सीमोल्लंघन- आता सर्वजातीय र्धू-र्रांसाठी अनुरूप
माससक.
गेल्या साठ सत्तर र्र्ावत आसि सर्शेर्तः गेल्या पचं र्ीस र्र्ाांत रोजच्या व्यर्हारातील जातीय बेड्या
खपू मोठ्या प्रमािार्र तटु ल्या. बस सकंर्ा लोकल मध्ये शेजारी बसलेला मनष्ु य कोित्या जातीधमावचा आहे
याचा फारसा फरक पडेनासा झाला. शाळा-कॉलेजात सर्सर्ध जातीधमावची मल
ु ं-मल
ु ी एकत्र असिारे गट बनिे
आश्चयावचे उरले नाही. हळूहळू तर ते अंगर्ळिी देखील पडले. जातीच्या स ंती काही बाबतीत परु त्या
ढासळल्या तर काही बाबतीत त्याच
ू ा
ं ी जाडी कमी झाली. रोटीचे व्यर्हार करताना जात हा मद्दु ा आपि बाजल
ठे र्ू लागलो. पि बेटीच्या व्यर्हारात आपि अजनू ही बरे च मागे आहोत हे खरंय. पि सतथेही लर्सचकता येऊ
लागलीए.
“आपल्याच जातीतील जार्ई समळाला तर बरं... माझ्या मल
ु ीला घरातल्या रीती ाती नव्याने
सशकाव्या लागिार नाहीत.”, सर्द्याताई मला मल
ु ीच्या लग्नाचा सर्र्य चालू असताना सांगत होत्या.
“आपल्याच जातीतील मल
ु गी समळाली सनू म्हिनू तर जेर्िाखािाच्या पद्धती आधीपासनू च मासहती
असतील. सोपं जाईल सगळयांना”, एका पालकांच्या गटचचेत श्यामरार् म्हिाले होते. अशा असख्ं य पालकमल
ु ाश
ं ी मी सर्ं ाद साधत असते. ‘आपल्याच’ जातीतील जोडीदार का हर्ा या माझ्या प्रश्नार्र ‘घरातल्या
रीती ाती-सर्यी’ यापलीकडे सर्शेर् कोिी कारि देऊ शकत नाही असा माझा अनु र् आहे. ज्या घरांत
“सगळं घरकाम मल
ु ींनीच करार्ं. आसि दसु रं म्हिजे ते आमच्या घरातील रीतीनसु ार करार्ं.” अशी
मानससकता आहे ती घरं मनाने अजनू सकमान तीस र्र्व काळाच्या मागे आहेत असं मानार्ं लागेल. तीसएक
र्र्ाांपर्ू ी बहुसख्ं य समाज हा याच मानससकतेचा होता. मल
ु ींचीही घरात आईच्या तालमीत ससं ारासाठी तयारी
करून घेतली जाई. पि आज २०१७ मध्येही ही पररसथथती आहे काय? नसेल तर अजनू आपि जन्ु याच
मानससकतेमध्ये का बरं राहतो आहोत?
गेल्या पचं र्ीस-तीस र्र्ाांत, आपल्या समाजात त्या आधीच्या पन्नास र्र्ावत झाले नव्हते एर्ढे बदल
झाले आहेत. आसि त्यामळ
ु ेच १९९० च्या म्हिजे आसथवक उदारीकरिाच्या आधीच्या मानससकतेने
कोित्याही गोष्टीकडे आसि सर्शेर्तः सर्र्ाहासारख्या गं ीर गोष्टीकडे बघिं, हे म्हिजे ससं ारात र्ेगर्ेगळया
समथयानं ा आमत्रं ि देण्यासारखच
ु ं-मल
ु ी लग्नाला उ ी आहेत ती मोठी झाली आहेत तीच
ं आहे. आत्ता जी मल
मळ
ु ी या गेल्या पचं र्ीस र्र्ाांच्या बदलाच्या कालखंडात. आसि याच काळात आपल्या सर्ाांची जीर्नशैली
अमल
ु ाग्र बदलली आहे. ही बदललेली जीर्नशैली जातीशी नव्हे तर आसथवक उत्पन्नाशी सनगडीत आहे. शहरी

मध्यमर्गव-उच्च मध्यमर्गव हा कोित्याही जातीचा असला तरी त्यांच्यात रोजच्या सर्यींमध्ये फारसा फरक
उरलेला नाही. मॅकडोनाल्ड मध्ये मराठ्यानं ा समळिारा बगवर आसि ब्राह्मिानं ा समळिारा बगवर र्ेगळा असत
नाही! आर्डीसनर्डी, सर्यी या जातीसनहाय न उरता शद्ध
ु सोय आसि रुची या आधारार्र ठरत आहेत. अशा
पररसथथतीत सर्र्ाहाच्या बाबतीत कोिताही मजबतू आधार नसताना आपि जातीच्या पडलेल्या स ंती पन्ु हा
उ ारण्यासाठी का सरसार्तो हे कळत नाही. मध्यंतरी एका मल
ु ाच्या पालकांशी बोलत होते. मल
ु ाने आयष्ु य र
अमेररके त राहण्याचं ठरर्लं होतं. तरीही त्याच्या पालकानं ा त्यांच्याच जातीची मल
ु गी सनू म्हिनू हर्ी आहे.
र्ाथतसर्क अमेररके त राहिाऱ्या सर्वच मल
ु ा-मल
ु ींचं आयष्ु य सकती एकसारखं आहे हे मला मासहत आहे.
जातीचाच काय पि धमावचाही फारसा फरक सतकडे दैनसं दन आयष्ु यात पडत नाही अशी पररसथथती आहे. मग
हा ‘थर्जातीय’ चा हट्ट आपि का बाळगनू आहोत? आसि के र्ळ तथाकसथत उच्च जातीचेच नव्हे तर इतरही
जातीतील मडं ळी हा हट्ट सोडायला तयार नसल्याचं सचत्र आहे.
स्त्री-परुु र् समानता आसि एका आसथवक र्गावतील सर्व लोकाच्ं या जीर्नशैली र् रीतींमध्ये आलेले
साम्य यामळ
ु े, ‘घर सां ाळण्याच्या पद्धती आसि रीती ाती’ हा सर्र्य खरंतर के व्हाच मागे पडायला हर्ा होता.
नव्हे नव्हे, तो पडलाही आहे. म्हिनू च मला र्ाटतं, लग्नाच्या बाबतीत आपले जात सर्र्यक दरु ाग्रह तपासनू
घेण्याची र्ेळ आता आली आहे. असे काही चमत्काररक दरु ाग्रह आपि बाळगनू असतो की तटथथपिे
बघिाऱ्याला हसचू यार्ं. “मला कोकिथथ मल
ु गी सबलकुल नको. फार सचकट लोक असतात. गिपती सद्ध
ु ा
दीड सदर्सात आटोपतात”, सश्रु तु एकदा माझ्याशी बोलताना म्हिाला. “ब्राह्मि मळ
ु ीच नको. आमच्या घर
म्हिजे सतत सचकन मटि खािारं घर. मी सनू म्हिनू सतकडे गेली तर पार र्ाळून जाईन.”, ससर्ता मला
म्हिाली होती. काय गंमत आहे बघा. माझ्या ओळखीत सकत्येक कोकिथथांची घरं आहेत सजथे गिपती पाच
काय दहा सदर्स असतात. सकत्येक देशथथांची घरं मासहत्येत सजथे दीड सदर्साचा गिपती असतो. अनेक मराठा
मडं ळी मासहत्येत जे पिू व शाकाहारी आहेत. इतकंच काय तर ब्राह्मि घरं मासहत्येत सजथे अगदी सतखट जेर्ि
आर्डीने खाल्लं जातं. जातीनसु ार उगीच सरसकट सगळयांना एकाच तराजतू तोलण्याची पद्धत आपि बंद
के ली पासहजे. आजकालच्या सरसमसळ झालेल्या जमान्यात प्रत्येक व्यक्ती र्ेगळी, प्रत्येक घर र्ेगळं.
सरसकटपिे जात सकंर्ा अन्य कोितंही लेबल सचकटर्नू आपि लोकांना योग्य प्रकारे ओळखू शकू असं मला
र्ाटत नाही.
आपल्या व्यसक्तगत आयष्ु यात जातीच्या पद्धती आसि रीतींच्या पलीकडे आपि के व्हाच गेलो
आहोत. पि तरीही सामासजक आयष्ु यात दसु ऱ्याला त्याच्या जातीच्या ऐकीर् गोष्टींर्र आधाररत जोखण्याची
आपली सर्य गेलेली नाही. या सर्रोधा ासाला आपि छे द सदला पासहजे. समाजाकडे आसि व्यक्तींकडे

थर्तंत्रपिे आसि सर्शाल दृष्टीकोन ठे र्नू बसघतलं पासहजे. तसं झालं तर लग्नाच्या बाबतीत आपि असधक
मोकळे, असधक प्रगल् आसि असधक चागं ला सर्चार करू शकू. बाकी सगळं आधसु नक, पि लग्नाच्या र्ा
ससं ाराच्या बाबतीत मात्र पारंपाररक असा दटु प्पीपिा यापढु े पेलर्िारा नाही. कोिी आव्हान म्हिनू तसा प्रयत्न
के लाच तरी त्यातनू घरात कारि नसताना सघं र्व सनमावि होईल. कधी थर्तःशीच झगडा सरुु होईल. आपल्या
आयष्ु याची रि मू ी करायची की नदं नर्न करायचं हा शेर्टी ज्याच्या त्याच्या इछे चा प्रश्न. पि मला सर्चाराल
तर, लग्न ठरर्ण्याच्या प्रसियेत सर्नाकारि जातीच्या सीमांचा अडसर सनमावि करून आपलेच जग सक
ं ु सचत
करण्यापेक्षा, सीमोल्लघं न करून; नीट समजनू उमजनू , नेमक्या आसि र्ाथतर् डोळयासमोर ठे र्नू के लेल्या
कारिसममांसर्े र आधाररत असा सनिवय आपि घ्यायला हर्ा. त्या सदशेने आपि सजतकं लर्कर जाऊ सततकं
लग्नव्यर्थथा आसि एकूिच समाजव्यर्थथेला सहतकारक.
हळूहळू का होईना, पि याबाबतीत गेल्या काही र्र्ावत सकारात्मक बदल घडू लागलेले आम्हाला
सदसतायत. जातीबाबतचे मल
ु ा-मल
ु ींचे आग्रह कमी होत आहेत आसि त्याच्ं यामळ
ु े त्याचं े पालकही सततके से
कट्टर रासहलेले नाहीत. आतं रजातीय सर्र्ाह ही अगदी नासर्न्याची गोष्ट रासहलेली नाही. आसि लग्न ठरर्ताना
सशक्षि, सर्यी, व्यसक्तगत मल्ू यव्यर्थथा, व्यक्तींचे थर् ार् या गोष्टींकडे जातीपेक्षाही बारकाईने बसघतलं जातयं .
या सामासजक बदलानं ाच अनरू
ु पने प्रसतसाद द्यायचं ठरर्लयं . ऑगथटच्या मसहन्यापासनू अनरू
ु पच्या माससकात
सर्वजातीय र्ध-ू र्राचं ी मासहती असिार आहे. सर्वजातीय मल
ु ंमल
ु ी आसि पालक याच्ं यासाठी अनरू
ु प
माससकाची सेर्ा सरुु के ली जार्ी ही मागिी गेली अनेक र्र्व आपल्याकडे सातत्याने के ली जात होती. ती
मागिी पिू व करण्याच्या सदशेने आम्ही पाउल उचलतोय याचा अनरू
ु पला आनदं आहे.

- गौरी कानिटकर

