतले ली शिसत नाही. प्रत्यक्ष कृष्ट्िराव भाले करांनी या ले खनाची िखल घेतली,

पि त्या ले खनाचे कौतुक करण्याऐवजी त्याची प्रनिाच केली. त्याचे कारि असे सांशगतले जाते की,
कृष्ट्िराव भाले करांनी स्वतः आपल्या पशहल्या बायकोचा छळ करून िु सरी बायको केले ली होती. अिा

पुरुषांशवषयी ताराबाईंनी आपल्या पुस्तकात फारच शतखट प्रशतशक्रया नोंिवली आहे . ती कृष्ट्िराव
भाले करांना झोंबली असावी आशि किाशचत हा मजकूर आपिालाच उद्देिून मुद्दाम शलशहला आहे असा
गैरसमज होऊन त्यांनी या ले खनाची प्रनिा केली असावी. महात्मा फुले यांनी कृष्ट्िराव भाले करांच्या या

प्रनिे चीही िखल घेतली असून कृष्ट्िराव भाले कर ताराबाईंच्या पासंगालाही पुरिार नाहीत असा शनवाळा
शिला आहे .

ताराबाई प्रििे यांचं कौतुक आिखी एका कारिासाठी करायला पाशहजे की त्या ज्या मराठा

जातीत जन्माला आल्या शतथं श्यांच्या संिभात फार गौरवपूिच वागिूक होती अिातला भाग नाही. मराठा

समाजात आशि िीििे वषांपूवी श्यांचे क्षेत्र चूल-मूल यापेक्षा जास्त व्यापक नव्हते . अिा संकोचिील
वातावरिातही ताराबाईंनी इतका पुढचा शवचार केला आशि तो नु सता मनातच ठे वला नाही तर तो प्रत्यक्ष
आचरिात आिला आशि पुस्तक शलहू न प्रकाशित करून जगासमोरही आिला.

कारि त्या काळात उच्चविीय समाजातही शलशहिाऱ्या श्यांचे प्रमाि कमी होते. ज्या शलहीत

होत्या त्यांची वैचाशरक झे पही फार कमी होती. कुटु ं ब कथांच्या पुढे हे ले खन फारसे गेलेले शिसत नाही.

शजथं प्रत्यक्ष पुरुषच ‘मुक्तामाला’सारख्खया भाकिकथा प्रकवा ‘्ी चशरत्र’सारख्खया कपोलकत्ल्पत िृग
ं ारकथा
शलशहण्यात आपले आयुष्ट्य घालवत होते शतथे श्यांचे काय? त्यामुळे बहु जन समाजात ्ी म्हिून जन्माला
येऊनही ताराबाईंनी िीििे वषांपूवी जे शवचार मांिले ते अकल्पनीय वाटतात.

स. ग. मालिेंसारख्खया संिोधकांनाही अनेक शिवस असं वाटत होतं की ‘ताराबाई प्रििे ’ असं

टोपिनाव घेऊन प्रत्यक्ष महात्मा फुले यांनीच तर हे ले खन केलं नसावं? याचं कारिही हे च आहे की िीििे

वषांपूवी बहु जन समाजात जन्माला येऊन कुिी ्ी इतके पुढचे शवचार मांिू िकेल; याची कल्पनाही आपि
करू िकत नाही.

ताराबाईंच्या या ले खनाचं कौतुक करण्यासारखी आिखी एक बाब म्हिजे ताराबाईंनी हे ले खन

बुलढाण्यासारख्खया िू रच्या गावी राहू न केले ले आहे . पुिे-मुंबईसारख्खया प्रशसद्धीमाध्यमांची केंद्र असले ल्या
आशि अनेक सामाशजक चळवळीचे माहे रघर असले ल्या गावातल्या कुिा ्ीने हे ले खन केले असते तर

आपि समजून घेऊ िकलो असतो; पि त्या काळी मागास समजल्या जािाऱ्या वऱ्हाि प्रांतात राहू न,
बुलढाण्यासारख्खया नगण्य गावात वास करून हे सगळं करिं हे ही एक आिखी नवल. शतथं त्यांना एवढे

ग्रंथ कुठू न उपलबध झाले असतील? इंग्रजी, संस्कृत, मराठी ग्रंथांचं हे भांिार कुठू न जमा केलं असेल?
असे प्रशन साहशजकच आपल्या मनात शनमाि होतात. ऐशतहाशसक पुराव्यांच्या अभावी आपिाला या प्रशनांची
नीट उत्तरं सापिू िकत नाहीत.

ताराबाईंनी हे पुस्तक शलशहलं त्यालाही आता सव्वािे वषे झाली. वर सांशगतल्याप्रमािे ताराबाईंच्या

पुस्तकाची समकालीनांनी फारिी नोंि घेतले ली शिसत नाही. मृिाशलनी जोगळे करांनी चौकिी केली ते व्हा

प्रत्यक्ष महषी धोंिो केिव कवे यांच्या प्रहगण्याच्या ्ीशिक्षि संस्थेलाही या पुस्तकाची िखल नव्हती.

पंशिता रमाबाई रानिे यांनी अिाच स्वरूपाचे पुस्तक ताराबाईंच्या ले खनानंतर केले ; पि त्यात कुठे ही
ताराबाईंची िखल नाही. शिवाय ताराबाईंच्या ले खनाची धार पंशिता रमाबाईंच्या ले खनाला नाही.

काळाच्या ओघात ताराबाईंचे हे पुस्तक किाशचत नष्टही झाले असते . त्याची नावशनिािीही शिल्लक

राशहली नसती. परंतु प्रत्यक्ष महात्मा जोतीराव फुले यांनीच ‘सत्सार’च्या िु सऱ्या अंकात ताराबाईंचे कौतुक

करण्याच्या शनशमत्ताने जी नोंि करून ठे वली तो महत्त्वाचा पुरावा शिल्लक राशहल्याने संिोधकांनी छिा
लावला आशि ताराबाईंचे ले खन उपलबध झाले . नाही तर काही म्हिता काही खरे नव्हते .

महाराष्ट्र िासनाने प्रकाशित केले ल्या ‘महात्मा फुले समग्र वाङ्मया’च्या पशहल्या आवृत्तीचे एक

संपािक स. ग. मालिे यांनी या पुस्तकाचा िोध लावला. त्यांनी स्वतःच सांशगतले ला या संिभातला वृत्तांत
असा :

“श्री. धनंजय कीर यांच्यासह ‘महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय’ या ग्रंथाचे संपािन करीत असताना

म. फुल्यांच्या ‘सत्सार अंक-२’ मध्ये ‘्ी-पुरुष तुलना’ या ताराबाई प्रििे यांच्या पुस्तकाचा गौरवाने उल्लेख
केले ला ध्यानात आला होता. ते व्हापासून हे पुस्तक केव्हा उपलबध होते अिी रूखरूख लागून राशहली

होती. िु र्थमळ पुस्तकांचा संिभच पाहण्याचे भरविाचे शठकाि म्हिजे िाते -सूची. तीमध्ये या पुत्स्तकेचे
संशक्षप्त विचन आढळले , ते असे :

“प्रििे ताराबाई, ्ी-पुरुष तुलना, बुलढािे (श्रीशिवाजी मुद्रिालय, पुिे १८८२, पृ. ६ + ४९, प्रक.

९ आिे. श्यां व पुरुष यांत साहसी कोि हे स्पष्ट करून िाखशवण्याकशरता शनबंध)

‘संिभच शमळाला, पि नामांशकत ग्रंथालयातून पुस्तक काही शमळाले नाही. ते व्हा काही शिवस मी

त्याचा नाि सोिू न शिला. पि पुण्याचे िु र्थमळ पुस्तकांचे शवक्रेते पां. रा. ढमढे रे यांच्याकिे ते योगायोगाने

शमळाले . ढमढे रे व मी यांच्यात जु गलबंिीही झाली. मी त्यांच्याकिे एकिा गेलो, तर ते मला म्हिाले ,

“मालिे तुम्ही ‘साशहत्य सहकार’मधून मुलखावेगळ्या पुस्तकांची ओळख करून िे ता ना? हे बघा एक
तसलं पुस्तक.’ ते पुस्तक पाहताच एखािा ठे वा गवसावा, तसे मला वाटले ...

“...पुस्तक हाती पिताच अधािासारखे वाचून काढले . पाशहले तर, शवचार क्रांशतकारक शन िैली

नाकाला शमरच्या झोंबाव्यात अिी झिझिीत, थेट म. फुल्यांच्या ले खनासारखी. मनात शवचार आला,
‘पुस्तक छापले य पुण्यात. अठरािे बयाऐंिी साली. आपल्या ‘सत्सारा’त म. फुल्यांनी त्याची तोंि भरून
भलावि केली आहे . ‘ताराबाई प्रििे ’ असे मराठा बाईचे वर नाव आहे . खु द्द जोतीबांनीच हे फसवे नाव घेतले
नसेल?

“िरम्यान प्रा. सिा कऱ्हािे यांचे बंधू श्री. िंकरराव कऱ्हािे बुलढाण्यास असल्याचे कळले . त्यांना

तिीच आिखीही काही मंिळींना पत्रे टाकली. श्री. कऱ्हािे यांनी ताराबाईंशवषयी बरीच खुलासेवार माशहती
कळशवली व माझ्या मनातला संिय शफटला.”

श्री. स. ग. मालिे यांनी एवढा आटाशपटा केला नसता तर आपिाला किाशचत ताराबाईंचा शनबंध

उपलबध झाला नसता. १९७५ साली स. ग. मालिे यांनी आपल्या सशवस्तर प्रस्तावनेसह हा पनासास पानांचा
शनबंध प्रकाशित केला. आजपयंत त्याच्या तीन आवृत्त्या आशि नागनाथ कोत्तापल्ले व शवलास खोले यांनी

संपाशित केले ल्या स्वतंत्र आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहे त. मृिाशलनी जोगळे कर यांनीही ‘टाटा
समाजशवज्ञान संिोधन संस्थे’च्या एका प्रकल्पासाठी ताराबाईंशवषयी आिखी माशहती गोळा करण्याचा
प्रयत्न केला; पि फार उिीर झाल्यामुळे त्याला फारसे यि आले ले शिसत नाही.

ताराबाईंच्या व्यत्क्तमत्त्वाची जििघिि किी झाली ते आपि वर पाशहले च आहे . ताराबाईंनी

शलशहले ल्या ‘्ी-पुरुष तुलना’ हा शनबंध क्रांशतकारक होण्यास ताराबाईंची जििघिि तर कारिीभूत
आहे च; परंतु ताराबाईंना हे शवचार व्यक्त करायला तात्काशलक काय कारि घिले त्याचा िोध घेताना
आपल्या लक्षात येते की त्या काळी िे िभर गाजत असले ल्या शवजयालक्ष्मी खटला हे ते तात्काशलक कारि

होय. काय आहे नेमके त्या खटल्याचे स्वरूप? या खटल्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आपिाला

“टाइम्स ऑफ इंशिया” या इंग्रजी वतचमानपत्रात २६ मे १८८१ रोजी आले ली बातमी फार उपयुक्त आहे .
मूळ बातमी अिी :

“सुरत मुक्कामी सुमारे १९ वषांच्या वयात णवधवा झाले ली णवजयालक्ष्मी या नांवाचे ब्राह्मि जातीचे

णवधवा स्त्रीने व्याणभचार करून गरोदर आहे असे उमर नावाच्या पोलीस पाटलास सन १८८१ सालचे

जानेवारी, फेब्रुवारी मणहन्याचे सुमारास कळले . त्याने ती हणककत ते थील णचफ काणनस्टे बलास कळणवली;
ते व्हा त्याने माणजस्रेटास कळणवली; आणि तो गभबपात न व्हावा असा बंदोबस्त केला तरीही ता. ३० माचब
सन १८८१ रोजी णवजयालक्ष्मीबाईने आपल्या चोणवसाव्या वषाच्या वयांत गभबपात केला. ते मूल कचऱ्याचे

पेटींत पोणलसास सापडले . खु नाचा हा गुन्हा णतजवर शाबीत होवून णतला सुरतेतील, एस हॉमीले सेशन
जज्जसाहे बाने फांशीची णशक्षा णदली.

पुढे णवजयालक्ष्मीबाईने मुंबईतील हायकोटात अपील केले , ते व्हा णमस्टर णपनी व अनरे बल णम.

जस्स्टस बेष्टसाहे बांनी ता. २५ मे , सन १८८१ रोजी फांशीची णशक्षा रद्द करून णवजयालक्ष्मीस जन्मठे पच
ें ी
णशक्षा णदली.

पुढे णवजयालक्ष्मीने व णतच्या वतीने इतर लोकांनीही या गुन्याची माफी णमळावी या हे तूने मुंबई

सरकारास अजब केले . त्यापैकी पुण्यांतील सावबजणनक सभेनेही ता. ५ जून सन १८८१ रोजी सरकारास एक
पत्र णलणहले त्या पत्राचा नंबर ३१, त्यांतील अणभप्राय णवजयालक्ष्मीस णदली णशक्षा फार मोठी आहे ती कमी

करण्याची कारिे दाखणवली ते व्हा मुंबई सरकारने ता. १८ जु लई सन १८८१ रोजी णशक्षा रद्द करून ५
वषांची सक्तमजु रीची कैदे ची णशक्षा णवजयालक्ष्मीस णदली. या तऱ्हे ने या खटल्याचा णनकाल झाला.”

वरील खटल्याच्या संिभात ते व्हा इंग्रजी, प्रहिी व मराठी वतचमानपत्रांतून वृत्तांत, ले ख, अग्रले ख,

वाचकांची पत्रे, संघटनांचे खु लासे असा बराच मजकूर छापून आल्याने एकूिच ्ी-प्रशनांची चचा सुरू
झाली. त्याचीच प्रशतशक्रया म्हिजे ताराबाईंचे ले खन होय. ताराबाईंच्या ले खनातही हा संिभच आले ला आहे .

हे तात्काशलक कारि आशि ताराबाईंची जििघिि व संस्काराचा पशरपाक म्हिजे ‘्ी-पुरुष तुलना’ हे
क्रांशतकारक पुस्तक होय.

ताराबाईंचा हा पनासास पानांचा संपूिच शनबंध म्हिजे एका ्ी-जातीच्या वतीने संपूिच पुरुष-जातीिी

केले ला एक िीघच संवाि आहे . जिू समग्र पुरुष-जातीला आपल्यासमोर बसवून त्या ्ी-जातीची कैशफयत
मांित आहे त. म्हिून ताराबाईंनी जाशतव्यवस्थेतल्या कुठल्याही जातीची बाजू न घेता समग्र जातीतल्या
श्यांची बाजू घेतले ली आहे . त्यामुळे त्यात खेड्यापाड्यांतून ते िहरातल्या पुरुषांच्या गुिावगुिांची चचा
केले ली आहे .

कधी कधी असेही वाटते की, ताराबाईंनी समग्र पुरुष-जातीला कोटाच्या कठड्यात उभं करून

श्यांच्या वतीने युत्क्तवाि केले आहे त. ताराबाईंनी केले ले काही सिे तोि युत्क्तवाि पुढीलप्रमािे :

प्रहिू िे विे वतांवर हल्ला करताना ित्रुपक्षात कोि आहे याचा शवचार न करता वार करावा हा

िे वांनीच सांशगतले ला युत्क्तवाि ताराबाई उपयोगात आितात. त्यासाठी इंद्रशजताला मारतानाचे
लक्ष्मिासाठीचे उद्गार ताराबाई उदधत करतात.

समोरच्याला घायाळ करताना पुरुषांना तलवारीसारख्खया बाह्य साधनांचा उपयोग करावा लागतो.

परंतु ्ी मात्र आपल्या नेत्रकटाक्षाने समोरच्याला घायाळ करते . शतला कुठल्याही ि्ा्ाची गरजच पित
नाही. वाघ, प्रसहाला घायाळ करिाऱ्या पुरुषालाही ती सहज घायाळ करू िकते .

सती साशवत्रीच्या संिभात युत्क्तवाि करताना ताराबाईंनी प्रशन शवचारला आहे की, साशवत्री

पतीच्या प्रािासाठी यम-िरबारात पोचली तसा पत्नीप्रेमासाठी कुिी पुरुष यम-िरबारात पोहोचल्याचा
िाखला आहे काय?

आपल्या पूज्य ऋषीमुनींशवषयी कठोरपिे शलशहताना ताराबाई म्हितात, सवच ग्रंथकते ऋषी कुिी

गाढवाच्या, कुिी पिू-पक्ष्यांच्या पोटी जन्माला आले म्हिून त्यांनी श्यांशवषयी शलशहताना जनावरासारखी
शनिच य शवधाने करून ठे वली.

नवरा मे ल्यावर सवच प्रकारचा त्रास ्ीलाच का? बायको मे ल्यावर लगेच िु सरी करायला फक्त

पुरुषालाच का मोकळीक? नवरा मरावा म्हिून काय श्यांनी िे वाला प्राथचना केली होती काय? केलीही

असती, पि शवधवेचं भयानक आयुष्ट्य वाट्याला येऊ नये म्हिून तरी त्या तसे करिार नाहीत असा टोलाही
ताराबाई मारतात.

इंग्रजांचे खािे-शपिे-पोिाख-प्रवास इत्यािी सोईच्या सवच गोष्टी स्वीकारता मग त्यांचे पुरोगामी

शवचारच का स्वीकारीत नाही? असा प्रशनही ताराबाई शवचारतात.

तुम्ही पुरुष सगळे सद्गुिांचे पुतळे असता तर सगळी कारागृहे पुरुषांनीच का भरून गेली असती?
श्यांनी पशतशनधनानंतर सती जाऊ नये. कारि त्यामुळे पाठीमागच्या ले करांचा वनवास होतो.

उलट बायको मे ली तर पुरुषांनी सती जावे. कारि तो शजवंत राशहला तर लगेच मुलांना सावत्र आई आिून
त्रास होण्याची व्यवस्था करून ठे वतो.

परपुरुषाकिे पाहिाऱ्या तुमच्या ्ीला तुम्ही शकती नािता मग पर्ीकिं पाहिाऱ्या तुम्हा

पुरुषांनाच का म्हिून सवलत? राजेरजवािे ऐश्वयात लोळिाऱ्या आपल्या श्यांना िरीरसुख न िे ता
नवेनवेच िरवळ हु ं गत शफरत असतील तर त्यांच्या राण्यांनी व्यशभचार का करू नये ?

टाळी िोन हाताने वाजते खरी; पि त्यात उजव्या हाताचा जोर जास्त असतो. इथं ताराबाईंना

म्हिायचं आहे की ्ीपेक्षा पुरुषच जास्त िोषी असतात.

तुम्हाला जर कुरूप बायको आवित नसेल तर आम्हाला तरी तसा नवरा का आविावा?
तुमच्या आवित्या पाळीव प्राण्यावर असतं ते वढं तरी प्रेम तुमचं तुमच्या बायकोवर असतं का?
साधुसंतांची सोंगं करून भोळ्याभाबड्यांना आशि श्यांना लु टण्यात पुरुषच पुढे असतात ना?
कपट-कारस्थानं करून सख्ख्खया बाप-भावांना मारण्याचे इशतहासही पुरुषांचेच ना?
वरील काही सिे तोि युत्क्तवाि पाशहले म्हिजे आपिाला ताराबाईंच्या बुद्धीचे कसब लक्षात येते.

हे सारे युत्क्तवाि इतके सिे तोि आहे त की ताराबाईंनी शवचारले ल्या प्रशनांना आपिाकिं योग्य उत्तरंच
नाहीत. हे युत्क्तवाि पाहताना ताराबाईंनी शकती सखोलपिे ्ी-प्रशनांचा अभ्यास केलाय हे आपल्या
लक्षात येईल. ताराबाईंच्या आधी इतक्या खोलवर कुिीही ्ी गेलेली नाही, हे आपल्या लक्षात येईल.

ताराबाईंच्या ले खनाचा भाषेच्या अंगाने शवचार करताना आपल्या लक्षात येते की हे ले खन अत्यंत

प्रत्ययकारी आहे . िीििे वषांपूवी शलशहले ले हे गद्य वाचायला सुरुवात केली तर आजही आपिाला
कंटाळवािे वाटत नाही. एकिा सुरुवात केली तर िेवटपयंत आपि एक पुस्तक हातातून सोित नाही.

शवचारांची प्रखरता हे एक त्याचे कारि आहे च. परंतु अत्यंत संवािी भाषा हे एक खास वैशिष्ट्ट्य

म्हिून आपिाला सांगता येईल. जिू या शजव्हाळ्याच्या बैठकीत केले ल्या साशभनय शिलखुलास गप्पाच

वाटाव्यात असे हे सारे ले खन आहे . भाषेचा ्ीसुलभ गोिवा, म्हिींचा ्ीसुलभ उपयोग आशि मजेिार

युत्क्तवाि आशि पुढे काय? पुढे काय? अिी उत्कंठा वाढवत नेिारी िैली आशि प्रशनांची मांििी ही
आिखी काही वैशिष्ट्ट्ये. हा ग्रंथ प्रखर वैचाशरक शवषयाची मांििी करिारा आहे च परंतु त्याची मांििी व
भाषा मुळीच कंटाळवािी नाही. ती लाशलत्याने भारले ली आहे .

शवषयाच्या प्रशतपािनाच्या शनशमत्तानं जागोजाग आले ली विचनं म्हिजे जिू छोटे छोटे लशलत

ले खच आहे त. इंग्रजांच्या आगमनानंतर कपिे , वस्तू, वागिं बोलिं यात पित गेलेल्या फरकाचं विचन

असो की इंग्रजांनी केले ल्या सुधारिा, कायिे , कायालये, यांची शिस्त, इंद्रशजताच्या अत्ग्नरथािी रे ल्वेची
तुलना करून रे ल्वेचे मोठे पि सांगिं असो, शवधवांच्या िु रवस्थेची विचनं असो की पुण्यातल्या
सभासमारंभाची विचनं असोत, ताराबाई तो प्रसंग आपल्यासमोर साक्षात करतात. ताराबाईंच्या या
ले खनगुिामुळं हा शनबंध अत्यंत वाचनीय झाला आहे .

ताराबाईंनी आिखी काही ले खन केले होते का? ते माहीत नाही. ताराबाईंनी महात्मा जोतीराव

फुल्यांचे चशरत्र शलहायला घेतले होते . ते पूिच झाले का? अिी चौकिी करायला त्यांच्याकिं एक
सत्यिोधक येऊन गेल्याची आठवि कुिीतरी शलहू न ठे वले ली आहे . त्यांनी असे चशरत्र शलहू न ठे वले ले

असेल आशि ते सापिे ल तर काय बहार येईल. ताराबाईंचा किाशचत एक वेगळाच पैलू शतथे पाहायला
शमळे ल. पि हे सगळे मनातले मांिेच ठरिार. तिी िक्यता फार कमी.

ताराबाई या शनबंधात सुंिर विचन करता करता शवषयांतर होईल या भीतीनं मधे च थांबतात आशि

असो, जास्त शलहू गेले तर एक वेगळाच शनबंध होईल, या शवषयावर एखािे वेगळे पुस्तकही होऊ िकेल,
प्रकवा पृथ्वीचा कागि आशि समुद्राची िाई केली तरी हा शवषय संपिार नाही; असे म्हिून ताराबाई थांबतात
व मूळ मुद्द्याकिे वळतात.

ताराबाईंचा शनबंध वाचताना अिा प्रत्येक शठकािी मी हळहळलो आहे . कारि असे म्हिून न थांबता

ताराबाई शलहीत गेल्या असल्या तर एक वेगळा इशतहास मराठी वाङ्मयाला शलहावा लागला असता.
िीििे वषांपूवीच्या जगण्याचे तपिील ताराबाईंनी सशवस्तर शलहू न ठे वले असते तर मराठी वाङ्मयात
आिखी एका अजरामर स्मृशतशचत्रांची भर पिली असती.

ममते पासून ममता उत्पनास होते (इंग्रजी म्हि) श्रीमंत हू ये तो आमीर, शभखारी हू ये तो फकीर और

मर गये तो पीर (उिूच म्हि), पारखा पाय घराला उपाय, घोिे फेरता बाप मरावा पि राहटाने सूत

कातिारी आई मरू नये, आई जेऊ िे ईना. बाप भीक मागू िे ईना, झाकली मूठ सव्वा लाखाची, घरोघरी

मातीच्या चुली, उसाच्या िेतातून जाल पि अंगाला पाचट लागू िे िार नाही, शिव्याखाली अंधार, रजाचा
गज करिे, एकाला हाथ तर िु सऱ्याला लाथ, ्ीहट्ट, राजहट्ट, बालहट्ट पुढे काही चालत नाही यापुढे.
(मराठी म्हिी)

आशि ताराबाईंनी शिले ली काही संस्कृत सुभाशषतांची उिाहरिं पाशहली म्हिजे ताराबाईंच्या

ले खनाचं आशि बहु श्रुतते चं शकती जवळचं नातं आहे , हे आपल्या लक्षात येईल. ज्या ले खनात म्हिींचे

उपयोग जास्त ते प्रत्ययकारी तर असतंच पि त्या ले खनाची मुळं इथल्या मातीत रुजले ली आहे त , हे ही
लक्षात येतं.

ताराबाईंची ले खनिैली पाशहली म्हिजे ती तत्कालीन शविानांच्या ले खनाइतकी शवित्तापूिच

असूनही बोजि नाही, तर उलट अत्यंत वाचनीय आहे . ताराबाईंनी शवचार जरी इंग्रजांचा स्वीकाराला

असला तरी ले खनाची िैली मात्र स्विे िी आशि मऱ्हाटी वळिाची स्वीकारले ली आहे हे आपल्या लक्षात
येईल. म्हिून ग्रामीि आशि ्ीवािी ले खकांना ताराबाईंच्या ले खनातून अनेक गोष्टी शिकता येण्यासारख्खया
आहे त.

अलीकिच्या काळात साशहत्यात वेगवेगळ्या चळवळी शनमाि झाल्या. िशलत-ग्रामीि-आशिवासी

साशहत्यचळवळींबरोबरच ्ीवािी साशहत्याचीही एक चळवळ शनमाि झाली. त्याचा पाया आहे जागशतक
पातळीवर शनमाि झाले ला, शवकशसत झाले ला दृशष्टकोि. त्यालाच ‘्ीवाि’ असं म्हटलं जातं. अलीकिे

शनमाि झाले ल्या लशलत वाङ्मयाची समीक्षा ्ीवािी दृशष्टकोिातून केली जाते . अलीकिे शवकशसत
झाले ल्या या दृष्टीकोिातून जु न्या वाङ्मयाचेही मूल्यमापन केले जाते .

अगिी अलीकिं शवकशसत झाले ला हा दृष्टीकोि आपिाला ताराबाईंच्या ले खनात अध्याहृतपिे

नांित असले ला शिसतो. इतकेच नाही तर या दृशष्टकोिातूनच त्यांनी रामायि-महाभारत, पुरािं,
इशतहास, कथा, कांिबऱ्या, नाटकं आशि समकालीन घटना पिताळू न पाशहल्या आहे त आशि आत्तापयंत

कुिाच्याही लक्षात न आले ला एक नवाच अन्वयाथच या घटना-प्रसंगांतून तारांबाईंनी काढू न िाखवला आहे .

आपल्या हातातला ्ीवािाचा परीस त्यांनी सवचच भारतीय वाङ्मयाला लावून िाखवून त्यातलं हीन आशि
सोनं वेगळं काढू न िाखवलं आहे . कोि श्यांच्या बाजूचं आशि कोि श्यांचे शवरोधक हे अत्यंत परखिपिे
त्यांनी िाखवून शिले लं आहे .

एका अथानं ताराबाई प्रििे या पशहल्या ्ीवािी समीक्षक आहे त. त्यांनी त्यांच्या समकालीन कथा-

कांिबऱ्या-नाटकांचे केले ले समीक्षि पाहताना तर हे जास्तच तीव्रपिे जािवते .

ताराबाईंच्या ले खनातला ्ीसुलभते चा संिभच आपि मागे पाशहला. पि याचा अथच असा नव्हे की

त्यांचं ले खन शनव्वळ बायकी होतं. उलट त्यांच्या ले खनात धीटपिाही खूप पाहायला शमळतो. या संिभात
मृिाशलनी जोगळे करांनी नोंिशवले ले मत पाहण्यासारखं आहे . त्या म्हितात,

“ताराबाईंच्या ले खनाची भाषा खूपच आक्रमक व झिझिीत आहे , आतापावेतो हे लक्षात आले

आहे च. भाषेच्या बाबतीत शालीनते च्या, कुलीनते च्या पारंपाणरक मयादा त्यांनी झुगारून णदले ल्या णदसतात.
‘मी स्त्री, अमुक शब्द माझ्या तोंडी कसा शोभेल?’ हा संकोच त्यांच्या ले खनात नाही. नालायकाला
नालायक, नादान, भेकड कोिते ही णवशेषि त्या लावताना णदसतात. पि सवात आश्चयाची गोष्ट म्हिजे

पुरुषांच्या कामुकते बद्दलही त्या धीटपिाने णलणहताना णदसतात. पुरुषांच्या लं पट, मस्तवाल वृत्तीचे विबन
अशा शब्दांत करताना वाचिारे काय म्हितील, हा संकोच त्यांना वाटले ला णदसत नाही. इतकी त्यांची या
ले खनाच्या गरजेवरची णनष्ठा पक्की णदसते .”

ताराबाईंचे ले खन वाचताना आपिाला वरील शवधानाचा प्रत्यय जागोजागी येतो. मुद्दाम अश्लीलता

न आिता गरज वाटे ल शतथं शनःसंकोचपिे शलशहिाऱ्या ताराबाई म्हिूनच अस्सल वाटतात. त्यांचा
धीटपिा समथचनीय वाटतो. त्यांच्यावर कुिीही आक्षेप घेऊ िकिार नाही इतका शववेक त्यांनी पाळला
आहे .

मृिाशलनी जोगळे करांचे आिखीही एक शनरीक्षि नोंिवण्याजोगे आहे . काही भाष्ट्य न करता तो

सशवस्तर पशरच्छे ि मी इथे मुद्दाम िे त आहे .

“नैसर्गगक वासनांचे अस्स्तत्व, त्यांच्या पूतीची गरज व त्या अनैसर्गगकपिे दाबल्यास अनीतीकारक

वतबन होिे स्वाभाणवक आहे . हे स्त्री-पुरुषांत दोघांतही आहे व सारखेच आहे . एवढा Sex बाबत धीट

पुरोगामी णवचार एकोणिसाव्या शतकात एक स्त्री मोकळे पिाने मांडते , ही गोष्ट खरोखर आश्चयबकारक
वाटते . कारि तो काळ म्हिजे पेशवाई अस्तंगत झाल्यानंतरचा काळ. ‘णशमगा झाला पि कणवत्व मागे

उरले ,’ अशी थोडीशी अवस्था झाली होती. एकीकडे कसणबिी, कलावंणतिी, तमासगीर, दे वदासी

वगैरेच्या द्वारे पुरुषांचा अनैणतक दे हभोग राजरोस चालू होता, तर दु सरीकडे संतवाङ्मयाच्या प्रभावामुळे व
नैणतकते च्या कृणत्रम अणतरे काने लैं णगक गरजा या सवबस्वी त्याज्य व लज्जास्पद मानल्या जात होत्या. त्या

णवषयी मध्यमवगीय समाज तर अणतशय गुप्तता बाळगत होता. त्या णवषयी चचा तर असंभाव्य गोष्ट मानली
जात होती. अशा काळात ताराबाई या गोष्टीची जाहीरपिे आवश्यकता प्रणतपादन करतात. तीसुद्धा अगदी
धीट शब्दात, ही गोष्ट खरोखरच णवस्मयकारक वाटते .”

ताराबाईंनी सव्वािे वषांपूवी शलशहले ले पुस्तक ते व्हा एखाि-िु सरा अपवाि वगळता पूिचपिे

िु लचशक्षले गेले आशि नंतर तर अनु पलबधच झाले . िंभर वषानंतर स. ग. मालिे यांच्यासारख्खया महात्मा फुले

यांच्या अभ्यासकाच्या लक्षात ही गोष्ट आल्यावर त्यांनी धिपि करून ते शमळशवले आशि संपाशित करून

प्रकाशित केले . त्यानंतर अनेकांनी या पुस्तकावर संिोधन करून संपािनं केली. या पुस्तकाचा
इंग्रजीसारख्खया जागशतक भाषेतही अनु वाि झाला व गाजला.

खरे तर एका खेड्यातल्या बाईने सव्वािे वषांपूवी शलशहले ले पनासासेक पानांचे चोपिे उपलबध

झाल्यावर, जे िंभर वषच गायब होते , त्याचा एवढा गवगवा व्हावा आशि त्याची ते व्हा मात्र िखल घेतली

जाऊ नये याचे कारि ताराबाईंचे शवचार एक ितक पुढचे होते , असाच याचा अथच होतो. आज ्ीमुक्तीचा
आशि ्ीिक्तीचा अभ्यास करिाऱ्या सवांनाच हे पुस्तक अशितीय आशि युगप्रवतचक वाटू लागले आहे .

एखाद्या लहानिा बंिुकीच्या गोळीत ठासून िक्ती भरले ली असावी आशि नेमबाज मािसाने शतचा

नेमका उपयोग करावा तसे ताराबाईंच्या पुस्तकाचे आहे . ज्याला ताराबाईंनी शनबंध आशि नंतरच्या
संिोधकांनी पुत्स्तका असे म्हटले आहे , असे हे पुस्तक प्रचंि िक्ती अंगी बाळगून आहे .

खरं तर ताराबाईचं छायाशचत्रही आज उपलबध नाही. पि जेव्हा आपि ताराबाईंचं ले खन वाचतो

ते व्हा शवचाराच्या क्षेत्रात रिकंिन करिारी रिराशगिी आपल्या िोळ्यांसमोर उभी राशहल्याशिवाय राहत

नाही. शतच्या स्वभावातला किखरपिा आशि स्पष्टवक्तेपिा शतच्या ले खनातही पुरेपूर उतरला आहे . शतच्या
स्वभावातील शनग्रहही जागोजागी आपिाला शिसत राहतो.

आता आपि ताराबाईंनी मांिले ल्या शवचारांचा परामथच घेऊ या. गुजरातमध्ये घिले ली

शवजयालक्ष्मीच्या खटल्याची हशककत हे या ले खनामागचे तात्काशलक कारि आहे . ताराबाईंनी शलशहले ल्या
प्रस्तावनेत आपल्या ले खनामागचा उद्देि स्वतः ताराबाईंनीच सांगून ठे वले ला आहे . ताराबाईंनी म्हटले
आहे .

“ज्या परमे श्वराने ही आश्चयबकारक सृष्टी उत्पन्न केली, त्यानेच स्त्रीपुरुष णनमाि केले . तरी सवब

प्रकारचे साहस, दु गुि
ब णस्त्रयांचेच अंगी असतात भकवा जे अवगुव णस्त्रयांचे अंगी आहे त ते च पुरुषांत आहे त

भकवा नाहीत हे अगदी स्पष्ट करून दाखवावे याच हे तूने हा लहानसा भनबध मी माझ्या सवब दे शभणगनींचा
अणभमान धरून रणचला आहे . यात अमुकच जाती भकवा कूळ याकडे माझे मुळीच लक्ष नाही.”

वरील उताऱ्यात ताराबाईंनी िोन गोष्टी सांशगतल्या आहे त. हे ले खन शलशहण्यामागचा उद्देि पुरुषांचे

िोष काढिे हा नाही तर श्यांचे गुि िाखशविे हा आहे . जे परंपरे ने पिद्याआि झाकू न ठे वलं य ते समोर
आििे, परंपरे ने ्ीचे गुि आशि पुरुषांचे िोष झाकले ले आहे त, हा परंपरे चा पििा सारला म्हिजे ्ीचे
गुि आशि पुरुषाचे िोष शिसतील. याला ताराबाईंचा इलाज नव्हता.

ज्या काळात ताराबाई वावरत होत्या त्या काळात योगायोगानं उच्च समजल्या जािाऱ्या विातल्या

मानानं नीच समजल्या जािाऱ्या विातील ्ी जरा मुक्तच होती. केिवपन खालच्या विात नव्हते.

पुनर्थववाह खालच्या विात होता. खरे तर अजूनही स्वतःला उच्च समजिारे विच याच गोष्टीला खानिान
समजून त्यांचा श्रेष्ते साठी शवचार करतात. अजूनही शववाहाच्या वेळी हे सगळे पाशहले जाते . त्यामुळे ्ीच्या
बंधनावर शलशहिे म्हिजे उच्च विावर टीका करिे असा गैरसमज होण्याची िक्यता आहे . त्यामुळे वरील
उताऱ्यातील ‘यात अमुक जाती प्रकवा कूळ याकिे माझे मुलीच लक्ष नाही. ्ी-पुरुषाची तुलना आहे ’ हे

शवधान जास्त महत्त्वाचे आहे . कारि ताराबाईंच्या िोळ्यांसमोर कोिताही संकुशचत शवचार नव्हता. उच्च
शवचार होता हे आपल्या लक्षात येईल.

वरील प्रकारच्या एका वाक्याचा खु लासा करून ताराबाई थांबल्या नाहीत तर स्वजातींयावरही

त्यांनी तािेरे ओढले आहे त. बहु जन समजल्या जािाऱ्या जातींनाही त्यांनी िोष लावला आहे . वरच्या विाचे

श्रेष्त्वाचे समजले जािारे गुि आपल्याही अंगात बािवून घेऊन स्वतःला श्रेष्ठ ठरवण्याच्या नािात या
बहु जनांनीही मािुसकीला काशमळा फासून स्वजातीय श्यांना कसे नािायला सुरुवात केली त्याकिे ही
ताराबाईंनी आपले लक्ष्य वेधले आहे . प्रस्तावनेच्या िु सऱ्या उताऱ्यात त्या म्हितात,

“तसेच पुनर्गववाह ब्राह्मिांतच होत नाही असे काही नाही. दु सऱ्या अवांतर पुष्कळ परभू, शेिवी,

गुजराथी, भाटे , मारवाडी, मराठे , दे साई, दे शमुख, इनामदार, जहागीरदार, णशके, महाडीक, जाधव,
भोसले , माने असे अनेक आडनावांचे सोलापूर, सातारा, पुिे, ग्वाल्हे र, इंदूर, या प्रांती असे जे
मऱ्हाठशाईला मरतात त्यांचे कुळांत तर ब्राह्मिांपेक्षाही पुनर्गववाह न होण्याची सक्ती णदसून येते. या

लोकांचे घराण्यांत तर प्रािांती असे होिार नाही. अशा उठू न गेल्या तर जावूं दे तील, पि पुनः दु सरा नवरा
कधीच करू दे िार नाहीत.”

विच आशि जातीच्या अशभमानापासून त्या शकती िू र होत्या, ्ी-जातीच्या त्या शकती अशभमानी

होत्या, ते वरील उतारा वाचताना आपल्या लक्षात येईल.

प्रस्तावनेत ताराबाईंनी पुढे महाराष्ट्रीयन ्ी-पुरुषांनी आपल्या पशरधानात केले ल्या बिलाचीही

नोंि केले ली आहे .

“पूवीचे णकनखापाचे ठािचे ठाि, ते भरजरी बादली पोषाख, णशरपेंच, मंदील, चंदेरी दु पेटे,

पैठिी, लफ्फेदार पागोटे , नागपुरी धोतर जोडे , लालचटक नरम गादीचे चमी जोडे , हे कोठे लपले
आता?...

“सारांश, सांप्रत सवब पणहली सुदशा जावून आपल्या दे शास आवदसा येवूं लागली. पाचपाचशे

रुपयाचे शालू , पैठण्या गेल्या. धनवड, नागपूर, बऱ्हािपूर, सोलापूर, अहमदाबाद या पेठा लपल्या आणि
त्यांच्याऐवजी घरोघर ही पातळाचे सोळा हात तुकड्याची णनशािे लागली.”

ताराबाईंचे वरील शवधान वाचत असताना आजच्या आपल्या वाचकाचा एक गैरसमजही होण्याची

िक्यता आहे . शवचाराने िंभर वषे पुढं गेलेल्या ताराबाई पशरधानाचा शवचार करताना िंभर वषे मागे का जात

आहे त? ताराबाईंच्याही मनात नकळत कुठे तरी खानिानाचा अशभमान आहे की काय? परंतु तसे मुळीच
नाही. ताराबाईंचे पुढील शववेचन वाचले म्हिजे लगे च आपला गैरसमज िू र होतो.

“या तुमच्या णभकार चाळ्यांनी सवब प्रकारचे आपले स्वदे शी रोजगार बुडून, हर एक प्रकारचे

व्यापारी व कसबी कारागीर लोक उपाशी मरू लागले . वैभव आटत चालले . लक्ष्मीचा आपापल्या घरी राहू न

घेण्याकणरता जो जो तुम्ही आग्रह करता तो तो ती तुमचे हे असले णभकार चाळे , भ्रष्टाचार पाहू न कोसनकोस
दू र दे शाचाच रस्ता धरू लागली. तर तुम्हाला णवधवा णस्त्रयांचा व या गरीब कारागीर लोकांच्या मुलाबाळांची

कनवळा येवन
ू तुम्ही आपल्या दे शाकडे पुनः पणहल्यासारखी नजर णफरवून आपापले धमब , चाली, दे श,
णरवाज न सोडता स्वदे शाणभमानी व्हावे, व सवब प्रकारे णस्त्रयांस दोषपात्र करून रसातळी न घालावे म्हिून हा
एक लहानसा णनबंध तुम्हापुढे सादर केला आहे .”

ताराबाई परंपरे च्या अशभमानी नसून त्यांना या शवधवांचा व काराशगरांचा कळवळा जास्त आहे .
स्वतःच्या ले खनिोषांचे व जाड्या भरड्या िैलीचे समथचन करताना ताराबाई म्हितात,
“तरी मी णनरंतर मऱ्हाठमोळ्याचे अटकेतली गृहबंदी शाळे तील मणतहीन अबला असून हा माझा

पणहलाच प्रयत्न असल्यामुळे या णनबंधांत असंगत व तुटक मजकूर अगदी मऱ्हाठशाई जाडी भरडी व
अणतशय कडक भाषा असते , पि रोज पुरुषांचे साहस, धाडस व दगाबाजीचे णनत्य नवी भयंकर उदाहरिे

णदसून येत असतांही णतकडे कोिीच लक्ष न दे तां णस्त्रयांवरच सवब दोषांची गोिी लादतात, हे पाहू न स्त्री
जात्याणभमानाने माझे मग अगदी खळवळू न तळमळू न गेले. त्यामुळे मला णनभीड होवून असेच खडखडीत

णलणहण्यावाचून राहवेना. तुम्ही एकासारखे सगळे च दगाबाज, कपटी आहात, ते व्हा तुम्ही एकमे कांचे
झाकून नेता ते उघडे करून दाखणवण्याला याच्याहीपेक्षा कडक जर दु सरे शब्द अगर भाषा असती तर
तीदे खील मी वाकडीणतकडी णलणहलीच असती.”

भाषािोषाशवषयी माफी मागत असतानाच ताराबाईंनी आपल्या भाषेतल्या किकपिाचे समथचन

करून िक्य असते आशि उपलबध असती तर आिखीही यापेक्षा कठोर भाषा आपि वापरली असती, असा
शनभीि शनवाळा त्या िे तात आशि िेवटी पुरुषत्वाच्या नावाखाली माझ्या ले खनाकिं िु लचक्ष प्रकवा टीका
कराल तर मी

“तरी सवबदा स्वजाती कल्यािाथब झटू न त्यांचे मनांत सदाचारिाचे बीजारोपि करीनच करीन.
कळावे.”
असा शनिय आशि आिावाि व्यक्त केला आहे . ‘्ी-पुरुष तुलना’ या आपल्या शनबंधाची सुरुवातच

ताराबाईंनी अिी केले ली आहे ,

“अणलकडे णस्त्रयांच्या दु ष्कृत्याणवषयी (णवजयालक्ष्मीच्या गभबपाताच्या णनणमत्ताने वृत्तपत्रात ते व्हा सुरू

झाले ल्या चचेला उद्देशून) वृत्तपत्रातून बरे च छापून येत असतांना पुरुषांपैकी कु िीच कसा समोर येत नाही

आणि या स्त्रीजातीवर ओढवले ल्या संकटातून त्यांना कुिीच कसा बाहे र ओढू न काढत नाही, णस्त्रयांवर ही
दु ष्कृत्य करण्याची वेळी का आली? तर त्या णवधवा आहे त आणि त्यांचा पुनर्गववाह होवू शकत नाही
म्हिून.”

पुनर्थववाह न करण्याची चाल महान रोगाप्रमािे सवच जातीत पसरल्याचा उल्लेखही ताराबाई

सुरुवातीलाच करतात आशि त्यामुळे कोट्यावधी श्या वैधव्याचे िु ःख असह्यपिे किा सहन करतात ते ही
ताराबाई सांगतात.

या संिभात शवलास खोले यांनी आपल्या ‘्ी-पुरुष तुलना’ या संपािनाच्या प्रस्तावनेत शिले ली

माशहती उदबोधक आहे . ताराबाईंच्या समकालीनांनी शलहू न ठे वले ला काही तपिील त्यांनी खालीलप्रमािे
शिला आहे .

“लोकणहतवादींनी पुनर्गववाहाअभावी णस्त्रयांच्या वाट्याला येिाऱ्या दु दैवाचे प्रत्ययकारी विबन केले

आहे . ते णलणहतात, “णस्त्रयांचा पुनर्गववाह होत नाही, याजमुळे मुलीचे जन्माचे मोठे संकट प्राप्त होते , कारि
णतचा नवरा मे ला म्हिजे सवबस्वी घात होवून ती आईबापाचे येथे येवन
ू राहिार, ते व्हा आईबापास असे होते

की, जन्मापयंत णहला आम्ही खायास घालावे, यापेक्षा ही मे ली तर बरे , कारि अन्न घालू न तरी सुख नाही.
णतचे णवद्रूप आणि हाल इतकेच पाहावयाचे. आिखी सासरचे लोक म्हितात की, आमचा मुलगा मे ला ते व्हा

या रांडेचा पायगुि वाईट, मग ही कशास पाणहजे? असे म्हिून णतला वाईट कामे सांगतात.” णवधवाच्या
पुनर्गववाहाची परवानगी नाकरल्याने जे अनथब होतात त्या संदभात उदबोधक ठरे ल अशी आकडे वारी
नोंदणवली गेली आहे . लोकणहतवादींच्या उपयुबक्त पत्रातच त्यांनी तोफखान्यावरील सरदार पानसे यांच्या

घरी सत्तावन्न बोडक्या होत्या, असे नमूद केले आहे . त्यापुढेच ते णलणहतात, “मला खणचत वाटते की यामुळे

एका णजल्यात सरासरी शंभर बाळवधू होत असतील. त्यामानाने पुण्यात व आसमंतात प्रांती शंभर कोसात
दोन हजार ले करे मारली जातात.” नारायि केशव वैद्य यांनी ‘पुनर्गववाह णनषेधकांस चष्मा अथवा

भहदु स्थानातील णवधवांचे दशबन आणि बालकांचे नाशन, भाग पणहला, पूवाध’ या पुस्स्तकेत १८८१ सालच्या
खानेसुमारीच्या णरपोटब वरून या सवब भहदु स्थानातील पुनर्गववाह न होिाऱ्या ब्राह्मिादी जातींतल्या णवधवांचे
हातून पंधरा वषांत १२,५४२ बालहत्या झाल्या, अशी आकडे वारी णदली आहे .”

ताराबाईंनी लाखो-कोट्यवधी शवधवांच्या िु िैवाचा जो आकिा शिला आहे त्याला त्यांच्या

समकालीनांच्या ले खनात असा पुरावा आपिाला प्राप्त होतो. शवधवेचे आयुष्ट्य आपल्या वाट्याला येऊ नये
आशि िु िैवाचे ििावतार आपिाला पाहायला शमळू नयेत म्हिून ते व्हाच्या आशि आताच्याही श्या

आपिाला नवऱ्याच्या आधी मरि येऊ िे अिी प्राथचना िे वाकिं करतात. जात्यावरच्या श्यांच्या गाण्यात

आहे त. त्यामुळेच आहे व मरिाचे (म्हिजे कपाळावर कुंकू असताना, म्हिजेच नवरा शजवंत असताना)
महत्त्व सांगण्यात आले ले आहे .

आहे व मरि

सख्याच्या गं मांडीवरी
णहरवी चोळी दं डावरी
शालू झाका तोंडावरी
आहे व मरि

गेली नवरी होऊन
सरगीचे दे व

उभे आरती घेऊन
आहे व मरि

जन मनीतय मे ली

ऐका भरताराची बोली
रानी माहे राला गेली
आहे व मरि

सोमवारी सकाळू न
हाळदी कुखानं

सूयब गेला झाकाळू न
आहे व मरि

बाई दे वाला मागते
गांधारे काणशबाई

तुया कासला लागते
आहे व मरि

कोण्या भाग्याचीला आलं
दारामधी बंधू बोलं

बाई तुम्ही बरं केलं
आहे व मरि

भरतार रडतो चोरून
भाऊ बोलतो दूरून
दे तो दु सरी करून

आहे व मरि

पुरुष रडतो चोरून
सांगते रामराया

नांदा दु सरी करून
आहे व मरि

सरि जळतंय वढ्याला
आपल्या संसाराची

वड लागली जोड्याला
आपि नवऱ्याआधी मे लो तर प्रत्यक्ष परमे श्वर स्वगात आपल्या स्वागतासाठी, आरती ओवाळायला

उभा असेल असे शतला वाटते . कारि नवऱ्यानंतर पांढऱ्या कपाळानं जर आपि इथं शजवंत राशहलो तर ते
जगिं नरकासमान असिार आहे , ह्याची शतला कल्पना आहे . आपि नवऱ्याच्या आधी मरावं अिी प्राथचना

ती करते आशि तसे झाले तर ती शकती भाग्यवान आहे . असे सगळे च लोक बोलतात. इतकंच नाही तर

सख्खखा भाऊिे खील, ‘बाई तुम्ही बरं केलं ’, असंच म्हितो. कारि शतच्या शवधवापिाला त्रास त्याला
पाहावला नसता. म्हिून सख्खखा बशहिीच्या अहे व मरिानं भावाला बरं वाटतं. कारि नवरा शजवंत असताना
या भावानं अनेकिा बशहिीचा असह्य सासुरवास पाशहले ला असतो.
बणहिीचा सासुरवास
भावानं आईणकला

वाळू मधी झरा केला

वंजळीनं पानी पेला.
असा अनुभव त्याला अनेकिा आले ला असतो. सख्खखा बशहिीच्या घरी पािी प्यायची इच्छा शिल्लक

राहू नये, इतके सासुरवास अनु भवावे लागायचे. हे पतीच्या शजवंतपिी! त्याच्या मृत्यूनंतर काय हाल
होतील याची कल्पनाही कुिी करू िकिार नाही. म्हिून बशहिीच्या मरिाच्या िु ःखाबरोबरच शतच्या
आहे वपिाच्या मरिाचा भावाला आनंि आहे .

वरील लोकगीतात आपली बायको मेली म्हिून शतचा पती, भरतार रितो आहे . ते ही चोरून.

कारि आपली बायको मे ली तर उघिपिे िु ःख करून त्याला जगात अपमाशनत व्हायचे नाही. आपलं िु ःख

व्यक्त करण्याची परवानगी या पुरुषाला नाही. कारि हे िु ःख बायकोच्या मरिाचं आहे आशि समाजाच्या

दृष्टीने ते िु ःखच नाही. या चोरून रििाऱ्या पुरुषालाही त्याचा भाऊ पाहातो आशि म्हितो, ‘काय रितोस
बायकांसारखा, तुला मी लगेच िु सरी बायको करून िे ईन. तुला काय बायकांसारखं तसंचं थोिं च राहावं
लागिार आहे . बाई असतास तर गोष्ट शनराळी.’

एका बाजूला पुरुषाची वागिूक अिी तर िु सऱ्या बाजूला ्ीची वागिूक मात्र मािुसकीची.

मे लेल्या ्ीच्या आत्म्याला कळतं की आपि मे ल्यामुळं आपला पती िु ःखी झाला आहे . शतला हे िु ःख

पाहावत नाही म्हिून ती म्हिते , ‘सांगते रामराया नांिा िु सरी करून.’ आशि पुरुषही थोिं रिू न लगेच

िु सऱ्या भोवल्यावर चढायला अधीर होतो. पशहलीचं सरि शतकिं ओढ्याला जळत असतानाच इकिं
िु सरीसोबत संसाराचा ओढा पुरुषाला लागतो.

आपि मेलो तर नवऱ्यानं आपल्या आठविीत आयुष्ट्य वाया घालवण्याची गरज नाही. इतका

संवि
े निील शवचार ्ीला सुचू िकतो. आपल्या मरिानंतर आपल्या बायकोनं िु सरं लग्न करून सुखानं

नांिावं. पाशहजे तर आपिाला स्मरून, पाशहजे तर आपिाला शवस्मरून असं म्हििारा एखािाच नारायि
सुवे!

ऐन तारुण्यात जर ्ीच्या वाट्याला अिी वैधव्याची कुऱ्हाि आली तर शतनं आपलं उवचशरत आयुष्ट्य

कसं घालवायचं असा प्रशन असतो. ताराबाई म्हितात,

“मनोणनग्रह करून मनु ष्यवस्तीत राहू न स्त्री धमबरक्षि होिेच नाही. मनाने व नेत्राने तरी त्या दोषाला

पात्र होतातच. एक केशवपन केले व दु सरे कुंकू पुसून सवब सौभाग्य णहसकून घेतले . म्हिून काय झाले ?
त्यांचे अंतःकरि, बारे-वाईटाचे णवचार त्यांचेजवळच आहे त. सवब बाय प्रकारांनी नागणवले पि अंतर कोि
नागवील?”

मािसाच्या मूलभूत भावभावनांचा ताराबाई यांनी शकती आस्थापूवचक शवचार केला आहे ते आपल्या

वरील वाक्यातून लक्षात येईल. पाशतव्रत्याच्या कल्पनेशवषयी शवचार करताना फक्त व्यशभचार नाही केला

म्हिजे पाशतव्रत्य झाले , असे नव्हे तर पाशतव्रत्य मोिण्याला अनेक कारिे असतात. ती ताराबाईंनी
सांशगतली आहे त. आपि ज्याला ्ीधमच म्हितो तो तरी काय असतो आशि त्या धमाची अपेक्षा ज्या
पुरुषाच्या सापेक्ष असते तो तरी कसा वागतो? ताराबाई म्हितात,

“स्त्रीधमब म्हिजे काय? णनरंतर पतीची आज्ञा पाळिे, त्याचे मजीप्रमािे वागिे, त्यांनी लाथा

मारील्या, णशव्या णदल्या, दु सऱ्या रांडा ठे णवल्या, नवरूची दारू णपवून, जु वा खेळून, कफल्लक होवून, शंख

करीत, चोरी करून, कोिाचा प्राि घेवन
ू , णफतूर, चाहाडी, खणजना लु टू न, लाच खाऊन जरी घरी आले ;
तरी णस्त्रयांनी आपले हे कोिी जसे काही कृष्िमहाराजच गौळ्यांचे दही-दू ध चोरू चंद्रावळीला कलं क
लावून आले त; असे समजून परमात्मासारखीच त्यांची हसतमुखाने पूजा करावी, सेवत
े हजर राहावे हा
स्त्रीधमब. पि जेथे बरे -वाईटाचा णवचार आहे ते थे स्त्रीधमब कसा राहील; ते थे णवकल्प तेव्हाच येईल की नाही.”

“साणवत्री आख्यानात पणतव्रते चे नेम सांणगतले आहे त त्याप्रमािे काटे कोर आज कोिती वागते ?

अशी एक उगीच दाखल्याला दाखवा बरे ?”

“त्यात सांणगतले आहे की, पतीने लाथ मारली तर हासून म्हिावे की, नका पणतराया मारू हो,

तुमचे पाय दु खतील. असे म्हिून महाराजांचे पाय लगेच रगडीत बसावे.. जो पदाथब नवऱ्याला नको तो
णहनेही वज्यब करावा.”

आज या पाशतव्रत्याचा कसा बोजवारा उिाले ला आहे , त्याचे फार शवनोिी ढं गात ताराबाई विचन

करतात. आशि मग एवढं सगळं मोिीत शनघाले लं असताना पुनर्थववाह न करण्याची रीत मात्र का मोिीत

शनघत नाही असा प्रशन ताराबाई आपिाला शवचारतात. आशि श्यांनी वरीलप्रमािे पाशतव्रत्याचे शनयम
पाळावेत असे वाटत असले तर पुरुषांनीही तसेच वागावे अिी रास्त अपेक्षा ताराबाई व्यक्त करतात.

“जर बायकोला नवराच दे व तर नवऱ्याची वागिूकदे खील दे वाप्रमािे पाणहजे. बायकांनी

भक्ताप्रमािे जशी भक्ती करावी तशी नवऱ्यानेदेखील त्याजवर दे वाप्रमािे ममता करून त्यांचे सुखःदु ख
जािावे की नाही.”

ताराबाईंनी पतीची वागिूकही िे वाप्रमािे असावी असे म्हटले खरे ; पि इकिे िे व-िे वता व

ऋषीमुनी यांचा इशतहास पाहू गेले तर तो काही फारसा मािसापेक्षा वेगळा नाही. िे वांनीही आशि

ऋषीमुनींनीही आपल्या बायकांिी काही फार चांगला व्यवहार केले ला नाही. ज्या सुखाचा उपभोग

नवऱ्याला घेता येत नाही त्या सुखाचा उपभोग बायकोनेही घेऊ नये , या शनयमानुसार धृतराष्ट्र आंधळा होता

म्हिून त्याच्या बायकोनेही आपल्या िोळ्यांचा उपयोग केला नाही. चांगले िोळे असतानाही पट्टी बांधून
आयुष्ट्यभर आंधळे पिाचा स्वीकार केला. आशि जिू काय ते व्हापासून ्ीजातीच्या अंध पशतभक्तीलाच
सुरुवात झाली.

ताराबाई म्हितात, तरी ठीक आहे . आपल्या नवऱ्यासाठी एवढा त्याग करिाऱ्या आििच पशतव्रतेचे

असे एखािे उिाहरि असेलही, पि नेहमी ज्या पशतव्रतांचा उल्लेख केला जातो आशि आििच पशतव्रतांचा
नमुना म्हिून ज्यांची उिाहरिं शिली जातात त्यांचेही पाशतव्रत्य एकिा तपासून पाहायला पाशहजे. ज्या

िा्ं, पुरािं पोथ्यांची उिाहरिं शिली जातात त्यांची उलटतपासिी केली तर आपि तोंिघिी पिण्याची
िक्यता जास्त, असं ताराबाई म्हितात. ज्या पशतव्रतांची नेहमी उिाहरिं शिली जातात त्यातल्या एक
िोघी जिी तर िोषी असूनही त्यांची गिना पशतव्रतांच्या यािीत फार वर केली जाते हे कसे?

पाच पांिवांची बायको असिारी द्रौपिी, सहाव्या किाचं प्रचतन आपल्या मनात करते च. आपल्या

पतीचं मायावी रूप घेऊन आले ल्या इंद्राला भुलले ली अशहल्या शिळा होऊन पिली तरी शतची गिना
श्रेष्ते तच केली जाते . सत्यवतीने कुमारपिातच परािरािी संग करून व्यासाला जन्म शिला आशि
कुंतीनेही लग्नाआधी किाला जन्म शिला. यावर ताराबाई म्हितात,

“वारे दे व! वारे ऋषी! एकाचढी एक ते व्हा नाही का एक गंधवब णववाह होवून पु नःशंतून व

पांडूराजाबरोबर पािीग्रहि केले . मग तो नाही का पुनर्गववाह झाला? ते व्हा जी पोरे झाली ती उदार किब व

वेदव्यास पूज्यमान होवून दे व त्यांचे पाया पडू लागले . आता तसे पोर झाले की, कोिी म्हितो ले कावळा
(बटकीचे पोटी जन्मले ला), कोिी म्हितो खचा कोिी म्हितो णवदु र, कोिी म्हितो गोळक, पि कुमारीचे
पोटी झाले ला त्याला काय म्हिावे हो? हे सांगा. मोठे शास्त्रपुराि पारंगत झाले आणि त्यांनी भारतासारखे

ग्रंथ केले म्हिून आईबापही त्यातच पावन केले का? किानी पांडवाबरोबर कुरुक्षेत्री लढाई केली त्यातच
आईला त्या दोषातून मुक्त केली असे वाटते .

“तारा ही वाली वानराची बायको. त्यानी आधींच धाकटा भाऊ सुग्रीवाची बायको रूमा णहला घरात

बंधू सुग्रीव काळतोंडे लांब शेपटीचे बांदरोबा यास हाकलू न लाणवले . पुढे रामचंद्र महाराज भेटले . ते व्हा
समदु ःखी एकाची बायको राविाने नेली. एकाची भावाने नेली. काय मे ळ संगम बरोबर झाला! ते व्हा
रामचंद्रजींने सुग्रीवाची कीव करून वालीला कपटाने मारून ताराचे लग्न सुग्रीवाबरोबर लावू लागले . ते व्हा

ती णबचारी म्हिाली की, ‘महाराज हे कसे? धाकटा दीर म्हटला म्हिजे मुलासारखा. ते थे हे मला अनुणचत
णदसते .’ ते व्हा रामचंद्रांनी सांणगतले की, काही भचता नाही. तू धाकट्या णदराबरोबर पुनर्गववाह केलास तरी
तुझे नाव पणतव्रते मध्येच गिले जाईल.”

इथेच आपल्या लक्षात येईल की, ताराबाईंनी ्ीवािी दृशष्टकोिातून रामायि आशि महाभारतात

आले ल्या ्ी-पात्रशचत्रिाचे परीक्षि केले आहे . मूळ कथांचा जसा परामिच ताराबाईंनी घेतला आहे तसाच

परामिच या कथा ज्या मराठी आख्खयानकाव्यातून ताराबाईंपयंत पोचल्या त्या ‘रामशवजय’ व ‘पांिवप्रताप’ या
ग्रंथांच्या कत्याचे, श्रीधर स्वामींचेही परीक्षि ताराबाई ्ीवािी दृशष्टकोिातून करतात. आशि हे

प्रशतभावंतिे खील श्यांच्याबाबतीत कसा िु जाभाव ठे वन
ू होते हे सांगायला त्या शवस्मरत नाहीत. हे सांगत
असताना त्यांच्या ले खिीला उपहासाची धार किी चढते ते आपिाला पुढील उताऱ्यात पाहायला शमळे ल .

“ते थे श्रीधरस्वामींनी ले खिीचे दोन टं क अणधक माणरले की, दे वांनी केले त्याला काही हरकत

नाही; मानवाने तसे करू नये. पि स्वामीला ते व्हा एवढे कसे नाही कळले की, हा णकत्ता पुढे सारे अगदी
वळिशु द्ध वळणवतील काय करतील हो! सुग्रीवाचे राज्याणभषेकाचे गदीत, द्रव्याच्या मोटा बांधण्याचे
धांदलीत णवसरले . नाही तर आिखी एखादी ओवी जरा धास्ती बसण्याजोगी णलणहली असती.”

पुढे सीता आशि मंिोिरीच्या पाशतव्रत्याची कहािी सांगतानाही ताराबाईंच्या ले खनाला अिीच धार

चढते . पळवून आिले ल्या सीतेचा शतने स्वखु षीने राविािी लग्न केल्याशिवाय काहीच उपयोग नव्हता.

कारि बळजबरीने रावि कुिा ्ीिी रत झाला तर त्याचे िंभर तुकिे होतील, असा िाप त्याला शमळाला
होता. सीते िी बळजबरीने वागावे तर स्वतःला संपवावे लागिार. शतला सोिू न द्यावे तर शतच्या सौंियाची
राविाला इतकी भुरळ पिली होती की ते िक्य नव्हते . म्हिून राविाने आपली बायको मंिोिरी शहला

सीतेला समजावून सांगावयास व स्वखु िीने लग्नास तयार करावयास पाठशवले . मंिोिरीने तसा प्रयत्न
केला, पि त्याचा काही उपयोग झाला नाही. पि लांड्यालबाड्या करून एखाद्या ्ीला आपल्या नवऱ्याची

इच्छा पूिच करायला भाग पािण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मंिोिरीचे नवा मात्र पशतव्रतांच्या यािीत समाशवष्ट
झाले .

हे उिाहरि शिल्यानंतर ताराबाईंच्या लक्षात आले की आपि समाजात त्यांना फार मानतात अिा

श्रद्धास्थानांवरच किक तािेरे ओढले आहे त. आपि ज्यांना िे व समजतो त्यांच्याच पापाचरिांची उिाहरिं

शिली आहे त. ते व्हा हे लोकांना पचेल का? आपल्या स्पष्ट शवचारांचं समथचन आपि कसं करू िकू? आशि
मग ताराबाईंना तोही युत्क्तवाि सुचला.

“आता यात थोडीशी आपल्या दे वाची भनदा करूं नये ती करिे भाग आले . कारि खऱ्याला काय?

ते कसेही असो, आपल्या शास्त्रात सांणगतले आहे की, लढाई करते वळ
े े स बाप, भाऊ जर समरांगिांत समोर

आपल्याशी लढू लागले तर बेलाशक मारावे, मागेपढ
ु े पाहू नये. लक्ष्मिांनी इंद्रणजत मारला ते व्हाच
श्रीरामचंद्रजीने सांणगतले की, बाबा लक्ष्मिा काय करतोस; क्षणत्रय धमब मोठा कठीि आहे . जावई असो, का
पोटचा मुलगा असो; कोिाची भीड धरिे नाही. ते वेळेस सुलोचनेचे खरे पाणवव्रत्य पाहू न इंद्रणजताला
उठणविे हे रामाचे स्वाधीन होते . पि मारुणतबोवाचे व णबभीषि घरभेदी याचे ऐकून सुलोचनेसारखे दु मीळ

रत्न णवस्तवांत घालू न जाळू न टाकले . असो, तसे आता खरे जे समोर आले ते उघडे करून दाखणविे जरूर
पडले म्हिून जराशी यात दोन-तीन दे वांची भनदा केली याची मी त्यांचेजवळ प्राथबना करून माफी मागेन.

क्षमा केली न केली तरी ते दे व आहे त. ते व्हांचे ऋषी तरी काय? कोिी हरिीचे पोटी झाले . ते कोि

श्रुंगऋषी, कोिी पाखराचे पोटी झाले ; ते भारद्वाज, कोिी गाढवीचे पोटी झाले ; ते गधबभऋषी. गायीचे पोटी
झाले ते वृषभऋषी. ते व्हा त्यांनी आपले पशु प्रमािे णलहू न ठे णवले झाले . ते गेले करून पि णनस्तरिे आले
णस्त्रयांचे कपाळी.”

ताराबाई पुरुषजातीला म्हितात, तुम्ही धैयचवान, महाप्रतापी, व्युत्पनास, आहात, हे मला मान्य आहे .

वीज, वारा, अग्नीसारखी महाभुतेिेखील तुम्ही ताबयात आिली. मोठे मोठे िोध लावून यंत्रांची शनर्थमती
केली. असे तुम्ही महापराक्रमी असताना श्यांनाच िु ःखाच्या खोल िरीतून वर काढण्याचा पराक्रम तुम्ही
का करीत नाही?

त्या काळी पुण्यात सुधारिेच्या नावाखाली होिाऱ्या सभांचीही ताराबाईंनी अिीच उपहासपूिच विचने

केली आहे त. नुसत्याच िालजोड्या आशि लफ्फेिार पागोट्या झोक शमरवत गुलाब-अत्तर, पान-सुपारी,
हार-तुरे यांचा नाि करीत आहात. श्यांच्या सुधारिेच्या संिभात कोिते ही ठोस शनिचय घेऊन त्याचे
आचरि न करता नुसता सुधारिेचा िे खावा शनमाि करीत आहात, असे सांगून त्या स्पष्टपिे म्हितात,

“या अशा तुमच्या पोकळ सभा तर तीस-पसतीस वषांपासून चालल्या आहे त. उपयोग काय? तुम्ही

तुम्हाला आपल्या णठकािी धन्य मानून घ्या. पि पाहू गेले असता अजागल स्थानाप्रमािे णनजीव आहात.”

्ी आशि पुरुष या िोघांचीही शनर्थमती परमे श्वराने परस्परपूरकच केले ली आहे . एकाशिवाय

िु सऱ्याच्या अत्स्तत्वाला अथचच उरत नाही. िोघांचेही अत्स्तत्व सारखेच महत्त्वाचे आहे . ्ीशवरशहत

पुरुषाला तुम्ही सवच प्रकारची सुखं उपलबध करून शिलीत तरी त्याला अथच उरिार नाही, असे ताराबाई
म्हितात. सवच ऐश्वयाने भरले ला राजवािािे खील ्ीशिवाय शनव्वळ भूतखाना वाटे ल. स्मिानवत् वाटे ल.
सीताशवरशहत रामचंद्राचे ििचन अगस्तीनेिेखील घेतले नाही. जेव्हा सीता राविाने पळवून नेली ते व्हा हा

जगनासायकिे खील केशवलवािा होऊन हाय हाय करायला लागला. शिनवािा, शभकारी होऊन अरण्यात

रित शफरायला लागला. हे ऐकले म्हिजे ्ीच्या अत्स्तत्वाशिवाय पुरुषाला अथच नाही, असे सांगन
ू
ताराबाई म्हितात,

“अरे , तलवारीने, शस्त्रांनी कोिीही कोिाला घायाळ करीलच करील, यांत काही मोठा पुरुषाथब

नाही. पि जे कोिी नु सत्या दु ष्टींनी दु रून पाणहल्याबरोबर हाय हाय करण्यास लावील ते खरे . ते व्हा आता
जास्त पराक्रमी कोि? ती स्त्री भकवा तुम्ही?”

खरे तर ्ी पुरुषावर शकती प्रेम करते . त्याला जीव लावते . त्याची बेइज्जती होऊ नये म्हिून जपते.

त्याच्या नावाला बट्टा लागू नये म्हिून काळजी घेते. ्ीला अबला म्हििारा पुरुष तरी काय ्ीशिवायच

सबळ झाला काय? शतच्या सुविचकुचकुंिलातले अमृत शपल्याशिवाय कोित्या पुरुषाची वाढ झाली आहे ?
पुरुषाच्या जििघििीत एवढा मोठा वाटा असले ल्या ्ीच्या वाट्याला पुरुषाने काय शिले तर आजन्म
बंशिवास, गुलामशगरी आशि लाचारीचे शजिे .

लग्नानंतर एखाद्या बाईचा नवरा मे ला तर शतला अपिकुनी, पांढऱ्या पायाची म्हटले जाते . शतच्या

आयुष्ट्याचे प्रधिविे काढले जातात. आता बायकोआधी नवऱ्याने मरावे प्रकवा नवऱ्याआधी बायकोने मरावे,

याचा काय कुिी परमे श्वरापासून िाखला आिला होता काय? असा खिा सवालही ताराबाई शवचारतात.
कुिाला केव्हा मरि येईल ते का सांगता येते? मरि काय वय, वैभव, जात-पात, पाहू न येते काय? ते आले

की कुिालाही जावेच लागते ! तो ईश्वराघरचा मळा आहे . ते थे ्ीचे कोि ऐकतो? असे असेल तर
पुरुषाच्या मरिाला ्ीच का कारि धरली जाते ? असे अनेक तकाला पटिारे प्रशन ताराबाई शवचारतात.
बुद्धीला पटिारे तकच ताराबाई उभे करतात आशि पतीप्रािासाठी थेट यमिरबारात धिक मारिाऱ्या
साशवत्रीचे उिाहरि िे ऊन शवचारतात,

“स्त्री जातीत साणवत्री तरी आपले पतीचा प्राि परत आिण्याकणरता यम-दरबारात जाऊन आली.

पि पुरुषामध्ये कोिीतरी आपल्या बायकोचे प्रािाकणरता यमराजाचे दरबारात तर नाहीच पि उगीच त्या
दरबाराचे वाटे वर तरी गेलेला कोठे ऐकण्यात आला आहे काय? तर जसे एकदा सौभाग्य गेले म्हिजे
णस्त्रयांनी आपली तोंडे अगदी एखाद्या महान खु न्यांपेक्षाही महाजबर अपराध्याप्रमािे काळी करून सवब
आयुष्यभर अंधारकोठडीत राहावे, त्या प्रमािे तुमच्या बायका मे ल्या म्हिजे तुम्हीही आपले तोंड काळे

करून दाढ्या णमशा भादरून यावत् जन्मपयंत कोठे ही अरण्यवासात का राहू नये बरे ? एक बायको मेली की
णतचे दहावे णदवशीच तुम्ही दु सरी करून आिावी. असा तुम्हाला कोित्या शहाण्या दे वाने दाखला णदला

आहे तो दाखवा बरे . जशी स्त्री तसेच पुरुष. तुमच्यामध्ये मोठे अलौणकक गुि कोिते ? तुम्हीच कोि असे
मोठे शूर म्हिून दे वांनी तुम्हाला इतकी मोकळीक णदली?”

श्यांना अबला म्हिून पुरुष नेहमीच स्वतःच्या सबलते ची बढाई मारताना शिसतात. पुरुषांच्या

पराक्रमाची रसभरीत विचने केली जातात. यावर ताराबाई शवचारतात,

“जोवर तुमचा शूरपिा आजमावून पाणहला नाही तोपयंतच त्याचा आब. झांशीच्या रािीसारखा

चार-पाचशे णस्त्रया झाल्या तरी त्यापुढे तुमचा पराक्रम णटकिार नाही. अशा पराक्रमी णस्त्रयांना संधी णमळाली

तर तुमची जी दु दबशा उडे ल तीमुळे तुम्हाला चुलीजवळसुद्धा लपायला जागा णमळिार नाही,” असा
टोमिाही ताराबाई मारतात. ताराबाईनी पुरुषांच्या पुरुषत्वाच्या इणतहासाचा उतरता आले खच तीन शब्दात

मांडला आहे . त्या म्हितात, “पूवी पराक्रमी वीरबहाद्दूर मािसं होती. इंग्रजांचे राज्य आल्यापासून त्यांची
बहादु री संपली आणि ते कलमबहाद्दर झाले . आणि अणलकडे तर त्यांचे पुरुषत्व भाकरीबहाद्दूर एवढे च उरले
आहे .”

वीरबहाद्दर, कलमबहाद्दर, भाकरीबहाद्दर या तीन िबिांत महाराष्ट्राचा इशतहासच जिू ताराबाईंनी

गुंफला आहे .

यावरही ताराबाई मान्य करतात की, तुम्ही पुरुष ज्ञानी, धमचिील, परोपकारी, कनवाळू असे

सवचगुिसंपनास, बत्तीस लक्षिी पुतळे आहात. मग श्यांिी वागतानाच तुमची भूतिया कुठे लोप पावते ? शतचा
सवचनाि होतो आशि तुम्ही शतच्यािी एकिम क्रूर कृत्य करू लागता?

“अरे तुम्ही म्हितांना की, आपल्या जीवावरून दु सऱ्याचा जीव जािावा. मग येथे तुमचा जीव कोठे

जातो. तुमचा जीव जसा तुम्हाला प्यारा आहे तसा णस्त्रयांचा त्यांना नसेल काय? णस्त्रया दु सऱ्या मातीच्या,
दगडाच्या नाहीत तर लोखंडाच्या बुकिीच्या केल्या असतील. तुम्ही व तुमचा जीव हे अगदी गाळीव सोने

णस्त्रया काय अगदी यःकणश्चत प्रािी ढे कूि नाही तर णपसूं असे तुम्हाला वाटते ; व हे तुमचे अनु भवाप्रमािे

अगदी बरोबर आहे . कसे जर म्हिाल तर पणतराज एकदा स्वगबवासी झाले म्हिजे या बाईसाहे बांचे हाल

कुत्रे खात नाहीत. त्यांच्या कपाळी मग काय? माथ्यावरील एकदा सवब कुरळे केसावर नाणपकाचा हात

णफरला म्हिजे तुमचे डोळे थंड झाले . सवब अलं कार गेले. सुंदरपि गेले. सारांश, णतला सवब तऱ्हे ने उघडी

करून दे शोधडी केल्याप्रमािे नागवून सांदीचे खापर करावयाचे. णतला कोठे लग्नकायांत, समारंभांत, जेथे
काही सौभाग्यकारक असेल ते थे जाण्याची बंदी. ती बंदी का? तर णतचा नवरा मे ला. ती अभागी, करंट्या
कपाळाची. णतचे तोंड पाहू नये. अपशकुन होतो. मग ही णवशेषिे णतला! अरे पि णतचा पती मेला. नाही

कोि म्हितो? पि तो णतने का माणरला? दे वांजवळ, “या नवऱ्याला दे वा तुम्ही लवकर न्या हो.” असा

काही णतने अजब का केला होता? कदाणचत ‘या स्वारीला दे वा तू लवकर ने , मला याच्या काचांतून सोडीव’
असेही दे वाजवळ एक वेळ करुिा भाकील पि हे राजश्री यमनगरीत गेल्यावर यांचे पाठीमागे आपली कशी

दु दबशा होईल या धास्तीने तरी ती अशी प्राथबना करिार नाही... त्याची आयुष्यमयादा संपली, बाजार
झाला. तो आपले बरे -वाईटाचे घेिे दे िे करून चालता झाला. याचा दोष त्याचे बायकोकडे कशाकणरता?”

वरील िीघच उतारा मुद्दामच शिला आहे . कारि ताराबाईंचे म्हििे त्यांच्याच िबिात जास्त

पशरिामकारक वाटते . त्या भाषेची एक खास िैली आहे . जु न्या वळिाची वाक्यरचना. शयामच्या आईची
आठवि करून िे िारी िबिकळा आशि ताराबाईंचे अस्सल युत्क्तवाि त्यांच्यात िबिात आिखी चांगले

वाटतात. ताराबाईंचे गद्य वाचत असताना लीळाचशरत्राची आठवि आल्याशिवाय राहात नाही. तिीच
भाषािैली, स्वभावरे खन, भाषेतला शजवंतपिा. एकिा चक्रधरांकिं शवधवा असले ली एक ्ी आपल्या
शवधवा झाले ल्या िोन तुरुि मुलींना घेऊन आली आशि आयुष्ट्याची कथा सांगून रिू लागली. चक्रधरांनी
शतला धीर शिला आशि जगण्याचा आधार शिला. मूळातूनच पाहण्यासारखी ती लीळा अिी,

“सवबजे म्हिीतले , बाई कोिीकडोनी येत असीजे : जसमाईसे म्हिीतली, जी जी वसमती कडौनीः

मग अवघी गोष्टी गोसाणवयापुढा सांणगतली : ऐसी अनमोदो अनमोदो दु ःख करू लागली : सवब ज्ञे म्हिीतले ,
बाई दु ःख न णकजे : दु ःख म्हिीजे पाप : पापातव नरक होती : सोनेयाची फळी पोटे सी बांधौनी समुद्रातु
णरगाले या काई तरीजैल बाई : ते बुडणकलय की :”

चक्रधरांची ही लीळा आशि ताराबाईंच्या वरील उतारा यांची अवशय तुलना करून पाहावी. आिय

आशि अशभव्यक्ती या िोन्ही दृष्टीने तुलना करून पाहावी. ताराबाईंच्या उताऱ्यात ‘सांिीचे खापर’ असा एक
िबि आले ला आहे . तो फार गहन अथच व्यक्त करिारा आहे . श्यांच्या आयुष्ट्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या या

िोन प्रशतमाच आहे त. ्ींचे जगिे म्हिजे चुलीत जळिारी शधपली प्रकवा सांिीचे खापर. श्यांच्या

वाट्याला एक तर चुलीतल्या शधपलीसारखे जळत राहिे नाहीतर सांिीच्या खापरासारखे उपेशक्षत राहिे.

सांिीचे खापर म्हिजे फुटले ल्या गािग्याच्या बुिाचा मोठा तुकिा, ज्याचा उपयोग मुलांची प्रकवा म्हाताऱ्या
मािसांची शवष्ा घराबाहे र नेऊन टाकण्यासाठी केला जातो. जेव्हा घरात घाि होते ते व्हाच त्याची आठवि
होते आशि जेव्हा घाि नसते ते व्हा त्या खापराला पाहू न घािीची आठवि होऊ नये म्हिून ते

सांिीकोपऱ्यात अिा शठकािी ठे वले जाते की कुिाच्या सहसा नजरेला पिू नये. िु भप्रसंगी प्रकवा पाहु िे
आले असताना शविेष काळजी घेतली जाते .

शवधवांच्या वाट्याला येिारे आयुष्ट्य का यापेक्षा वेगळे असते? ‘सांिीचे खापर’ या एकाच िबिात

शवधवांच्या वेिना शकती नेमकेपिाने ताराबाईंनी व्यक्त केल्या आहे त ते आपल्या लक्षात येईल.

ताराबाईंच्या शनबंधामधला आिखी एक उतारा मी सशवस्तर िे िार आहे . यात आले ल्या

जरठकुमारी शववाहाच्या विचनाची तुलना नाट्याचायच गो. ब. िे वल यांच्या ‘िारिा’ नाटकातल्या
लाशलत्यािी आशि व्ही. िांताराम यांच्या ‘कुंकू’ या शचत्रपटातल्या प्रत्ययकाशरते िी अवशय करून पाहावी.
उताऱ्याच्या सुरुवातीला ताराबाईंनी िा्कारांनी श्यांिी केले ल्या िु जाभावाचा उल्लेख करून एक छान
टोमिा मारून म्हाताऱ्यांच्या तोंिाला लग्न म्हटले की सुटिाऱ्या पाण्याचे कसे बहारिार विचन केले आहे ते
मुळातूनच पाहण्यासारखे आहे .

“जसे नवऱ्यामागे अगदी सवब सृष्टी व्यापार सोडू न ‘हरी हरी, दे व दे व,’ करीत बसावे. तसे पुरुषाने

का बसू नये बरे? त्यानेच का दु सऱ्याने लग्न करून नांदावं? णस्त्रयांवर त्या शास्त्रकत्यांची करडी नजर का?
णस्त्रयांनी त्या शास्त्रकत्यांचे घरास कधीकाळी आग लाणवली होती वाटते . म्हिून त्याने एकदम एकीकणरता
साऱ्यांना एकच कायदा लागू केला. तसा पुरुषालाही असा एकच लागू केला असतां तर बरे होते . पि असे

कसे होईल? या कामात शास्त्रकत्यांनी तरी आपले अकले चा फांटा लांब झोकून बरीच खची घातली. ही

तरी त्यांची मोठी कुशलताच. बरोबरच आहे . आज जर शास्त्रकत्यांनी “कोित्याही पुरुषाने एक प्रथम
णववाणहत बायको मे ल्यावर पुनः लग्न करू नये; करील तो मातृगमनीः त्याला जाणतभ्रष्ट करावे.” असे केले

असते णन कदाणचत् उद्यां शास्त्रीबोवांच्या बायका एकदम जात्या तर त्यांनाही मग लोक असेच “करंट्या
कपाळाचे, याचे तोंड पाहू नका.” यांना लग्नकायात येऊ न दे तां गावाबाहे र मठात हु सकून लाणवते . म्हिून

उघडच णदसते की, त्यांनीही आपली पीडा टाळण्याकणरताच पुरुषजातीला एकपासून पाचशे बायका
करण्याची परवानगी णदली. ते व्हा यांचे दै व फळफळले . यांची एक बायको मेली अगर ती णबचारी दु खिाईत

आहे तोच दु सरीची तयारी. श्रीमंत असले तर मग काय ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास!’ एक तर
पैशाचे व दु सरे मािसांचे बळ अनु कूल. प्रणतकूल काहीच नाही. बुवा ऐंशी वषांचे केवळ पाप्याचे णपतर असले

तरी जवळ जे भोजनभाऊ, तोंडचोपडे असतील त्यांनी म्हिावे, “छे , महाराज, आपि का म्हातारे झालांत?

कोि म्हितो त्याचे दांत टाकीन पाडू न.” “अहो, पि केसांनी घात केला ना.” “अहो सरकार, उद्यां
जरासा कलप द्या की झाले . त्यात काय आहे ?” “बरे असो, केसांचे होईल हो, पि या दांताळवाडीचा
पत्तासुद्धा राणहला नाही. याला काही युक्ती काढा.” “बरे महाराज उद्या अशी नामी एक त्या

दं तवैद्याजवळू न बणत्तशीच णवकत आितो. आपि ते वढी आपल्या मुखांत णशल्लक राणहले ली दाढ आहे , ते वढी
मुखमाजबन करते वळ
े ी उपटू न टाका म्हिजे झाले , त्यांत काय आहे . अहो आतांचे पंचणवशीतले पोर का

आपली बरोबरी करील? छे हा महाराज हे जु ने हाड. नासके णमरे जोंधळ्याला हार जातील काय?” असे
म्हटले म्हिजे झाले . महाराज फुगले , लागले चाळे करायला. डोक्याचे टक्कलाभोवती णशल्लक राणहले ले

दहा-बारा केस, भोवया, णमशा अगदी भपजले ल्या कापसाणरख्या जरी पांढऱ्याशु भ्र झाल्या असतील तरी
त्याला तीन रुपयांची कल्पाची पेटी आिवून णदवसातून तीनदा कलप. ले पावर ले प चढवावयाचे. पट्टीदार

मोठे आखडू न धोतर नेसायचे. पागोटे लफ्फेदार, अंगात तटतटीत अंगरखा हाडकावर बळे च घालावयाचा.
खांद्यावर उपरिे, बोचऱ्या तोंडात उसिे दातांचे बखल बसवून खलबवयांत णवडा कुटू न ती हाडाची बणत्तशी

लालभडक करावयाची. पायात लाल जोडा, चालतांना कापरे येत असेल तर हातात णवलायती काठी
घ्यावयाची व णदवसांतून दहावेळ पौणष्टक बदामी वड्या, कोठे णजणलब्या, कोहाळे पाक हे खावून शंभरदा
आरशांत तो गालाचे खळगे पडू न णवद्रूप झाले ला मुखवटा न्याहाळू न इतका नखरा करून ज्याला त्याला

णवचारायचे. “काय रे , मी आता काही बरा णदसतो का?” मग ते थे एखादा थट्टे खोर मतलबी असावयाचाच.

त्याने म्हिावे, “छे महाराज आता तर बुवा तुम्ही की नाही, आपल्या गिपतरावच्या बरोबरीचे णदसतां, लग्न
करा. घरात कोठे आमचा जीव लागत नाही, मग तुमचा कसा लागेल? अहो म्हि आहे , हगविी बायको,
नागविी सोयरा.

“मग काय महाराजाचे नजरेत रात्रंणदवस बायकोच. दु सरे काही नाही. झाले , असे करून करून

एखाद्या कसाबाला गांठून त्याचे जवळू न जशी एखादी बकरी वाघापुढे टाकण्यास णवकत घ्यावी त्याप्रमािे
हजार दोन हजार दे ऊन सुरेख मृगनेत्रीचे लग्न या मढ्याबरोबर करून द्यावे. पुढे हे मढे घराचे बाहे र एके
णदवशी शेवटी गंगातीरी गेले म्हिजे झाले . सरला यांचा संसार पुनः हीच आपली अवदसा. का हे सवब खरे
ना?”

जिू काही एखाद्या कसले ल्या नाटककाराने संवािासह एखाद्या प्रसंगाचे शचत्र आपल्या

िोळ्यांसमोर उभे करावे तसे हे ले खन उतरले आहे . वरील उतारा वाचताना वऱ्हािी बोलीचा ठसकाही
जािवत राहतो. कारि संवािात ही गोष्ट जास्त जािवते .

एका बाजूला िा् शलहू न श्यांना रौरौनरकात लोटिाऱ्या िा्ीपंशितांची ताराबाई अिी चेष्टा

करतात तर िु सऱ्या बाजूला श्यांच्या सुखाचे कायिे करिाऱ्या इंग्रजांचे त्या कौतुक करतात. याचा अथच
असा होत नाही की ताराबाई िे िभक्त नव्हत्या. त्यांच्या िे िभक्तीची उिाहरिं त्यांच्या ले खनात जागोजागी

सापितात. एकूि जनते पैकी ऐंिी टक्के असले ल्या ्ी-िु द्रांना गुलामीत ठे वू पाहिाऱ्या स्वातंत्र्य कल्पनेवर
मात्र ताराबाईंचा शवश्वास नव्हता. म्हिून शवजयालक्ष्मी खटल्याच्या शनशमत्ताने सुरू झाले ल्या चचेत कुिीतरी

म्हिाले की, श्यांना पुनर्थववाहाची परवानगी शमळाली तर असे अनथच शनमाि होिार नाहीत. यावर शचिू न

परंपरावाद्यांनी इंग्रजांशवरूद्ध गहजब उठशवला. आमच्या धमचशवषयक धोरिात सरकारांनी तोंि खु पसू नये ,
असे म्हटले . त्यावर शचिू न ताराबाईंनी शलशहले ,

“अरे , तुम्ही असे अट्टल हु शार कोल्हे . तरी इंग्रज सरकारचे ईश्वर असे सदोणदत णचरकाल राज्य

कायम ठे वो. हा राजा (शककता) झाल्यापासून णस्त्रयांना णवद्यादान दे वन
ू त्यांची मने नेहमी सवब मानणसक व
व्यावहाणरक प्रसंगांत धैयानं राहण्यास पुष्कळ तऱ्हे ने बळकट झाली आहे त. त्यामुळे त्यांचे हृदयांत जे अज्ञान

वसत होते ते जाऊन त्यांना आता आपले बरे -वाईट, कोिाशी कसे वागावे; हा संसाराचा गाडा कसा
हांकावा, सत्यता, स्वधमब, पाणतव्रत्य या णवषयी त्यांना चागले समजूं लागले व यामुळे आपले या

भारतखंडाची काही णदवसांनी स्स्थती अगदी बदलू न जाईल. तरी जे कोिी पुिेवैभवासाणरखे णस्त्रयांचे
हाडवैरी आहे त त्यास हे अगदी आवडत नाही असे त्यांचे एक-दोन पत्रांतील मजकुरावरून वाटते .

“...वैभवराव म्हितात की, “आजपयंत सरकारने जे जे कायदे केले ते ते केवळ चंचूप्रवेशाप्रमािे

केले .” ते व्हा या त्यांच्या णलणहण्यावरून तुम्ही राजद्रोही कृतघ्न आहांत. “णवधवांचे केशवपन केले तर

बावनखिीसारख्या शेकडो गृहशाला व णवजयालक्ष्मीच्या थाटासाणरखे खटले तोडण्याकणरता सरकारला

अनेक नवी कोटे तयार करिे प्राप्त होईल.” तर बावनखिीसारख्या गृहशाला बांधण्याऐवजी, सरकारास
एक एकीकणरता एक एक लहानसे गोणजरवािे घरच बांधावे लागेल, व तुमच्याकणरता बणरक एक मोठे

टोले जंग कारागृह करिे भाग पडे ल. कसे म्हिाले तर णजचा णजचा सरकार पुनर्गववाह करून दे ईल ती ती
त्या लहानशा गृहराष्रांत आपल्या नूतन पतीबरोबर आनंदांत राहू न सरकारास आजन्मपयंत कल्याि
इच्छील व त्या णवशाळ णचरे बंदी कोटांत या व्याघ्ररूपी कामांध मद्य प्राशनाने धुंद व मांसाहाराने तुंद

झाले ल्या बोकडास ठे वन
ू सांठवील तर सरकारास थोड्या खचात लक्षावधी नरपशूपासून कामे घेता येवन
ू ,
गरीब णबचारे बैल, हे ले, घोडे व गाढव यांना आता सांप्रत जे कष्टामुळे हाल सोसावे लागतात ते न लागून
सरकारास पुण्यप्राप्तीची व आपला खणजना भरण्याची एक पवबिीच येईल.”

इंग्रजांच्या सवच प्रकारच्या सुधारिांचे ताराबाईंना कौतुकच होते . स्वतःच्या धमासंबध
ं ी कट्टर

असिाऱ्या प्रहिूंनी इंग्रजाचे सवच प्रकारचे अनु करि केले . कपिे , खािे, शपिे, िानषौक सवच स्वीकारले पि
त्यांच्या सुधारिा मात्र स्वीकारल्या नाहीत. या उलट इंग्रजांनी मात्र तुमचे काहीच स्वीकारले नाही, असे
ताराबाई म्हितात. या िे िाला अलीकिच्या काळात मनु ष्ट्यत्वाची कळाच शिल्लक राशहली नव्हती ती
इंग्रजांनीच प्राप्त करून शिली असाही ताराबाईंचा शवश्वास होता. मराठे िाहीनंतरच्या बेबंििाहीत मारिे

आशि मरिे हे िोनच राक्षिी गुि तुमच्यात शिल्लक राशहले होते . ती बेबंििाही मोिू न काढू न एक सुघशटत
राज्यव्यवस्था इंग्रजांनीच इथे सुरू केली.

“नानाप्रकारचे कलाकौशल्य, कायदे कानु, णठकणठकािी कचेऱ्या, दरबार करून सवब स्वस्थता

राणखली. डोंगर फोडू न आगगाडीसारखा महान णवशाल अस्ग्नरथ त्यांतून जाण्यासाणरखे मागब पाणडले .

कधीकाळी द्वापारयुगांत वेरूळ, अभजठा, कारले , नाणशकजवळ हे माझ्या माणहतीतले ; पि पृथ्वीतलावर
अशी लाखो ले िी आहे त. ती पांडवांनी अज्ञातवासांत णफरत असताना कोणरली असे हल्लींचे लोक म्हितात.

तरी ते पांडव ती द्रौपदी पाणहली कोिी. पि आता हे शककते बरीक खरे पांडव आहे त. पोथीत रामणवजयात
इंद्रणजताने हवन करून अस्ग्नतून रथ काढला होता असे श्रीधरस्वामीने णलणहले . पि तो रथ या सध्या चालू

अस्ग्नरथाप्रमािे अगणित ओझे णनयणमत वेळी णनयणमत णठकािी वाऱ्यासाणरखा नेऊन पोचवीत नसेल. असे
अनेक प्रकारचे अदभूत चमत्कार णजतके विावे णततके थोडे च. रात्रीस सोन्याचे गोळे पाठीशी बांधून चालले

जा. कशाची भीती नाही. असे जे हे सरकार त्याने तुमच्याकणरता तर सारे च सुखोपचार केले आणि त्यांनी

या धमांत हात घालू न, अबलास सबला करून त्यांना तुमच्या या पोकळ धमबरूप यातनेतून त्यांनी न
सोडवावे तर मग कोि सोडवील बरे !”

वरील ले खनावरून आपिाला ताराबाईंच्या ले खनाची िोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ट्ये लक्षात येतात. एक

तर ताराबाईंना वैज्ञाशनक प्रगतीशवषयी प्रेम व आपुलकी आहे . म्हिून तर त्यांनी पुरािातल्या वांग्यापेक्षा
प्रत्यक्ष समोर धाविाऱ्या रेल्वेचे कौतुक केले आहे . त्यामुळे सामान्यांना प्राप्त झाले ल्या सुशवधा शकती
प्रगतीकारक आहे त ते त्यांनी सांशगतले आहे .

आशि िु सरी महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे, ताराबाई इंग्रजांनी िोंगर फोिू न केले ल्या रे ल्वेमागाची तुलना

प्राचीन वैभविाली ले ण्यांिी करतात. आशि सांगतात की, प्राचीन काळातल्या वेरूळ-अप्रजठ्याच्या ले ण्या
कुिी खोिल्या आशि त्यांचा तसा जीवनोपयोग काय? पि या आधुशनक ले ण्यांनी मािसाला सुखसोई मात्र
प्राप्त झाल्या आशि मानवाने पाऊल प्रगतीच्या शििेने पिले . सतत पुढचा शवचार करिाऱ्या ताराबाईंना या
वैज्ञाशनक प्रगतीशवषयी आपुलकी व प्रेम वाटिे स्वाभाशवकच होते .

स्वभावाप्रमािे ताराबाई अत्यंत कोमल मनाच्या आहे त. लग्न होऊन एकिम परक्या मािसात जावं

लागिाऱ्या मुलीच्या भावना शकती वेिनािाई असतील याची कल्पना त्यांना सासरी न जाताही आले ली

आहे . आईवशिलांनी अत्यंत लािाकोिात वाढवले ली मुलगी पुढं कुिाच्या तरी राकट हाताखाली

नांिायला जाते . शजला फुलाप्रमािे वागवायला पाशहजे शतच्यािी हा राक्षसासारखा व्यवहार करतो. इकिं

जवळ घेिारे हात, तर शतकिं िू र सारिारी लाथ. इकिं खोबरे ल तेल िोक्यावर टाकून न्हावू घालिं तर
शतकिं िोक्यावर रॉकेल टाकून पेटवून िे िं तीच कुिाची तरी आई आशि तीच कुिाची तरी सासू. पि
भूशमका बिलली की जमीनअस्मानाचं अंतर.

माय म्हिता म्हिता

ओठ ओठालागी शभिे
सासू म्हिता म्हिता
शकती अंतर हे पिे

बशहिाबाई चौधरी यांच्यावरील ओळीत हे माय आशि सासू यांच्यातलं अंतर नेमकेपिानं नोंिवलं

गेलेलं आहे .

बाहे रून कमावून आिण्याचं काम पुरुष करत असला तरी त्याचा नीट शवशनयोग करण्याचं काम

श्याच करतात. घराचं व्यवस्थापन ही काही सोपी गोष्ट नाही, पि त्याचंही श्रेय त्यांना नीट शिलं जात
नाही. ताराबाई म्हितात, पुरुषानं त्यांच्या कामाचं थोिं जरी कौतुक केलं तरी श्या शकती सुखावून
जातील. त्यांना शकती आनंि होईल. पुरुष तसं करत नाहीत. कौतुकाच्या भुकेल्या असले ला श्यांची भूक
भागशवली जात नाही. त्यांना कायम िू षिं शिली जातात. त्यांचा कायम छळ करण्यात येतो.
वैतागली गोरी

गेली आरोन्या वनाला
काय करावं मनीती

याच्या शनकरटपिाला
वैतागली गोरी

गेली जीवद्याया शहरी
मनी शनकरट

शतथं वळीतय िोरी.
या श्यांच्या लोकगीतात म्हटल्याप्रमािे कायम वैतागले ली गोरी आशि मनीचा शनकरट पुरुष हे च

हजारो वषं इथल्या श्यांचं भागधेय होतं. त्याकिं कुिाची लक्षही गेलं नाही.

“णियांना पुष्कळ तऱ्हे चे दोष णदले ले वाचण्यांत व रोजच्या वणहवाटीत ऐकंू येतात. पि जे दोष

णस्त्रयांचे अंगी आहे त ते च पुरुषांत अणजबात नाहीत काय जशा बायका लबाडी कणरतात तसे पुरुष करीत

नाहीत काय? चोरी, भशदळकी, खून दरोडे , दं गाबाजी, सरकारी पैसा, लांच खािे, खऱ्याचे खोटे ,
खोट्याचे खरे करिे, यांतून एकही अवगुि पुरुषांत नाही काय?”

असा खिा सवाल ताराबाईंनी शवचारला आहे . भतृचहरीच्या शत्रितकातला एक श्लोक िे ऊन त्यात

श्यांना लावण्यात आले ल्या सवच िोषांचा प्रशतवाि आपल्या पुस्तकाच्या उत्तराधात ताराबाईंनी केले ला
आहे . त्या आधी श्रीधराच्या एका ओवीचा िाखला ताराबाई िे तात आशि त्याचा प्रशतवाि कसा करतात ते
आधी आपि पाहू आशि मग भतृचहरीच्या आक्षेपाशवषयी ताराबाई काय प्रशतसाि करतात ते पाहू .
स्त्री केवळ कुऱ्हाडी ॥
सबळ वृक्ष तोडी ॥

प्रािी नाणडले लक्षकोडी ॥

मूर्गतमंत भवव्याधी काणमनी जािवा ॥१॥
या ओळीचा प्रशतवाि करताना ताराबाईंनी शलहू न ठे वले ले आहे की,
‘स्त्री जर कुऱ्हाडीसारखे तुमचे पुण्यवृक्ष तोणडते तर अशा या प्रािघातक कुऱ्हाडीस प्रािापेक्षा चाहू न

णतचे पोषिाथब तुम्ही आपले जन्मचे जन्म का ताबेदारीत व हरएक प्रकारचे व्यावहाणरक कामांत बैलासाणरखे
राबून घालणवतां; तुमच्यापेक्षां बैल बरा. त्याला त्याची स्वतःचीच काळजी. मग णतकडे काही होवो.”

आता आपि भतृचहरीचा तो प्रशसद्ध संस्कृत श्लोक आशि त्यात श्यांना शिले ली िू षिे आशि त्याचा

ताराबाईंनी केले ला प्रशतवाि सशवस्तर पाहू या.

आवतबः संशयानामणवनयभुवनं पत्तनं साहसानां ॥

दोषािां सणन्नधानं कपटमयतरं क्षेत्रमप्रत्ययानां ॥

स्वगबद्वारस्यणवघ्नं नरकपुरमुखं सवबमाया करंडं ॥

स्त्रीयंत्रं केनसृष्टं णवषयममृतमयं प्राणिनां मोहपाश ॥
या संस्कृत श्लोकात श्यावर नऊ आरोप ठे वण्यात आले ले आहे त. ते पुढीलप्रमािे :
१.

्ीरूप यंत्रामध्ये जारिमारिापेक्षा बशलष्ता आहे .

२.

श्या अनेक संियाचा पशरभ्रम भोवरा आहे त.

३.

श्या उद्धततेचे केवळ गृहच आहे त.

४.

श्या अशवचारकमाचे आगर आहे त.

५.

श्या सकल िोषांचे शनधान आहे त.

६.

श्या ितिः कपटांनी व्यापले ल्या आहे त.

७.

श्या िु गुि
च ांचे उत्पशत्तस्थान आहे त.

८.

श्या म्हिजे स्वगचिाराचा नाि करिारे यमनगरीचे िारच आहे त.

९.

श्या म्हिजे सवच कपटलीलांनी युक्त असे पात्र आहे त.
्ीजातीवर घेण्यात आले ल्या वरील आरोपांचा ताराबाईंनी किक िबिांत प्रशतवाि केले ला आहे .

आशि हा प्रत्येक िोष श्यांपेक्षाही पुरुषातच कसा शिसतो ते शसद्ध करून िाखवले ले आहे .

्ीरूप यंत्रामध्ये जारिमारिापेक्षाही जास्त बशलष्ता आहे , हा त्यातला पशहला आक्षेप. जिू काही

्ी म्हिजे जािू ची पुिीच आहे . चेटकीि, हिळ या काही कल्पना त्यांपैकीच म्हिाव्या लागतील. ज्या

शनरागस शजवांना फसवून आपला स्वाथच साधून घेतात. आजही, अगिी ताराबाईंनी पुस्तक शलहू न सव्वािे
वषं झाली तरी, शवज्ञानाने इतकी प्रगती केली तरी, अजूनही अधूनमधून वृत्तपत्रात बातम्या प्रशसद्ध होतात
की हिळ समजून गावातल्या लोकांनी एका वांझेला िगिांनी ठे चन
ू मारले .

असे कृत्य करण्याच्या पाठीमागे श्यांशवषयीचा ताराबाईंनी सांशगतले ला वरील गैरसमजच

कारिीभूत आहे , हे आपल्या लक्षात येईल. या आक्षेपाचे खंिि करताना ताराबाई म्हितात की “्ीपेक्षा
बशलष्ते त पुरुषाचाच क्रमांक वरचा असताना श्यांवर असा अक्षेप घेिे म्हिजे शनव्वळ िे षबुद्धीचाच भाग
आहे ”.

श्यांवर घेण्यात आले ला िु सरा आक्षेप म्हिजे श्या अनेक संियाचा पशरभ्रम भोवरा आहे त. याचा

प्रशतसाि करताना ताराबाई म्हितात,

“णस्त्रया अनेक संशयाचा पणरभ्रम भोवरा हे खरे ! कारि त्या अणशणक्षत असल्यामुळे हर एक प्रकारचे

संशय त्यांचे मनात वास कणरतात. तरी त्यांच्या मनांतला संशय फक्त त्यांच्या संबध
ं ापुरताच असते . पि

तुमच्या मनांतले संशायाचे चक्र जर पाहू गे ले तर त्यावर नजरसुद्धा ठरिार नाही. तुमची मने नानाप्रकारची
दे शी व परदे शी मानणसक व व्यावहाणरक दगाबाजीने अगदी संभ्रणमत असतात.”

पुढे ताराबाईंनी पुरुषांच्या संियाचे काही नमुने सांशगतले ले आहे त. पुरुष पुरुषाला आशि ्ीला

आपला संियाच्या भोवऱ्यात कसा पकितो, ते ही सांशगतले आहे . सत्यििचन हा ताराबाईंच्या ले खनाचा मूळ
गाभा असल्यामुळे त्यांनी ्ीजात संियी आहे हे मान्य करून टाकले आहे . परंतु या संियी स्वभावाला

कारिही पुरुषच आहे हे ही आवजूचन नमूि केले आहे . “पुरुषांनी वषानु वषे ज्ञानाचे शकरि श्यांपयंत
पोहोचूच शिले नाहीत. त्यामुळे त्या अज्ञानाच्या अंधारात तिाच शखतपत पिल्या. बाहे र ज्ञानाच्या

प्रकािाच्या जगात काय चालले आहे त्याचा पत्ताच पुरुषांनी यांना लागू शिला नाही.” म्हिून त्यांच्या

स्वभाव संियी बनला, असे ताराबाईंना वाटते . यापुढेही जाऊन सत्याचे ििचन घिशवताना ताराबाई
शलशहतात,

“या जगांतील सवब णस्त्रया प्रखर सूयाच्या ते जाप्रमािे सतेज, अंतबाय गंगाजलाप्रमािे णनमबळ आहे त

असे मुळीच नाही. पि सवब पृथ्वीतील णस्त्रया गोळा केल्या तर संशयाचे भोवऱ्यात सापडले ल्या शेकडा दहा
सापडतील. पि तुमच्यांत एक दे खील या भोवऱ्यांने वेगळा सापडिार नाही.”

आज शवकशसत झाले ल्या मानसिा्ाचा आधार घेऊनही आपिाला हे च शसद्ध करता येईल की,

ताराबाई म्हितात त्याप्रमािे पुरुष संियावेगळा असत नाही. श्यांइतकाच तोही संियी असतो.

्ी-जातीवर घेण्यात आले ला शतसरा आक्षेप म्हिजे उद्धतते चे केवळ गृहच. याचा प्रशतवाि

करताना ताराबाई फार खोलात गेल्या नाहीत. ‘यात आपली जाशत काय कमी आहे , वजन करू गेले असता
िंभर िीििे तोळे पारिे खालीच जाईल.’ अिी िोनच वाक्य शलहू न ठे वली आहे त.

खरे तर श्यांना उद्धट म्हििे म्हिजे अतीच झाले . कारि श्या तर नम्रतचा आशि िालीनते चा

आििच असतात. असे असतानाही श्यांवर वरील आक्षेप घेतला जावा, यात भातृचहरीसारख्खया शवचारवंताचा
अशवचारीपिाच शसद्ध होतो.

्ी-जातीला लावण्यात आले ला चौथा िोष म्हिजे श्या अशवचार कमाचे नगरच आहे त. याचे

सशवस्तर खंिन-मंिन ताराबाईंनी केले आहे , ते मुळातूनच पाहण्यासारखे आहे . ताराबाईंनी शलहू न ठे वले
आहे ,

“णस्त्रयांचेच हातून अणवचार घडतात? आणि तुम्ही पाजी, बेइमान भरवसा दे ऊन केसांनी गळा

कापिारे जे तुम्ही त्या तुमच्या हातून कधीच अणवचार होत नाही? तुम्ही अगदी णवचारमंणदरे . अहा रे

शाब्बास! अरे, तुम्ही महापढीक शहािे व णवचारी असून तुमचे हातून न भूतो-न भणवष्यणत, असे अणवचार
घडू न व रोज घडत असतांही तुम्ही मोठे णवचारी म्हिणवतां याला काय म्हिावे?”

“णस्त्रया केवळ गोठिांतील म्हशीप्रमािे मूखब. त्यांना ना णलणहिे ना वाचिे म्हिून का ईश्वराने यांना

काहीच बुद्धी णदली नसेल काय? तरी त्या अणवचारी असूनही तुमच्यापेक्षा बऱ्या. तुम्ही शहािे आहात खरे .
पि इकडे कारागृहात जावून पाहावे तो पाय ठे वण्यासदे खील जागा णमळत नाही. इतकी ते थे आपल्या

दे शबांधवांची दाटी असते . ते थे काय सवब शहािे. कोिी खोट्या नोटा केल्या म्हिून , कोिी लांच खाल्ला

म्हिून, कोिी कोिाची बायको पळवून नेली, कोिी बंडांत सामील, कोिी कोिाला णवषप्रयोग केला, कोिी

राजद्रोह केला, कोिी खोटी साक्ष णदली, कोिी तोतया राजे बनून लोकांस बुडणवले , कोिी खून केले , ही
अशी णवचाराची मोठमोठी कामे केली म्हिून सरकारने तुम्हाला मोठ्या आदराने या सुद
ं र बंदीशाळे सारख्या
रंगमहालांत जागा णदली. पि असे अणवचार कोिते णस्त्रयांचे हातून घडतात बरे ?

“असे णकती कारागृह बायकांनी भरले त दाखवा? जेथे तुमची दोन-तीन हजार मंडळी, त्यात फार

झाले तर शंभरदे खील णस्त्रया णनघिार नाहीत. णस्त्रयांचे हातून मोठा अणवचार कोिता तर परद्वार हे च काय ते

मे रूचे णशखर. व याचेपायीच त्यांचे हातून अणवचार होतो. पि जी परद्वार करते णतच्या मनांत ही दु ष्ट वासना

उत्पन्न करण्यास आधी पुढे पाऊल कोि टाणकतो बरे ? ती भकवा तुम्ही? स्त्री णकतीही णनलब ज्ज असली तरी ती

होवून कधी परपुरुषांचे गळ्यात पडिार नाही. ही अगदी खात्री. णस्त्रयांना सवब जणगक सुख म्हिजे काय?
एक तर प्रथम मनासारखा नवरा अत्यंत प्रीती करिारा. त्याचे णतचे एक णचत्त असले तर ती दणरद्री असूं द्या,
झोपडीत अन्नवस्त्राचे हाल, जांच सवब प्रकारचे हालवनवास सोसून, फक्त त्या एका प्राण्यावर नजर दे वन
ू
दु ःखात सुख मानून या कृत्यास कधीच प्रवृत्त होिार नाही. बरे हे ही कृत्य म्हिजे मोठे अणवचाराचे मागे
कधीच घडले नाही. तुम्ही शास्त्रांचे बळाने उड्या मारता. पि शास्त्रात जो घोटाळा आहे तो आता नाही.

“णस्त्रयांची मने फार हलकी व अल्पसंतोषी असतात. तुमच्यासारख्या णनत्य आपल्यास मोठा हु द्दा व

पैसा कसा णमळे ल, लोक आम्हाला मानमान्यता दे वन
ू , “या गोमाजी कापसे” असे कधी म्हितील. नाना
प्रकारची अशा आपल्याच घमेंडीच्या अनेक णवचारांत बायका गुंतत नसतां आणि असाध्य कृत्ये साधण्यात

आपले आयुष्याचे आयुष्य त्या घालणवत नसतां तुम्ही नामाणनराळे होवून अणवचाराचे ओझे णस्त्रयांचेच माथी
मारता याला काय म्हिावे?”

श्यांवर लावण्यात आले ला पाचवा िोष म्हिजे, ्ी-जात ही सकल िोषांचे शनधान आहे .

ताराबाईंच्या मते “श्या ज्या िोषाने वागतात त्यांच्या िोषाला पुरुषच जबाबिार असतात.” कारि स्वतः
विीलच आपल्या मुलींना पैसा आशि संपत्ती पाहू न म्हाताऱ्यांच्या हवाली करतात. त्यांना वाटतं, नवरा मेला
तरी शनिान शतला खायला-प्यायला तर कमी पििार नाही ना? मग नवरा असला काय आशि नसला
काय? काय फरक पितो”, पि ताराबाई म्हितात त्यांना हे कळत नाही की पतीच्या िरीर सहवासाइतकी

शतला रोजी-रोटीची आशि संपत्तीची गरज नसते . स्वतः बापानेच चूक करून अिा पाप्याच्या शपतराच्या
पिरात आपली पोटची पोर बांधली आशि हे पाप्याचे शपतर शतच्या ऐन तारुण्यात नरकवासी झाले तर शतने

आपल्या तारुण्याचे काय करावे? अिा वेळी ती जर काही िोषपूिच वागली तर तो िोष पुरुष असले ल्या
शतच्या बापाचा नाही काय?”

सवतीवर मुलगी िे िाऱ्या बापालाही ताराबाई अिाच खिसावतात. त्यांचं म्हििं असं की, “्ी

काहीही सहन करू िकते पि आपल्या प्रेमात वाटे करू सहन करू िकत नाही. आशि पुरुष तरी िोघींना

सारखी वागिूक िे ऊ िकतो काय? अिा वेळी जर त्या बाईकिू न िोषपूिच वागिूक घिली तर त्याचा िोष
कुिाकिे ?”

राजघराण्यातल्या श्या हु जरे -शबजरे ठे वतात ह्या त्यांच्या िोषालाही पुरुषच कारिीभूत आहे त,

असे ताराबाईंना वाटते . राजघराण्यातले पुरुष िेकिो बायका करतात. एकीकिे पाहायला त्यांना वषच-सहा
मशहने वेळ शमळत नाही. राजघरािेच असल्यामुळे भौशतक स्वरूपाची कुठलीच कमतरता नसते . अिा वेळी

तर वासनेच्या ज्वाळा जास्तच भिकून उठतात. ते व्हा तो जाळ त्यांनी कसा शवझवायचा? त्या अिा वेळी
िोषपूिच वागल्या तर िोष कुिाचा?

असे अनेक सिे तोि प्रशन शवचारून आशि युत्क्तवाि उभे करून ताराबाई या िोषाचे शनराकरि

करतात. या मुद्दाच्या खंििातच पुण्याच्या सावचजशनक सभेच्या िोषपूिच वतचिुकीची शनभचत्सना केले ली आहे .
त्यांनी शलहू न ठे वलं य,

“मग पुण्यास सावबजणनक सभा आहे ना. त्यांनी णस्त्रयांवर मोठाच उपकार करून त्यांचे जे दर सहा

मणहन्यांनी का वषांनी पुस्तक णनघत असते त्यामध्ये मोठ्या डौलाने णलणहले होते की, “सरकार णस्त्रयांना
सती जाण्याची मोकळीक दे ईल तर बरे ?” पि णस्त्रया सती जाऊन तुम्ही त्यांच्या मागे गवऱ्या वळायला का

राहता? तुमच्या बायका मे ल्या म्हिजे तुम्ही त्यांच्याबरोबर का सती जाऊ नये बरे ? तुमच्यापेक्षा ती सती
गेल्याने फार नुकसान होईल; कसे म्हिाल तर ती मेली म्हिजे णतच्या मागे णतची लहान लहान मुले
असतात त्यांना कोिी सांभाळावे?

“अरे , म्हि आहे , “घोडे फेरता बाप मरावा, पि राहटाने सूत कांतिारी आई मरू नये.” बाप जर

मे ला तर ती आई पाणहजे तसे दु ःख सोसून मुलांना पोशील; पि तुम्ही आज ती मेली की उद्या दु सरी करून
त्या मुलास दे शोधडी करता. करता की नाही हे ? पाहा रोज बोंब ऐकंू येतेच. या कणरता बायकोच्या आधी
तुम्हालाच त्या कुंडांत टाकावे.

“...जशी एक घोडी मे ली तर तुम्हाला दु सरी घेण्यास वेळ लागत नाही. तशीच दु सरी बायको

करण्यास तुम्हाला आयास पडत नाही. एक मेली तर दु सरी तयार. गरीब असला तर णतला काही जपतो.
कारि त्याला ठाऊक असते की, ही मे ली तर दु सरी णमळिे कठीि. पि श्रीमंताजवळ ते देखील नाही.
श्रीमंत तर रोज नवरे व्हायला तयार असतात. पि त्यांच्या बायका नेण्याला यमराजाला रोज णरकामपिच
नसते . नाहीतर तुम्ही रोज णदवसांतून तीनदां नवरे व्हाल यात संशय नको.

“...असे बायका करतात काय? ती तर णवपत्तीत तशीच सुपत्तीत तुमचे आज्ञेत मजीप्रमािे वागतेच

की नाही. का हा णभकारी, कुरूप म्हिून दु सरा करून जाते ? आता इतके होवून कोि दोषी बरे, णस्त्रया का
पुरुष? ...तुम्हाला जशी वाईट, कुरूप, दु गुि
ब ी, घािरे डी, गावंढळ बायको आवडत नाही, तसा बायकोला
तरी या मासल्याचा नवरा आवडे ल का? जशी तुम्हाला बायको चांगली पाणहजे, तसा णतला चांगला नवरा
नको का?”

ताराबाईंचे हे इतके शनभीि व सिे तोि शवचार ते व्हाच्या सत्यिोधकांनाही पटले नाहीत. म्हिून

कृष्ट्िराव भाले कर यांच्यासारख्खयांनीही शवरोधी अशभप्राय व्यक्त केला होता. कारि स्वतः भाले कर
सत्यिोधक समाजाचे कट्टर पुरस्कते असूनही त्यांनी असा पुनर्थववाह केला होता. ताराबाईंनी हा मजकूर
आपला उपमिच करण्यासाठीच शलशहला असावा, असा समज होऊन त्यांनी या ले खनावर टीका केली.

ताराबाईंच्या ले खनात अशभशनवेि नाही, असं आपिाला म्हिता येिार नाही. नव्हे , तो आहे च, असे

आपिाला म्हिावे लागेल. परंतु ताराबाईंच्या युत्क्तवाि उभे करण्याला आशि सत्याची कास न सोिण्याला

िाि द्यावीच लागेल. म्हिून त्या श्यांचे काही िोष मोकळे पिाने मान्य करतात. काही िोषाला पुरुषांना
जबाबिार धरतात तर काही िोषांना पशरत्स्थती जबाबिार धरतात. पि प्रामुख्खयाने पुरुषही शनिोष नाहीत हे
िाखवतात. सिे तोिपिे िाखवतात, हे महत्त्वाचे.

श्यांना शचकटशवण्यात आले ला सहावा िु गुि
च म्हिजे, त्या ितिः कपट्यांनी व्यापले ल्या असतात.

यावर खुलासा करताना ताराबाईंनी म्हटले आहे :

“खरे तर शतशः कपट्टट्यांनी पुरुषच व्यापले ले आहे त. कारि कपट-कारस्थाने करण्यात नेहमी

पुरुषत पुढे असतात. गोसावी, फकीर, हरदास, ब्रह्मचारी, साधू, दु धाहारी, णगरीपुरी, भारती, नानक,
कानफाटे , जोगी, जटाधारी, नंगे इत्यादी सोंगे घेऊन जगाला फसवत णफरिाऱ्या काय णस्त्रया आहे त काय?
ही सवब सोंगे तर पुरुषच घेतात ना?”

“ब्रह्मचाऱ्याचे सोंग घेऊन अंतरी दशबनाला येिाऱ्या सुंदरीचे भचतन करिारा कोि बरे ? पालखी,

मे िा, हत्ती, घोडे इत्यादी श्रीमंत लवाजमा सोबत घेऊन णनःसंगपिाचे सोंग करिारे कोि बरे ? गळ्यात
तुळशीच्या माळा घालू न हरदास नावाचे प्रणतणष्ठत णभकारी कोि बरे ? संन्याशाचे सोंग घेऊन जोडव्यांच्या
आवाजाकडे कान टवकारिारे कोि बरे?”

असे अनेक प्रशन शवचारून पुरुषाचेच िात उपटू न त्याच्यात घिात घालण्याचे शनभीि काम

ताराबाई करतात.

“अरे , दे वदे खील णस्त्रयांचे मुळावर, मग तुम्ही असल्याचे काय नवल? कृष्िानी अजुबनाकडू न

महं ताचे वेषाने सुभद्रे चे हरि करणवले ते व्हा यादवांची मुले ‘गोसाव्यांनी आत्याबाई नेली’ असे म्हिू लागली.
पि आत्याबाईने गोसावी नेला असे तुम्ही कोठे ऐणकले त का?”

यानंतर राम आशि रावि िु ष्ट वागले पि त्याचा िोष मात्र ्ीजातीवर आला याची त्यांनी उिाहरिे

शिली आहे त. एकमे कांची प्रगती न पाहावण्याऱ्या व त्याच्या अधोगतीचे प्रचतन करिाऱ्या पुरुषांचेही

आपापसातले संवाि ताराबाई िे तात. याउप्परही ्ीच्या हातून काही कापट्य घिले तर ते ही पुरुषांनी
घिवून आिले ले असते, हे सांगताना ताराबाईंनी शलशहले आहे ,

“नवऱ्याची ममता आपले वरच असावी, त्याने णनरंतर आपले मजीप्रमािे राहावे, याकणरता णकत्येक

जोशी, कानफाटे , बैरागी, भोंदू लोक णस्त्रयांना नादी लावून फसणवतात. ‘ले कुरवाळे घर पाहू न शणनवारी

पौर्गिमा साधून आग लाव म्हिजे तुला मुलगा होईल’, ‘शनवारी काळोख्या रात्री न्हाऊन डोक्यावर भंदे
घेवन
ू वस्त्ररणहत अकरा मारुतीचे दशबन घे’, असे नाना प्रकारचे थोतांड ऐकून त्यावर त्यांचा त्वणरत भरवसा
बसून, त्या अशा प्रकारचे साहस फक्त मुलाचे आशेने आणि नवऱ्याची मजी आपिाकडे णनरंतर रहावी या
हे तूने करतात व त्यांची मने भोळी असल्यामुळे अशा कामांत सहजी गढू न ते काम णकतीही कष्टसाध्य असले

तरी ते करण्यास त्या मागेपढ
ु े पहात नाहीत. यावर त्या णकती मूखब, अणवचारी आहे त हे सहजी ध्यानांत येते.
या उलट त्या तुमच्यासारख्या अट्टल शहाण्या असून मनाप्रमािे सवब सुखांत असूनही जर असे कणरत्या तर
मग त्यांना दोष दे िे बरोबर होते .

“आता मोहनी, तर स्त्रीजाती हीच मूर्गतमंत मोहनी आहे . स्त्री ही नखणशखापयंत मोहनाने भरली

आहे . णतचे प्रत्येक अवयव, णतचा आवाज, चालिे, बोलिे, कामकाज यांत पावलोपावली ती दु सऱ्याचे मन

आकषून
ब घेिारा लोहचुंबक आहे . णतला पहाताच जशी मधमाशी मोहळाला लु ब्घ होते तसेच पुरुषमात्र णतला
लु ब्ध होऊन भुलून जातात, यात णस्त्रयांचा काय दोष बरे ?”

्ी जातीवर घेण्यात आले ला सातवा आक्षेप म्हिजे, ्ी हे िु गुि
च ांचे उत्पशत्तस्थान आहे . यावर

प्रशतवाि करताना ताराबाई म्हितात,

“दु गुि
ब ांची उत्पत्ती खरे तर आधी पुरुषापासूनच होते, “स्वधमब सोडू न मन मानेल तसे वतबन करिे,

जु वा खेळिे, गांजा वगैरे ओढिे, रांडा ठे विे इत्यादी वाईट व घािेरडी आचरिे तुम्ही करू लागला.’ असे

ताराबाई म्हितात. “णस्त्रया व्यणभचार करतात याला कारि तरी कोि आहे ? कारि णस्त्रयांना सुस्स्थर
घराच्या बाहे र पडिे कधीच शक्य नाही. त्यांना अस्स्थर करून फसवून, भुलवून तुम्हीच घराबाहे र काढता,
मग त्यांना रांड होण्याणशवाय दु सरा पयायच उरत नाही.” ताराबाई म्हितात,

“रांडांची काही खाि नाही. णस्त्रयांना तुम्ही प्रथम गोड गोड बोलू न, नादी लावून, एकदा घराबाहे र

घराचा उं बरा पारखा करून काढले , म्हिजे जोवर तारुण्याचा भर असतो तोवर कसे तरी ढकलू न नेता णन

मग णतचे नशीब णतचेबरोबर दे ऊन णतला सवबस्वी नागवून सोडीता; ते व्हा ती हा भनद्य व्यापार अगदी
उघडपिे हवा तसा करून आपल्यासारख्या दु सरीस करू पाहते .”

असे असतानाही पुरुष ्ी-जातीलाच का िोष लावतो त्याशवषयी ताराबाई युत्क्तवाि करतात की,
“जिी ज्याची नजर तसे त्याचे शनरीक्षि. जे स्वतःच पापी आहे त त्यांना सवच जग पापीच शिसते.

पुरुष स्वतःच पापी आहे त म्हिून त्यांना सवच ्ी-जातच पापी शिसते .”
त्या नंतरही ताराबाईंनी शलहू न ठे वले ले आहे ,

“णस्त्रया आधीच आगीचा लोळ. त्यावर तेल, मग उजेडाला काय कमी? एक मशाल तर दहा णदवटे

णतच्याभोवती जमावयाचेच. प्रथम त्यांना कसकसे भुलवून पुढची आशा दाखवून कशा कशा युक्तीने बाहे र

काढल्यात. हे खरे वतबमान एकीलाच पुसा, म्हिजे मग पहा कशी ती वाणघिीसारखी चौताळू न तुमच्या
नावाने कराकरा दांत खाईल. तर दु गुि
ब ापासून दु गुि
ब उत्पन्न होतो. याचे काही मोठे शेतमळे नाहीत. तुम्हीच
स्वतः अनेक दु गि
ुब ांनी कडू वृद
ं ावनाचे वेलासारखे लगटले ले असून णस्त्रयांवरच ढकलतां ही तुमची मोठी

कुशलता आहे . एकदा दु गि
ुब ाचा वारा लागला म्हिजे कोिते ही साहस पुरुष भकवा स्त्री करते च. एक चोरी
केली की ती छापणवण्याकरता लबाडी, लबाडीचे सवव राखण्याकणरता अनेक साहसकमे करिे भाग होतेच.
याकणरता तुम्हीच जर यांचेकडे वर डोळा करून न पाणहले तर सवबच णमटते की नाही. आता या तोडीचे

णस्त्रयांचे दु गुि
ब दाखवा. णस्त्रया कधी रस्त्यात तमाशे पहात, दारू णपऊन रस्त्याने लोळत, जु वब
े ाजात, पाचशे
लु टारू बायकांची टोळी जीत एक नाही तर दोन पुरुष अशी तरी पाणहल्यात का? मदतखान्यांत, अगर
भीतीणवरणहत एखाद्या पुरुषाचे घरी णवलासांत गकब होऊन राणहले ल्या त्या दृष्टीस पडतात काय?”

याच आक्षेपाचा प्रशतवाि करताना यानंतर सुरू होते ती ताराबाईंची, त्यांच्या समकालीन

वाङ्मयाची ्ीवािी समीक्षा. मराठीतली ही अिी प्रकारची शचशकत्सा पशहलीच आहे . शनबंधाच्या

सुरुवातीला ताराबाईंनी आपल्या पुरिाग्रंथांची अिा प्रकारे केले ली शचशकत्सा या आधीच पाशहली आहे .

आता आपिाला ताराबाईंनी त्यांच्या समकालीन एक कथासंग्रह, एक नाटक आशि िोन कािं बऱ्यांची
केले ली शचशकत्सा पाहावयाची आहे .
१.

्ी-चशरत्र : रामोजी गिोजी (श्यांशवषयीचे बीभत्स िृग
ं ाशरक ले खन)

२.

मंजुघोषा : नारो सिाशिव शरसबुि (मनोरंजक कत्ल्पत कांिबरी)

३.

मुक्तामाला : लक्ष्मि मोरे श्वरिा्ी हळबे (बोधपर व मनोरंजक कािं बरी)

४.

मनोरमा : महािे व बाळकृष्ट्ि शचतळे (अधःपशतत समाजाचे शचत्रि करिारे नाटक)
वरील चार पुस्तकांचा समाचार ताराबाईंनी फार परखिपिे घेतले ला आहे . सुरुवातीलाच

ताराबाईंनी टोमिा मारला आहे . तो असा :

“या राज्यांत णवद्येचे प्राबल्य व छापखाने झाल्यामुळे मंजुघोषा, मुक्तामाला, मनोरमा नाटक असे

बरे च लहान लहान ग्रंथ तयार झाले आहे त. प्रत्येक गोष्टीत पुस्तकांत शृग
ं ार, णवनोद, शोक, हे तीन गुि
असल्यावाचून रस भरत नाही. हे खरे , पि ग्रंथकत्यांनी आपि जे काही णलणहतो हे घडण्यासारखे भकवा
पूवी कधीकाळी असे घडू न आले होते भकवा नाही याचा आधी णवचार करून मग पुढे ग्रंथ रचावा.”

अिी आपल्या शवचाराची ताशत्त्वक बैठक सांगन
ू ताराबाईंनी एकेका पुस्तकाची शचशकत्सा केली

आहे . वरील ले खनाचे मूल्यमापन करताना शवद्येच्या आशि छापखान्यांच्या सुकाळामुळे हे घित आहे हे
सांगायला, आपले शनरीक्षि नोंिवायलाही त्या शवसरत नाहीत.

‘्ी-चशरत्र’ या रामोजी गिोजी कृत पुस्तकाची शचशकत्सा करताना ताराबाईंनी त्यावर बीभत्सते चा

आरोप केला आहे . यात ज्या श्या व्यशभचार करताना िाखवल्या आहे त त्या श्या तिा स्वरूपाचा

व्यशभचार करिे स्वप्नातही िक्य नाही, असे त्यांना वाटते . या पुरुषांनी स्वतःच्या रंजनासाठी रचले ल्या
केवळ कपोलकत्ल्पत कहाण्या आहे त, असे ताराबाई आपले मत नोंिवतात.

‘मंजुघोषा’ या नारो सिाशिव शरसबुि यांच्या कांिबरीची शचशकत्सा करताना यातील श्यांचे

अस्वाभाशवक ििचन आशि शवज्ञानाचा अतक्यच उपयोग यावर ताराबाईंनी सिकून टीका केली आहे . त्यात

बापाला फसशविारी मंजुघोषा ही नाशयका शकती खोटी आशि ्ी-स्वभावाच्या शवरोधी वाटते ते सांगन
ू

ताराबाई म्हितात की शवज्ञानात इतकी प्रगती करिाऱ्या इंग्रजांनाही असे शवमान तयार करता आले नाही,
असे एक तकाच्या पलीकिचे, शनव्वळ कल्पनेने उभे केले ले शवमान या कािं बरीतला नायक उपयोगात
आितो. बुद्धीला आशि तकालाही न पटिाऱ्या गोष्टींची शनर्थमती करून नारो सिाशिवांनी आपल्या
कथानकाचा वास्तवािी काहीच संबध
ं ठे वले ला नाही.

‘मुक्तामाला’ या लक्ष्मि मोरेश्वर हळबे यांच्या कािं बरीची शचशकत्सा करतानाही ताराबाई हाच मुद्दा

पुढे मांितात. श्यांचे अस्वाभाशवक शचत्रि आशि अतक्यच गोष्टींचा उपयोग हे ‘मंजुघोषा’चे िोष
मुक्तामाले तही शिसतात असे ताराबाई नोंिवतात.

‘मनोरमा’ या महािे व बाळकृष्ट्ि शचतळे यांच्या नाटकात िाखशवले ले प्रसंग व शवचार मनाला न

पटिारे आहे त, असे ताराबाईंना वाटते . तरण्या बायका म्हाताऱ्या नवऱ्याची हे ळसांि करतात, हीन वर
असिाऱ्यांच्या बायका पळू न जाऊन कसशबिी बनतात, कसशबिी पुरुषांना आिाभाका घालू न फसवतात,
ही या नाटकातली सवच शनरीक्षिे ताराबाईंना खोटी वाटतात. या सवचच ले खनाशवषयी िेवटी ताराबाई
सारांिाने शनरीक्षि नोंिशवतात,

“या सवब गोष्टी बुकांतच खऱ्या. पुराणिकबुवा पुराि सांगतेवळ
े ी पुराि सांगते वळ
े ी वांगी णनणषद्ध कधी

खाऊ नये म्हिून सवब श्रोते मंडळीला ओरडू न ओरडू न सांगतात. पि एकदा पुराणिकाची स्वारी

व्यासपीठावरून उठली म्हिजे मग पुरािांतली वांगी पुरािात ठे वन
ू घरी आली म्हिजे स्वतः पासरीभर

वांगी णमटक्या मारू मारू स्वाहा कणरते . तर हे ज्ञान सांगण्यालाच केले ? तसा आज चालतो कोि? णतच्या

वृत्ताकडे कोि पाहतो? एक तर ती ते वेळेस डोके आपटू न दु ष्टाच्या पायावर प्राि सोडील तरच सुटेल,
नाहीतर बोलायलाच नको. ते व्हा या अशा गोष्टी णलणहिे म्हिजे काय? की एखाद्या लहान मुलाला
समजाणविे आहे . णनत्य क्रमावरून हे णकती खोटे आहे हे सहज लक्षात येते.”

समकालीन वाङ्मयात शचशत्रत करण्यात आले ल्या श्यांच्या िु गुि
च ाचा असा प्रशतवाि करून प्रत्यक्ष

पुरुषच आपल्या िु गुि
च ाने श्यांचा कसा छळ करतात आशि ते व्हाचे सरकारी कायिे श्यांना न्याय शमळवून
द्यायला कसे अपुरे आहे त, ते ही ताराबाई सांगतात. जगातल्या इतर िे िात या संिभातले कायिे कसे

श्यांना न्याय िे िारे आहे त त्याची नोंि करून आपल्या िे िातही अिा प्रकारचे कायिे सरकारने करावेत ,
अिी सूचनाही ताराबाई करतात,

“असो, सवब दु गुि
ब ाचे पुतळे तुम्हीच आहांत. बाबा, णस्त्रयांना काय म्हिता? ...तुम्ही प्रथम णतचे मन

नानाप्रकाराने मोडू न एकदा मनमोहन बनलात, म्हिजे ती तर तुम्हावर अगदी भरवसा ठे वन
ू

अंतःकरिापासून प्रीती करून णतचे या जगांतले अमोल्य रत्न एक स्त्री-धमब सोडू न तुम्हीच होता व तुम्हाला

ती आपला जीव अपबि करते. णतला तुमची दगाबाजी ते व्हाच कशी समजेल? ते वेळेस तर तुम्ही णतचे पुढे

केवळ एखाद्या गुलामाप्रमािे वागून णतची मजी राणखता, जोडे तोंडात धरून पुढे पुढे करता, अतोनात प्रीती
दाखणवता. पि ही तुमची प्रीती कोठपयंत? तुमचे मनोरथ पुरे होईपयंतच. एकदा तुमची ही दु ष्ट वासना पुरी

होऊन ती गभबवती झाली म्हिजे मग त्या यातना, ती काळजी, णतचे कडे स सोपवून भवचवासारखे
ढे कळाआड तोंडे लपवीत णफरता. ते व्हा मग ती त्या ओझ्याखाली मिोन्मुख झाले ली दीनवदनी हरिी त्या

व्याघ्ररुपी मानवाधमास आता कसे करावे हो असे जर म्हिाली तर या दु ष्टाचे तोंडातून जसा काही सावच

बोलतो असे शब्द बाहे र पडावयाचे, “आता आम्ही का करावे, तू केले स ते भोग.” मग हा जबाब ज्या
मुखातून अणतकोमल प्रीतीचे शब्द णनघत होते , ज्या मुखाला ती चंद्राप्रमािे न्याहाळीत होती, आपला

दे हप्राि ज्यावरून ओवाळू न टाकीत होती, ज्यावर अगदी अंतःकरिापासून प्रीती करीत होती, त्याच
मुखांतून हे काळजास बाि बसिारे शब्द णतचे कानी पडत असतील ते व्हा णतची दशा कशी होत असेल?

णतला ते वेळेस कसे वाटत असेल? पि णबचारी करते काय? शेवटी नाइलाज होऊन आपली अब्रु
बचावण्यासाठी पोटच्या गोळ्याचासुद्धा त्याग करून केले ल्या कमाचे प्रायणश्चत भोणगते . येथे काय पडले

इंग्रज सरकारचे राज्य! साक्षीवाचून पान हालिे नाही पि अशा नाजूक कामांत साक्ष णमळिे नाहीच. यात

सरकारदे खील अन्यायाचे दोषाचे पात्र होते . कारि जशी लाच घेिारास एकपट व दे िारास दु प्पट णशक्षा
लागू केली आहे , त्याचप्रमािे या कामांतदे खील त्यांनी सक्त कायदा करावा की, णस्त्रयांना एकपट तर

पुरुषाला दु प्पट सक्तीची णशक्षा होत जाईल असे का असू नये ? पूवीचे रोमन ग्रीक लोकांत या कामास

फारच मोठी जबर णशक्षा दे त असत. तर इकडे सरकार लक्ष दे ऊन पुरुषांची तोंडे फारच लु बू लु बू कणरतात
तर त्या तोंडावर चांगले मोठाले डाग दे ण्याची णशक्षा ठरवील तर पुरुष जातीस ही जबर दहशत बसून पुढे

असे एकदे खील उदाहरि आढळू न येिार नाही. असो, पुढे ती णबचारी गाय होऊन हाय हाय करीत, धाय
धाय रडू न आपल्या नेत्रोदकाने तो कलं क धूत, कारागृहात अगर आिखी कोठे तरी लज्जेचे गाठोडे

डोक्यावर घेऊन जनापवाद सोशीत जन्म घालणवते !! णकत्येक प्राि दे तात? णकत्येक सवब आप्त धनदौलत
सोडू न दे शोधडीस जातात! तुमच्यापेक्षा सपब बरा, तो डसल्याबरोबर प्राि तरी जातो. पि तुमचेजवळ जे

णवष आहे णत णनत्य णनत्य शरीरास असय दु ःख दे ऊन प्राि घेते. असे तुम्ही सपापेक्षा घातकी आहात. तर
आता थोर मनाचे कोि? तुमचे पायी णस्त्रया दु ःख भोणगतात तसे तुम्ही त्यांचेकणरता भोगल का?”

वरील िीघच शनवेिन ताराबाईंच्या िबिात जािूनबुजूनच शिले ले आहे . इंग्रज सरकारचे कौतुक

करिाऱ्या ताराबाई जेव्हा केव्हा त्यांच्याही राज्यव्यवस्थेत उशिवा शिसतात ते व्हा त्यावरही टीका करायला

मागेपुढे पाहात नाहीत. आपल्या कायिे कानुनात सुधारिा करायला सांगतात. पुरुषांनी बेसावध ठे वन
ू
केले ल्या अन्याय-अत्याचारामुळे ्ीची किी िोकांशतका होते , याचे हृियद्रावक शचत्रिही करतात. इथे

एका शवलक्षि योगायोगाची आठवि होते . ताराबाईंनी पुरुषाला सापाची उपमा शिली आहे आशि साप बरा
असे म्हटले आहे . अिीच कल्पना बशहिाबाई चौधरी यांच्या कशवतेतही आपिाला पाहावयास शमळते .
अरे मािसा मािसा

कधी होिील मािूस

मािुसकीचा ना िािा
कानी पिलं कनूस
मन जह्यगी जह्यरी

त्याचं न्यारं रे तंतर
आरे इचूसाप बरा

त्याले उतारे मंतर
बशहिाबाई चौधरी आशि ताराबाई प्रििे यांच्या कल्पकते तलं हे शवलक्षि साम्य वाचून िोघींच्या

अनु भत
ू ीक्षेत्रातले साम्य आपल्या लक्षात येते. वरील उताऱ्यात िं ि करून ढे कळात तोंि लपविाऱ्या

प्रवचवाची उपमा पुरुषाला िे ताना ताराबाई शकती नेमकेपिाने बोलतात, ते ही आपल्या लक्षात आल्याशिवाय
राहिार नाही.

श्यांना लावण्यात आले ला आठवा िोष म्हिजे, ्ी जाती ही स्वगचमागाचा नाि करिारे

यमनगरीचे िारच आहे . यावर प्रशतवाि करताना ताराबाई म्हितात,

“तुम्ही णजच्यापोटी जन्म घेतला ती आई कोि? स्त्रीच आहे ना? णतने जर तुम्हाला जन्म णदला

नसता तर पुढचा प्रश्नच आला नसता. आईचं महवव साऱ्या जगानं आणि दे वानंही मान्य केले लं आहे .
सगळे च जि आईचं महन्मंगल स्त्रोत गातात. ती आई कोि असते ? स्त्रीच ना? का स्त्री-जात त्या आईपेक्षा
आिखी वेगळी आहे ? णजची सेवा केली तर स्वगबप्राप्ती होते असे तुमचे शास्त्र सांगते. ते च शास्त्र स्वगबप्राप्ती
होते असे तुमचे शास्त्र सांगते . ते च शास्त्र स्वगबद्वारातली धोंड असेही कसे काय सांगते ?”
ताराबाई आिखीही काही प्रशन शवचारतात,
“आता तुमच्या आईला कोिी, ती फलािे मामासाहे बाची आई की नाही, नकबदु गाची वेसच आहे , ते

अमके णतमाजी बोबडे याची बहीि, केवळ कपटाची खािच आहे ; ते गोमाजीपंत कापरे , त्याची बायको तर
केवळ पुण्यवृक्ष तोडण्याची कुऱ्हाडच आहे , असे जर म्हटले तर तुम्हाला बरे वाटे ल काय? तुम्ही त्याचे हे
असे अपशब्द सोसून उगीच बसाल?”

्ी-जातीवर लावण्यात आले ला नववा व िेवटच्या आरोप म्हिजे, श्या सवच कपट-लीलायुक्त

पात्र आहे त. याचा प्रशतवाि करताना ताराबाई म्हितात,

“अरे , जो णमत्र तुम्हांशी उघडपिे णनष्कपटाने वागतो, त्याच्या तोंडावर गोड गोड बोलू न, त्याच्या

काळजाचा तर केवळ घडच, त्याच्या घरची प्रत्यक्ष लक्ष्मीच, त्याच्या अब्रुची रक्षि करिारी केवळ तरवारच,
त्याच्या सवब सुखादु ःखाची वाटे करीिच, त्याच्या सवब ऐश्वयाची स्वामीिीच, त्याच्या हृदयपुष्पवाणटकेतील

मधुर केतकीच, त्याची ईश्वरी फलप्रसादाने लावले ली कोवळी डाभळबीच, अशी त्याची प्राि सांगातीि
मनोरमा, ती हरप्रकाराने” णहसकून घेऊन त्याला सदै व तुम्ही उघडे करण्यास पाहता. कोिाला
जहाणगरीवरून, राज्यपदावरूनदे खील खाली ओढावयास मागेपुढे पाहत नसताही णस्त्रयांनाच कपटयुक्त
लीलापात्रे म्हिता? शाबास रे ठकांनो.”

अिा प्रकारे ्ी-जातीवर लावण्यात आले ल्या नऊही आरोपांचे ताराबाईंनी समथचपिे खंिन केले ले

आहे . आशि हे सवच िोष पुरुषांतच अशधक प्रमािात कसे शिसतात, ते ही समप्रमाि शसद्ध केले आहे .

जगात जेव्हा कुठे च इतक्या सिक्तपिे ्ीवािाचा उिय झाला नव्हता ते व्हा ताराबाईंनी हे ले खन

केले ले आहे , याला फार महत्त्व आहे . ताराबाईंचे हे शवचार गािण्याचा प्रयत्न केला पि ितकानंतर का
होईना ्ीवािाची पहाट ताराबाई यांच्याच ले खनाने झाली, हे आपिाला मान्य करावे लागते .

ताराबाईंच्या पुस्तकाची ते व्हाच नीट चचा होऊन ते श्यांपयंत पोचलं असतं आशि त्याची एक

चळवळ शनमाि झाली असती तर आज महाराष्ट्राचं शचत्र वेगळं शिसलं असतं. पि तसे होिे नव्हते.
ताराबाईंच्या ले खनात खरोखरीच ताकि नसती तर आपिाला त्याचा इतका शवचार करण्याची गरजच

नव्हती. पि ताराबाईंच्या ले खनात इतकी ताकि आहे की ितकानंतरही हा मजकूर आजच्या जागशतक

संिभच प्राप्त झाले ल्या ्ीने मांिले ला असावा इतका वतचमान वाटतो. म्हिूनच त्याच्या इंग्रजी अनु वािाचेही
जागशतक पातळीवर स्वागत आशि कौतुक होताना शिसते . आपि महाराष्ट्रीयनांनी तर आपल्या मराठी
भाषेत इतका उत्तम ्ीवािी ग्रंथ आहे याचा अशभमानच बाळगावा आशि ताराबाईंचे शवचार आचरिात
आिून समते चा ध्वज आपल्या घराघरांतून फिकवावा.

माझ्या या ले खनाचा िेवटही मी ताराबाईंनी त्यांच्या ले खनाच्या िेवटी शिले ल्या पशरच्छे िानेच

करिार आहे . त्यात त्यांनी श्यांनाही काही उपिे ि केले ला आहे .

“अणशणक्षत, अज्ञानी, णनबबळ अशा जरी त्या आहे त तरी त्यांनी आपल्या दृढ णनश्चयाने बळाने सदा

सदाचरिी अग्नीसारखे शु णचभूत
ब अंतरबाय णनमबळ राहू न पुरुष-जातीस लाजवून खाली पहाण्यास लावावे,
या वेगळे त्यांच्या लक्ष्मी या नावास साजण्याजोगे दु सरे भूषिच नाही. तर या सदा पणतव्रता सदाचरिी

बाण्याने दोन्ही कुलांत णबजलीप्रमािे चमकत राहण्याकणरता व त्यांचे सुकीतीचे ध्वज दोन्ही कुलमंणदरावर

उं च उडणवण्याकणरता सवब मुलाबाळासुद्धा लक्ष्मीच्या पूिब वैभवांत त्यांना नांदवून सवांस णप्रय होवून
सौभाग्याचा मळवट कपाळी भरून त्यांचा संसार शेवट गोड होवून इहलोकी व परलोकी त्यांना सुस्थळ

णमळण्याकणरता अनाणद णसद्धपरम कृपाळू दयाणनधी करुिावर कृपासागर णदनबंधू जगणनयंत्या परमे श्वराची
प्राथबना त्यांचे कल्याि होण्याकणरता मनापासून करून हा णनबंध संपणवतो.”
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२८)

िंकरराव चव्हाि

िॉ. सुरेि सावंत

रु. ४५/-

२९)

पंशिता रमाबाई

िॉ. शसशसशलया काव्हालो

रु. ४५/-

३०)

बॅ. नाथ पै

श्री. जयानंि मठकर

रु. ४०/-

मंडळाची प्रकाििे शमळण्याची शिकािे

अशिक माशहती/चौकिीसािी

सवच िासकीय ग्रंथ भांिार

सशचव,

मुंबई/पुिे/नागपूर/औरंगाबाि व

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंिळ,

महाराष्ट्रातील प्रमुख ग्रंथशवक्रेते

पु. ल. िे िपांिे कला अकािमी,
िु सरा मजला, रवींद्र नाट्य मंशिर इमारत,
सयानी मागच, प्रभािे वी, मुंबई-४०० ०१४
िू रध्वनी - २४२२६१५६/२४३२५९२९

प्रहगोली शजल्ह्यातील वसमत तालु क्यातल्या शरधोरा या गावी १९६२ साली जन्मले ल्या इंद्रशजत

भाले राव यांचे िाले य शिक्षि शरधोरा, आहे रवािी, हयातनगरसारख्खया खेड्यातून शचखल-काट्याचा रस्ता

तुिवत झाले ले आहे . महाशवद्यालयीन शिक्षि वसमतच्या बशहजी स्मारकमधून तर शवद्यापीठीय शिक्षि
औरंगाबािमधून झाले ले आहे . एम. ए. च्या परीक्षेत त्यांनी शवद्यापीठाचे सुविचपिक शमळवले आहे .

इंद्रशजत भाले राव हे सध्या परभिीचे रशहवािी असून वशरष् महाशवद्यालयात मराठीचे अध्यापन

करतात. ‘पीकपािी’ या १९८९ साली प्रकाशित झाले ल्या पशहल्याच कशवतासंग्रहाने त्यांना मोठी मान्यता

शमळवून शिली. ‘िू र राशहला गाव’, ‘आम्ही काबािाचे धनी’, ‘कुळं बीिीची कहािी’, ‘पेरा’ या नंतरच्या
कशवतासंग्रहांनाही राजमान्यता, रशसकमान्यता आशि समीक्षकांचीही मान्यता शमळत गेली. िाले य

अभ्यासक्रमापासून शवद्यापीठापयंत त्यांच्या कशवता आशि संग्रह अभ्यासासाठी नेमण्यात आले ले आहे त.
राज्य पुस्कारापासून िेतकरी पुस्कारापयंत अनेक पुरस्कार त्यांच्या ले खनाने पटकाशवले आहे त.

कशवतावाचनाच्या आपल्या आगळ्यावेगळ्या िैलीमुळे त्यांनी प्रचंि लोकशप्रयता शमळशवली आहे .

महाराष्ट्राबाहे रही त्यांचे काव्यवाचनाचे कायचक्रम लोकशप्रय ठरले आहे त.

‘गाई घरा आल्या’, ‘लळा’, ‘प्रभगुरवािा’ ही लशलत गद्याची पुस्तके प्रशसद्ध असून संत जनाबाई व

बशहिाबाई चौधरी यांच्यावरचे आस्वािपर ले खन आशि आता ताराबाई प्रििे यांच्यावरचे ले खन प्रशसद्ध होत

आहे . बी. रघुनाथ यांच्या समग्र वाङ्मयाचे संपािन त्यांनी केले असून संपािन आशि लशलत
गद्यले खनाचेही राज्य पुरस्कार त्यांना शमळाले आहे त.

