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शब्दांचीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द
डॉ. मग्ु धद कर्णाक

र्द पस्ु तकदतील लेखनदचे सवा हक्क लेर्खके कडे सरु र्ित असनू पस्ु तकदचे र्कांवद त्र्दतील
अश
ां दचे पनु मद्राु ण वद नदट्र्, र्चत्रपट र्कांवद इतर रुपदतां र करण्र्दसदठी लेर्खके ची परवदनगी
घेणे आवश्र्क आहे. तसे न के ल्र्दस कदर््ेशीर कदरवदई (्डां व तरुु ां गवदस) होऊ शकते.

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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Whatsapp: 9987737237
प्रकदशन: ८ मदचा २०२२ (आांतररदष्ट्रीर् मर्हलद र््वस)
©esahity Pratishthan® 2022
• हवनदमूल्र् हविरणदसदठी उपलबध.
• आपले वदचून झदल्र्दवर आपण िे फ़ॉरवर्ा करू शकिद.
• िे ई पुस्िक वेबसदईटवर ठे वण्र्दपुवी ककां वद वदचनदव्यहिररक्त कोणिदिी
वदपर करण्र्दपुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

छदपील आवृत्ती प्रकदशक- लेहिकद र्ॉ. मुग्धद कर्णाक
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लेर्खके चद पररचर्
डॉ. मग्ु धद कर्णाक
जन्म १९६०
र्शिण एम् ए समदजशदस्त्र
अनवु द्शदस्त्रदत डॉक्टरे ट
डॉ. मग्ु धद कर्णाक र्द १९९१ पदसनू
२०१८पर्ंत- सांचदलक- बर्हिःशदल र्शिण र्वभदग, मांबु ई र्वद्यदपीठ होत्र्द.
सदमदर्जक शैिर्णक िेत्रदत मांबु ई र्वद्यदपीठदच्र्द बर्हिःशदल र्शिण र्वभदगदच्र्द
सांचदलक म्हणनू २७ वर्षे कदर्ारत होते. २०१८ सदली र्नवृत्त झदल्र्द.
र्द कदळदत त्र्दनां ी कोकणच्र्द ग्रदमीण र्जल््दतां २००२ पर्ंत र्वर्वध
शैिर्णक उपक्रमदांचे आर्ोजन के ले
त्र्दांच्र्द रदजकीर् र्लखदणदमळ
ु े त्र्द मरदठी पररघदत समदज मदध्र्मदांतनू
प्रर्सद्ध आहेत. गेली अनेक वर्षे वृत्तपत्रदांतनू ही सदमदर्जक-रदजकीर् लेखन के ले आहे.
अनेक अनवु द् के ले आहेत.् कुर्कांग र्वच र्द नदवदने त्र्दांनी के लेले खदद्यप्दर्दंच्र्द
कृ तीचे लेखनही लोकर्प्रर् आहे. शैिर्णक र्शर्बरदांचे र्डझदइर्नांग आर्ण अांमल. र्दत
गर्णत, खगोलशदस्त्र, वैद्यकशदस्त्र, पोर्षणशदस्त्र, जीवशदस्त्रदतील वनस्पती आर्ण
प्रदणीशदस्त्रर्वर्षर्, पर्दावरणशदस्त्र, अधां श्रध््द र्नमाल
ू न, नदट्र्प्रर्शिण, कलद र्द
र्वर्षर्दांवरील कदर्ाक्रम समु दरे पन्नदस गदवदांतनू के ले. त्र्दच वेळी मांबु ई शहरदत र्वर्वध
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खल्ु र्द- र्वनदअट प्रमदणपत्र अभ्र्दसक्रमदांची आखणी. इर्ां डर्द स्टडी सेंटर रस्ट र्द
शैिर्णक रस्टच्र्द त्र्द व्र्वस्र्दपकीर् रस्टी असनू र्द रस्टमधनू भदरतदचे भश
ू दस्त्र,
जीववैर्वध्र् आर्ण परु दतत्वीर् अभ्र्दस र्द िेत्रदत कदम के ले जदते. र्नवृत्तीनांतर त्र्द
र्द रस्टचे पणू वा ेळ कदम पदहदतदत. कोर्वड कदळदत ७५ ऑनलदईन अभ्र्दसक्रमदांचे
आरे खन आर्ण आर्ोजन त्र्दांनी के ले.
त्र्दांची आजवरची प्रर्सद्ध पस्ु तके :
सहस्रकदतील र्वज्ञदन, वृिरदजी मांबु ईची, सेंरीज ऑफ मांबु ई र्द तीन पस्ु तकदांचे
सक
ां ल्पन आर्ण सपां द्न, प्रकदशन.
आर्न रॅ न्ड र्लर्खत अॅटलस श्रग्ड, ् फदउांटनहेड र्द ्ोन महदकद्बां ऱ्र्दचद
अनवु द्.
मदलदकदईट कॅ स्के ट र्द उरदलच्र्द लोककर्दच
ां द अनवु द्
जे आर आर टॉल्कीनच्र्द लॉडा ऑफ ् ररांग्ज र्द जगर्िख्र्दत अद्भुत
महदकद्बां रीचद अनवु द्
क्लदर्मेट चेंज ररकर्न्सडडा र्द पर्ु स्तके चद अनवु द्
आर् ऍम अ रोल, शॅडो आमीज, ् गॉड र्डल्र्जू न, ऑन र्टरनी, ् रीर्र्ु नर्न
र्द रदजकीर् पस्ु तकदांचे अनवु द्.
७० हून अर्धक इग्रां जी कर्वतदांचे अनवु द्.
र्दच बरोबर त्र्दनां ी र्वपल
ु स्फुटलेखन के ले आहे.
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मग्ु धद कर्णाक र्दांचे ई सदर्हत्र्वरील पर्हले पस्ु तक.
कव्हरवर र्क्लक करतदच उघडेल.

7

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

र्द पस्ु तकदतील मदर्हती, सां्भा व मते सवास्वी
लेर्खके ची स्वतिःची आहेत. र्द सवदंशी ई
सदर्हत्र् प्रर्तष्ठदन सहमत असेलच असे नदही.

टीम ई सदर्हत्र्
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मनोगतआजवर र्वर्वध कदरणदांनी, र्वर्वध र्नर्मत्तदनां ी र्स्त्रर्दसां ांबधां ी मी मदध्र्मे आर्ण
समदजमदध्र्मे र्दतनू जे स्फुटलेखन के ले ते सदरे लेख र्द पस्ु तकदत एकर्त्रत के ले
आहेत.
र्दतील अनेक प्रदसांर्गक र्नर्मत्तदांमळ
ु े र्लर्हले असल्र्दने ते ते सां्भा र्दत र्ेतदत.
सां्भा र्शळे झदले तरी त्र्दवर के लेले र्वचदर भदष्ट्र् सतत तदजेच रहदतील अशी
पररर्स्र्ती ््ु वै दने इर्े आहे. वदचकदनां द र्दतनू कदहीतरी र्वचदर र्मळे ल, स्वतिःच्र्द
मतदांचद पनु र्वाचदर करण्र्दची इच्छद होईल आर्ण कदहींच्र्द पररसरदत, वतानदत कदही
नद कदही ब्ल होईल अशी आशद र्द सांकलनदमदगे आहे.
्ेशदवरील नव्र्द उजव्र्द रदजवटीत, र्ह्ां त्ु वदचद नदझीवद् करण्र्दची घदई
लदगलेल्र्द झांडु ीत सदमदन्र् र्स्त्रर्दांवरील अन्र्दर् घरोघरी वदढेल, रदजकदरणदत
वदढेल, समदजदचद समर्हस्से्दर म्हणनू र्स्त्रर्दच
ां े अर्स्तत्व पसु ट करण्र्दचे प्रर्त्न
होतील हे र्चत्र स्पष्ट होत चदलले आहे. जरद जदगां करण्र्दसदठी कदहीसद आक्रोश र्द
सक
ां लनदत के लद आहे. ही कदही सैद्धदांर्तक मदडां णी नदही. सदध्र्दसध्ु र्द वदचक
स्त्रीपरुु र्षदांच्र्द मनदांपर्ंत पोहोचण्र्दचद हद एक वैचदररक आर्ण सहवे्नदशील प्रर्त्न
ई-सदर्हत्र् प्रर्तष्ठदनच्र्द र्निःशल्ु क इ-पस्ु तकदांच्र्द प्रकल्पदतनू हद आक्रोश कदही
वदचत्र्द मनदांपर्ंत पोहोचदवद. शब्दांचीच शस्त्रे र्द मदझ्र्द पर्हल्र्द लेखसांग्रहदचे
प्रकदशन ई-सदर्हत्र्ने के ल्र्दमळ
ु े र्द पस्ु तकदांचद प्रर्तसद् मलद कळलद. म्हणनू हे
आणखी एक.
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शब्दचां ीच शस्त्रे आम्हद र्स्त्रर्दांच्र्द रिणदसदठी आर्ण शब्दांचीच वस्त्रे आम्हद
र्स्त्रर्दांच्र्द सन्मदनदसदठी.
हे पस्ु तक सदर्वत्रीबदई फुले आर्ण त्र्दांच्र्द सवा लढदऊ कन्र्दांस अपाण.
डॉ. मग्ु धद कर्णाक
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र्द छोट्र्दशद, एकुटवदण्र्द ग्रहदवरचे आम्ही लोक
करतो प्रवदस सहजसर्ां अवकदशदतनू
तसु ड्र्द तदऱ्र्दांजवळून, अर्लप्तशद सर्ू दंच्र्द किदांनद ओलदांडून
र्नघदलो आहोत एकद स्र्ळदकडे, सांकेत र्मळत आहेत
की अखेर नसु ते शक्र्च नव्हे, आवश्र्क आहे
आम्हदलद धैर्ाशील आर्ण अनपेर्ित सत्र् कळणे
-मदर्द अँजेलौ- स्त्रीवद्ी कवी
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लेखदनक्र
ु म
1. टोळ्यांमधले पुरुष आणि णि्यांच््य हयकय
2. मी आहे एक कयटे री िी...
3. खैरलयांजीचय दुुःखकलांक
4. कॅ रोणलन हर्शेल आणि जोसेणलन बेल
5. र्शनीचयर अर्यात र्शनीचय वेडयचयर
6. बहूत नयइन्सयफी है...
7. सयमग्रीची कयळजी
8. एकय ्यदीचय कल्लोळ...
9. णववेकणनष्ठय आणि िी
10. सोन््यची वेसि
11. णदवयळीच््य फरयळयची नस्ती कसरत
12. िी- एक णततकीच उत्क्यांत मयनव
13. णर्शवरयळयांचय णवरोध णि्यांनीच के लय पयणहजे
14. न िी मोबयईलम् अहाणत
15. णकती कयळजी... णकती कयळजी...
16. र्शब्द-अपर्शब्द
17. सयर्ीच््य महयमयरीत णि्य...
18. अडसर झयलेल््य प्रणतगयमी णि्यांची कहयिी
19. धै्ा
20. भयरती् िीची कदयन्नदर्शय...
21. कुांकवयची उठयठे व! पॅटची
ां उठयठे व
22. मयनवजन्मदयत्क्य ्ोनीचय अवमयन- नेहमीचीच गोष्ट
23. सहु ैलय अब्दुलअलीुः णनभा्तेचे दुसरे नयव
24. स्फुणल्लांग धै्याचे
25. दूध मयगियऱ््य णभकयरिी...
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टोळ्यांमधले पुरुष आणि णि्यांच््य हयकय

र्ोडेर्ोडे ब्ल होऊ लदगलेत- र्ोडीशी नवीन प्रगत उत्क्रदतां तत्वे र्झरपू
लदगली आहेत असां वदटू लदगलेलां असतां आर्ण ्दण्णकन भ्रमदचद भोपळद फुटून
त्र्दच्र्द र्चरफळ्र्द उडदव्र्दत असां झदलां नदगदलँडच्र्द स्त्री-आरिण र्वरोधदची
बदतमी वदचनू . आमच्र्द सांस्कृ तीशी, टोळी-सस्ां कृ तीशी हे र्वसगां त आहे म्हणत
र्स्त्रर्दांसदठी असलेल्र्द ३३ टक्के रदजकीर् आरिणदलद नदगदलँडच्र्द परुु र्षदांनी र्वरोध
के लद आहे. परुु र्षसत्तदक, र्पतृसत्तदक टोळ्र्दांचे र्वशेर्ष हक्क अबदर्धत रदखणां हे
घटनेचां कदम आहे, तसां आश्वदसन घटनेचे कलम ३७१ (अ) मध्र्े आहे म्हणत
नदगदलँडची परुु र्षटोळी र्वरोधदत उतरली आहे.
नदगदलँडमधील टोळ्र्दतां लोकशदही व्र्वस्र्द फदर प्रदचीन आहे वगैरे आपण
ऐकून असतो. गदवदमध्र्े गदवसांस् असते आर्ण त्र्दतनू सदरद कदरभदर र्नणार्न
चदलते. खरे च आहे हे. पण र्द तथाकर्र्त लोकशदहीत र्तर्ल्र्द अध्र्दा
लोकसख्ां र्ेलद म्हणजेच र्स्त्रर्दनां द र्दरद नदही. खदजगी मदलमत्तेचद, वदरशदचद हक्क
र्स्त्रर्दांनद नदही. स्त्री ही घरदतील परुु र्षदच्र्द वचास्वदखदली असते आर्ण र्तलद
स्वर्र्ां नणार्दचद अर्धकदर नदही हे र्द तर्दकर्र्त लोकशदहीचे मळ
ू तत्व. त्र्दमळ
ु े ही
लोकशदही नसनू र्ोडक्र्दत परुु र्षगणशदही आहे. जदगर्तकीकरणदनांतर जे कदही
ब्लदचे वदरे जगदच्र्द कदनदकोपऱ्र्दांत घसु ले ती हवद नदगदलँडलदही लदगली. तेर्ील
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र्स्त्रर्द- वदरशदने आलेली मदलमत्तद र्मळवू शकत नदहीत- र्कांबहुनद म्हणनू च
नदगदलँडच्र्द अनेक र्स्त्रर्दांनी र्शिण घेतले. नोकऱ्र्द करदर्लद सरुु वदत के ली.
तेर्ील शदसकीर् नोकऱ्र्दांत त्र्दच्ां र्द शैिर्णक गणु वत्तेमळ
ु े पन्नदस टक्के र्स्त्रर्द
आहेत. र्दमळ
ु े सदमदर्जक सांरचनद ब्लणदर आहेच. पण परांपरदगत अर्धकदरदांची
सवर् झदलेलद नदगद परुु र्ष हदतचे वचास्व जदऊ ्ेऊ इर्च्छत नदही. म्हणनू आमच्र्द
टोळीत अपवद् करदवद आर्ण आमच्र्द र्स्त्रर्दांनद आरिण ्ेऊ नर्े ही मदगणी पढु े
र्ेत आहे. अर्दातच सर्ु शर्ित नदगद तरुणी र्दचद र्वरोध करतील आर्ण ही लढदईही
त्र्द कधी नद कधीतरी र्जक
ां तील.
स्त्रीवद्ी भर्ू मके तनू मदांडल्र्द जदणदऱ्र्द मतदांच्र्द सां्भदात कदही नरपांगु व अशद
र्स्त्रर्दांनद ्दत कदढून फे र्म‘नदझी’ म्हणत असतदत. गमां तीगमां तीत चदललेल्र्द
चचदंमध्र्े असले शदर्ब्क खेळ िम्र्ही मदनले जदतदत. पण नदझी र्द शब्दचद
सदांगोपदांग र्वचदर करण्र्दचे र््वस जगभर आलेले असतदनद आपण नेमक्र्द कोणत्र्द
र्वचदरदची र्खल्ली उडवतो आहे र्दचे मनन अशद लोकदनां ी जरूर करदवे.
नदगदलँड तर ्रू भदरतदच्र्द कोपऱ्र्दत आहे आपल्र्दपदसनू . (अनेक लोकदांनद
ते र्व्ेशी र्चक
ां ी वदटतदत हद आणखी एक अज्ञदनदचद भदग). पण अशद प्रकदरे
र्स्त्रर्दांचे हक्क डदवलणे, परांपरदगत परुु र्षप्रधदन मदनर्सकतेतनू त्र्दांचे हक्कदचे पैसे
बळकदवणे, त्र्दांनद मदलमत्तेत वदटद न ्ेणे हे सदरे प्रकदर आपल्र्दच अवतीभोवतीचे
बदपभदऊनवरे र्नलाज्जपणे करीत असतदत.
नक
ु त्र्दच झदलेल्र्द नोटदबां्ीच्र्द अर्खल भदरतीर् सांकटदनांतर ्ेशभरदत एक
गोष्ट सदरखीच पदहदण्र्दत आली. घरदघरदतां नू बदहेर नोकरी न करणदऱ्र्द, घरदतच कष्ट
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उपसणदऱ्र्द आर्ण त्र्दचे नग् मोल न र्मळणदऱ्र्द बदर्कदांनी डबर्दडुबर्दांतनू
नवऱ्र्दच्र्द चोरून कदही रोख पैसे सदठवले होते. र्कती र्वर्वध कदरणां असतदत हे
असे चोरून पैसे सदठवण्र्दसदठी... घरदतील अडीअडचणीच्र्द वेळी कदमी र्दवेत
म्हणनू , सणदस्ु ीलद पोरदबदळदांनद कदही चीजवस्तू घेतद र्दवी म्हणनू , मदहेरचे पदहुणे
आले तर त्र्दांच्र्द स्वदगतदसदठी क्दर्चत् ्मडद र्मळणदर नदही म्हणनू लदज
झदकण्र्दपरु ते आर्तथ्र् करतद र्दवे म्हणनू , मदर्सक पदळीसदठी पॅड्स र्वकत घेतद
र्दवीत म्हणनू , आतल्र्द कपड्र्दांसदठी पैसे द्यदर्लद नवरद रडवतो आर्ण घरदत
सदगां दर्ची लदज वदटते म्हणनू ... कल्पनदही करवणदर नदही असली कदरणां असतदत
बदर्दांनी चोरून पैसे सदठवण्र्दची.
नोटदब्ां ीनांतर अनेक बदर्कदांकडे पदचशे हजदरच्र्द नोटद सदठवलेल्र्द पैशदत
होत्र्द. ्ोनतीन हजदर रुपर्दांपेिदही कमी रक्कम... मोलदची बचत र्बनमोलदची होऊ
नर्े म्हणनू र्द सगळ्र्द बदर्दांनी सदठवलेले पैसे नवऱ्र्दांकडे र््ले- नोटद ब्लनू
आणदर्लद- कदरण बॅकेां त जदणां हे अजनू ही फक्त परुु र्षदनां ीच करदर्चां असत.ां बऱ्र्दच
जणींनद पैसे बदजल
ू द टदकल्र्दबद्दल चोरीचद आरोप ठे वनू नवऱ्र्दांनी मदरहदण के ली.
र्शव्र्द र््ल्र्द. पैसे ब्लनू आणल्र्दनांतर ते पैसे नवऱ्र्दांनीच र्खशदत घदतले. आर्ण
नतां र कोणत्र्दही प्रकदरे रोख हदतदत ्ेणे ब्ां के ले. मध्र् प्र्ेशमधील अक्शन एड
सांस्र्ेच्र्द वन स्टॉप अक्शन सेंटरने एक पदहदणी के ली, त्र्दतनू त्र्द रदज्र्दतील
हकीकती अहवदल रुपदत आल्र्द आहेत. नऊ नोव्हेंबरलद एकद चोवीस वर्षदाच्र्द
बदईलद- र्तच्र्द चदर पोरदांसकट नवऱ्र्दने घरदबदहेर कदढले- कदरण र्तच्र्दकडे चदर
हजदर पदचशे रुपर्े र्नघदले. ्सु ऱ्र्द एकद आईने आपल्र्द तेरद वर्षदाच्र्द मल
ु ीच्र्द
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इन्शल
ु ीनसदठी नवरद पैसे ्ेत नदही म्हणनू चोरून पैसे बदजल
ू द टदकले होते. नवरोबदांनी
र्तलद मदरमदरून मल
ु ीसकट बदहेर कदढले.
आमच्र्द आजबु दजच्ू र्द अनेक गरीब घरदांतल्र्द कष्टकरी बदर्द घरी जदऊन
नवऱ्र्दचद मदर खदतदत. पैसे त्र्दलद कदढून ्ेतदत कदरण मदर खदऊनखदऊन त्र्दांची
सहनशक्ती सांपलेली असते. एखद्द परुु र्ष बदईलद लदर्दबक्ु क्र्दनां ी मदरतो तेव्हद र्तचां
शरीरच नव्हे तर र्तचद आत्मदही चेचनू र्नघतो हे पदर्हलांर् कधी तम्ु ही डोळ्र्दांनी?
हे आहे परुु र्षसत्तदक मदनर्सकतेच्र्द समदजदचे कतृात्व.
ते आर््वदसी टोळींतल्र्दांचेही असते, ससु ांस्कृ तीच्र्द इर्तहदसदचे ढोल
बडवणदऱ्र्द र्िस्ती, इस्लदम, ज्र्,ू र्ह्ां ,ू जैन, बौध्् र्द सवा धमदंतनू ही ते र््सते. सवा
कदळ्र्द, र्पवळ्र्द, गव्हदळ, गोऱ्र्द वणदंतनू ही र््सते.
डदएश र्कांवद आर्र्ससच्र्द नरदधमदनां ी र्सरीर्दच्र्द सीमेलगतच्र्द एकद
गदवदतनू पांधरदशे र्स्त्रर्द, लहदन मल
ु े पळवली आर्ण त्र्दांनद गल
ु दम बनवले. त्र्दतील
एकद अग्ी लहदन वर्दतच आर्र्ससच्र्द र्जहद्ी मख
ू दंची वदसनद भदगवण्र्दसदठी
अनतां वेळद वदपरल्र्द गेलेल्र्द तरुणीने स्वतिःची कशीबशी सटु कद करून घेतली. ती
आतद डदएशच्र्द कृ ष्ट्णकृ त्र्दांर्वरुध्् जदहीरपणे बोलते आहे, र्फरते आहे. जीवन
असनू नसल्र्दसदरखे करणदऱ्र्द र्द सांघटनेच्र्द जबड्र्दत र्तच्र्दबरोबरच्र्द हजदरो
मल
ु ी अजनू ही रोज लचके तोडल्र्द जदत आहेत. मेल्र्दवर बहदत्तर हूर र्मळणदर
असतदनदही जगतदनद र्द नरदधमदांनद कुणदचदही उपभोग घ्र्दर्चद असतो हद एक
्दरूण र्वनो्.
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स्त्रीच्र्द बदबतीत अनेक परुु र्षदांची नैर्तकतद चटु कीसरशी र्र्जनू जदते कदरण स्त्री
ही ्य्ु र्मच आहे हद र्वचदर गेल्र्द ्ोन सहस्रकदांपदसनू अब्रदह्मर्नकल धर्ाांनी आर्ण
ह दिं -ू ब्रदह्मणी धमदाने सर्ां र्वर्षप्रर्ोगदसदरखद र्भनवत नेलद आहे.
र्स्त्रर्दांनद आतद खपू च चदांगले र््वस आले आहेत हे खरांच आहे, कदरण त्र्दांनी
ते लढूनझगडून र्मळवले आहेत. तरीही घरदतलद मदनर्सक छळवद्, मदरहदण,
अपेिदांचे गर्लच्छ गदठोडे वदगवत आलद र््वस जगणदऱ्र्द अनेक र्स्त्रर्द जगभर
आहेत. म्हणनू च अजनू ही स्त्रीवरील अन्र्दर्दबद्दल बोलत रदर्हलांच पदर्हजे. खरद
नदझीवद् परुु र्षच रदबवतदत हे न ओळखतद स्त्रीच्र्द हक्कदांबद्दल बोलणदरदांनदच
अजनू ही फे र्मनदझी म्हणनू र्हणवणदऱ्र्द मठ्दांनद अक्कल र्ेवो.
त्र्दनां द रोखणदऱ्र्द परुु र्षसत्तदक मदनर्सकतेच्र्द गल
ु दम झदलेल्र्द अडदणी र्स्त्रर्द
आर्ण नरजन्मदलद आले म्हणजे झेंडे रोवले असे मदनणदरे परुु र्ष असे त्र्दांचे पदर्
ओढत रदर्हले तरीही त्र्द पढु े जदत आहेत. नदगदलँडच्र्द टोळ्र्दमां धल्र्द, कुठल्र्दही
टोळ्र्दांमधल्र्द, जगभरदतल्र्द धदर्माक र्नष्ठदांवांतदांच्र्द मख
ू ापणदच्र्द वरवांट्र्दखदली
स्वतिःहून सदपडण्र्दचां नदकदरणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांची सांख्र्द वदढत रदहो.
लढदऊ स्त्रीवद्ी कवर्र्त्री मदर्द अँजेलौच्र्द एकद कर्वतेतील र्द कदही ओळी
नदगदलँडच्र्द लढदऊ र्स्त्रर्दांसदठी, मदर खदऊनही पोरां जगवणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांसदठी...
... तरीही मी उठतेच आहे...
जरूर लिहा तम्ु हीच रचिेल्या इलतहासात माझ्याबद्दि तम्ु ही
तमु ची कडूजहर, लिकृ त असत्ये
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मिा अगदी धळ
ु ीिा लमळिू पाहाि तम्ु ही
पण तरीही मी उठे न, उधळेन धळ
ु ीसारखीच.
मिा मोडून पडिेिं पाहायचं होतं तम्ु हािा?
मस्तक झक
ु िनू आलण नजर खािी करून?
पाहायचे होते माझे खांदे ओघळिेिे- अश्रच्ू या थेंबासारखे
माझ्या आक्रोशाने दबु ळे झािेिे?
जरूर करा मिा घायाळ तमु च्या शबदांनी
लिंधनू टाका तमु च्या नजरांनी
तमु च्या द्वेषाच्या धारे ने मी मरे नही ठार
पण तरीही मी उठे न, िाऱ्यागत.
इलतहासाने शरमेचं म्हणनू जे दडििं त्यातनू बाहेर पडून
मी उठतेय
िेदनांच्या कल्िोळात रुतिेल्या भतू काळातनू
मी उठतेय
काळाशार समद्रु आहे मी. असीम, झेपािता
भरतीच्या िाटेबरोबर आहे मी
जी िाढत जाते, प्रियंकर होत जाते
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भयाचा अंधार आलण आतंकाच्या रात्री... मागे टाकून
मी उठतेय
नििस्फलटकी पहाटेच्या झांजरिेळते लशरून
मी उठतेय
माझ्या पिू वजांनी लदिेिे नजराणे घेऊन मी उठतेय
मी आहे स्िप्न आलण आशा गि
ु ामीत असिेल्या कुणाचीही
मी उठतेय
मी उठतेय
मी उठतेय
***
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मी आहे एक कयटेरी िी...

अमेररके सदरख्र्द बलदढ्र् लोकशदहीचे नेतत्ृ व रम्पसदरख्र्दच्र्द हदती
र्नवडणक
ू प्रर्क्रर्ेतनू गेले खरे . पण त्र्दच्ां र्द कदरकी्ीच्र्द पर्हल्र्द र््वसदपदसनू
त्र्दांचद ऐर्तहदर्सक ठरे ल असद र्वरोध सरू
ु झदलद. कुणीही वदट पदर्हली नदही- त्र्दांनद
र्ोडद वेळ द्यद वगैरे लदघवी समजतू ्दर शब्दच्ां र्द र्नसरड्र्द ्ल्लीत र्तर्ली
र्वरोधी जनतद फसली नदही. शपर्र्वधी झदलद त्र्दच्र्द ्सु ऱ्र्दच र््वशी, २१
जदनेवदरी २०१७ र्द र््वशी अमेररके च्र्द रदजधदनीत वॉर्शांग्टन डीसी मध्र्े आर्ण
सवा महत्त्वदच्र्द शहरदांत र्स्त्रर्दच
ां े आर्ण त्र्दच्ां र्द सोबत असलेल्र्द सवा परुु र्ष,
र्भन्नर्लांगी, र्भन्नकदम लोकदांचेही प्रचांड मोचे र्नघदले. ही लदट प्रचडां होती. र्तचे
रोंरदवणे नव्र्द सत्तदधदऱ्र्दांचे कदनफदट फोडणदरे होते.
रम्पनी र्नवडणक
ू ीत उतरण्र्द आधीपदसनू आर्ण प्रचदरदच्र्द धळ
ु वडीत
असतदनद र्स्त्रर्दांर्वर्षर्ी, र्भन्नर्लांगी, र्भन्नकदमी, अपांग, इतरवांशीर्, मर्ु स्लम र्कांवद
इतर धमीर् र्दच्ां र्द र्वरोधदत अत्र्तां अपमदनदस्प् वक्तव्र्े के ली होती. पण त्र्दांचे
पवू ीचे म्हणजे २००५ सदलदतले र्स्त्रर्दांर्वर्षर्ीचे कदही उद्गदर रे कॉडा करण्र्दत आले
होते. आर्ण त्र्द टेप्स प्रचदरदच्र्द कदळदत बदहेर आल्र्द. हे उद्गदर त्र्दांच्र्द
व्र्र्क्तमत्वदतील हीण अग्ी वदऱ्र्दवर फडकदवणदरे होते. अनेक र्स्त्रर्दांनी त्र्दांनी
के लेल्र्द लैंर्गक वतानदबद्दल, जबर्स्तीबद्दल, गर्लच्छ वतानदबद्दल पढु े र्ेऊन
20

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

तक्रदरी के ल्र्द. त्र्द सगळ्र्द खोटे बोलत आहेत असे र्नलाज्जपणे सदांगणदरद हद इसम
अखेर अध्र्ि झदलद. अनपेर्ितपणे समदजदतील गर्लच्छ वृत्ती र्जांकतदत
कधीकधी... हे मदहीतच आहे आपल्र्दलद.
ज्र्द पन्नदस टक्के मत्दरदांनी त्र्दलद नदकदरले ते सदरे मत्दर- ‘कदर् करदर्चां
लोकशदहीत र्नवडून आलेल्र्दचद आ्र करणे भदग आहे आपल्र्दलद’ वगैरे बडां ल
कदरणे ्ेत गप्पद बसले नदहीत. अध्र्िप्दची सत्रू े हदती घेण्र्दसदठी त्र्दांनद जो अवधी
र्मळदलद त्र्दचद त्र्दांनी परु े परू वदपर के लद.
आर्ण कदरकी्ीच्र्द पर्हल्र्दच र््वशी अभतू पवू ा असद मोचदा र्नघदलद. आर्ण
र्दत जी कदही वद्ळी भदर्षणे झदली, त्र्दांचद जो प्रर्तसद् होतद तो पदहदतद ही
लोकशदहीप्रेमी जनतद, ही शदतां ीप्रेमी जनतद आतद र्ध्ु ्स्वी, िेर्षमल
ू क अशद
रदजकदरणदलद र्वरोध करीत रदहील हे स्पष्ट आहे.
र्द मोचदात सहभदगी झदलेल्र्द कदहींची भदर्षणे इर्तहदसदत कदर्म सस्ां मरणीर्
म्हणनू नों्ली जदतील. अनेक स्त्रीवद्ी चळवळीतील र्वचदरवांत, कलदवतां ,
अर्भनेत,े गदर्क र्दत सहभदगी झदले होते.
रम्पनी त्र्दांच्र्द त्र्द फुटलेल्र्द टेपमध्र्े असे म्हटले होते की बदर्द गटवदर्च्र्द
तर त्र्दांच्र्द xxx पकडल्र्द तर कदम सदधतां. र्द टेपनांतर सदरद ससु ांस्कृ त समदज
त्र्दांच्र्द र्वरुध्् गेलद. नांतर ते स्वतिःच्र्द पोटच्र्द पोरीबद्दलही असेच असांस्कृ तपणे
बोलले. र्कती सां्ु र आहे ती, र्तचां शरीर जगदतलां बेस्ट आहे. आर्ण मदझां लग्न
झदलेलां नसतां आर्ण मी र्तचद बदप नसतो तर मी र्तलद xx के लां असत.ां असले उद्गदर
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त्र्दने एकदच नव्हे तर अनेक र्ठकदणी कदढले. पण क्दर्चत् असांस्कृ त, नीच
आवडीर्नवडी असलेल्र्द मत्दरदांची सांख्र्दही तेवढीच बलवत्तर होती. आर्ण
इतक्र्द घदणेरड्र्द पदतळीवरची मदनर्सकतद गवदाने र्मरवणदरद हे मनष्ट्ु र् र्नवडून
अमेररके च्र्द अध्र्िप्ी र्वरदजमदन झदलद.
र्द घटनेने जनमदनसदत तीव्र कल्लोळ उसळलद आर्ण व्र्क्त झदलद ही एकद
प्रगत लोकशदही वृत्तीचीच खणू आहे. र्द मोचदात तरुणींबरोबर अगर्णत वृध््
र्स्त्रर्दही आलेल्र्द. त्र्दतली एक वृध््द म्हणदली- मदझद र्वश्वदस नदही बसत. अजनू ही
र्द गोष्टी आम्हदलद गृहीत धरतद र्ेत नदहीत. अजनू ही कुणी आम्हदलद अवमदर्नत
करते... आमच्र्द हक्कदांवर ग्द आणते. अशक्र् वदटतांर् हे.
मदनव्र्दबदबत मदगदस र्वचदरदच
ां े ररपर्बलकन सत्तदधदरी र्स्त्रर्दांच्र्द सांततीजन्म
र्दांबवण्र्दच्र्द स्वर्ांर्नणार्दवर र्नबंध आणू इर्च्छते. गोऱ्र्द अमेररकनदांनद र्वशेर्ष
हक्क असदवेत, बदकीच्र्दांनद हदकून लदवदवे र्कांवद ्य्ु र्म स्र्दन द्यदवे हद त्र्दच
ां द
अजेंडद आहे. गन कांरोल व्हदवद, पोर्लसदांनी कदळ्र्द लोकदांवर अन्र्दर् करणे
र्दांबवदवे असे त्र्दांनद अर्जबदत वदटत नदही. एलजीटीबी सम्ु दर्दलद र्िस्ती
धमदानसु दर र्शिद व्हदवी असे त्र्दनां द मनदपदसनू वदटते. मर्ु स्लम धमदार्वरुध्् नव्हे तर
मर्ु स्लम धमीर्दांर्वरुध्् फदर्नल सोल्र्श
ू न वदपरले जदवे असे उघड बोलणदरे अनेक
आहेत त्र्दांच्र्दत. आरोग्र्सेवद ही परवडण्र्दसदरखी ठे वण्र्दचां कदहीच कदरण नदही
(मरू ्ेत र्भकदरड्र्दांनद) हे त्र्दच
ां ां मत आहे. पर्दावरणदसांबधां ी बड्र्द कांपन्र्दच्ां र्द आड
र्ेणदरे सवा र्नर्म रद्द करदवेत असां वदटतां त्र्दांनद. र्द अनेक प्रश्दांच्र्द बरोबर
र्स्त्रर्दांबदबत गर्लच्छ बोलणदरद मदणसू त्र्दांचद मेरूमर्ण आहे.
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र्द एकां्र नैर्तक पीछे हदटीच्र्द प्रवदसदर्वरुध्् आवदज उठवदर्लद
अमेररके भरच्र्द र्स्त्रर्दांनी जबर्स्त ऐक्र्प्र्शान के ले.
मेररल स्रीप र्द र्वख्र्दत अर्भनेत्रीने जणू र्द सांकल्पनेलद आपल्र्द
गौरवस्वीकदरदच्र्द भदर्षणदतनू तोंड फोडले होते. रेवर नोव्हद सदरख्र्दांनी रम्पची
सदलडी कदढली होती. पण र्द मोचदात झदलेल्र्द भदर्षणदनां ी अमेररकन जनतेचद खरद
नैर्तक चेहरद जगदसमोर झळदळून आलद.
लदखो मदणसे एकत्र आली होती. रम्पच्र्द ग्रॅब ्ेम बदर् ् पसु ीज् र्द र्हणकस
वदक्र्दचद सां्भा घेऊन सवदंनी लोकरीने र्वणलेल्र्द मदांजरटोप्र्द घदतलेल्र्द.
प्रेमशदांतीचद रांग म्हणनू गल
ु दबी रांगदची उधळण होती.
र्द मोचदात अॅश्ली ज्यडू र्द हॉर्लवडु अर्भनेत्रीने आपल्र्द जबर्स्त आवदजदत
र्ननद डोनदव्हॅन र्द एकोणीस वर्षदाच्र्द तरुणीने र्लर्हलेले गद्यकदव्र् भदर्षण म्हणनू
वदचनू ्दखवले. डॉनल्ड रम्प र्दनां ी एकद पररर्ष्ेत पटु पटु के ली होती. र्हलरीलद
उद्देशनू ते म्हणदलेले- वॉट अ अ नॅस्टी वमु न... मदर्क्रोफोनने ती पटु पटु सवदंपर्ंत
पोहोचवली होती. त्र्दच र््वशी र्ननद डॉनदवेनने ती कर्वतद र्लहदर्लद घेतली- आय
अॅम अ नॅस्टी वमु न... मर्हनदभर रम्पची मक्त
ु दफळे आर्ण ररपर्बलकनदांची धोरणे
र्नरखत रदर्हली ती. आर्ण ही ्ीघा गद्य कर्वतद पणू ा के ली. नांतर ती अनेक र्ठकदणी
वदचलीही गेली. अॅश्ली ज्र्डू ने ही कर्वतद वॉर्शग्ां टनच्र्द मोचदात सद्र करण्र्दचद
प्रस्तदव र्तलद र््लद. अमेररके च्र्दच नव्हे तर जगभरदतील स्त्रीवद्ी चळवळीमध्र्ेअन्र्दर्ग्रस्तदांच्र्द उद्गदरदमध्र्े खतरनदक प्रदण भरण्र्दची तदक् र्द आर्वष्ट्करणदत
आहे.
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अॅश्ली ज्यडू ने ही कर्वतद जणू सवा सांतप्त र्स्त्रर्दांचद आत्मद त्र्दत ओतनू
अर्भव्र्क्त के ली. हे सांतदपदचे आर्वष्ट्करण मळ
ु दतनू पदहदवे असेच.
लदबां लचक आहे कर्वतद. अमेररकन र्शव्र्द भरपरू आहेत त्र्दत- भद्र
समदजदच्र्द सांकेतदांच्र्द चौकटीत न बसणदऱ्र्द. पण र्द कदही ओळी पढु े ्ेते आहे...
मी आहे एक काटेरी स्त्री
पण इतकीही काटेरी नाही
लजतके काटेरी आहेत हे रंगििेिे गिावचे झेंडे स्िलस्तकलचन्हासह
माहीत नव्हतं मिा सैतानांचंही पनु रुत्थान होतं म्हणनू ...
पण आज या रस्तोरस्ती जाणितो मिा लहटिर...
लमशीची जागा घेतिीय टकिाचा भाग झाकणाऱ्या के साच्या टोपाने
कॅ लबनेट मत्रं ीमंडळ म्हणतात पण आहेत नाझीच...
निी गॅसचेम्बसव आहेत इिेक्ट्रोकन्िजवन थेरपी...
अमेररके तनू लभन्नकामी माणसांना हाकून िािणारी...
इद्रं धनषु यांचे रंग बदिनू लिखरतीि आत्महत्यांची पत्रे अखेरची.
मी नाही इतकी काटेरी- िणवद्वषे ाइतकी, अफरातफरीइतकी,
लहतसबं धं ांच्या खणखणाटाइतकी…
लभन्नलिंगी-लभन्नकामी व्यक्तींच्या लतरस्काराइतकी...
श्वेतिणविचवस्िाच्या आग्रहाइतकी, स्त्रीद्वेषाइतकी, अज्ञानाइतकी,
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गोऱ्यांना लिशेष हक्ट्क हिेत म्हणणारांइतकी...
पण तरीही म्हणता मी आहे काटेरी स्त्री!?
मग होय तर, आहे मी- संतप्त, लशिराळ आलण स्िालभमानी स्त्री...”
अमेररके त र्द गद्यकदव्र्दचे ्म्दर पडसद् उमटत आहेत. वद्ळ रोंरदवत
र्फरतांर्.
बॉब र्डलदनच्र्द भदर्षेत जणू एक उत्तर वदऱ्र्दसवे घोंघदवतांर्...
जणू ही कर्वतद र्द वद्ळदचद पदहतद डोळद ठरली आहे. मॅडोनद र्द पॉप
आय़कॉननेही जोर्दर भदर्षण के ले. र्शव्र्द घदतल्र्द. ती म्हणदली, स्वतांत्र
असण्र्दसदठी, आपलां अर्स्तत्व जपण्र्दसदठी, समदन वदगणक
ू र्मळण्र्दसदठी हद
लढद आहे. र्द अांधदरदतनू बदहेर पडण्र्दसदठी आपण सदरे एकत्र चदलत जदऊ र्द.
ती पढु े म्हणदली- रम्प र्नवडून आल्र्दवर मी इतकी अस्वस्र् झदले की व्हदईट
हदऊस उडवनू द्यदवां असां वदटलां मलद. पण त्र्दतनू कदहीच सदध्र् झदलां नसत.ां
आपल्र्दलद क्रदांती करदर्ची आहे- प्रेम आर्ण शदांतीची. त्र्दसदठी आपल्र्दलद सांतत
र्वरोध करदवद लदगेल...
ही र्न्शाने सरू
ु असतदनद रम्प सीआर्एच्र्द कचेरीलद पर्हली भेट ्ेऊन व्हदईट
हदऊसकडे परतत होते... त्र्दांच्र्द मोटरतदफ्र्दपर्ंत वद्ळदचद आवदज पोहोचत
होतद. सीआर्ए तर सदरांच ऐकत असते. व्हदईट हदऊस उडवनू ्ेण्र्दचद र्वचदर सांतदप
व्र्क्त करण्र्दसदठी बोलनू ्दखवल्र्दमळ
ु े मॅडोनदची चौकशी करदर्चे आ्ेश र्नघदले
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आहेत. सीआयए मदगे लदगणदर आहे. कदटेरीपणदचद कदटद कदढण्र्दचे प्रर्त्न सरू
ु
होतील.
भदरतदतही असे कदटे कदढणदरी सेनद कदमदलद लदगतेच. आपण सदरे एकच
आहोत. सवातोपरीने. आर्ण तरीही वद्ळ उठतांच नैर्तकतेच्र्द र्चरांतन कल्पनदांच्र्द
कें द्रदतां नू .
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खैरलयांजीचय दुुःखकलक
ां

भैय्र्दलदल भोतमदगां े र्दच्ां र्द अचदनक मृत्र्नू तां र पन्ु हद एक्द तळदशी बसलेलद
खैरलदांजीचद ्िःु खकलांक ढवळून वर आलद. २००६मध्र्े ही भर्दनक घटनद घडली.
२९ सप्टेंबर २००६ हद र््वस महदरदष्ट्रदच्र्द जदतीर् अत्र्दचदरदांच्र्द इर्तहदसदतील
आणखी एक कदळदकदळदकुट्ट र््वस. आज अनेक तरुणदनां द र्द खैरलदजां ी घटनेची
मदर्हतीसध्ु ्द नदही. कोपडी खनू आर्ण अत्र्दचदरदच्र्द घटनेने अांतिःकरण र्पळवटून
र्नघदलेल्र्द अनेक मरदठद, कुणबी मरदठद नवतरुण-तरुणी तेव्हद सदतदठ वर्षदाच्र्द
नदकळत्र्द वर्दत असतील. जर्मनीचद कदही र्हस्सद रस्त्र्दच्र्द कदमदसदठी घेतलद
जदण्र्दलद सरु े ख भोतमदांगे र्हने हरकत घेतली. तक्रदर के ली, र्दचद सांतदप र्ेऊन
जवळपदस चव्वेचदळीस जदत्दांडग्र्दांनी भोतमदांगे कुटुांबदलद घेरले. सरु े खद बोतमदांगे,
र्तचे ्ोन मल
ु गे, आर्ण एक मल
ु गी अशद चौघदनां द र्द जदत्र्दांध, मदजोरी जमदवदने
र्कती क्रूर रीतीने मदरले र्दचे अग्ी गोलगोल वणानही र्द मल
ु दांनी ऐकलेले नदही.
भैय्र्दलदल भोतमदगां े कसदबसद पळदलद आर्ण एकद झदडदवर चढून लपनू
रदर्हलद. त्र्दने र्तर्नू सदरे कदही असदहदय्र्पणे पदर्हले. सदर्कलच्र्द सदखळ्र्द,
लदठ्र्दकदठ्र्दांनी र्द चव्वेचदळीस पणू ा शध्ु ्ीत असलेल्र्द जदत्दडां ग्र्दांच्र्द जमदवदने
त्र्द सवदंनद फुटेस्तोवर मदरले. मदर्लेकींनद नदगवनू त्र्दांनद गदवभर र्फरवले आर्ण
मग त्र्दांच्र्दवर बलदत्कदर करून ठदर के ले. त्र्द ्ोघींची प्रेते नदल्र्दत र्मळदलेली.
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आधां ळ्र्द मल
ु दलदही हदलहदल करून मदरले. ्सु ऱ्र्दलद तर मदरलेच. र्द सवा
भर्दनक अांधदरदचद सदिी होतद के वळ एक- भैय्र्दलदल- मौतमदांगे.
त्र्दच्र्द र्जवांत रहदण्र्दमळ
ु े आपल्र्द र्ोर जदतीर् सांस्कृ तीची मोठीच अडचण
की हो झदली. तोही मेलद असतद तर मग ते सदरे ्र्लत होते हदच त्र्दांचद गन्ु हद होतद
आर्ण गदवदतल्र्द कुणदशीही त्र्दची जदती ्श्ु मनी नव्हती असां र्सध्् करणां सोपांही
गेलां असतां क्दर्चत. स्र्दर्नक डॉक्टरदांनी बलदत्कदर झदलदच नसल्र्दचे सर्टार्फके ट
्ेण्र्दसदठी लक्ष्मी्शान के ले अशी बोलवद होती. र्श्दच्र्द अहवदलदमध्र्े मधक
ु र
कुकडे र्द भदजपच्र्द आम्दरदवर तपदसदत ढवळदढवळ के ल्र्दचद ठपकद ठे वण्र्दत
आलद होतद. पण असे सदरे स्वच्छ पसु नू कदढणे आपल्र्द र्द महदन ्ेशदत सोपे आहे
ही ्ेवदचीच कृ पद.
सरुु वदतीचे कदही र््वस तर मरदठी वृत्तपत्रदांतनू कदहीही बदहेर आले नदही. जे
आले ते घटनेची भर्दनकतद समोर आणणदरे नव्हतेच. मग सदर्ब्रनद बकवॉल्टर र्दच
ां द
लेख टदइम्स ऑफ इर्ां डर्दत आलद आर्ण मग मदत्र र्द गन्ु ्दलद तोंड फुटले. जदतीर्
सांरिणदच्र्द कडेकोट र्भांतीत गन्ु हद ्डून रदहू शकलद नदही.
र्द अत्र्दचदरदर्वरुध्् पर्हलद आवदज उठवर्दलद ्र्लत सांघटनदच पढु े आल्र्द.
र्बगरजदतीर्, रदष्ट्रीर् रदजकदरण करणदऱ्र्द सांघटनद र्दत मदगेच होत्र्द. रदज्र्दच्र्द
मख्ु र्मत्रां र्दनां ी भैय्र्दलदललद घर, रोख म्त, आर्ण नोकरी ्ेऊ के ली. शन्ू र् झदलेल्र्द
भैय्र्दलदललद के वढी मोठी म्त.
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गेली ्हद वर्षं तीन मर्हने तीन आठवडे हद खटलद चदललद. अडतीस
सांशर्र्तदांपैकी आठ जणदांपैकी सहदजणदांनद फदशी सनु दवली गेली. ्ोघदांनद जन्मठे प
झदली. उच्च न्र्दर्दलर्दच्र्द नदगपरू खडां पीठदपढु े- पवू ी कोणतदही गन्ु हद के लेलद
नसल्र्दने फदशीऐवजी सौम्र् र्शिद र््ली जदवी हद प्रर्तवद् के लद गेलद- आर्ण
सहदही आरोपींच्र्द फदशीची जन्मठे प झदली. र्दवरून पन्ु हद एक्द र्नर्षेधदची लदट
उसळली- स्र्दर्नक ्र्लत सांघटनदच भैय्र्दलदलच्र्द पदठीशी उभ्र्द रदर्हल्र्द.
सीबीआर्ने अपील करण्र्दची भदर्षद के ली पण कृ ती कदही पढु े सरकली नदही.
भैय्र्दलदल भोतमदांगेने र्शिेच्र्द र्द सौम्र्ीकरणदर्वरुध्् स्वतिःच सवोच्च
न्र्दर्दलर्दकडे ्द् मदर्गतली.
त्र्द खटल्र्दच्र्द तदरखद पडत रदर्हल्र्द आर्ण भैय्र्दलदलच्र्द र्व्ीणा हृ्र्दने
आधीच अखेर हदर मदनली.
मख्ु र् सदिी्दरदर्वनद हद खटलद आतद कसद चदलेल र्दची कल्पनद करणे तसे
सोपेच आहे आपल्र्दसदठी.
भडां दरद न्र्दर्दलर्दने र्द सरळसरळ जदतीर्वद्ी हत्र्दकदडां दत जदतीर् दृष्टीकोन
नव्हतदच असेच गृहीत धरून खटलद चदलवलद. उच्च न्र्दर्दलर्दने ही ्र्ु माळदतील
्र्ु माळ घटनद आहे असे म्हणतद र्ेत नदही म्हणनू सदांगनू टदकले.
खैरलदांजी आर्ण कोपडी र्द ्ोन्ही र्ठकदणी गर्लच्छ, शरमेने मदन खदली जदईल
अशद घटनद घडल्र्द. एकदत चदर बळी एकदत एक... र्दने कदही क्रौर्दाची खोली

29

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

कमी होत नदही. र्नतीन आगेच्र्द भर्ांकर खनु दतही तेच. पण ्ोन्हीकडेही
अत्र्दचदररतदांच्र्द सहदनभु तू ीसदठी त्र्दांच्र्दत्र्दांच्र्द जदती उभ्र्द रदर्हल्र्द!
्र्लतदच्ां र्द नेत्र्दनां ी कोपडीलद धदव घेतली तशीच मरदठ्र्दच्ां र्द नेत्र्दनां ीही
खैरलदांजीलद धदव घेतली होती.
पण मोचदंचे अस्त्र मदत्र स्वजदतीर्दवां रील अत्र्दचदरदर्वरोधदतच वदपरले गेले.
कद नदही खैरलदांजी घडल्र्दबरोबर कुणबी मरदठदांच्र्द सांघटनदांनी जदत र्वसरून
जदतबदधां वदांच्र्द क्रौर्दार्वरुध्् मोचे कदढले? कद नदही ्र्लतदच्ां र्द सांघटनदनां ी स्त्री ही
सवदात शोर्र्षत-्र्लत घटक आहे म्हणत कोपडीनांतर मोचदा कदढलद? हे प्रश्
न्र्दर्दसदरखेच लोंबकळत रहदणदर आहेत कदां?
मर्हन्र्दभरदत र्वसरून जदऊ आपण सदरे एकद भीर्षण घटनेचद सदिी्दर असदच
मरून गेलद हे.
र्वस्मरणदचद शदप कसद उिःशदप ठरतो चदांगलांच मदहीत असतां सांस्कृ तीच्र्द
इर्तहदसदलद...
***
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कॅ रोणलन हर्शेल आणि जोसेणलन बेल

अचदनकच ऍर्िएन ररच र्द स्त्रीवद्ी कवर्र्त्रीची प्लॅनेटेररर्म नदवदची कर्वतद
सदमोरी आली. कॅ रोर्लन हशेल र्द आद्य अवकदशवैज्ञदर्नक स्त्रीच्र्द सन्मदनदर्ा
र्लर्हलेली ही कर्वतद आहे. १७५० ते १८४८ र्द कदळदत जगलेल्र्द कॅ रोर्लनचां
आर्ष्ट्ु र् टदर्फॉइडमळ
ु े आलेल्र्द कुरुपतेमळ
ु े सवासदमदन्र् होऊ शकलां नदही. र्तचां
लग्न होणदर नदही म्हणनू र्तच्र्द आईने र्तलद त्र्द कदळी मल
ु ींनद जे भरतकदमदचां वगैरे
प्रर्शिण र््लां जदर्चां तेही धडपणे र्मळू र््लां नदही. ती घरकदमदची नोकरी वगैरे करू
शके ल असां म्हणनू र्तलद घरदतल्र्द धणु ीभदडां ी वगैरे कदमदनां दच आईने जपांु ल.ां
आईच्र्द चोरून वर्डलदांनी र्तलद र्ोडां र्शकवदर्चद प्रर्त्न के लद, पण त्र्दांचद मृत्र्ू
झदल्र्दवर तेही र्दांबलां. पण र्तच्र्द भदवदांनी हेकट आईलद ्द् न ्ेतद र्तलद
आपल्र्दबरोबर इग्ां लडां लद घेऊन जदर्चां ठरवल.ां र्वर्लर्म हशेल हद र्तचद भदऊ तेव्हद
सांगीतदत पढु े जदऊ इर्च्छत होतद. मदत्र त्र्दचद रस खगोलशदस्त्रदकडे वळलद आर्ण
त्र्दची ही बहीण त्र्दलद त्र्दत म्त करू लदगली. ्र्ु बाणी बनवण्र्दच्र्द कदमदत र्भांग,े
आऱसे घसदईमध्र्े कदम करू लदगली. ्र्ु बाणींवर कदम करतदनद झपदटल्र्दसदरखी
तहदनभक
ू र्वसरणदऱ्र्द भदवदलद त्र्दच्र्द खगोलीर् र्नरीिणदांच्र्द नों्ी करू लदगली.
आर्ण असे करतदकरतद स्वतिःच ती त्र्दतील तज्ज्ञ झदली. र्वर्लर्म हशेलने र्रु े नस
ग्रहदचद शोध लदवलद, तर कॅ रोर्लनच्र्द नदवदवर आठ धमू के तांचू ी आर्ण ्ोन मेर्सर्र
ऑबजेक्ट्सची नों् आहे. पर्हलद धमू के तू शोधण्र्दचद मदन जरी कॅ रोर्लनलद र्मळतो,
31

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

तरी खरे पहदतद पर्हलद धमू के तू मदरीर्द र्कशा र्हने १७०० सदली शोधनू कदढलद, पण
र्तने तेव्हदच्र्द पद्धतीनसु दर त्र्द शोधदचे श्रेर् नवऱ्र्दलद गॉटर्िड र्कशालद र््ले होते
(!). कॅ रोर्लन हशेललद कदही कदळदनतां र रॉर्ल अस्रॉनॉर्मकल सोसदर्टीने सन्मदन
र््लद, सवु णाप्क र््ले. के लेल्र्द वैज्ञदर्नक कदमदसदठी मदनधन र्मळवणदरी ती
पर्हलीच मर्हलद. १८३५ मध्र्े रॉर्ल अस्रॉनॉर्मकल सोसदर्टीचे स्स्र्त्व मदरी
सॉमरर्वलच्र्द जोडीने कॅ रोर्लन हशेललद ्ेण्र्दत आले.
पण ही जी प्लॅनेटेररर्म नदवदची कर्वतद कॅ रोर्लन हशेलच्र्द सन्मदनदर्ा ऍर्िएन
ररचने र्लर्हली, त्र्दत एक सां्भा आहे पल्सदरच्र्द शोधदचद. पल्सदरचद शोध तर फदर
नांतरचद- मग कॅ रोर्लनवरच्र्द कर्वतेत तो सां्भा कदर् करतो आहे. कॅ रोर्लनच्र्द
मृत्र्नू तां र १२० वर्षदंनी र्लर्हलेली ही कर्वतद आहे. तेव्हद पल्सदरचद कुठे ही कदही
उल्लेख असदर्चां कदरण नव्हतां.
ऍर्िर्न ररचने हद जो स्ां भा कर्वतेत गांफ
ु लद आहे त्र्दचद सबां धां र्ेतो, कर्वतेच्र्द
रचनेच्र्द आ्ल्र्दच वर्षी लदगलेल्र्द पल्सदरच्र्द शोधदचद. जो जोसेर्लन बेल र्द
सांशोधक र्वद्यदर्र्ानीने लदवलद होतद. क्वेसदसाचद शोध घेण्र्दसदठी चदललेल्र्द
प्रकल्पदत प्रद. हेर्वश र्दच्ां र्द मदगा्शानदखदली रोज रदत्रभर जदगनू जोसेर्लन बेल
र्ेणदऱ्र्द रे र्डओ र्सग्नल्सची नों्णी, र्नरीिणे घेत असे. रोजच्र्द रोज र्ेणदऱ्र्द नों्ी
आर्ण आलेख हजदरो फूट कदग्दांच्र्द र्हशेबदत पदहदवे लदगत असत. क्वेसदसाचे
र्नरीिण करणे सोपे नव्हते. त्र्दत अनेक चक
ु द होत. फरक होत. शदस्त्रीर् भदर्षेत
ज्र्दलद अनॉमली म्हणतदत तशद अनॉमलीज म्हणजे र्वसांगत वदटणदऱ्र्द त्रटु ी खपू
असत. र्द र्वसांगती बहुधद मदनवी चक
ु दांमळ
ु े र्कांवद र्नरीिणदांतील त्रटु ीमळ
ु े तर्दर
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होतदत असे मदनले जदत असे. जोसेर्लन बेलने असद एक र्वसांगत वदटणदरद र्सग्नल
आपल्र्द मदगा्शाकदांनद ्दखवलद. तो कदही वेगळद रे र्डओस्रोत असेल अशी शांकद
र्तलद होती. पण ते मदन्र् के ले गेले नदही. गदईडने ते र्नरीिण सरुु वदतीलद स्वीकदरले
नदही. पण जेव्हद र्ततक्र्दच सदतत्र्दने, नेमके पणदने तो र्सग्नलही र्ेत रदर्हलद आर्ण
त्र्दचबरोबर ्सु रदही एक र्ेऊ लदगलद. आर्ण मग पल्सदरचद शोध लदगल्र्दचे नक्की
झदले.
जोसेर्लन बेल ही तेव्हद डॉक्टरे टची र्वद्यदर्र्ानी होती. प्रदध्र्दपक नव्हती.
त्र्दमळ
ु े अर्दातच हद शोधर्नबांध र्लर्हतदनद र्तचे नदव ्सु रे आर्ण र्तच्र्द
मदगा्शाकदांचे पर्हले होते. र्द शोधदसदठी ऑक्टोबर १९७४मध्र्े नोबेल जदहीर झदले
तेव्हद र्तचे नदव त्र्द परु स्कदरदसदठी अतां भातू करण्र्दत आले नदही. शोध लदगलद तेव्हद
ती र्वद्यदर्र्ानी होती हद एक भदग स्पष्टच होतद. ्सु ऱ्र्द म्ु द्य् दची शांकद ही अनेकदांनी
घेतली- ती म्हणजे जोसेर्लन ही स्त्री होती.
ही शांकद र्ेण्र्दलद पदश्वाभमू ीही आहे. जोसेर्लन बेलच्र्द करीर्रच्र्द
सरुु वदतीपदसनू र्द पदश्वाभमू ीने र्तची इतर र्स्त्रर्दांप्रमदणेच पदठ सोडलेली नव्हती.
अग्ी अर्लकडे ज्र्द गरुु त्वदकर्षाणीर् अवकदशलहरींच्र्द शोधदलद नोबेल परु स्कदर
र्मळदलद त्र्द शोधदतील र्त्रमतू ीपां ैकी प्रद. रॉन िेवर- जे आपल्र्द स्पष्टवक्तेपणदसदठी
प्रर्सद्ध आहेत त्र्दांनी र्दनद लेर्वन र्दांनी र्लर्हलेल्र्द पस्ु तकदत र््लेल्र्द मल
ु दखतीत
म्हटले आहे, की जोसेर्लन बेललद इग्ां लडां च्र्द सवोत्कृ ष्ठ समजल्र्द जदणदऱ्र्द रे र्डओ
अस्रॉनमी कें द्रदत ती स्त्री आहे हेच कदरण ्ेऊन१९६०च्र्द ्शकदत नोकरी
नदकदरण्र्दत आली होती. अर्दात अशद गोष्टी अर्धकृ तररत्र्द कुणीच मदन्र् करीत
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नदही हेही िेवर म्हणतदत. त्र्दमळ
ु े जोसेर्लन बेललद कें र्ब्रज हद ्सु रद पर्दार्
स्वीकदरणे भदग पडले. जे पल्सदरच्र्द शोधदसदठी उपकदरकच ठरले.
नोबेल न र्मळदल्र्दमळ
ु े आपल्र्दवर अन्र्दर् झदलद असल्र्दचद बदऊ जोसेर्लन
बेलने कधीच के लद नदही. प्रदध्र्दपक मदगा्शाकदांनद जसे अपर्शदचे धनी व्हदवे लदगते
तसेच ते र्शदचे धनी झदले तर त्र्दत गैर कदर् असद प्रश् ती करते. र्शवदर् परु स्कदर
र्मळदलद नसलद तरीही हद शोध मदझदच आहे हे सवदंनदच मदहीत झदले आहे, आर्ण
त्र्दचे र्वर्वध प्रकदरे फदर््े मलद र्मळदले असेही ती बोलनू ्दखवते.
कॅ रोर्लन हशेलप्रमदणेच जोसेर्लन बेलचदही सहभदग ्र्ु बाणीच्र्द घडणीत
होतद. फक्त ही ्र्ु बाण कदचदर्भांगदांची नव्हे तर मेगदहट्ाझच्र्द र्हशेबदत र्सग्नल गोळद
करणदरी अवदढव्र्द रे र्डओ ्र्ु बाण होती. कॅ रोर्लन हशेलचद कदळ एकद शतकदपेिद
अर्धक मदगचद होतद, त्र्दमळ
ु े र्तच्र्दवर झदलेलद अन्र्दर् र्कत्र्ेक पट जदस्त होतद.
जोसेर्लन बेलवर त्र्द मदनदने कमीच अन्र्दर् झदलद म्हणदर्चे. र्तचे वडील स्वतिःच
प्लॅनेटेररअम बदांधण्र्दच्र्द कदमदत होते आर्ण खगोलशदस्त्रीर् लेखनही करीत असत
ही जमेची बदजू होती. ती त्र्दांची पस्ु तकां वदचू लदगली म्हणनू नदहीतर त्र्द
कदळदतल्र्द वर्हवदटेवर चदलणदऱ्र्द र्तच्र्द शदळे ने र्तची बद्ध
ु ी र्चरडून टदकदर्चद
परु तद प्रर्त्न के लद असतद. शदळे ने इतर मल
ु ींनद जसे र्वज्ञदनदचे र्शिण घ्र्दर्लद मनदई
के ली होती, तशीच जोसेर्लनलदही के ली. पण जोसेर्लनचे पदलक शदळे च्र्द र्द
धोरणदच्र्द र्वरोधदत खमके पणदने झगडले आर्ण त्र्दनां ी शदळे लद र्तलद र्वज्ञदन
र्शकदर्चद परवदनगी द्यदर्लद लदवली. शदळे चे ऐकले असते तर जोसेर्लनलद
पदककलद, क्रॉसर्स्टच असले र्वर्षर् र्शकत गप्प रहदवां लदगलां असतां. ती र्द शदळे त
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जेव्हद अकरदवीत नदपदस झदली तेव्हद र्तच्र्द आईवर्डलदांनी र्तलद ्सु ऱ्र्द शदळे त
र्ॉका र्ेर्े पदठवले. र्तर्े र्तलद भौर्तकशदस्त्रदचे र्शिक चदांगले लदभले.
सगळी मदर्हती घेऊन सदठवण्र्दपेिद कदही नेमक्र्द गोष्टी लिदत ठे वनू त्र्दांचद
र्वचदर करून, त्र्दतनू पढु ली बदांधणी करत, पढु े जदर्चां हद भौर्तकशदस्त्रर्शिणदचद
कळीचद मद्दु द जोसेर्लन त्र्दच्ां र्दकडून र्शकली. र्वज्ञदन म्हणजे स्वतत्रां र्वचदर,
प्रर्तभदवांत र्वचदर हेच जोसेर्लन र्शकली आर्ण म्हणनू च र्वसांगती म्हणजे मदनवी
चक
ू असे मदन्र् करून गप्प न रहदतद र्तने अांतरदळदत ्रू वर चदललेल्र्द घडदमोडींच्र्द
शक्र्तेचद वेध घेतलद. न्र्रू ॉन स्टदर- नेबर्ल
ु दांच्र्द अांतभदागी असलेलद प्रचांड ऊजेचद
र्बां्ू पृथ्वीकडे पदठवत असलेल्र्द एकद धडधडीतनू र्तने वेध घेतलद.
जोसेर्लन बेल ही वैज्ञदर्नक आहे, त्र्दचबरोबर र्तलद कर्वतदच
ां े, सदर्हत्र्दचे प्रेम
आहे. जेव्हद र्तने प्लॅनेटेररर्म ही ऍर्िएन ररचची कर्वतद वदचली तेव्हद र्तलद
पल्सदरच्र्द उल्लेखदतनू स्वतिःची प्रर्तमद तदबडतोब जदणवली आर्ण कॅ रोर्लन हशेल
आर्ण जोसेर्लन बेलमधलद धदगदही जदणवलद. र्तने त्र्दसांबांधी फदर सां्ु र लेखन
आपल्र्द बलॉगमध्र्े के ले आहे.
सप्रु र्सद्ध खगोलशदस्त्रज्ञदांवरील व्र्दख्र्दनदांच्र्द एकद मदर्लके त एक तरी स्त्री
खगोलवैज्ञदर्नक असदवी म्हणनू कदही र्तच्र्दसह कदही स्त्रीवद्ी खगोलवैज्ञदर्नकदांनी
कॅ रोर्लन हशेलच्र्द नदवदचद आग्रह धरलद होतद. पण कॅ रोर्लन हशेलचे जे र्चत्र
उपलबध होते त्र्दतनू ती र््सदर्लद सां्ु र नदही हो स्पष्ट होत होते. आर्ण र्दच एकद
म्ु द्य् दवर र्तचद समदवेश त्र्द मदर्लके त करण्र्दत आलद नदही हे जोसेर्लन बेल
नों्वते. सवा प्रकदरे र्क्त
ु ीवद् करूनही त्र्द सदऱ्र्दजणी हरल्र्द हे जोसेर्लनने कदहीशद
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हतदशपणे र्लहून ठे वले आहे. कॅ रोर्लनचे स्त्रीत्व आर्ण कुरुपत्व ्ोन्ही र्तचद अांर्तम
परदभव करू शकले नदही, जोसेर्लनचे स्त्रीत्व आर्ण अननभु वी असणे र्तचद अांर्तम
परदभव करू शकले नदही.कदळदने र्द ्ोघींनद कदहीसद न्र्दर् र््लद हे खरे च. पण
्र्ू र्षत समदजवृत्तीच्र्द प्रभदवदमळ
ु े पवू ी प्रर्तभदवांत र्स्त्रर्दांनद र्कती अन्र्दर्दलद सदमोरे
जदवे लदगले त्र्दची ही ्ोन उ्दहरणे- कॅ रोर्लन आर्ण जोसेर्लन.
कॅ रोर्लन कदळदच्र्द पडद्यदआड गेली. जोसेर्लन आज ऐशां ी वर्षदंची आहे.
्ोघींनदही सलदम.
***
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र्शनीचयर अर्यात र्शनीचय वेडयचयर

व्रतवैकल्र्े-कुळदचदर- धमदाचे र्नर्म आर््र्ां वर्षर्ी श्रध््दपणू ा प्रेम असलेल्र्द
सांगीसदर्ी स्त्रीपरुु र्ष आजकदल शनीस्पशदाच्र्द घटनेने अकदांडतदांडवदचे रूप घेतल्र्दचे
पदहदतो आहोत. र्दतले लिदत घेण्र्दसदरखे कदही मद्दु े कदही श्रध््दवद्ी मर्हलदांनीच
मदडां ले. चॅनेली चचदंवर आर्ण फे सबक
ु वरील लेखदमां धनू र्द गोष्टी पदहदर्लद
र्मळदल्र्द. आर्वु े्दची प्वी घेतलेल्र्द एकद बदईनीां नदर्स्तक मर्हलदांनी र्द
श्रध््दर्वर्षर्दत नदक खपु सण्र्दचे र्कांवद तांबु ड्र्द लदवण्र्दचे कदहीच कदरण नदही वगैरे
म्हणत शनीस्पशा र्स्त्रर्दनां ी टदळलद पदर्हजेच हद मद्दु द उचलनू धरलद. पदठोपदठ पक
ां जद
मांडु े र्दांचीही वक्तव्र्े आली.
भगतबदई, क्रदतां ीगीतदबदई र्दच्ां र्दसदरख्र्द अनेक आघदडीच्र्द प्रर्तगदमी
र्ह्ां त्ु वदलद घट्ट र्चकटून बसणे कसे र्ोग्र् हे सदांगणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांनी र्द र्नर्मत्तदचद
उपर्ोग के लद.
र्द म्ु द्य् दांनद उभद छे ् ्ेणदरे मद्दु े र्ह्ां धु मदातीलच कदर् कुठल्र्दही धमदातील
स्त्रीर्वरोधी भर्ू मकदांवर शनीच्र्दच कदर् कुठल्र्दच ्ेवळदत जदणे र्कांवद ्ेवदच्र्द
नदवदचे उत्सव, बदजदर भरवणे मदन्र् नसलेल्र्द परु ोगदमी र्वचदरदच्ां र्द र्स्त्रर्दांनीही र्द
र्नर्मत्तदचद उपर्ोगच के लद.
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र्द म्ु द्य् दांवर चचदा करणे, र्कांवद अमक्र्दतमक्र्दांनी र्द र्वर्षर्दवर बोलणे हे चक
ू
आहे, ररकदमटेकडेपणदचे आहे वगैरे म्हणणदरदांनद एकच सदांगदवेसे वदटते, की र्द
सदऱ्र्द सवां द्दचे, बोधनदचे एक कदरण आहे. एक र्नर्मत्त घेऊन बध्ु ्ीजदगृती र्कांवद
जदणीवजदगृती के ली जदते. जे अर्ोग्र् आहे असे वदटते त्र्दवर बोलण्र्दचे कदरण सवा
मदणसदांसदठी, एकच असते की त्र्दर्नर्मत्तदने जदगर होतो. ज्र्द सश्रध््दांनद आपल्र्द
श्रध््द र्ोग्र् वदटतदत त्र्दांनी त्र्दवर र्लहदवे-बोलदवे र्दमदगेही तेच कदरण आहे आर्ण
ज्र्दांनद र्द श्रध््द अनदठदर्ी, घदतक वदटतदत त्र्दांनी त्र्दवर र्लहदवे बोलदवे र्दमदगेही
तेच कदरण आहे. कोणतद पि आत्तदच्र्द घडीलद बलवत्तर ठरतो र्दलद कदहीही
महत्त्व नदही. ब्लदच्र्द, बध्ु ्ीउत्क्रदांतीच्र्द चक्रदत अखेर कदर् र्टके ल आर्ण कदर्
फे कले जदईल हे कदळच ठरवेल. आर्ण त्र्दलद मदत्र जबदब्दर असतील र्चरांतन
अशी नीतीमल्ू र्े.
एकद चॅनेलवरील चचेचद कदर्ाक्रम पणू ा झदल्र्दनांतर त्र्दत सहभदगी झदलेल्र्द
ब्लदची मल्ू र्े स्वीकदरणदऱ्र्द स्त्रीलद, र्तच्र्द ठदम मतदांमळ
ु े पररवतान मदन्र् नसलेल्र्द
्ोन व्र्क्तींनी टोळी करून रॅ र्गांग म्हणदवे इतपत त्रदस र््लद. फे सबक
ु वर मी एकद
व्रतदबद्दल व्रते करणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांनद मठ् म्हणनू त्र्दांनद चेतवले होते. त्र्द स्टेटसमधील
चेतवण्र्दच्र्द िमतेमळ
ु े बरदच वन्ही चेतलद. पण र्द सवा गोष्टी र्द बध्ु ्ीजदगृतीच्र्द
प्रवदसदचदच भदग आहेत.
र्द समदजदत बहुसख्ां र् र्स्त्रर्द मठ्पणे धमावदक्र् प्रमदण मदननू र्नरर्ाक गोष्टी
करतदत असद आम्हद र्वरुध्् मतदच्र्द, पढु ची मोकळी वदटचदल शोधणदऱ्र्द
र्स्त्रर्दांचद र्वश्वदस आहे. त्र्द बहुसांख्र् आहेत म्हणनू त्र्दांनद सदांभदळून घ्र्दवे र्कांवद
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्ख
ु वू नर्े वगैरे प्रर्तवद् फदर लांगडे आहेत. आतदच्र्द श्रध््द मदननू पक्क्र्द झदलेल्र्द
र्स्त्रर्दांच्र्द वतानदत आतद कशदहीमळ
ु े फरक पडण्र्दची शक्र्तद नदही. पण तीव्रपणे,
धदर्दरपणे र्द मठ्पणदलद र्वरोध होतदनद ऐकदर्लद र्मळदलद, वदचदर्लद र्मळदलद
तर आत्तद ज्र्दांची वर्े प्रश् पडण्र्दची आहेत, त्र्दांच्र्दत ब्ल सांभवतो. म्हणनू ती
धदर कदर्म ठे वणे आहे, मांडळी.
आर्ण जे मख
ू ापणदचद प्रचदर गल
ु जदर, कचकड्र्द शब्दांत करत रहदतदत त्र्दांनद
आतदच नव्हे फदर पवू ीपदसनू रदजदश्रर्दचे र््वस आहेतच. त्र्दांचद वरचष्ट्मद नेहमीच
रदर्हलद आहे. नदर्स्तकदांनद ठदर करण्र्दची सौ्ी-इस्लदमी पध््त र्द समदजदत नसली
तरीही त्र्दांच्र्दकडे तच्ु छतेनेच पदर्हले जदते. र्द सदऱ्र्दांनद आव्हदन ्ेणदरे प्रश्
र्वचदरले जदऊ नर्ेत अशी व्र्वस्र्द र्शिणपध््तीतनू ही र्बबां वलेली आहे. तरीही
शनीलद स्पशा करण्र्दच्र्द एखदद्यद र्नरुपद्रवी कृ तीमळ
ु े सदऱ्र्द बदजांनू द जदग
आल्र्दसदरखे होते, चचदा सरू
ु होते, भों्पू णदवर टीकद करणदऱ्र्द व्र्क्तींची मते
व्र्दसपीठदवां र र्ेतदत हीच गोष्ट खपू आशद्दर्क आहे.
कुठल्र्द नद कुठल्र्द शतकदत सवा धमदंतल्र्द कदलबद् र्वश्वदसदांचद ऱ्हदस
होईल, त्र्दच्ां र्द नदवदने मदणसदच्ां र्द आत्म्र्दच्र्द र्खशदत हदत घदलणदरी आर्ण
द्रव्र्ही लटु णदरी सवा ्क
ु दने बां् होतील र्दसदठी आम्ही बोलत रहदणदर. त्र्द
आय़वु े्वदल्र्द जदज्ज्वल्ल्र् बदईच्र्द
ां भदर्षेत सदांगदर्चे तर सदकळलेल्र्द बध्ु ्ीच्र्द
गठु ळ्र्द नष्ट करण्र्दसदठी आमचे जलौकदचरण सरू
ु च रदहील. तम्ु ही नदर्भक म्हणद
की आर्ण कदही... ती तमु च्र्द बध्ु ्ीची स्पष्ट मर्दा्द आहे.
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बहूत नयइन्सयफी है...

र्स्त्रर्दांच्र्द स्ां भदात कदहीही मोकळे ढदकळे पणदने बोलदर्चां र्दलद एकद महदन
सांस्कृ तीची पदश्वाभमू ी लदगते. आपल्र्द र्ोर ्ेशदतही ती इतर अनेक इस्लदम
पट्ट्र्दतल्र्द ्ेशदांप्रमदणेच आहे र्दत वद्च नदही. र्शवदर् अमेररके सदरख्र्द के वळ
्ोनअडीचशे वर्षदंची सदस्ां कृ र्तक पदश्वाभमू ी असलेल्र्द जदगर्तक महदसत्तद असलेल्र्द
रदष्ट्रदचद रम्पसदरखद अध्र्ि र्स्त्रर्दांबद्दल ‘मोकळे पणदने’ बोलतो तर मग महदन
सांस्कृ तीत असे मोकळे पणदने बोलणे हे अग्ी सांस्कृ तीचे सदर्ाकच म्हणदवे लदगेल.
र्स्त्रर्दांबद्दल हसतखेळत के लेल्र्द वक्तव्र्दांवरून एवढे अकदांडतदांडव, करणदऱ्र्द
कुणदलदही आपल्र्द र्ोर सांस्कृ तीचे, आपल्र्द रदजकीर् सांस्कृ तीचे भदन नदही असेच
म्हणेन.
र्द ‘मोकळे पणदचद’ एक आढदवदच घेऊन टदकू.
नगरवधू र्कांवद गर्णकद हद शब् आपल्र्द सांस्कृ तीत परुु र्षदांचे मनोरांजन
करणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांसदठी वदपरलद जदत असे. त्र्दलदच समदनदर्ी असलेलद वेश्र्द हद
शब् वदपरून र्कत्र्ेक रदजकदरण्र्दनां ी र्शस्वी होऊ पदहदणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांनद कसे
गौरर्वले होते, गौरवत असतदत. अर्लकडेच भदजपच्र्द ्र्दशांकर झद र्दांनी खदजगीत
बोलण्र्दऐवजी चक
ु ू न सदवाजर्नक र्ठकदणी बसपदच्र्द मदर्दवती वेश्र्ेपेिद वदईट
आहेत इतकी त्र्द र्तर्कटदांची र्वक्री करतदत असे म्हटले होते. आतद खदजगीत
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अनेक र्स्त्रर्दांचद गौरव असदच प्रदकृ तदत के लद जदतो. ते शब् पेपरदत छदपदर्चे तर
फदरवेळद इग्रां जी एक्स हे अिर टांकदवे लदगेल. म्हणनू सोडून ्ेऊ.
पण सांस्कृ तीतले मर्हलदांचे ्य्ु र्म ्दसीस्र्दन अनेक रदजकदरण्र्दांकडून कधीही
र्वसरले जदत नदही हद सांस्कृ तीचद गौरवच नव्हे कदर्.
आपले महदन प्रधदनसेवक एक्द बेटीबचदवच्र्द वेळी म्हणदले होते, हजदर
मल
ु ग्र्दांमदगे आठशे मल
ु ी जन्मल्र्द तर उरलेल्र्द ्ोनशेंनद बदर्कद कशद र्मळणदर...
बहू हवी असेल तर बेटी वदचवद. असद मोकळे पणद र्द सस्ां कृ तीलदच शोभेसद आहे.
मग ते बदांगलद ्ेशच्र्द अध्र्िदांचद गौरव करतदनद म्हणदले, की त्र्द एक स्त्री
असनू सद्ध
ु द ्हशतवद्दचद सदमनद करीत आहेत. र्कती हद स्त्रीबद्दलचद कदळजीचद
भदव... असनू सद्ध
ु द... अहदहद!
भदरतदत बलदत्कदर वगैरेसदरख्र्द अत्र्ांत नैसर्गाक, स्वदभदर्वक घटनद वदरांवदर
होतदत. अहो हद सृष्टीचक्रदचदच भदग आहे. तेव्हद र्वर्वध पिदच
ां े रदजकीर् नेते
कदर्कदर् म्हणदले आहेत एक्द उजळणी करू. र्दमळ
ु े बदकीच्र्द अनेक असांस्कृ त
्ेशदांनी भदरत हद स्त्री पर्ाटकदांसदठी अत्र्ांत असरु र्ित असल्र्दचे घोर्र्षत के ले
मदननीर् जेटलीजी म्हणदलेले की बलदत्कदरदची एखद्ी बदरीकशी घटनद घडली
तर त्र्दची जगभर जदर्हरदत के ल्र्दमळ
ु े पर्ाटन िेत्रदचे करोडो रुपर्दांचे नक
ु सदन होते.
बलदत्कदर करणदऱ्र्द तरुण मल
ु दांनद फदशी द्यद ही क्रूरक्रूरक्रूर मदगणी करणदऱ्र्दांनद ठदम
उत्तर ्ेतदनद मल
ु दर्मर्सांगजींच्र्द मल
ु दर्म कदळजदने मल
ु दांच्र्द रिणदर्ा २०१४मध्र्े
मोरद्दबद्मध्र्े हे अमर उद्गदर कदढले- मल
ु ी प्रर्म मैत्री करतदत. मल
ु दमल
ु ींच्र्दत
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मतभे् होतदत. मतभे् झदले की मल
ु ी रे प झदलद म्हणतदत. मल
ु गे मल
ु गे आहेत
शेवटी. चक
ू होते त्र्दांच्र्द हदतनू . मग कदर् रे पसदठी फदशी ्ेणदर? सरकदरने रे पबद्दलचे
कदर््े ब्लले पदर्हजेत.
इस्लदर्मक तत्वदांचे ‘शदांततदर्प्रर्’ पदठीरदखे अबू आझमी म्हणदले- बलदत्कदर
झदलेल्र्द स्त्रीलद आर्ण करणदरदलद ्ोघदनां दही फदशी झदली पदर्हजे कदरण स्त्रीने
्सु ऱ्र्द परुु र्षदबरोबर जदणे हेच इस्लदममध्र्े त्र्दज्र् आहे. त्र्दांच्र्द मख
ू ा मल
ु दने आर्ण
सनु ेनेही त्र्द र्बचदऱ्र्दांवर टीकद के ली.
सस्ां कृ तीचे प्रेम कदही के वळ प.ु रदजकदरण्र्दांनद नसते, ते तर म. रदजकदरण्र्दांनदही
असते. रदष्ट्रवद्ी कदँग्रेसच्र्द नेत्र्द सौ. आशदतदई र्मरजेतदई र््ल्लीतल्र्द आर्ण
मबांु ईतल्र्द बलदत्कदरदच्र्द स्ां भदात म्हणदल्र्द होत्र्द, र्स्त्रर्दच
ां े कपडे, त्र्द कशद
वदगतदत, त्र्द कोणत्र्द वेळी कुठे असतदत र्द गोष्टीही बलदत्कदरदलद कदरणीभतू
आहेत.
कदँग्रेसचे कै लदसवदसी नेते- ईश्वर त्र्दांच्र्द आत्म्र्दस शदांती ्ेवो बरोबरच
म्हणदलेले- जब तक मर्हलद र्तरछी नजर से नहीं ्ेखेंगी तब तक परुु र्ष उसे नहीं
छे डेगद.
भदजपचे बदबल
ु दल गौर तर मोठे च सांस्कृ तीप्रेमी होते... रर्शर्न ललनदांनद धोतर
सोडून ्दखवण्र्दचे र्शिण द्यदर्लद तर्दर झदलेलद हद नेतद मर्हलदांनी अांगभर कपडे
घदलदवेत म्हणजे बलदत्कदर होणदर नदहीत म्हणनू सदांगत असे. जीन्सटीशटा हे तर
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भदरतीर् बदर्कदांनी घदलचू नर्ेत असे त्र्दांचे ठदमच मत होते. कदर् चक
ू आहे, कदर्
चक
ू आहे?
आध्रां प्र्ेशचे कदँग्रेसचे प्र्ेशदध्र्ि नेते बोत्सद सत्र्नदरदर्ण र्नभार्द
बलदत्कदरदसां्भदात म्हणदलेले, भदरतदलद मध्र्रदत्री स्वदतांत्रर् र्मळदलां म्हणनू कदही
र्स्त्रर्दांनी रदत्री बेरदत्री बदहेर र्फरू नर्े. फदरसे प्रवदसी नसलेल्र्द त्र्द बसमध्र्े चढतदनद
र्तने र्वचदर करदर्लद हवद होतद. ते पढु े असेही म्हणदले की ही एवढी र्करकोळ घटनद
असनू ही सोर्नर्दजी र्न्शाकदांनद भेटदर्लद गेल्र्द. जी घटनद बोत्सदजींनद र्करकोळ
वदटली ती सोर्नर्द गदांधींनद फदर मोठी वदटली- हेच मळ
ु दत चक
ु लांर्.
र्द सवदंत सवदात र्ोर असे र्वधदन के ले ्ी्ी ममतद बॅनजी र्दांनी. बलदत्कदर कद
होतदत र्दची फदर गर्हरी मीमदसां द के ली ्ी्ींनी. पवू ी स्त्रीपरुु र्ष हदतदत हदतही घदलत
नसतां. पदलक ओरडदर्चे. आतद सगळांच मक्त
ु झदलांर्. मक्त
ु व्र्वस्र्द, मक्त
ु पर्दार्.
बलदत्कदर होणदर नदहीत तर कदर् होणदर... र्शवदर् ही मदध्र्मां ्ोनचदर र्करकोळ
बलदत्कदरदांच्र्द घटनदांवर के वढद ओरडदआरडद करतदत. सगळीकडे र्नगेर्टब र्चत्र
जदतां.
पहद बलदत्कदरदचां सदांस्कृ र्तक भदन स्त्रीपरुु र्ष सवापिीर्, सवार्लांगी
रदजकदरण्र्दांनद आहे. आर्ण र्दतच आपल्र्द ्ेशदची सदांस्कृ र्तक शक्ती आहे.
स्त्रीच्र्द सौं्र्दाचे तर रदजकदरणी र्कती मोठे पजू क, भोक्ते, उपभोक्ते... आपण
जदणतोच. रदजकदरणदत फक्त शहरदतल्र्द आकर्षाक र्स्त्रर्द र्ेऊ शकतदत, गदांवढळ
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अनदकर्षाक र्स्त्रर्दांनद त्र्दत जदगद नदही हे मद. मल
ु दर्मर्सांगदांनी ठणकदवनू सदांर्गतलेले
ग्रदमीण र्स्त्रर्दांनद.
गोव्र्दच्र्द लक्ष्मीकदांत पदसेकरदांनी मख्ु र्मांत्रीप्दवर असतदनद र्स्त्रर्दांनद सदांर्गतले
होते की सर्ू ातदपदपदसनू आपली चदमडी वदचवद. ती कदळी पडणदर नदही र्दची
कदळजी घ्र्द. रदजकदरण्र्दांनी चदमडी वदचवदर्लद सदगां णे र्कती महत्त्वदचे आहे पहद.
्दरूच्र्द ब्रॅन्ड्सनद र्स्त्रर्दांची नदवे द्यद, र्वक्री वदढेल असे सचु वणदरे महदरदष्ट्रदचे
एक मत्रां ी र्गरीश महदजन र्कती रर्सक आहेत र्दची कदहीतरी ्द् ्ेणे ही र्द
सांस्कृ तीत वदढलेल्र्द र्स्त्रर्दांची नैर्तक जबदब्दरी होती. पण आजकदल र्स्त्रर्द नैर्तक
जबदब्दऱ्र्द पदर पदडत नदहीतच...
र्स्त्रर्दांची स्वदतांत्रर्दची र्ोग्र्तदच नदही. हे अग्ी सदधेसे सदांस्कृ र्तक सत्र् आहे.
आर्ण त्र्द दृष्टीने त्र्दांची लग्ने बदळपणीच लदवनू द्यदवी असे हरर्दणवी नेते
ओमप्रकदशजी चौटदलद म्हणदले. अर्खल खदप पच
ां दर्तीची मदगणी त्र्दांनी र्ोग्र्
ठरवली. आपल्र्द नै कद सांस्कृ र्तच्र्द म्दानी झदशीवदली रदमतीर्ाकर हेच सदांगत
र्फरदर्च्र्द सगळीकडे... गेल्र्द र्बचदऱ्र्द.
र्सने-टीव्ही पडद्यदवर प्रर्सद्ध झदलेल्र्द अर्भनेत्र्दांप्रमदणेच अर्भनेत्रींनद
रदजकदरणदत आणनू ्ेशदचद फदर््द करून र््ल्र्दनांतर त्र्दतल्र्द र्वशेर्षतिः
अर्भनेत्रींनद त्र्दांची जदगद ्दखवनू ्ेण्र्दचे आवश्र्क कदर्ा आपले रदजकीर् नेते
करतदत. लोकही करतदत. समदजवद्ी पिदचे मदजी नेते नरें द्र अग्रवदल जर्द
बच्चनलद बॉर्लवडु ची डदर्न्सगां गला, र्फल्मों में नदचनेवदली म्हणदले, पवू ीचे सेनेचे
44

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

आर्ण आतद कदँग्रेसचे महदन नेते सांजर् र्नरुपम स्मृती इरदणीलद ठुमके लगदनेवदली
म्हणदले. जर्लर्लतदच्र्द चदररत्रर्दवर तर सतत र्शांतोडदर्भर्षेक करदर्चे लोक.
गृहमत्रां ी असलेले सश
ु ीलकुमदर र्श्ां े र्दनां ी जर्द बच्चनलद आसदमवरील चचेत
आठवण करून र््ली की हद गांभीर र्वर्षर् आहे- र्फल्मी नदही. आवश्र्कच आहे हे
सदरे . र्बचदरे सगळे नांतर मदफीही मदगनू टदकतदत. आपली सदांस्कृ र्तक जबदब्दरी
सदांभदळतदनद र्बचदऱ्र्दांनद र्कतीवेळद मदफी मदगदवी लदगतो, स्पष्टीकरणां द्यदवी
लदगतदत. मदगतदत. ्ेतदत.
मर्हलदांसदठी सांस्ेत आरिण नकोच मळ
ु ी. कदरण त्र्दचद फदर््द खेड्र्दतील
अनदकर्षाक र्स्त्रर्दांनद न र्मळतद शहरी, बड्र्द घरच्र्द र्स्त्रर्दांनद र्मळे ल आर्ण आमची
पोरां ससां ्ेत शीळ घदलू लदगतील असे म्हणणदऱ्र्द मल
ु दर्म र्सांगदनां ी सस्ां कृ तीची
जपणक
ू च के ली नदही कदां.
आपले नक
ु तेच र्नवृत्त झदलेले रदष्ट्रपती प्रणव मख
ु जी र्दच
ां द बेटद अर्भजीत
मख
ु जी र्नभार्द बलदत्कदरदसां्भदातल्र्द र्न्शानदांवेळी म्हणदलेलद की र्द सगळ्र्द
रस्त्र्दवर उतरून र्न्शान करणदऱ्र्द रांगवलेल्र्द ओठदांच्र्द, (डोक्यात) कदहीतरी
र्बघडलेल्र्द बदर्कद आहेत. त्र्दच
ां द वदस्तवदशी कदहीही सबां धां नदही. मख्ु तदर
अबबदस नक्वी कदकद म्हणदले र्द पदवडर लदवलेल्र्द, ओठ रांगवलेल्र्द बदर्द मांबु ईत
जी कदही र्न्शानां करीत आहेत त्र्दमळ
ु े ्ेशदलद धोकद आहे...
बसपदचे रदजपदल सैनी म्हणदले बदर्कदांनद मोबदईल फोन्स ्ेऊ नर्ेत. कदर्
उपर्ोग करतदत त्र्द मोबदईलचद. त्र्दांच्र्द कदमदांत कदहीही उपर्ोग नसतो
मोबदईलचद. मदझ्र्द आईकडे, बदर्कोकडे कधीही मोबदईल नव्हते कदर् र्बघडलां?
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एकां्रीत आकर्षाक र््सणे, मोबदईल वदपरणे, कलदवांत असणे, र्शस्वी असणे,
र्नभार् असणे... र्द सवा गोष्टी आपल्र्द सांस्कृ तीच्र्द र्वरोधदत आहेत. त्र्दमळ
ु े सवा
र्वचदरपर्ां दचां े अनेक रदजकदरणी त्र्दसदठी आपलद जीव र्बचदरे पदखडत असतदत.
र्स्त्रर्दांबद्दल र्ोडे र्वनो्दने बोलणे, त्र्दांच्र्द अांगप्रत्र्ांग्शानदचद आनां् घेणे,
त्र्दनां द पळवणे, त्र्दच्ां र्दवर सधां ी असलीच- त्र्दनां ी र््ली तर बलदत्कदर करणे,
त्र्दांच्र्द र्ोनीचे उल्लेख जदतदर्ेतद करणे ही आपली सदांस्कृ र्तक पदश्वाभमू ी आर्ण
पृष्ठभमू ीही आहे.
र्द सवा डीजेच्र्द नद्दत एक र्बचदरद रदम क्म मल
ु दसां दठी मल
ु ी पळवदर्लद
म्त करदर्चां म्हणेल तर त्र्दच्र्दवर एवढी टीकद...
बहूत नदइन्सदफी है...
( हद उपरोध आहे असे र्लहून वदचकदच
ां द अपमदन करदर्चद नदही. पण र्लहदवे
लदगते. कदरण उपरोध न समजनू तांडदर्लद सरुु वदत के ल्र्दची उ्दहरणे अनभु वली
आहेत. आहण म् णे हियािंना हिनोद सर्जत ना ी, उपरोध सर्जत ना ी...)
र्द सवा परुु र्षप्रधदन सांस्कृ तीच्र्द र्चखलरदड वदटेवर र्स्त्रर्दांनद ही लदांच्छने
सोसदवी लदगतदत र्दचे अतीव ्िःु ख आर्ण सांतदप आहेच.
***
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सयमग्रीची कयळजी

एकद खेडेगदवदत आम्ही मर्हलदच
ां ां ‘पोर्षक आहदर’ हे र्शर्बर घेतलां होत.ां
त्र्दतले ्ोन र््वस स्वतिःच्र्द प्रकृ तीसदठी र्स्त्रर्दांनी घेण्र्दचद पोर्षक आहदर र्द
र्वर्षर्दवर असणदर होते. सदत र््वस रोज ्ोन तदस चदलणदऱ्र्द त्र्द र्शर्बरदत
पर्हल्र्द ्ोन र््वसदतां च त्र्दच्ां र्दशी गप्पद प्रश्ोत्तरां झदल्र्दनतां र एक गोष्ट लिदत होती
की स्वतिःसदठी आहदर एवढ्र्दच र्वर्षर्दवर बोललां पदर्हजे. पोर्षक आहदर रदर्हलद
्रू ... रोजचद पोटभरीचद आहदरच र्दांनी वेळच्र्द वेळी घ्र्दवद बस्स एवढचां
ठसवदर्लद हव.ां
र्द सत्तर-एक र्स्त्रर्दांमधील पन्नदस-एक र्स्त्रर्द अग्ीच र्करकोळ, र्नस्तेज,
डोळे खोल अशद र््सणदऱ्र्द होत्र्द. जवळपदस प्रत्र्ेकीलद पदळीतलद स्रदव खपू
जदस्त र्कांवद अग्ीच कमी अशद तक्रदरी होत्र्द. ज्र्दांनद जांतसु ांसगदामल
ु े श्वेत स्रदवदची
्ख
ु ींनद तर त्र्दवर बोलदर्लद तोंड
ु णी होती अशद अग्ी खांगलेल्र्द तरूण मल
उघडणहां ी पदप वदटत होतां.
अखेर चौथ्र्द र््वशी आमचे सदांगणे र्शकवणे, सकदळी उठल्र्दवर के वळ
घोटभर कोरद चहद र्पऊन ्पु दरपर्ंत रहदण्र्दऐवजी त्र्दच्र्दसोबत र्न्दन आ्ल्र्द
रदत्रीची चतकोर-अधी चपदती-भदकरी तरी खदत जद गां बदर्दांनो इर्वर र्ेऊन अडकले
होते. जेवतदनद स्वतिःसदठी र्ोडीतरी भदजी, कोरड्र्दस जे कदही के लां असेल ते रदखनू
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ठे वद... सगळांच नवऱ्र्दलद, सदसरकडच्र्दांनद वदढून लोणच्र्दशी चपदती भदकरी खदणां
टदळद हे कदनीकपदळी सदांगत रदर्हलो होतो. त्र्दांच्र्द अन्नदत र्ेणदरे प्दर्ा तसे बरे
होते. सक
ु टीचे र्वर्वध प्रकदर, मर्हन्र्दत एक्द कोंबडी, मटण, ओली मदसळी, भदजी
असां र्वकत आणलां जदर्चां. पण त्र्दतलां तम्ु ही र्कती खदतद, वदटीभर तरी खदतद कद
र्दवर िीण होकदर र्ेत होतद. आर्ण मग हळुहळू कांठ फुटत सत्र् डोकदवू लदगदर्चां.
त्र्दांनदच कदर्, घरदतल्र्द मल
ु ींनदही र्दतल्र्द खदस र्चजद र्मळत नसत. र्द तर
कष्टकरी बदर्द होत्र्द. शेतदत रदबणां, गरु दांपदठी रदबणां, घरदत रदबण.ां .. सगळांच
करणदऱ्र्द.
पर्हले ्ोन र््वस आमच्र्द तज्ज्ञदांनी जी कदही पोर्षक आहदरदची पस्ु तकी
मदर्हती र््ली ती ऐकतदनद त्र्दच
ां े आ वदसत आर्ण जदभां र्दही र्ेत. हद मदझद र्तसरद
असदच अनभु व होतद.
आज स्त्रीलद एकद धदर्माक र्ेरड्र्दने सदमग्री म्हटले म्हणनू वदतदवरण जरदसे
र्ह्ां कळले. पेटूनर्बटून कदही उठत नसतो आपण. त्र्दने ते बोलणे चक
ू च होते. पण
त्र्दने फक्त जे घडते ते र्नलाज्जपणे बोलनू ्दखवले एवढदच कदर् तो ्ोर्ष. नदहीतर
भदरतदच्र्द शहरदतां पररर्स्र्ती जरद ब्ललेली असली तरी गदवखेड्र्दतां नू अजनू ही
हदच दृष्टीकोन आहे. प्रश् असद आहे... र्द सदमग्री तर सदमग्रीचीही कदळजी घेत
नदहीत त्र्द सदमग्रीचे तर्दकर्र्त रिक.
अशदच र्शर्बरदतली एक लेक मलद भेटदर्लद लपनू छपनू आली. आर्ण रडत
रडत सदांगू लदगली- तदई मलद नद त्र्द वदटेने नसु तां ््दसदरखद पदांढरां बदहेर र्ेतां. आर्ण
खदज तरी इतकी उठते की जदऊन जीव द्यदवद वदटतां हो. र्वचदरल्र्दवर सदर्ां गतलां की
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गदवदतलद डॉक्टर परुु र्ष आहे- त्र्दच्र्दकडे जदर्चां नदही म्हणनू बां्ी के लीर्. कदर्
मलद ्दखवदर्चां ते त्र्दलद ्दखवणदर कदर् म्हणतो र्न र्शव्र्द घदलतो. आर्ण
तदलक्ु र्दच्र्द गदवी लेडी डॉक्टर आहे र्तच्र्दकडे जदर्लद त्र्दलद वेळ नदही. मी करू
तरी कदर्... बदर्कोवर परपरुु र्षदची नजर पडू नर्े- आपल्र्द सदमग्रीवर ्सु ऱ्र्द
कुणदची नजर पडू नर्े हे मख्ु र्. मग त्र्द सदमग्रीलद वदळवी लदगनू ती कुरतडली गेली
तरी बेहत्तर. ही वृत्ती भदरतदत रुजलेल्र्द सवाच धमदंच्र्द चौकटीतनू पदवन होते आहे.
प्रदचीन र्ह्ां ू धमा, बौद्ध धमा, जैन धमा, शीख धमा आर्ण र्िस्ती, इस्लदम, ज्र्-ू
सवदंनदच स्त्रीचे ्य्ु र्मत्व सोर्ीचे पडते.
एकद सांपणू ा समहू दलद मदलमत्तदच ठरवले की त्र्दचद मदलमत्तेवरचद हक्कच
सपां तो. कदर्द्यदच्र्द दृष्टीने सवदात र्वकर्सत अशद इग्ां लडां नेही तीच चलदखी के ली
होती. ‘कोवचार’ नदवदने र्ववदर्हत र्स्त्रर्दांनद मदलमत्तेची मदलकी असण्र्दची सोर्च
नव्हती. र्दलद अपवद् होतद के वळ रदणीचद. अर्ववदर्हत र्स्त्रर्दांचद मदलमत्तेचद हक्क
मदत्र अबदर्धत होतद. मनस्ु मृतीवर बोलण्र्दत अर्ाच नदही इतके र्तचे अन्र्दर्ीत्व
आहे. र्ववदर्हत वद अर्ववदर्हत कुणदलदच मदलमत्तेचे हक्क नदहीत. अपवद्दांची जांत्री
्ेऊ नकद. र्नर्म वेगळे अपवद् वेगळे .
घरदत र्शजवलेलां कदर् खदवां, र्कती खदवां, आपल्र्द प्रकृ तीची कदळजी
घेण्र्दसदठी कदर् करदवां र्दची सत्तद आजही आपल्र्दतील करोडो र्स्त्रर्दांनद नदही हे
सत्र् आहे.
***
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एकय ्यदीचय कल्लोळ...

२४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रदर्द सरकदर र्द र्वद्यदर्र्ानीने फे सबक
ु वर एक र्द्ी
पोस्ट के ली. र्वद्यदपीठदांमधनू , नदमवांत शैिर्णक सांस्र्दांमधनू र्वद्यदर्र्ानींनद लैंर्गक
प्रकदरचद त्रदस, अर्धिेप सोसदवद लदगतो, त्र्दत नदमवांत प्रदध्र्दपक सहभदगी
असतदत ही कदही गप्तु बदतमी नदही. पीएचडी प्रबधां , एमर्फल प्रबधां एवढेच नव्हे तर
नेहमीच्र्द र्डग्री र्शिणदतही अशद प्रकदरे मल
ु ींचे शोर्षण करण्र्दचे प्रर्त्न होतदत.
कधी र्शस्वी, कधी अर्शस्वी.
कुणी कधी र्हमां त ्दखवनू तक्रदर के लीच तर व्र्वस्र्ेतील बदरकदवे, सवा
उतरांडींतनू जदऊन, सोपस्कदर पदर पदडून तक्रदरीवर कदरवदई होण्र्दस वेळही लदगतो
आर्ण ती कदरवदईही फुसकी असते हदही अनभु व नवद नदहीच. अनेक्द तक्रदर मदगे
घ्र्दर्लद लदवणे, र्कांवद तोंडदलद पदनां पसु ल्र्दसदरखी र््खदऊ कदरवदई होणे हे
र्नत्र्दचेच. सस्ां र्ेची इभ्रत जदऊ नर्े म्हणनू प्रकरण गोलमदल करणे, त्र्दत्र्द
प्रदध्र्दपकदचद ्ब्बद जदतपदत, पत प्रर्तष्ठद, वरपर्ंतचे सबां धां वगैरे गोष्टी आपले खेळ
्दखवतच असतदत, आर्ण र्वर्वध प्रकदरे ्बदव र्ेऊन तक्रदर्दरदनेच फदर कदही
र्ववरण न ्ेणे हे तर अग्ीच सवासदमदन्र्.
रदर्द सरकदरने एक र्द्ी प्रर्सद्ध के ली. त्र्दत फदर तपशील नदहीत पण व्र्क्तींची
नदवे आर्ण सांस्र्दांची नदवे एवढे आहे. ही र्द्ी र्तने अनेक मल
ु ींशी फोनवर बोलनू
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र्लहून कदढली आहे. र्द र्द्ीतील लोकदांबद्दल वृत्तवदर्हन्र्दांनी चौकशी के ली असतद
त्र्दबदबत कुठल्र्दच सांस्र्ेतनू ्जु ोरद र्मळदलेलद नदही. कदहींनी सदांर्गतले की असे
कदही नदहीच, अशद कुणदचीही चौकशी अशद गन्ु ्दसां ां्भदात झदलेली नदही, आर्ण
कदहींनी सदांर्गतले की जी कदही चौकशी झदली त्र्दचे तपशील सांस्र्ेच्र्द र्नर्मदांनसु दर
आम्ही बदहेरच्र्द कुणदलदही ्ेऊ शकत नदही.
आतद इन्जी पेन्नू नदवदच्र्द र्वद्यदर्र्ानी बलॉगरने एक गगू लस्प्रेडशीट टदकली
आहे आर्ण भदरतदतील र्वद्यदर्र्ानींनद त्र्दत नदवे भरदर्चे आवदहन के ले आहे.
र्द सगळ्र्द प्रकदरदमळ
ु े र्वद्यदपीठे , शैिर्णक सांस्र्दांमधील वदतदवरण खळबळून
र्नघदले असेल र्दत नवल नदही. पण एक वेगळदच सांघर्षा उभद रदर्हलद आहे तो
स्त्रीवद्ी चळवळीमध्र्ेच.
गेली अनेक वर्षे लैंर्गक छळदची ्खल कदर््ेशीररत्र्द घेतली जदवी र्दसदठी
स्त्रीवद्ी सघां टनद पद्धतशीरपणे कदम करीत आल्र्द आहेत हे सत्र्च आहे. पण
हदतपदर् बदांधनू धदवदर्लद लदवल्र्दसदरखीच र्द कदर्दाची अवस्र्द आहे हेही
र्ततके च सत्र् आहे. अनेक्द प्रखर प्रर्त्न करूनही हे सांभदर्वत गन्ु हेगदर सहीसलदमत
सटु तदत. पेपर तपदसदर्ची परवदनगी कदढून घेणे, कदही कदळदपरु ते र्वभदगप्रमख
ु प्
जदणे र्दपर्लकडे कदही फदरसे होत नदही.
परांतु र्द र्द्ीमळ
ु े आपण करत असलेल्र्द र्शस्तबद्ध प्रर्त्नदांनद बदधद र्ेईल
असे र्द चळवळीतल्र्द जन्ु र्द नेतत्ृ वदचे म्हणणे आहे. र्नवेर््तद मेनन, कर्वतद कृ ष्ट्णन
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र्दसां दरख्र्द सदतआठ स्त्रीवद्ी चळवळीच्र्द नेत्र्दांनी र्द र्द्ीचद र्नर्षेध करून ही
र्द्ी फे सबक
ु वरून कदढली जदवी असे आवदहन के ले आहे.
तर ्सु रीकडे अनेक र्वद्यदर्र्ानी म्हणत आहेत की र्द र्द्ीमळ
ु े र्द प्रश्दवर
प्रकदश तरी पडलद. भदरतीर् सांस्र्दांमधनू र्द प्रश्दवर सदधी चचदाही होणे ्रु दपदस्त
असते. र्दलद प्रमख
ु कदरण मल
ु ींच्र्द मनदतील ब्नदमीची भीती हे असल,ां तरीही
आपण बोलनू फदरसद कदही उपर्ोग होणदर नदही, अधावट कदरवदईनांतर पन्ु हद आपण
र्दच लोकदांच्र्द तदवडीत रहदणदर आहोत र्दची ‘खदत्री’ हे कदरणही असतेच.
र्द मल
ु ींनी नव्र्द र्गु दत, सोशल र्मर्डर्दचद वदपर करून असल्र्द लोकदांची नदवे
प्रर्सद्ध करून त्र्दांनद शरर्मां्े करण्र्दचद, आर्ण त्र्दांची कृ ष्ट्णकृ त्र्े चव्हदट्र्दवर
मदडां ण्र्दचद मदगा स्वीकदरलद र्द मदगे हेच कदरण आहे. अशी र्द्ी प्रर्सद्ध के ल्र्दमळ
ु े
कदरवदई होऊ शकणदर नदही. जोवर मल
ु ी र्नभार्पणे समोर र्ेऊन सांस्र्दगत व्र्वस्र्ेत
स्पष्ट तक्रदर करणदर नदहीत तोवर सस्ां र्दनां द कदहीही कदरवदई करतद र्ेणदर नदही. पण
र्न्दन तशद व्र्क्तींचे जदहीर र्धांडवडे तरी र्नघतील अशद त्र्दांची अपेिद आहे.
र्द र्द्ीची ्खल परस्पर घेऊन कदहीही कदरवदई करणे सांस्र्दांच्र्द र्नर्मदांत
आर्ण नैर्तकतेही बसणदरे नदही. कदरण अशद प्रकदरे झदलेले सवाच आरोप खरे
असतील असेही नदही. अनदर्मक रदहून के लेल्र्द आरोपदांत कुणदलदही ठरवनू लक्ष्र्
के ले जदण्र्दचीही शक्र्तद असतेच. आर्ण आरोपीच्र्द र्पांजऱ्र्दत उभ्र्द
के लेल्र्दांनदही र्ोग्र् प्रकदरे चौकशी होण्र्दचद, आपली बदजू मदांडण्र्दचद अर्धकदर
आहे.
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रदर्द सरकदरने ही र्द्ी प्रर्सद्ध करण्र्दपवू ी इमेल्स, स्क्रीनशॉट्स, आर्ण र्लर्खत
स्वरुपदतील सदिी गोळद के ल्र्द आहेत. पण तक्रदर्दरदांच्र्द परवदनगी र्शवदर् ती ते
सदरे जदहीर करणदर नदही. त्र्दमळ
ु े सध्र्द तरी हे सदरे वद्ळ के वळ एक प्रश् ऐरणीवर
आणण्र्दसदठीच उठले आहे हे स्पष्ट आहे.
१९९७सदली सवोच्च न्र्दर्दलर्दने जी मदगा्शाक तत्वे घदलनू र््ली त्र्द
आधदरे अनेक शैिर्णक सांस्र्दांतनू लैंर्गक शोर्षणदच्र्द प्रश्दत कदम करणदऱ्र्द
सर्मत्र्द स्र्दपन झदल्र्द. २०१३मध्र्े कदमदच्र्द र्ठकदणी होणदऱ्र्द लैंर्गक
छळदसांबांधीचद कदर््द मांजरू झदल्र्दनांतर र्द सर्मत्र्दांची र्ोडीफदर पनु रा चनद करण्र्दत
आली.
कदरवदईची प्रर्क्रर्द कोणत्र्दही कदर््ेशीर प्रर्क्रर्ेइतकीच गतांु दगतांु ीची आहे.
सर्मती-उपसर्मती, शोधन, पडतदळणी हे सदरे तीन मर्हन्र्दांत पणू ा करदर्चे आर्ण मग
त्र्दच्ां र्द र्शफदरसी कुलगरू
ु कडे र्कांवद व्र्वस्र्दपकीर् मडां ळदकडे पदठवदर्च्र्द.
कोणतीही कदरवदई झदली तरी ती त्र्द व्र्क्तीच्र्द सर्वास बक
ु मध्र्े नों्ली जदते.
आर्ण सांपणू ा चौकशीसांबांधी पणू ापणे गप्तु तद पदळली जदते.
र्द र्द्ीत नदव असलेले, आर्ण एकां्र र्ववद्दत भदग घेणदरे एक प्रदध्र्दपक
पदर्ा चतजी म्हणतदत, की र्द प्रर्क्रर्ेलद कांटदळून जदणे स्वदभदर्वक असले तरीही
के वळ तोंडी आरोपदच्ां र्द आधदरे अशद र्दद्यद प्रसृत के ल्र्दमळ
ु े कदहीच सदध्र् होणदर
नदही. न्र्दर् र्मळणे शक्र् होणदर नदही. आपल्र्द शैिर्णक सांस्र्द र्स्त्रर्दांसदठी सरु र्ित
ठरदव्र्दत र्द र््शेने हे पदऊल र्नरुपर्ोगी ठरे ल.
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पण त्र्दच वेळी र््ल्लीच्र्दच एकद कॉलेजच्र्द मदर्द जॉन म्हणतदत अशी र्द्ी
बदहेर र्ेते र्दचदच र्वचदर गदांभीर्दाने करदर्लद हवद. आज जी कदही पद्धत अनसु रली
जदते ती र्नष्ट्प्रभ कद ठरते आहे र्दचद र्वचदर करणे र्द र्द्ीमळ
ु े भदग पडते आहे. र्द
सर्मत्र्दांवरील अनेक स्स्र् व्र्वस्र्दपनदने नेमलेले असतदत. ही प्रकरणे कशी
हदतदळदवीत र्दत व्र्वस्र्दपनदची जी भर्ू मकद असेल त्र्दलदच सदजेसे सदरे पदर पडू
शकते. त्र्दमळ
ु े पनु र्वाचदर व्हदर्लदच हवद.
सस्ां र्ेची इभ्रत हद जो कदही सोर्र्स्कर प्रकदर असतो त्र्दत अनेक्द शोर्षणदच्र्द
बळी ठरलेल्र्द र्स्त्रर्दांनदच गप्प के ले जदते हे सवात्र सत्र् आहे. कधीकधी न्र्दय्र्
र्नणार् घेतल्र्दनांतरही त्र्दांनद न्र्दर्दलर्दत आव्हदन र््ले जदते आर्ण मग त्र्दलद
स्र्र्गती र्मळवतद र्ेते. र्वद्यदर्र्ानींनद अनेक्द एकद र्वर्शष्ट मर्दा्पे ढु े लढतद र्ेणे
आर्र्ाक-सदमदर्जक कदरणदांमळ
ु े शक्र् होत नदही आर्ण मग हे सांभदर्वत शोर्षणकते
मोकळे च रहदतदत.
मदर्द जॉन म्हणतदत त्र्दच्र्दशी मी सहमत आहे. अशी र्द्ी सदवाजर्नक
अवकदशदत र्दवी वद न र्दवी, अशे करणे र्ोग्र् की अर्ोग्र् र्दची चचदा होत रदहू
द्यदत, पण आतद ती आलीच आहे हे स्वीकदरून हे कद घडले र्दच्र्द कदरणदपां र्ंत
जदऊन त्र्द कदरणदांचे र्नरदकरण करण्र्दची ही सांधी आहे.
अशद र्दद्यदचां े आवदहन के ल्र्दस, अनेक घटक त्र्दचद वैर्र्क्तक हेवे्दव्र्दच्ां र्द
र्वद्यदपीठीर् रदजकदरणदसदठी गैरवदपर करतील ही भीती र्नर्ितच आहे, म्हणनू र्द
प्रकदरच्र्द र्दद्यदांनद उत्तेजन ्ेण्र्दचे कदरण नदही. पण कधीकधी अशी वद्ळे
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डबक्र्दवां र सदठलेले शेवदळदचे तवांग घसु ळून ्रू करू शकतदत हे तर सत्र्च आहे
नद.
सोशल र्मर्डर्दतनू चदलवलेलद न्र्दर्दचद प्रर्त्न क्दर्चत् कदर्द्यदच्र्द
चौकटीत र्शस्वी होणदर नसलद तरीही लोकदांनद प्रश्दचे भदन ्ेणे, जदणीवजदगृती
करणे र्दसदठी र्द तरुण र्स्त्रर्दनां ी सोशल र्मर्डर्दत कदही लोकदनां द उघडे पदडदर्चद
र्नणार् घेतलद तर ते समजनू घ्र्दर्लदच हवे.
***
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णववेकणनष्ठय आणि िी

प्रर्मोपचदर कसद द्यदवद र्दसबधां ीची एक कदर्ाशदळद सरू
ु होती. बेशद्ध
ु पडणे,
मच्ू छदा र्ेणे र्दतील फरक सदांगतदनद र्शकवणदरे डॉक्टर म्हणदले होते की अनेक्द
र्स्त्रर्द बेशद्ध
ु पडतदत तेव्हद ती खरी बेशद्ध
ु ी नसते. र्कव्र्दने आलेली मच्ू छदा र्कांवद
चक्कर असेल र्कांवद अग्ी कदहीच झदलेले नसतदनदही त्र्द बेशद्ध
ु असल्र्दसदरख्र्द
पडून रहदतील. पदणी र्शांपडण्र्दमळ
ु े खरी बेशद्ध
ु ी जदत नदही. पढु े डॉक्टरदांनी
सदांर्गतल- असे जरी असले तरीही तम्ु ही लगेच आजबु दजच्ू र्दांनद ही बेशद्ध
ु ी खरी
नदही वगैरे सदांगण्र्दची गरज नदही- कदरण तम्ु हदलद मदहीत आहे आपल्र्द ्ेशदत
र्स्त्रर्दांनद, र्वशेर्षतिः गदवदतल्र्द र्स्त्रर्दांनद र्कती कमी र्वश्रदांती र्मळते. अांगमेहनतीची
कदमे पष्ट्ु कळ, खदणेर्पणे जरद ्य्ु र्म ्जदाचेच आर्ण समदज परुु र्षप्रधदन मदनर्सकतेचद
असल्र्दमळ
ु े मदनर्सक त्रदसही भरपरू असतो. अशद वेळी र्स्त्रर्द अजदणतद अशद
प्रकदरे र्वश्रदांती शोधतदत. ्ेह आर्ण मन एकत्र र्ेऊन ही पडून रहदण्र्दची र्वश्रदांती
खेचनू घेते. त्र्दांचे त्र्दनां दही ते कळत नसते. तेव्हद कृ पद करून प्रर्मोपचदरक म्हणनू
र्तर्े हजर असल्र्दस ती स्त्री बेशद्ध
ु ीचे नदटक करत होती वगैरे र्वधदने करू नकद.
त्र्द डॉक्टरदचां े मलद फदर कौतक
ु वदटले होते. भदरतदतील र्स्त्रर्दच
ां ी एकां्र
पररर्स्र्ती र्वचदरदत घेऊनच आपल्र्दलद त्र्दांच्र्द आरोग्र्दच्र्द प्रश्दांचद र्वचदर
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करदवद लदगतो. त्र्दांच्र्द शदरीररक तसेच मदनर्सक आरोग्र्दची मळ
ु े ही एकां्र
समदजदच्र्द घडणीतच गांतु लेली आहेत.
र्द सदमदर्जक पररर्स्र्तीबद्दलचे र्वश्ले र्षण करीतच र्स्त्रर्दांचे मदनर्सक रोग,
भर्गांड, र्वकलतद, आर्ण त्र्द पोटी र्ववेकर्नष्ठेचद ऱ्हदस कसकसद होतो र्दची
मदडां णी करािी लागणार आहे. र्ववेकर्नष्ठद नसलेल्र्द र्स्त्रर्दांनद एकां्रीतच मख
ू दात
कदढले जदऊन त्र्दांची अप्रर्तष्ठद करणे सोपे असते. समदजदतील स्त्रीचे स्र्दन ्य्ु र्म
ठे वण्र्दची अनेक सदधने बद् झदल्र्दच्र्द र्द नव्र्द कदळदत कोणते मदगा स्त्रीच्र्द
प्रगतीलद बदधक ठरतील हे लि ्ेऊन पदहदवे लदगेल.
ज्र्द अर्ववेकी वतानदची र्कांवद र्वचदरदची बळी मदणसू ठरतो त्र्दच
अर्ववेकदचद आधदर मदणसू कसद कदर् घेऊ लदगतो हद प्रश् आपल्र्दलद अनेक्द
पडतो. र्स्त्रर्दांच्र्द बदबत हे अर्धकच खरे आहे कदरण सांस्कदर, सांस्कृ ती, सदमदर्जक
प्रर्द, चदलीरीती, कुळदचदर र्द नदवदख
ां दली अनेक अर्ववेकी, अर्वचदरी बधां नदच
ां े
सोसणे र्दचे नदव भदरतीर् स्त्री. हे र्द ्ेशदतील एकद लहदनशद मर्दार््त कप्प्र्दतल्र्द
र्चमटू भर र्स्त्रर्दांबदबत खरे नसेल, पण सवासदधदरण र्चत्र हेच आहे. ते जदती, वगा,
धमा र्द सवा स्तरदतां नू र््सते. शैिर्णक पदत्रतद वदढत गेल्र्दनतां र र्स्त्रर्द बऱ्र्दच अश
ां ी
र्द जनु दट अर्ववेकदच्र्द प्रर्दांतनू कदही अांशी सटु ल्र्दचे र््सते, पण ती मक्त
ु तद पणू ा
झदलेली नदही. र्कांबहुनद, आधर्ु नकतेच्र्द नव्र्द मल्ू र्दांसोबत तर्दकर्र्त सदांस्कृ र्तक
मल्ू र्े आम्ही र्टकवनू ठे वतो हे म्हणण्र्दच्र्द सोसदपदर्ी र्शर्ित आधर्ु नक स्त्रीची
कुतरओढ चदललेली सांपन्न वगदातनू , जन्मतिःच लदभलेल्र्द तर्दकर्र्त उच्च
जदतींमधनू सदतत्र्दने र््सते.
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मनु कदर्, कौर्टल्र् कदर् आर्ण र्स्त्रर्दांसदठी स्दचदर मक्त
ु दवली र्लर्हणदरे
मध्वदचदर्ा कदर् हे सदरे च भदरतीर् र्स्त्रर्दांच्र्द मदनगटु ीवर आजतदगदर्त स्वदर
झदलेल्र्द परुु र्षप्रधदन सस्ां कृ तीचे रचनदकदर होते. त्र्दांच्र्द कदळदतील रूढ प्रर्द र्कांवद
समदजरचनेलद बळकटी ्ेणदरे ्डां क त्र्दांनीही रचले आर्ण रदजदांकरवी त्र्द ्डां कदांची
अांमलबजदवणी होत रदर्हली.
मदत्र आजच्र्द लोकशदही भदरतदत त्र्द पवू ीच्र्द ्डां कदांनद कदर्द्यदचे र्ेट
अर्धष्ठदन नसले तरीही भदरतीर् मदनसदत हेच ्डां क रुजलेले आहेत. आर्ण हे ्डां क
र्स्त्रर्दांच्र्द मनदत खोलवर रुजल्र्दमळ
ु े त्र्दतील अन्र्दर्कदरक मल्ू र्व्र्वस्र्ेर्वरुद्ध ब्र
कदढणदऱ्र्द र्कांवद ते झगु दरून ्ेणदऱ्र्द र्स्त्रर्द म्हणजे रोल मॉडेल न बनतद
खलप्रवृत्तीच्र्द असल्र्दचद एक अतां िःप्रवदह सवात्र सच
ां दर करत असतो.
र्द जोडीलदच र्स्त्रर्दांचे मदणसू पण खच्ची करणदऱ्र्द इतरही अनेक गोष्टी
सस्ां कृ तीच्र्द सदच्र्दत घडलेले स्त्रीपरुु र्ष करत असतदत. र्स्त्रर्दक
ु ी कमी
ां डे र्वनो्बद्ध
असते, र्स्त्रर्द नीट र्वचदर करू शकत नदहीत, र्स्त्रर्द भदवनेने र्वचदर करतदत- तकदाने
नव्हे- हृ्र्दने करतदत, में्नू े नव्हे, अखेर बदईची अक्कल ती के वढी असणदर, सोबत
अखेर कुणीतरी परुु र्ष हवदच, शेवटी बदईनेच पडतां घ्र्दवां लदगत,ां परुु र्षदचद अहां
्ख
ु दवलद तर तो कदम तरी कसां करणदर वगैरेंच्र्द सोबत- र्स्त्रर्दांमध्र्े सहनशक्ती जदस्त
असतेची फोडणी बसते. आपल्र्द सांपणू ा पररसरदत, बदलपणदपदसनू हेच अग्ी सहज
ऐकत झेलत असलेल्र्द र्स्त्रर्द नकळत र्वकल होत जदतदत. आपण वेगळ्र्द पडू,
आपले कुटुांबीर् आपल्र्दवर प्रेम करे नदसे होतील, आईबदबदांनद आवडणदर नदही,
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अखेर कुटुांबदच्र्द पर्लकडे कदर् आहे वगैरे र्चांतदांच्र्द जांजदळदत स्त्री आपल्र्द
र्ववेकबद्ध
ु ीचद स्वहस्ते भगु द करत रहदते.
स्वतिःच स्वतिःची र्ववेकबद्ध
ु ी अशद तऱ्हेने तडजोडीच्र्द ्ल्लीत फसू ्ेणे हे
कदही फक्त र्स्त्रर्द करतदत असे नदही. स्त्री, परुु र्ष आर्ण र्भन्नर्लांगी अशी सदरीच
मदणसे हे करू शकतदत. र्द ्ेशदत सदमदर्जक उतरांडीत खदलच्र्द समजल्र्द
जदणदऱ्र्द जदतींप्रमदणेच ब्रदह्मणवद्ी परुु र्षी वचास्ववद्दचद वरवांटद हियािंच्र्द हिचार
शक्तीिर र्फरत रदर्हलेलद आहे.
नवीन र्गु दच्र्द आव्हदनदांनद सदमोरे जदतदनद, बद्ध
ु ीजीवी असतदनद आपण
र्स्त्रर्दांनी नदहक कुठल्र्दतरी जनु दट परुु र्षप्रधदन सांस्कृ तीचे ओझे बदळगनू पदवले
रखडत चदलत रदहू नर्े र्दची कदळजी आपली आपण वदर्हली पदर्हजे.
रोजचे आय़ष्ट्ु र् जगतदनद, कुटुांबदसोबत जगतदनद, आपल्र्द मदणसू म्हणनू
जबदब्दऱ्र्द सच्चेपणदने र्नभदवतदनद, पढु े जदतदनद बद्ध
ु ीचे, प्रर्तभेचे पख
ां पसरू
पदहदतदनद आपल्र्द पदर्दतल्र्द बेड्र्द र्नघदल्र्द आहेत पण कोळीष्टके र्चकटून
रदर्हली आहेत र्दचे भदन आणदर्ची र्स्त्रर्दांनद- मल
ु ींनद, तरुणींनद, प्रौढदांनद, वृद्धदांनदही
गरज आहे. आर्ण ही कोळीष्टके सदफ करण्र्दसदठी परखड सत्र्दचद, र्ववेकर्नष्ठेचदच
व्हॅक्र्मू क्लीनर वदपरदवद लदगेल. कोळीष्टके र्वणणदरे कोळीही गदर् करदवे
लदगतील आर्ण पन्ु हद कुठे नवी जळमटे र्नघू नर्ेत म्हणनू मनदचे कदनेकोपरे नेहमीच
लख्ख ठे वदवे लदगतील. हे रोज करदवे लदगणदरे कदम आहे. र्स्र्त्र्ांतरदचद कदळ तसद
कधीच सांपत नसतो. समदजदची उत्क्रदांती होणे ही सततची प्रर्क्रर्द आहे. आर्ण ती
आपोआप होत नसते तर त्र्द उत्क्रदांतीचद कदरक समदजदचद प्रत्र्ेक घटक असू
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शकतो. मदगे खेचणदरे कदरक जसे असतील तसेच पढु े नेणदरे ही असतदत. र्ववेकर्नष्ठद
म्हणजे अखेर कदर्? सदमदर्जक उत्क्रदांतीमध्र्े र्तचद सहभदग कसद असू शकतो.
फदर पवू ीच्र्द, अग्ी प्रदचीन कदळदतील अनभु वदांवर, गरजदांवर आधदररत असे
जे र्नर्म असतदत ते जेव्हद कदलबद् ठरतदत तेव्हद ते सोडून ्ेणे म्हणजे र्ववेक. त्र्द
कदलबद् गरजदभां ोवती बेतलेल्र्द प्रर्द परांपरद सोडून ्ेणे म्हणजे र्ववेक. आर्ण
आपल्र्दलद जे पटले आहे ते लोकमतदची, आप्तमतदची पवदा न करतद अांमलदत
आणणे म्हणजे र्ववेक र्नष्ठद. हे प्रत्र्ेक ब्लत्र्द कदलखांडदत व्हदवेच लदगते.
कदलबद् परांपरद, र्नर्म, आर्ण सांस्कदर बद्ध
ु ीच्र्द र्नकर्षदांवर उतरत नसतदनदही
के वळ सांस्कृ तीजतनदच्र्द नदवदखदली पदळणे, कुळदचदर म्हणनू पदळणे हद
अर्ववेकच. कधीकधी लोक, र्वशेर्षतिः र्स्त्रर्द र्द परांपरद पदलनदमळ
ु े आपल्र्दलद
आनां् र्मळतो, स्नेहसांमेलने, आप्तभेटी होतदत अशद लांगड्र्द सबबी ्ेतदनद
पदहदर्लद र्मळते. पण इर्े मलद खरोखरच आठवतो कोळीष्टकदच्र्द एखदद्यद
धदग्र्दलद अडकून जोरजोरदत फडफडणदरद एखद्द कीटक. तो फडफडतो म्हणजे तो
कदही जोरदत उड्डदण करीत नसतो. तो हतबल होऊन र्कत जदतो. आर्ण अखेर
शक्तीहीन लटकत रहदतो. त्र्दलद खदर्लद कोळी आलद नदही तरीही तो के वळ
र्कूनच मरून जदतो.
स्नेहभेटींनद र्ववेकी पर्दार् असतदत, नटण्र्दसजण्र्दसदठी, सग्रु दस अन्न
खदण्र्दसदठी इतर र्ोग्र् कदरणेही र्मळू शकतदत. पण आपण ज्र्दत के वळ ओझ्र्दचे
र्शांगरू बननू सदांस्कृ र्तक र्ेरझदऱ्र्दांनीच हेलपदटणदर अस,ू आर्ण आपल्र्द
व्र्र्क्तमत्वदत त्र्दमळ
ु े कदहीही चदांगलद फरक पडणदर नसेल तर मग हद सदांस्कृ र्तक
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अर्ववेक सोडदर्लदच हवद. कठीण वदटले तरीही बद्ध
ु ीच्र्द कसोटीवर आपली कृ ती
तपदसनू पदहदत मगच त्र्दवर वेळ, पैसद आर्ण मख्ु र् म्हणजे स्वतिःचे कष्ट खचा करणेच
श्रेर्स्कर आहे. मदणसू पणदचे आहे. उत्क्रदांतीच्र्द प्रर्क्रर्ेत मदनवी समदजदच
ां े र्वचदर
एकद र्वर्शष्ट कदळदत अडकून पडतदत हे खरे आहे. पण त्र्दवर मदत करून पढु े जदणे
हीच सदमदर्जक आर्ण बौर्द्धक उत्क्रदांतीची र्ोग्र् र््शद आहे.
***
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सोन््यची वेसि

मध्र्म पररर्स्र्तीतील अनेक ्दपां त्र्े के वळ बदर्कोच्र्द अगां दवर सोन्र्दचे
्दर्गने हवेत, पोटदवर लोंबत र्ेईल एवढे तरी लदांब मांगळसत्रू हवे, चदर्ोन बदांगड्र्द,
कदनदतले हवेत र्द हट्टदग्रहदपोटी सांसदरदच्र्द सरुु वदतीलदच घदर्दळ होत असलेली
र््सतदत. घरदत जीवन सख
ु कर करणदऱ्र्द गरजेच्र्द वस्तू एकवेळ नसल्र्दतरी
चदलवनू घेतदत. पण प्रर्तष्ठेचे सोने मदत्र अांगदवर हवेच अशी र्वशेर्षतिः र्स्त्रर्दांची
मदनर्सकतद असते. र्दत उभर्पिी आर्द, बर्हणी, आज्र्द, मदवश्र्द र्हरीरीने
सदमील होतदत.
सोन्र्दच्र्द ्दग्दर्गन्र्दांचद इर्तहदस तसद सरु स आहे. इर्जर्प्शर्न, ग्रीकोरोमन,
आर्ण भदरतीर् सस्ां कृ तीत सवु णदालक
ां दरदांचे स्र्दन र्वशेर्ष होते. नतां र हे लोण तसे
जगभर पसरले. पण अजनू ही र्रु ोपीर् ्ेशदांतील सवासदमदन्र्दांमध्र्े सोने अांगदवर
घदलण्र्दचे वेड भदरतदच्र्द तल
ु नेत अत्र्ल्प आहे. पण त्र्दमळ
ु े त्र्द कमी सरु र्ित
आहेत, र्कांवद कमी सन्मदन्र् आहेत असे अर्जबदतच झदलेले नदही. मदत्र भदरतदत
सवात्र जरदसे स्र्ैर्ा आलेल्र्द कुटुांबदांत सोन्र्दसदठी जीव पदखडदर्लद बदर्कद आर्ण
परुु र्षही तर्दर असतदत.
कजा कदढून लग्ने के ली जदतदतच. पण त्र्दतलद एक मोठद भदग सोन्र्दच्र्द
अांगठ्र्द, आर्ण इतर सोन्र्दच्र्द ्दर्गन्र्दांवर खचा करण्र्दसदठीच होतो.
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एक जवळपदस अनदर् मल
ु गद आठवतो. जवळपदस अनदर् म्हणजे वडील
नव्हते आर्ण आई अपांग. इमदरतींच्र्द र्जन्र्दखदली झोपनू , सदवाजर्नक नळ-सांडदस
इर्ां प्रदतर्वाधी करून आय़ष्ट्ु र्दची ्हद वर्षे मबांु ईत त्र्दने कदढली होती. मग
के बलवदल्र्दकडे नोकरी लदगल्र्दवर झोपडपट्टीत एक जदगद घेऊन तो रदहू लदगलद.
ओळखीपदळखीच्र्द सवदंनी त्र्दलद घर लदवदर्लद वस्तू ्ेण्र्दपदसनू म्त के ली.
र्दने लग्न ठरवलां. आर्ण म्हणदलद मदझां एक स्वप्न आहे तदई... बदर्कोलद मलद
्ोनप्री लदांब सोन्र्दचां मांगळसत्रू करदर्चां आहे. बदस, फक्त तेवढ्र्दसदठी कजा
कदढणदर आहे... त्र्दलद अनेक प्रकदरे समजदवले तरीही त्र्दने शेवटी तेच के ले.
पन्नदस हजदर रुपर्े कजा मांगळसत्रू दसदठी. र्द कजदात मदन अडकवनू च त्र्दने सांसदर
ओढदर्लद सरुु वदत के ली. मग नोकरीच्र्द र्ठकदणी इर्ेर्तर्े हदत मदरदर्ची सरुु वदत
के ल्र्दर्वनद सोन्र्दचां कजा र्फटण्र्दसदरखां नव्हतच
ां .
सोन्र्दच्र्द ्ेवदणघेवदणीची र्ववदहदच्र्द व्र्वहदरदांत फदर मोठी परांपरद आहे.
भलेभले लोक होणदऱ्र्द बदर्कोच्र्द, सनु ेच्र्द घरच्र्दांकडून सोन्र्दची भीक मदगनू
घेतदत. भीक ती भीक मदगदर्ची वर र्शरजोरी करदर्ची हे तर के वळ आक्रीतच. पण
त्र्दलद समदजमदन्र्तद आहे.
एखदद्यद लग्न समदरांभदलद गेल्र्दवर नववधच्ू र्द अांगदवर र्कती तोळे सोने आहे,
त्र्दतलां मदहेरच्र्दांनी र्कती घदतलां, सदसरच्र्दांनी र्कती घदतलां र्दचद अां्दज नजरे नेच
मदडां णदरे र्नष्ट्णदत लोक र्तर्े जमलेले असतदत. आसेतर्ु हमदचल लग्नदत सोन्र्दचां
महत्त्व नववधवु रदांपेिद अर्धक असतां. सोन्र्दवरून लग्न मोडतदत, आर्ण सोनां र््लां
जदतांर् म्हणनू र्वजोड र्ववदह उरकलेही जदतदत. उच्चर्शर्ित, उच्चप्रर्तर्ष्ठत
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स्र्ळदसां दठी सोनां मोजण्र्दची पद्धत समदजदच्र्द अांगवळणी पडली आहे. र्द सोन्र्दने
नदते जळ
ु ून र्ेते तेच मळ
ु दत भेगदळलेले असते असद र्वचदर क्वर्चतच कुणदलद र्शवत
असेल.
मदझी स्वतिःची आठवण आहे. आम्ही ठरवलेलां लग्नदत सोन्र्दवर एक पैही
खचदार्ची नदही. मदझ्र्द आईलदही सदर्ां गतलां, तल
ु द कदर् द्यदवसां ां वदटत असेल तर
घरदतल्र्द उपर्ोगी वस्तू उपकरणे ्े. िीझ, अव्हन, र्मक्सर र्दतलां सदरां. सोनां नकोच.
तरीही र्तने कदनदतले हट्टदने घेतले. सदसरचां मांगळसत्रू चदां्ीतलां होतां आर्ण वदटी
सोन्र्दची. मदझां लिही गेलां नव्हत.ां पण अनेक भोचक भवदन्र्दांनी हे कदsssर्
सदसरच्र्दांनी चदां्ीतलां मांगळसत्रू घेतलां म्हणनू चक
ु चक
ु के ली होती. मलद
मगां ळसत्रू दचीच र्फकीर नव्हती तर ते सोन्र्दचां असण्र्दची वद नसण्र्दचीही कदही
र्फकीर नव्हती हे त्र्दांच्र्द पचनीच पडत नव्हतां.
सोनां स्त्रीच्र्दच नव्हे तर कुणदच्र्दही अगां दवर कद असदवां र्दची आर्र्ाक कदरणे
अर्दातच फदर जनु ी आहेत. सोनां ही एक हमखदस द्रव्र् र्मळवनू ्ेणदरी गोष्ट.
रदजेरजवदड्र्दांपदसनू ते सदमदन्र्दांपर्ंत सोनां हे त्र्दांच्र्द धर्नकतेचां मोजमदप.
सक
ां टकदळी ते र्वकून आवश्र्क त्र्द वस्तू घेण्र्दसदठी सोर्ीचे.
स्त्रीच्र्द नदवे घर, शेती, मदलमत्तद नसण्र्दच्र्द कदळदपदसनू स्त्रीधनदची सांकल्पनद
रुजली होती. स्त्रीधन म्हणजे बहुधद सोन्र्दरुप्र्दचे ्दर्गने, भदडां ी. ते र्तच्र्द हक्कदचे.
आपत्तीच्र्द कदळदत ते र्वकून र्तलद आधदर व्हदवद हीच कल्पनद. तरीही हे स्त्रीधन
अन्र्दय्र् पररर्स्र्तीत र्तच्र्द म्तीलद र्ेऊ शकत नदही र्दचीही अगर्णत उ्दहरणे
आहेत. नवरद मरून गेलेल्र्द आर्ण प्रदत फक्त मल
ु ी असलेल्र्द र्स्त्रर्दच
ां े स्त्रीधनदचे
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्दर्गने लबु दडून घरदतनू हदकून र््ल्र्दची र्कांवद घरदतच मोलकरीण म्हणनू
रदबवल्र्दची उ्दहरणे अनेक कुटुांबदांत घडली आहेत. ्दर्गने चोरीलद गेल्र्दनांतर तर
बदर्कद फदरसे कदहीच करू शकत नदहीत.
र्वशेर्षतिः र्द आधर्ु नक कदळदत स्त्रीधनदची कल्पनद आतद आपले सां्भा हरवनू
बसली आहे. आतद सरु र्िततेसदठी घर, जमीन, ्क
ु दन वगैरे मदलमत्तदमां ध्र्े स्त्रीचे नदव
असणे हे गरजेचे आहे. र्तचद वैद्यकीर् र्वमद, आय़र्ु वामद असणां महत्त्वदचां आहे, र्तची
वेळच्र्द वेळी वैद्यकीर् तपदसणी होणे गरजेचे आहे. र्तचे मन मदरून र्तलद घरकदमदत
रदबवनू घेणां बां् करणां गरजेचां आहे. र्द गोष्टी कुणी सहजदसहजी लबु दडू शकत नदही.
र्स्त्रर्दांच्र्द दृष्टीने सोन्र्दचदां्ीपेिदही अर्धक महत्त्वदचे आहे ते र्शिण, कौशल्र्
आर्ण आत्मर्वश्वदस. फोलपटी परांपरद झगु दरून स्वत्व सदभां दळण्र्दची तदक्.
नकद मदगू ्दर्गने, नकद खचा करू ्दग्दर्गन्र्दांवर. महदगडे सोन्र्दचे ्दग्दर्गने
हे अखेर स्त्रीवर घदतलेल्र्द वेसणी, लोढणी, बेड्र्दच आहेत. ते र्तने हौस वदटल्र्दस
क्वर्चत स्वतिःच्र्द र्हमां तीवर, स्वतिःच्र्द र्मळवलेल्र्द पैशदने र्वकत घ्र्दवेत, पण
सदसरचे, मदहेरचे, नवरद र्द नदत्र्दांकडून परांपरदगत अपेिद म्हणनू घदलनू घेऊ नर्ेत.
त्र्दत आपण तोळ्र्दतोळ्र्दने आपले स्वदतांत्रर्च गमदवत असतो र्दची खणू गदठ
बदांधदवी.
एवढां सोनां घदतलां अांगदवर तरीही र्हचां समदधदन नदही असद कसलदसद भदव त्र्द
सोन्र्दमध्र्े असतो.
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र्वचदर करद, अांगदवर सोनां घदलनू तमु च्र्द सख
ु दत भर पडते की वरपदांगी
प्रर्तष्ठेत?
गळदभर मदळद, हदतभर पदटल्र्द बदांगड्र्द, र्जर्ांर्जर्ां म्हणनू तदरद अडकवणां
शक्र् आहे र्तर्े र्तर्े अलांकदर घदलनू तमु ची ्िःु खां कमी होतदत? स्वत्वदचद
ठदर्ीठदर्ी अपमदन होणां र्दांबत?ां आसवां गळदर्ची र्दबां तदत?
तम्ु ही कपड्र्द-्दर्गन्र्दांच्र्द उत्पद्कदांच्र्द जदर्हरदतींनी परु स्कृ त के लेल्र्द
मदर्लकद पदहदतद... तस्सेच कदहीतरी अगां दवर हवे म्हणनू खळ
ु दवतद. आर्ण त्र्द
हट्टदपदर्ी स्वतिःच्र्द स्वच्छ, सन्मदन्र् अर्स्तत्वदची सदधी सख
ु े लदर्दडतद.
कुठल्र्द नद कुठल्र्द परांपरदगत सण-समदरांभदत आपली कौटुांर्बक वत्तद र्कती
आहे हे जगदलद र््सदवे म्हणनू सोने लद्नू झल
ु त असलेल्र्द र्स्त्रर्द आर्ण त्र्दांच्र्द
भरजरीपणदतनू र््सणदऱ्र्द स्वतिःच्र्द इभ्रतीकडे समदधदनदने नजरद टदकणदरे त्र्दांचे
कुटुांबपरुु र्ष आपल्र्दलद पदहदर्लद र्मळतदत.
अनेक मोक्र्दच्र्द सरकदरी अर्धकदरप्दांवरील र्स्त्रर्द लदच खदतदत ती
सोन्र्दच्र्द रुपदत हे ही ऐकून असदल. एकद बदईचद
ां फदईल पढु े सरकवण्र्दचद रे टच
एक ग्रॅम, ्ोन ग्रॅम, एक तोळद र्द मदपदत असे. आर्ण खणदत उघडून ठे वलेल्र्द
जेवणदच्र्द डबर्दत लदल पडु ी टदकदर्ची असे त्र्दांचे तांत्र होते. र्द लदचखदऊपणदतले
वेगळे पण म्हणजे बदईचद
ां सोन्र्दच्र्द ्दर्गन्र्दांचद सोस हेच. अनेक लदचखदऊ परुु र्ष
अर्धकदरीही आपल्र्द बदर्कोसदठी ्दर्गने र्द र्मर्षदने लदच घेतदत. एकां्र सोन्र्दचे
्दर्गने हे समदजदतील हर प्रकदरच्र्द भ्रष्टतेची लिणे ठरू लदगले आहेत.
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‘चोरीचद मदमलद’ नदवदचद एक जनु द मरदठी र्सनेमद आठवतो. अग्ी गरीबीत
रहदणदरे मदर्लेक. लर्लतद पवदर आर्ण र्नळू फुले र्द ्ोघदांनी तो र्सनेमद र्जवांत के लद
होतद. त्र्दत अखेरीस लेकदलद लटु ीतले सोन्र्दचे ्दर्गने र्मळतदत. पैसे र्मळतदत.
्ोघां तो आनां् सदजरद करण्र्दसदठी एकत्र बसनू चवीचां जेवतदत. पोटभर समदधदन
पदवतदत. आर्ण मग म्हदतदऱ्र्द आईलद ते ्दर्गने घदलनू बघण्र्दची हुक्की र्ेते. ती
ते भरदभरद अांगदवर चढवते. आरशदत बघत रहदते... आर्ण हर्षदार्तरे कदने हसू लदगते.
खपू हसते, खपू हसते... आर्ण आरशदसमोर बसनू आपलां ्दर्गन्र्दांनी सजलेलां रुप
पदहून हसतद हसतद हृ्र् ब्ां पडून बसल्र्दबसल्र्दच मरून जदते.
ते र्सनेदृश्र् मलद अजनू ही लख्ख आठवत.ां आर्ण वदटतां कधी कदही न
र्मळदलेल्र्द म्हदतदरीचां हृ्र् ब्ां पडलां असां नदही. सतत सोनां अगां दवर लद्नू घेत
त्र्दतच आनां् मदनणदऱ्र्द अनेक बदर्कदांच्र्द हृ्र्दांचे र्कती कप्पे बां् पडलेले
असतील...
अर्तशर् अनत्ु पद्क अशद प्रकदरची सोन्र्दतली गांतु वणक
ू म्हणजे अांगदवरचे
्दर्गने. र्दतनू जोवर तम्ु ही पैसे उभे करदर्लद कजा कदढत नदही, तोवर ते ्दर्गने
म्हणजे र्जवदलद घोर, आर्ण सदमदर्जक वेसण एवढे ्ोनच हेतू सदध्र् करतदत. तरीही
भल्र्द मोठ्र्द प्रमदणदत सोन्र्दचे ्दर्गने घडवणदरे जवदर्हरे , त्र्दांच्र्द ्क
ु दनदांच्र्द
चकचकदटी जदर्हरदती, त्र्दांची आर्लशदन, र्ांडगदर ्क
ु दने हद सदरद व्र्वहदर बहुतदांश
र्स्त्रर्दांच्र्द सवां े्नदहीन अशद ्दर्गन्र्दांच्र्द सोसदच्र्द आधदरदवर सरू
ु रहदतो.
एकद सांपणू ा समदजदची समसमदन प्रगती व्हदर्ची असेल तर समदजदतील सवा
घटकदचां ी सदमदर्जक, शैिर्णक प्रगती र्वर्षम असनू चदलत नदही. पण र्वर्षम प्रगतीचे
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लदभदर्ी अनेक असतदत. समदजदतील एकद महत्त्वदच्र्द घटकदलद एकद र्नबाद्ध
ु
आसक्तीत- सोन्र्दनदण्र्दच्र्द आसक्तीत गांतु वनू ठे वणे ही र्वर्षम प्रगतीच्र्द
लदभदर्ीचां ीच चदल म्हणदवी लदगेल.
हद आज न पचणदरद र्वचदर वदटेल. पण हद भर्वष्ट्र्दचद र्वचदर आहे. तरुण
मल
ु ींनी सोन्र्दचे ्दर्गने घडवण्र्दचद सोस टदकून द्यदवद. स्वतिःलद घडवण्र्दचद सोस
धरदवद- इतके च मदगणे.
***
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णदवयळीच््य फरयळयची नस्ती कसरत
र््वदळीबद्दल कदही र्लर्हले तर भदवक
ु लोकदांच्र्द भदवनर्बवनदांचद र्चवडद
होतो. तरीही र््वदळीचद फरदळ करणदऱ्र्द आर्ण परांपरद सदांभदळणदऱ्र्द सदध्र्दसध्ु र्द
र्स्त्रर्द र्द र्वर्षर्दचे र्वश्ले र्षण करदर्लद हरकत नदही.
एक जदर्हरदत अर्लकडेच आली होती. सनू तर्दर फरदळ आणनू बरण्र्दांतून
भरतदनद र्तचद नवरद म्हणतो- हे कदर्, असलां कदही आईलद आवडदर्चां नदही. र्तलद
स्वतिःलद फरदळ करदर्लद खपू आवडतां. र्तलद हे तू के लेलां अर्जबदत चदलणदर नदही.
तेव्हद सनू सदांगते, सदसबू दईनदां मदहीत आहे आर्ण त्र्दांची सांमती आहे. र्द र््वदळीलद
फरदळ करण्र्दचद वेळ त्र्द स्वतिःलद हवद तसद घदलवणदर असां त्र्दनां ीच कबल
ू
के लांर्. मग ती र्तच्र्द सदसबू दईसदठी
ां कदढलेली र्तर्कटां वगैरे सदांगते- जो जदर्हरदतीचद
भदग असतो.
ही जदर्हरदत खरांच खपू भदवली.
घरोघरच्र्द मध्र्मवगीर् र्स्त्रर्द घरद्दरदसदठी फरदळ करणे र्दसदठी रदत्रीचद
र््वस करून आर्ण कांबरडे मोडून घेऊन मोठमोठदले डबे भरून र््वदळीचे सदतआठ ठरलेले प्दर्ा करण्र्दत र््वदळीच्र्द आधीचे कदही र््वस घदलवत असत.
पवू ी घर-चल
ू -मल
ू र्दच महदमांत्रदने जीवन कांठणदऱ्र्द र्स्त्रर्द एकत्र कुटुांबदत
होत्र्द. ्सु रे कदहीच व्र्वधदन नदही आर्ण पदचसहद बदर्कद एकत्र कदम करतदनद हद
सदरद प्रकदर जमवण्र्दसदरखद होतद. परदतींच्र्द र्हशेबदने सगळे प्दर्ा करणे, त्र्दच
ां ी
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वदटदवदटी करणे हद क्दर्चत् कदहीजणींसदठी र्वरांगळ
ु द, मन रमवण्र्दची एक सांधी
असू शकली असती.
सदठ-सत्तरच्र्द ्शकदनांतर जसजशी कुटुांबे स्वतांत्र होऊ लदगली, र्स्त्रर्दांच्र्द
कमदईची गरज पडू लदगली आर्ण र्स्त्रर्द घरची र्न बदहेरचीही आघदडी सदांभदळू
लदगल्र्द तसतशी सणवदर हे एक जबर्स्तीचे ओझे होऊ लदगले हे र्न्दन कदही
बदर्कदांनद र्नर्ित पटेल. परांपरदां सदांभदळण्र्दचद बडीवदर मदजवणदऱ्र्द, र्पतृसत्तदकदत
मरु लेल्र्द र्स्त्रर्दांनद हे पटणदर नदहीच.
परांपरद सदांभदळण्र्दचद र्कांवद तोडण्र्दचद मद्दु द घडीभर बदजल
ू दच ठे व.ू र््वदळीचद
फरदळ र्द गोष्टीत गांतु लेल्र्द कष्टदांचद, व्र्र्ातेचद आर्ण त्र्दचबरोबर ब्ललेल्र्द
आर्र्ाक र्स्र्तीचद र्वचदर आपण र्स्त्रर्दांनी करदर्लदच हवद.
एक म्हणजे ही सदतदठ प्दर्दंचद फरदळ करण्र्दची परांपरद तशी अग्ीच
अर्लकडची. पैसेवदल्र्द, जमीन्दरी, खोती असलेल्र्द घरदतां नू असद फरदळ होत
असे. पण शेतकरी, कष्टकरी बहुजनसमदजदतच कदर् गरीब परु ोर्हतदांच्र्द घरदांतही
पोहेर््वदळी असे. मळणी करण्र्दचद मौसम म्हणजे र््वदळीचद मौसम. नव्र्द
धदन्र्दचद उत्सव. कोकणदसदरख्र्द भदतर्पकदच्र्द प्र्ेशदत पोहेर््वदळी असे.
गळ
ू पोहे, ्धू पोहे, ्हीपोहे, र्चांचेच्र्द कोळदतले पोहे, तदकदतले पोहे आर्ण फदर भदरी
म्हणजे फोडणीचे र्कांवद ्डपे पोहे रोजच्र्द रोज तदजे करून खदण्र्दचद उत्सव.
तळणीच्र्द प्दर्दात बोरां- म्हणजे तदां्ळदच्र्द र्पठदत गळ
ू कदलवनू बोरदएवढे गोळे
तळून कदढत. र्जर्े भदत नदही र्तर्ां गव्हदच्र्द र्पठदत गळ
ू कदलवनू बोरां. हे असलां
सदधसां धु ां गोडदधोडदचां खदऊन पन्ु हद अगां मेहनत होतीच. बोरां खदऊन पोरां खर्षू . ्दरदवर
70

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

र्ेणदऱ्र्द मदगत्र्दांनदही तीच र््वदळी- पसदभर पोहे आर्ण ओजां ळभर बोरां. हे सदरां
आतद परु तां र्वस्मरणदत गेलां.
आज आपल्र्दकडे जीवनशैली पदर ब्लली. र्वकदरदच
ां द हल्लद ब्ललद.
आपण सणदांच्र्द खद्दडीत ब्ल के लद तो आर्र्ाक सबु त्तेलद सदजेसद के लद,
ब्लत्र्द जीवनशैलीशी पणू ा र्वपरीत असद. र्वशेर्षतिः र्स्त्रर्दांचे कष्ट वदढवणदरद आर्ण
खदणदरदांची तबर्ेत र्बघडवणदरद.
स्वतांत्र झदलेल्र्द चदरपदच मदणसदांच्र्द कुटुांबदतल्र्द बदर्कद जवळपदस
एकट्र्दने फरदळदसदठी रदबतदत आर्ण अनेक्द तबर्ेती र्बघडवनू घेतदत र्दचद
आपण र्वचदर करदर्लद हवद नद?
एक तर ते सदरे परदतींच्र्द र्हशेबदतले प्दर्ा तपु दतेलदत तळलेले, मळलेले,
पदढां ऱ्र्द सदखरे त घोळलेले असतदत. कदही कदळदपवू ी खदण्र्दची र्वर्वधतद कमीच
होती तेव्हद त्र्दांचे अप्रपू होते. आतद परांपरद म्हणनू तेच ते तेच ते करत कांबरडे मोडून
घेतदनद र्न्दन र्द प्दर्दंची आरोग्र्दच्र्द दृष्टीने कदर् पत आहे ते तरी तपदसनू
घ्र्दर्लद हवे. आर्ण हे कदम सध्र्द तरी र्स्त्रर्दनां ीच करदर्चे आहे.
पररचर्दत एक कुटुांब आहे. नवरद मधमु ेही, बदर्को मधमु ेहदच्र्द उांबरठ्र्दवरची,
्ोन्ही मल
ु े जदडीजदडी- पण ते र््वदळीचे प्दर्ा करदर्लदच हवे हे मदनेवरचे जू कदही
बदई खदली ठे वत नदहीत. चदर प्दर्ा घरी करदर्चे, चदर बदहेरून मदगवदर्चे- हे झदले
नदही तर घरदत कदहीतरी र्वपरीत घडेल ही अांधश्रद्धद. सदखरे तले प्दर्ा खरे तर र्द
सपां णू ा कुटुांबदने वज्र्ा करदर्लद हवेत. पण नदही. मग सण कसलद. र्दलद र्वरोध के लद
तर नवऱ्र्दवर फुरांगटून बसणदर. हे ब्लदर्लद हवां हे पटवनू घेणेच नदही.
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परवद एक परुु र्ष ओळखीच्र्द बदईलद सदांगतदनद ऐकलां, ए तदई, घरी र्े नद
फरदळदलद. बदर्कोने र्चक्कदर करून ठे वलांर्. आम्ही कुणी खदत नदर्. करदर्चां
म्हणनू करते. सदगां नू ऐकत नदर्. तल
ु द खदऊन चदलतर्ां तर तू तरी र्े... ती म्हणदली,
मग शेजदरीपदजदरी वदटून टदकद. तर म्हणदलद, कुणदलद ्ेणदर नदर्, सगळे नदलदर्क
आहेत शेजदरी. म्हणनू ओळखीच्र्दांनद घरी बोलवतोर्. र्े त.ू ती म्हणदली, अरे बदबद,
घरचद फरदळ झदलद र्ोडद, आतद तझ्ु र्दकडां र्ेऊन कदर् करू.
र््वदळीत घरी आलेले पदहुणे म्हणतदत- अहो, तेवढां फरदळदचां ्ेऊ नकद. नसु तद
चहद चदलेल बघद. फरदळ नको.
आजकदल तर्दर फरदळ र्मळतो, अनेक सदमदन्र् पररर्स्र्तीतल्र्द र्स्त्रर्द फरदळ
तर्दर करतदत. त्र्दच्ां र्दकडून मोजकदच फरदळ र्वकत आणदवद खश
ु दल. आर्ण
नेमकदच खदवद. अनेक्द र्दतलद फरदळ वदईट ्जदाच्र्द तेलदत र्कांवद वनस्पती तपु दत
के लेलद असतो म्हणनू स्वतिः करदर्ची खटपट असते. हे खरांर् की वनस्पती तपु दतले
प्दर्ा खदऊच नर्ेत. पण वदईट तेलदतले तळणही टदळदर्लदच हवे. र्दलद उपदर्
गरजू बदर्कदांनद घरी बोलदवनू सदमदन ्ेऊन फरदळ करवनू घेणे. (आर्ण हो त्र्दत
जदतपदत पदहू नर्े.) आर्ण भदरदभर करूही नर्े. पवू ी खदण्र्दर्पण्र्दची वदनवद होती
तेव्हद र्टकणदरे प्दर्ा करून ठे वणे रदस्त होते. आतदही कदही प्दर्ा र््वदळीसदठीच
नव्हे तर नेहमीसदठीही वरचेवर करदर्लद हरकत नदही. कुरमऱ्ु र्दांचद, पदतळ पो्दांचद,
भदजक्र्द पो्दचां द र्चवडद हे र््वदळीसदठीच नव्हे तर रोजच्र्द मधल्र्द वेळच्र्द
चर्बनचदऱ्र्दसदठी जरूर घरदत ठे वदवेत. पण बदकी डबेच्र्द डबे भरून, चकल्र्द,
कडबोळी, शांकरपदळ्र्द, करांज्र्द-कदनोले, लदडू करणे हे फदरसे आरोग्र््दर्ी नदही.
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र्दच फरदळदची मोठी मदगणी अमेररकद वगैरे ्ेशदत र्स्र्रदवलेल्र्द
भदरतीर्दांकडून असते. भलीमोठी उलदढदल असते. पण ते ही जेव्हद मदगवतदत तेव्हद
्ोन ते तीन खदण्र्दतां सपां ेल एवढेच मदगवतदत. आज ही उलदढदल चौ्द कोटींच्र्द
घरदत आहे. परांपदररक खदण्र्दची हौस अशद रीतीने समदजदतील ्बु ाळ र्स्त्रर्दांनद हदत
्ेत असेल तर चदांगलेच आहे.
पण घरोघरच्र्द र्स्त्रर्दांनी तो सवा उटदरे टद करणे आर्ण त्र्दत स्वतिःच्र्द
प्रकृ तीबरोबरच घरच्र्दांच्र्द प्रकृ तीचीही वदट लदवनू घेणे हे एक प्रकदरे र््वदळीत
अकलेचे र््वदळे एवढेच म्हणेन.
शरीर जपदल तर मन-बद्ध
ु ीही जपदल. हे र्स्त्रर्दांनी लिदत घ्र्दर्लदच हवे.
त्र्दगमतू ी बननू , जदगरणे करून, र््वदळीचद फरदळ करणे र्दत फदर कदही र्ोरवी
नदही. त्र्दऐवजी, एक्ोन चदांगली पस्ु तके वदचद. र््वदळी अांक वदचद, सांगीत ऐकद,
र्चत्रपट, नदटके पहद, र्फरदर्लद जद, एखदद्यद सदमदर्जक कदर्ा करणदऱ्र्द सस्ां र्ेलद भेट
द्यद र्कांवद म्त करद. मल
ु दबदळदांसोबत, आईवर्डलदांसोबत, र्मत्रमैर्त्रणींसोबत
चदांगलद वेळ घदलवद. फरदळ मनदलद आर्ण बद्ध
ु ीलदही हवद असतो.
र््वदळीलद वेगळे कदर् करतद र्ेईल र्दचद र्वचदर करद.
र्ववेकदची जपणक
ू र्स्त्रर्दांनद हर प्रकदरे करदर्ची आहे. स्त्रीच्र्द परांपदररक
भर्ू मके त र्ववेकदची जपणक
ू जवळपदस होतच नदही. त्र्दमळ
ु े परांपरदांनद मोडणे वद
मरु ड तरी घदलणे महत्त्वदचे ठरते.
***
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िी- एक णततकीच उत्क्यांत मयनव

स्त्री म्हणजे कदहीतरी वेगळी मदणसू आहे हे सदगां ण्र्दचां प्रर्म ब्ां झदलां पदर्हजे.
स्त्री आर्ण परुु र्ष र्दांची उत्क्रदांतीतील नैसर्गाक र्नवडीच्र्द तत्वदतनू बनलेली वेगळी
शरीरे , त्र्दांच्र्द कदही इर्ां द्रर्दांची- जननेंर्द्रर्दांची कदर्े ही जरी वेगवेगळी असली तरीही
त्र्दचां े रक्त, हदडे, हृ्र्, र्कृ त, फुफ्फुसे, श्वसनसस्ां र्द, पचनसस्ां र्द, कदतडी, ्दत, नखे,
स्नदर्,ू हदतपदर्, ज्ञदनेंर्द्रर्े, मज्जदसांस्र्द म्हणजेच में्हू ी सदरख्र्दच प्रकदरे कदर्ारत
असतदत. स्त्री आर्ण परुु र्ष ्ोघदांनदही होणदरे कका रोग, हृ्र्र्वकदर, मधमु ेह,
र्सऱ्हॉर्सस वगैरे सदरखेच असतदत. स्त्रीचद शेंबडू वद इतर उत्सर्जाते सगु धां ी वद ्गु ंधी
असतदत आर्ण परुु र्षदची नसतदत असे कदही आजवर तरी कुणदलद आढळलेले नदही.
मग स्त्रीपरुु र्षदतां जननेंर्द्रर्े, त्र्दनसु दर असलेले स्तन,कांबर र्दच
ां े लहदनमोठे
आकदर आर्ण गभाधदरणदशक्ती र्दतील फरक सोडलद तर फरक कुठलद आहे?
स्त्रीची भदवनदप्रधदनतद वद सवां े्नशीलतद आर्ण परुु र्षदचद कणखरपणद,
कठोरपणद र्द सदऱ्र्द अतीचर्चात, अतीफुर्ल्लत गोष्टींनद अद्यदपही फदरसद आधदर
नदही. र्द नद त्र्द प्रकदरचे भर् आर्ण ्हशत र्द खदली वदवरणदऱ्र्द व्र्क्ती नेहमीच
अर्धक झटकन रडवेल्र्द होतदत, र्रकदपतदत. आर्ण मळ
ु दपदसनू च फदरसे भर्
वदट्र्दलद न आलेल्र्द व्र्क्ती कणखर होतदत. लहदनपणदपदसनू सांस्कदर होतदत ते
असेच. अमकां करू नको, तमकां करदर्चां नदही, असां वदगू नर्े, तसां बोलू नर्े, अमक
ु
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के लां तर झोडपनू कदढलां जदण्र्दचां भर्- शदरीररक वद शदर्ब्क र्हसां ेचे भर् ज्र्दांच्र्द
वदट्र्दलद र्ेते त्र्दांच्र्द सांवे्नद उत्क्रदांतीच्र्द र्नर्मदांनसु दरच अर्धक जपनू वदगदर्लद
र्शकवतदत. आर्ण क्दर्चत हे भर् र्स्त्रर्दच्ां र्द जनक
ु दांतही रे खले गेले असते, पण
उत्क्रदांतीच्र्द प्रर्क्रर्ेत असे ब्ल होण्र्दसदठी लिदवधी वर्षे जदवी लदगतदत. आर्ण
जगदतील परुु र्षप्रधदन सांस्कृ तींमध्र्े स्त्रीर्लांगी मदणसदांचे ्मन फदर नदही कदही हजदर
वर्षदंपदसनू च सरू
ु झदले आहे. त्र्दमळ
ु े जे भर्दकुल होणे, भदवनदकुल होणे वगैरे होते
ते जनक
ु जन्र् अनवु ांशदतनू नव्हे तर पररर्स्र्तीवशदत् होते असे स्पष्ट म्हणतद र्ेते.
खरे म्हणजे आपण स्त्रीर्लांगी मदणसदांनी- हद वदक्प्रर्ोग मी अग्ी स्पष्ट हेतनू े
करते आहे- स्त्रीर्लांगी मदणसे. आम्ही र्स्त्रर्द आर्ण आम्ही परुु र्ष र्द कर्नदत आम्ही
मदणसे र्द भदवनेचद बऱ्र्दच अश
ां ी लोप होतो. आपण सदरे च एकदच मदनववश
ां दतील
आहोत र्दचद र्वसर पडण्र्दसदठी ही भे्गदमी शब्रचनद अर्धकदर्धक
पररणदमकदरक होत रहदते आहे. परवदच आांतररदष्ट्रीर् स्त्री र््न पदर पडलद. त्र्दत
आपण स्त्री असल्र्दचद अर्भमदन र्स्त्रर्दांकडून व्र्क्त के लद जदण्र्दचे प्रमदण फदर मोठे
होते. परुु र्षही र्स्त्रर्दांनद स्त्री म्हणनू र्वशेर्ष मदन ्ेत होते. एकद र्वर्शष्ट पररर्स्र्तीत हे
र्ोग्र्ही आहे. स्त्री्दस्र्दच्र्द कल्पनद में्तू घर ्ेऊन वदगवणदऱ्र्द लोकदांच्र्द मनदवर
पररणदम करण्र्दसदठी, त्र्दांच्र्द जदणीवद र्ोड्र्द समृद्ध करण्र्दसदठी हे आवश्र्क
होते, असेल.
पण र्दपर्लकडे जदऊन आपल्र्दलद आपलद एक मदणसू म्हणनू च र्वचदर करणे
भदग आहे. स्त्रीर्लांगी मदणसू आर्ण पर्ु ल्लांगी मदणसू , र्भन्नर्लांगी मदणसू असे कदहीही
भे् असोत- मख्ु र् ओळख ही मदणसू हीच असदर्लद हवी. घरी्दरी, कुटुांबदत,
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कदमदच्र्द र्ठकदणी स्वतिःचद र्वचदर के वळ स्त्री म्हणनू न करतद एक मदणसू म्हणनू
करणे, स्वतिःचद र्वचदर के वळ एक परुु र्ष म्हणनू न करतद एक मदणसू म्हणनू करणे
र्कांवद आपण र्भन्न र्लगां ी म्हणनू न करतद आपण मदणसू म्हणनू च करणे हे आपल्र्द
र्ववेकी जगण्र्दच्र्द वदटचदलीतले पर्हले पदऊल आहे.
आतद र्दची प्रर्तर्बबां े र्कतीतरी र्ठकदणी पडू शकतदत. त्र्द व्र्वहदरदतील जदगद
पदहू. जन्म ्ेणे, बदळदलद अांगदवर ्धू पदजणे हे ज्र्द मळ
ु े शक्र् होते त्र्द स्त्रीशरीरदत
आपली प्रज्ञद आपले मन वदस करते ते शरीर एक सहजोत्पन्न घर्टत आहे. जसे
शक्र
ु जांतू उत्पन्न होणदरे शरीर पर्ु ल्लांगी मदणसदांत आहे, र्कांवद र्दपैकी कदहीच न
होणदरे शरीर र्भन्नर्लांगी मदणसदांत आहे हे ्ेखील सहजोत्पन्न घर्टत आहे. र्द
सहजोत्पन्नतेमळ
ु े स्त्री वद परुु र्षदवां र वद र्भन्नर्लगां ींवर इतर कोणत्र्दही जबदब्दऱ्र्द
आपतिः र्कांवद सहजोत्पन्न र्ेऊन पडत नदहीत. त्र्द जबदब्दऱ्र्द र्द धमा-रदजकदरणसमदजसत्तद र्द त्रर्ीने गेली चदरपदच हजदर वर्षे वेगवेगळे र्नर्मन करून लद्लेल्र्द
आहेत. त्र्द कसकशद र्वकर्सत झदल्र्द, र्कांवद ्दस्र्दचे, शोर्षणदचे रोख फदर््े पदहून
कसकशद घट्ट होत गेल्र्द हद र्वर्षर् फदर मोठद आहे, आर्ण त्र्दचे वदचन करदवे हे मी
र्नर्ित सचु वेन, सवा मदणसदांनद. पण त्र्द र्नसगा्त्त नक्कीच नदहीत. समदजसत्तेची
शोर्षणशक्ती म्हणजेच जतन करदवी अशी उ्दत्त सस्ां कृ ती असते हद एक फदर मोठद
गैरसमज आपल्र्द मनदत रुजलेलद असतो. जो सवा र्लांगी मदणसदांच्र्द मनदांत धमा्ेव-रूढी-परांपरद र्दांच्र्द उ्दत्तीकरणदिदरे र्कांवद ढोल बडवण्र्दतनू , खल्ु र्द जखमेवर
जळू र्चकटवल्र्दसदरखद जडवलद जदतो. ही जळू खस्सकन ओढून ठे चदर्लद हवी.
कदही िण नक्कीच रक्तस्रदव होतो. पण नांतर रक्तशोर्ष र्दांबतोच.
76

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

आम्ही अनेक र्वचदरी बदर्दमदणसे र्द जळवद फे कून ्ेऊन रक्तशोर्ष र्दांबवण्र्दत
र्शस्वी झदलो आहोत. पण त्र्दची र्कांमत चक
ु वणे नेहमीच सोपे असते असे नदही.
र्वशेर्षतिः तमु चे र्प्रर् असलेले वद नसलेलेही सवर्ीचे आप्तजन तमु चे रक्त कदढू
शकतदत हे खरे च आहे.
्ोघदनां द झदलेल्र्द अपत्र्दलद जन्म ्ेऊन झदल्र्दवर, त्र्दलद अगां दवर ्धू पदजत
असतदनदही अनेक बदर्दमदणसदांनद वदटते बदपईमदणसदलद त्र्दचे हगमतू कदढदर्लद
कसे सदांगदवे, डदर्पर ब्लदर्लद कसे सदांगदवे. बदळदच्र्द शीचद रबडद, वदस फक्त
आईनेच कदढदवद असद कदहीही र्नसगा्त्त र्नर्म घडलेलद नदही. बदळदसदठी अन्न
र्शजवणे, त्र्दलद आांघोळ घदलणे ही कदमेही बदर्दमदणसदांप्रमदणेच बदपईमदणसेही
करू शकतदत. स्वर्पां दक करू शकतदत, कपडे धवु ू शकतदत, झदडलोट,
आवरदआवरी, सदफसफदई, सदरी कदमे कोणत्र्दही र्लांगदची मदणसे करू शकतदत.
र्लांग अमक
ु म्हणनू कोणतेही ज्र्द्द कदम करदर्लद लदवणे हद नांतरच्र्द र्नर्मदांचदच
बर्डवदर होतद. त्र्दतनू एक ्दस्र्व्र्वस्र्द आपसक
ू च घट्ट होत गेली. र्दच
्दस्र्व्र्वस्र्ेलद र्टकवणे म्हणजेच तर्दकर्र्त सांसदर र्टकवण्र्दचद मल
ू मांत्र समजदवद
अशी र्शकवण हेतपू रु स्सर र््ली जदऊ लदगली.
जगभर जसजसे र्ववेकी समदज उ्र्दलद र्ेऊ लदगले तसतशी ही ्दस्र्व्र्वस्र्द
धडु कदवली गेली. स्त्रीपरुु र्ष अशद ्ोन्ही र्लांगदांच्र्द मदणसदांनी समदजर्स्र्त्र्ांतरदच्र्द
कदळदत जे कदही र्नर्म तेव्हदच्र्द कदळदलद सदजेसे होते ते आतद कदलबद् झदले हे
समजनू घेऊन र्भरकदवनू र््ले. प्रजनन हेच मदनवजदतीचे प्रमख
ु कदर्ा रदर्हले नदही,
कुटुांब र्टकवणे हेच एकमेव सरु िेचे सदधन रदर्हले नदही, तेव्हद स्वतिःच्र्द
77

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

बद्ध
ु ीप्रर्तभेचद र्वकदस हद प्रदधदन्र्क्रम झदलद. आर्ण नरे र्च के लद हीन र्कती नर
प्रकदरदतल्र्द चौकटी मोडल्र्द गेल्र्द. भदरतदतल्र्द शहरदत र्द चौकटी मोडल्र्द
गेल्र्द आहेत. गदवदखेड्र्दत त्र्द मोडल्र्द जदऊ नर्ेत, आर्ण समदजसत्तद, जन्ु र्द
शोर्षण व्र्वस्र्द कदर्म रहदव्र्दत म्हणनू बऱ्र्दच सांघटनद, मदगदस र्वचदरदांच्र्द
सांघटनद आर्ण व्र्क्ती फुगवनू फुगवनू सांस्कृ तीचद उ्ोउ्ो करीत असतदत. इ्ां रु ीकर
नदवदचद पोंगद कीतानकदर, रदमतीर्ाकर नदवदची पोंगद प्रवचनकदर आर्ण असले अनेक
लोक महदरदष्ट्रभर मदगदस र्वचदरदांचे मखरदत र्दपनू र्मरवत असतदत. त्र्दांनद आमांत्रणे
्ेऊन आपल्र्द बद्ध
ु ीवर आपल्र्द हदतदने कुऱ्हदड मदरून घेणदरे समहू इर्े आहेत हेच
मळ
ु दत लदांच्छन आहे.
भदरतीर् स्त्री ही कुणी वेगळीच आहे असद कदहीसद पर्वत्रद र्द मदगदससांस्कृ तीरिक लोकदांचद असतो. हे लोक तसे अनेक घरदघरदांत कुटुांबदांत र्वखरून
असतदत. नवे ज्ञदन, नवे तांत्रज्ञदन, नवे आकदश स्त्रीर्लांगी मदणसदांनद गवसचू नर्े,
गवसलेच तर त्र्दनां द ते फदर कदळ उपभोगतद र्ेऊ नर्े, म्हणनू हे असले लोक
हश
ु ीवर टीकद
ां दटदळ्र्द र्मळवत अग्ी र्र्ल्लर प्रकदरे मनोरांजन करत स्त्री्दस्र्मक्त
करीत असतदत. ््ु वै म्हणजे ्ेशदवर ज्र्दची कदळी सदवली आहे त्र्द सत्तदधदरी
पिदच्र्द धदर्माक समजेलद सदजेसे जे जे बोलले जदते, र्लर्हले जदते त्र्दलद सहजच
रदजदश्रर् र्मळतो आहे. अनेक र्ठकदणदांहून र्वज्ञदनर्वरोधी, आधर्ु नकतद र्वरोधी,
उ्दरमतवद् र्वरोधी अशद प्रर्तगदमी बोलघेवड्र्द पोकळ लोकदांनद व्र्दसपीठ र्मळते
आहे. घणदघदती, जोर्दर वक्तृत्व म्हणजे ज्ञदन नव्हे, कदमही नव्हे हे अजनू र्कती
प्रकदरे र्सद्ध व्हदवे लदगेल... कोण जदणे. पण कदहीच वदचन नदही, ज्ञदनदची सदधनेच
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नदहीत अशद कप्प्र्दांमधल्र्द स्त्रीपरुु र्षदांनी र्दच शृांखलदांत बांर््स्त रहदवे म्हणनू आपली
जीभ र्झजवणदऱ्र्द र्द वक्त्र्दांनद शक्र् होईल र्तर्ेर्तर्े आव्हदन र््ले पदर्हजे.
भदरतदतील स्त्रीवद्ी आां्ोलनदपढु े हे एक महत्त्वदचे आव्हदन आहे. आपण
सवदंनी र्मळून भतू कदळदच्र्द गोर्जऱ्र्द नरकदत परत लोटू पदहदणदऱ्र्द र्द लोकदांनद
परदभतू के ले पदर्हजे. तरुण सर्ु शर्ित, र्ववेकी मल
ु दमल
ु ींनी र्द जन्ु र्द खोडदच
ां द
वक्त्तृत्वदने आर्ण लेखनदने परदभव के लद पदर्हजे असे मी आवदहन करे न.
***
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णर्शवरयळयांचय णवरोध णि्यांनीच के लय पयणहजे

एकदद्यद गरीब वस्तीत रहदणदऱ्र्द सभ्र् लोकदनां द नेहमीच एक प्रश् आपल्र्द
मल
ु दांच्र्द दृष्टीने र्शणवत असतो. त्र्दांच्र्द कदनदवर सतत खपू घदण गर्लच्छ र्शव्र्द
पडत असतदत. त्र्दांनद भीती वदटते की आपली मल
ु हे ी असल्र्दच र्शव्र्द ्ेऊ
लदगतील. सदधदरण सदठे क वर्षदंपवू ी सवाच परुु र्षदनां ी लैंर्गक व्र्वहदरदांवरून गर्लच्छ
र्शव्र्द ्ेणे हे त्र्द कदळी र्शष्टसांमत मदनले जदत असेल. परुु र्ष आहे, म्ा आहे र्शव्र्द
तर ्ेणदरच. त्र्दत कदर् एवढां...
र्द र्शव्र्द आपल्र्दलद आईबदपदांवरून पडू नर्ेत र्द कदळजीपोटी अनेक र्स्त्रर्द
सतत पडतां घेत. नवऱ्र्दलद, सदसऱ्र्दलद, ्ीरदलद रदग र्ेऊ नर्े म्हणनू पडेल ते करीत.
बदपदलद र्न भदवदलद रदग र्ेऊन त्र्दनां ी आपल्र्दलद घदण र्शव्र्द ्ेऊ नर्ेत म्हणनू
आर्दबर्हणीही नेमनू र््ल्र्दप्रमदणे वदगत. ओगां ळदने ओटी भरली जदऊ नर्े एवढी
एक प्रबळ इच्छद त्र्दांच्र्द मनदत असे.
मग आलद कदळ सभ्र् मध्र्मवगदाचद. आतद र्शव्र्द ्ेणदरे परुु र्ष हे म्ा वदटेनदसे
झदले. ते असभ्र्, असांस्कृ त आहेत, नदलदर्क आहेत अशी धदरणद र्स्त्रर्दांच्र्दच कदर्
परुु र्षदच्ां र्दही, लहदन मल
ु दमल
ु ींच्र्दही मनदत रुजू लदगली. शदळे त जदणदरी मल
ु मां ल
ु ी
र्शव्र्द ्ेणदऱ्र्द बदपदकडे शांकेने पदहू लदगली. तरीही र्शव्र्द, र्वशेर्षतिः लैंर्गक
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व्र्वहदरदवां रून र्शव्र्द र्द कुणदलदतरी र्भवर्वण्र्दचे सदधन म्हणनू कदमदत र्ेतच होते.
ही असभ्र्तद सदऱ्र्द जगदतनू ्रू व्हदर्लद अजनू बरदच कदळ जदवद लदगणदर आहे.
तरीही पवू ीसद्ध
ु द र्शवरदळपणद हद आपदपल्र्द खदजगी अवकदशदत होतद.
र्लर्खत वदङ्मर्दत, सदर्हत्र्दत र्शवरदळपणद कदही वदस्तव मदांडण्र्दची गरज म्हणनू
र्ेत रदर्हलद. महदरदष्ट्रदच्र्द लदडक्र्द सतां तक
ु ोबदनां ीही र्शव्र्दच
ां द वदपर कदही प्रमदणदत
के लद. त्र्दतही एक र्वर्शष्ट जदणीव होती, हेतू होतद. ्र्लत कर्वतेत त्र्द आल्र्द
कदरण त्र्दतनू आसमांतदचे वदस्तव भदन र्ेत होते.
भदरतदत २०१३मध्र्े र्नवडणक
ु ीचे वदरे घोंघदवू लदगले आर्ण एकद र्वर्चत्र
सदमदर्जक सत्र्दचे ्शान सवदंनदच होऊ लदगले. जी र्शवीगदळीची भदर्षद के वळ
घरदत वद वस्तीत वदपरली जदत होती ती आतद र्ेट समदज मदध्र्मदच्ां र्द खल्ु र्द
व्र्दसपीठदवर ्ण्ण करू लदगली.
र्दत सवापिीर्, सवाजदतीर्, सवाधमीर् लोक सहभदगी आहेत हे स्पष्ट होते
आहे.
र्दतील एक गोष्ट मदत्र जनु ीच आहे. र्वशेर्षतिः र्स्त्रर्दनां द नमते घ्र्दर्लद
लदवण्र्दसदठी त्र्दांचे र्शवरदळ रोर्लांग अर्धक प्रमदणदत होते. ्ष्टु तद अशी की अशद
रोल होत असलेल्र्द र्स्त्रर्दांचद कै वदर घेऊन जदणदरे ही पन्ु हद त्र्दच प्रकदरची
र्शवीगदळ करू लदगतदत- त्र्दांचे स्पष्टीकरण असे असते की त्र्दांनद त्र्दांच्र्दच भदर्षेत
समजदवदवे लदगते.
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२०१३-१४ र्द वर्षदानांतर आजतदगदर्त, लैंर्गक व्र्वहदरदांवर उतरणदऱ्र्द
वैर्र्क्तक र्शवीगदळीचद अनभु व मी घेतलद आहे. मदझ्र्द वर्दलद र्द मठ्
र्शवीगदळीने कदहीही फरक पडत नदही इतपत मी ज्र्ेष्ठ वद वर्ोवृद्ध आहे. मी घदबरत
नदही आर्ण त्र्द र्शवीगदळीलद कणभरही भीक घदलत नदही. गप्प रहदत नदही. रदणद
अय्र्बू , बरखद ्त्त, र्तस्तद सेटलवदड, स्वदती चतवु े्ी सदरख्र्द तरुण पण पेशदचे
सांरिक कवच कदही प्रमदणदत लदभलेल्र्द र्स्त्रर्दही गप्प रहदत नदहीत. पण सदमदन्र्
मत्दर असलेल्र्द, र्कांवद रदजकीर् कदर्ाकत्र्दा असलेल्र्द तरुण र्स्त्रर्दांनी जर एखद्ी
ठदम र्वरोधी भर्ू मकद घेतली तर त्र्दांनद अशद प्रकदरे र्शवरदळ रोर्लांग के ले गेले तर
त्र्द भे्रून जदतील आर्ण गप्प रहदतील र्दची र्द लोकदांनद खदत्री असते. म्हणजेच
र्स्त्रर्दांचे ्मन करण्र्दसदठी भीतीचे शस्त्र आतद भरबदजदरदत वदपरले जदत आहे.
मध्र्तां री कदही नवीन कदम करदर्लद घ्र्दर्चे म्हणनू मी फे सबक
ु कमी करण्र्दचद
मदनस व्र्क्त के लद होतद. तेव्हद एक गांमतीशीर पोस्ट फे सबक
ु वर मदझ्र्द सां्भदात एकद
मठ्दने टदकली होती. त्र्दत मलद नवऱ्र्दने बे्म मदरले, मदझद मल
ु गद आर्ण सनू घर
सोडून गेले, आडनदव ब्लण्र्दसदठी त्र्दांनी अजा के लद र्द गोष्टींनद घदबरून मी
फे सबक
ु वरून जदते आहे असे म्हटले होते. र्द पोस्टवर सदजऱ्र्द गोजऱ्र्द नदवदांच्र्द
कदही मर्हलदांनीही वदहवद के ली होती पोस्टची. हे म्हणजे हसनू लोटपोट करणदरे च
होते सदरे ... पण त्र्दत एक मद्दु द अधोरे र्खत झदलद, की व्र्क्त होणदऱ्र्द र्ववेकी स्त्रीलद
र्दांबवण्र्दसदठी नवऱ्र्दचद मदर हदच प्रभदवी ठरतो र्दपर्लकडे र्द मद्दड लोकदांनद
कदहीही सचु त नदही. र्दचेही कदरण आहे, की अजनू ही घरदघरदांत स्वतांत्र र्वचदर
करणदऱ्र्द बदईमदणसदांनद र्वचदर व्र्क्त करण्र्दसदठी, ते कुठे कसे व्र्क्त करदवेत हे
82

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

ठरवण्र्दसदठी नवऱ्र्दची वद घरदतल्र्द इतर परुु र्षदांची अनमु ती असदवी लदगते.
नदहीतर मदर पडण्र्दची शक्र्तद असते. र्कांवद मग घदणेरड्र्द र्शव्र्द ऐकून घेण्र्दची
शक्र्तद गृहीत धरून मदगे सरदवे लदगेल असेही होऊ शकते.
समदज-मदध्र्मे घदण झदली आहेत असे अर्जबदत म्हणू नकद. ती मदध्र्मे अखेर
समदजदचे प्रर्तर्बबां ्दखवतदत. सघां ीभदजपदई असोत, कदँग्रेसी वद उपकदँग्रेसी, वद
आांबेडकरी असोत, भ्रष्टदचदरी असोत वद भ्रष्टदचदर र्वरोधदचां र्नशदण घेऊन एकत्र
आलेले असोत- कुठल्र्दही छटेचे असोत, अनेक परुु र्षदांनद स्त्रीबदबत बोलतदनद
मर्दा्द सोडदर्लद कदही वदवगां वदटत नदही.
पण र्द सवदात अव्वल नांबर र्मळवलदर् तो स्वतिःलद र्ह्ां त्ु ववद्ी, मो्ीवद्ी
म्हणवनू घेणदऱ्र्द नीतीहीन भतु दवळीतील र्शवरदळ परुु र्षदनां ी. त्र्दांच्र्द पोस्ट्सवर
लदईक ्ेणदऱ्र्द र्स्त्रर्द एकद झेंड्र्दसदठी र्नष्ठद ्दखवदर्च्र्द नद्दत त्र्दांनद फदरसां
टोकतही नदहीत. र्कांवद त्र्दांनद अनफॉलोही करत नदहीत.
आतद नदखआ
ु , बग्गदांसदरख्र्द नदमचीन र्शवरदळ रोल्सनद फॉलो करणदरे
महदमहीमजी ज्र्दांचे हृ्र्स्वदमी आहेत त्र्दांच्र्दकडून वेगळी अपेिद तरी कदर्
करणदर.
आपल्र्द महदरदष्ट्रदत अनेक चदांगल्र्द चळवळी जन्म घेतदत, वदढत जदतदत,
तशीच एक चळवळ अर्लकडेच मळ
ू धरू लदगली आहे. आमच्र्द नवऱ्र्दांनद ्दरू
पदजणदऱ्र्द कुठल्र्दही रदजकीर् पिदच्र्द उमे्वदरदलद मत ्ेणदर नदही अशी एक
चळवळ कदही र्स्त्रर्दांनी एकत्र र्ेऊन सरू
ु के ली आहे. कदर्द्यदने वदगद ही चळवळ
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प्रभदवीपणे आर्ण नेटदने चदलवणदरे श्री. रदज असरोंडकर र्दांनी र्दच धतीवर एकद
नवीन कृ तीलद सरुु वदत के ली आहे. ते म्हणतदत ते इर्े जसेच्र्द तसे र््लेच पदर्हजे.
कदरण अशद र्वचदरदच्ां र्द चळवळीमळ
ु े आपलद र्पतृसत्तदक शदर्ब्क जल
ु मु दनां ी
प्र्र्ू र्षत झदलेलद सदमदर्जक अवकदश र्ोडद तरी स्वच्छ व्हदर्लद म्त होईल.
असरोंडकर म्हणतदत, “इर्े फे सबक
ु वर र्वु कदनां द एकमेकदनां द र्कांवद आपल्र्द
र्वरोधकदांनद लxx वगैरे म्हणणां फदर भर्षू णदवह वदटतां. त्र्दत मर्हलदही सहभदगी
होतदनद र््सतदत. र्वसांगती इर्ेच आहे. वदस्तर्वक, लxx वगैरे शब् के वळ र्शवरदळ
नदहीत, तर ते परू
ु र्षप्रधदन समदजव्र्वस्र्ेचे प्रतीकही आहेत, ज्र्द व्र्वस्र्ेने इर्े
जदतीवद्दपदसनू , स्त्रीचां ्य्ु र्मत्व ते सदमदर्जक र्वर्षमतेपर्ंत अनेक समस्र्द जन्मदलद
घदतल्र्द. र्द व्र्वस्र्ेलद र्वरोध करणदरीही अनेक तर्दकर्र्त सधु दरणदवद्ी मडां ळी
र्शवरदळपणदत आघदडीवर र््सतदत. जर सांस्कृ तीवदद्यदसोबतच पररवतानवद्ी,
सधु दरणदवद्ी, समतदवद्ी, परु ोगदमी, समदजवद्ी, आांबेडकरवद्ी आर्ण कोण कोण
वद्ी मडां ळी र्शव्र्दच
ु वदपर करत असतील तर त्र्द लदटेवर सत्तेने उन्मत्त
ां द मक्त
झदलेले लोक स्वदर न होतील तरच नवल. र्दत सरू
ु वदत कोण करतां, असदही प्रश्
उपर्स्र्त के लद जदईल, पण स्पष्ट सदांगदर्चां तर ज्र्दांचां नदतां सांर्वधदर्नक र्वचदरदांशी
आहे, र्शव्र्द टदळण्र्दची जबदब्दरी त्र्दांचीच पर्हली आहे.
र्फरून र्द र्शवरदळ वद्र्ववद्दांचद मोठद फटकद मर्हलदांनदच पडतोर्.
मर्हलदांनद समदजमदध्र्मदत व्र्क्त होणां मश्ु कील झदलर्ां . त्र्दतही सत्तेच्र्द र्वरोधदत
र्लर्हणां तर जोखमीचां झदल.ां रखेल, रदांड, मदझ्र्दकडे पदठवद, घ्र्द र्हलद, चढद, रे ट
कदर्, तदसदलद एवढे पण कोणी ्ेणदर नदही, ही भदर्षद उघडपणे सरदासपणे वदपरली
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जदतेर्. प्रत्र्त्तु रदतले लोकही तझु ी आई पदठव, बर्हण पदठव अशी आव्हदनदत्मक
भदर्षद वदपरतदनद र््सतदत. र्द ्ोन्ही बदजांच्ू र्द प्रवृत्तींर्वरोधदत आपण र्नवडणक
ु ीच्र्द
बहदण्र्दने मोठी मोहीम उघडली पदर्हजे.
अशद प्रर्तर्क्रर्द आपल्र्द स्वत:बदबतीत असो वद नसो, ररपोटा करद. आपले
सरकदर, ईमेलमदफा त पोर्लसदनां द कळवद. शक्र् झदल्र्दस र्ेट पोर्लस तक्रदर करद,
न्र्दर्दलर्दत खदजगी के स ्दखल करद.
आिेपदहा प्रर्तर्क्रर्दच
ां द स्क्रीनशॉट घ्र्द, तो ती प्रर्तर्क्रर्द ्ेणदऱ्र्द व्र्र्क्तच्र्द
कुटुांबदतील, नदत्र्दतील स्स्र्दांनद मेसेंजरवर पदठवद आर्ण आपण र्द भदर्षेशी सहमत
आहदत कद म्हणनू र्वचदरद. र्तर्े कोणतीही चचदा करू नकद र्कांवद वद् घदलू नकद.
हीच गोष्ट ्ोघदच्ां र्द र्मत्रर्द्ीतील सदमदईक र्मत्रदबां दबत करद. सबां र्ां धत पोस्टवर
र्शवरदळपणदलद र्वरोध करण्र्दचद आग्रह सदमदईक र्मत्रमांडळींनद करद. त्र्दांनी
प्रर्तसद् न र््ल्र्दस र्मत्रर्द्ीतनू डच्चू द्यद.
हे लगेचचे उपदर् नदहीत, पण ्बदवतांत्रां आहेत.”
मी आपण सवा वदचकदनां द र्दचद गदभां ीर्दाने र्वचदर करदर्ची र्वनतां ी करते.
आर्ण र्शव्र्दांनद आर्ण र्शव्र्द ्ेणदरदांनद घदबरदर्चां नदही हे तर आपलां ठरलेलांच
आहे.
***
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न िी मोबयईलम् अहाणत
स्त्रीलद स्वदतांत्रर् असतद कदमद नर्े र्द जन्ु र्द जपलेल्र्द ्ष्टु समजदचे वेगवेगळे
अवतदर आपल्र्द समदजदत र्ेतच असतदत. र्वनो्ी म्हणदवे इतक्र्द पदतळीवर
घसरून आतद गजु रदतच्र्द ठदकूर समदजदच्र्द एकद गटदने आपले र्नर्म कदढले
आहेत. हे र्नर्म के वळ अर्ववदर्हत मल
ु ींनद लदगू आहेत. मल
ु दांनद नदही.
बनदसकदठां दच्र्द ठदकूर समदजदने अर्ववदर्हत मल
ु ींनी मोबदईल वदपरू नर्े असद
फतवद कदढलद आहे. वरवर मखलदशी करण्र्दसदठी त्र्दांनी अभ्र्दसदकडे लि ्ेणे
महत्त्वदचे आहे म्हणनू हद र्नर्म के ल्र्दचे सदांर्गतले जदते. र्कती हदस्र्दस्प् लोक
आहेत हे! र्दच्र्द पढु चदच फतवद आहे तो मल
ु ींनी आांतरजदतीर् र्ववदह करू नर्ेत
हे सदांगणदरद. तसे त्र्दांनी के ल्र्दस अशद मल
ु ींच्र्द आईवर्डलदांनद समदजदकडे ्डां
भरदवद लदगणदर आहे. अर्ववदर्हत मल
ु ींच्र्द हदतचद मोबदईल आर्ण त्र्दांची
आतां रजदतीर् र्ववदह करण्र्दची शक्र्तद हद सबां धां र्द मद्दड समदजदच्र्द धतू ा नेत्र्दनां ी
नकळत ्दखवनू र््लद आहे. खरे तर हद सांबांध त्र्दही पर्लकडचद आहे. तो सांबांध
आहे मल
ु ींच्र्द सपां का किद र्वस्तदरून त्र्दांनद आपले डबक्र्दतले जग ओलदडां दर्ची
र््शद सदपडण्र्दचद, र्कांवद जगदतील सवोच्च मल्ू र् असलेली प्रेमभदवनद
सदपडण्र्दचद. मल
ु ींनद ही तत्त्वे सदपडली तर र्द समदजदतील सत्तेच्र्द र्शड्र्द
कोसळून पडतील. जदतीबांधनदच्र्दच खांटु लेल्र्द ररांगणदत सवदंनी गरगरत रहदवे हेच
जन्ु र्द व्र्वस्र्ेच्र्द धरु रणदांनद हवे असते. त्र्दत र्शिण घेणदऱ्र्द मल
ु ी स्वतांत्र वृत्तीने
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र्वचदर करू लदगल्र्द, र्नणार् घेऊ लदगल्र्द तर मग र्द जनु दट कल्पनदांचे फे टे बदांधनू
वदवरणदऱ्र्दांची हजदमतच होईल कदर्मची.
गमां त म्हणजे स्त्रीसांबांधीच्र्द अडगळीतल्र्द र्वचदरदांची पदठरदखण करणदऱ्र्दांत
कदँग्रेस पिदच्र्द स्त्री आम्दरदनेच पढु दकदर घेतलद आहे. र्वधदनसभेसदरख्र्द
सर्ां वधदनदच्र्द रिणकत्र्दा सस्ां र्ेची ही लोकर्नर्क्त
ु स्स्र्द सर्ां वधदनदची सवा तत्वेच
आपण पदर््ळ तडु वतो आहोत हे पणू ातिः र्वसरली आहे. असल्र्द स्स्र्दांनद कदँग्रेस
पिदने खरे तर तदबडतोब पिदतनू कदढून टदकले पदर्हजे. पण तसे होण्र्दची अपेिद
ही अर्दातच फोल आहे.
्ेशदतील कोणतीही जदतपांचदर्त वद समदज अशद प्रकदरे तदर्लबदनी सदमदर्जक
र्नर्म कदढून त्र्दचां ी अमां लबजदवणी करू शकत नदही कदरण अजनू तरी ्ेशदत
कदर्द्यदचे रदज्र् आहे. अजनू तरी भदरतदचे सांर्वधदनच ्ेशदच्र्द चलनवलनदत
सवाश्रेष्ठ आहे.
र्द सदऱ्र्द र्नर्म लद्ण्र्दच्र्द कल्पनेतनू मल
ु दांनद वगळण्र्दत आले आहे.
अर्ववदर्हत मल
ु दांनी मोबदईल वदपरदर्लद र्दांची हरकत नदही- त्र्दांनी अभ्र्दस के लद
नदही तरी चदलेल. मल
ु दांनी आांतरजदतीर् र्ववदह के लद तर त्र्दांच्र्द पदलकदांनद ्डां
करण्र्दची भदर्षद नदही- त्र्दांनी आांतरजदतीर् र्ववदह के लद तर चदलणदर आहे (?). हे
अर्दातच स्वदगतदहा म्हणदर्चे!!
आम्दरबदई म्हणतदत मल
ु ींच्र्द हदतदतनू मोबदईल कदढून त्र्दांनद टॅबलेट्स ्ेणदर
आर्ण लॅपटॉप्स ्ेणदर. टॅबलेटवरून, लॅपटॉपवरून त्र्दनां ी गगू लहँगआउट, मेसेंजर
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कॉल्स र्कांवद चॅट के ले तर ते टॅबलेट्स र्कांवद लॅपटॉप्स त्र्दांच्र्द डोक्र्दत
घदलण्र्दसदठी ठदकूरसेनेची उभदरणी वगैरे होणदर आहे की कदर् पदहदर्लद हवे.
असो, बनदसकदांठद फदर ्रू आहे...
पण आपण आपल्र्द घरदत कदर् करतो र्दचदही र्द र्नर्मत्तदने र्वचदर करदर्लद
हवद. र्जतकी बांधने आपण मल
ु ींवर घदलतो त्र्द मदनदने र्कती बांधने मल
ु दांवर घदलतो?
सदमदर्जक असरु िेचद प्रश् असेल, वदईट सवर्ी लदगण्र्दचद प्रश् असेल, अभ्र्दसदचद
वेळ वदर्द घदलवण्र्दचद प्रश् असेल, तर र्कशोरवर्ीन मल
ु दमल
ु ींवर कदही प्रमदणदत
बांधने घदलणे र्ोग्र्ही असेल. त्र्दपेिद अर्धक श्रेर्स्कर असेल त्र्दांनद चदांगल्र्द
वदईटदची ओळख करून ्ेणे आर्ण त्र्दांच्र्द मनदत मल्ू र्दांसदठी आ्र उत्पन्न करणे.
पण ठीक आहे- मदन्र् करू की सवाच पदलकदनां द एवढे बौर्द्धक कष्ट घेणे जमणदर
नदही. म्हणनू ते बांधनदांचद शॉटाकट घेतील. पण मग ही सदरी बांधने मल
ु ींपेिदही मल
ु दांवर
घदतली पदर्हजेत. कदरण आज सरसकट नव्हे, पण ्वु ातान, वदईट सवर्ींच्र्द आहदरी
जदणे, फसवणे, बलदत्कदर करणे हे गन्ु हे र्स्त्रर्दांच्र्द तल
ु नेत परुु र्षदांमध्र्े अर्धक
असतदत हे अग्ी पट्टीचे स्त्रीवद्िेष्टहे ी मदन्र् करतील. तशी आकडेवदरीच आहे. मग
वळण लदवणे, मल्ू र्े दृढ करणे र्कांवद बधां ने घदलणे हे मल
ु ींपेिदही मल
ु दांसदठी अर्धक
गरजेचे आहे.
अनेक समदजदांत तर ‘र्कती झदलां तरी तो मल
ु गद आहे- र्कती झदली तरी मल
ु ीची
जदत आहे’ असले भक्ु कड समज जपनू मल
ु दांचे आर्ष्ट्ु र् धोक्र्दच्र्द वळणदवर आणनू
ठे वण्र्दत पदलक जबदब्दर असतदत. मल
ु ींच्र्द आर्ष्ट्ु र्दवर र्वपररत पररणदम होईल
क्दर्चत् पण मल
ु दच्ां र्द आर्ष्ट्ु र्दची वदट लदगू शकते.
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अनेक मरदठी कुटुांबदांतही मल
ु दांच्र्द हदती मोबदईल लवकर र्ेतो. मल
ु ींनद तो
र्मळत नदही. मल
ु दांच्र्द उच्च र्शिणदवर कुटुांब कदर् गदवांच्र्द गदवां खचा करदर्लद
तर्दर होतदत. पण मल
ु ींची धदव लग्नदपर्ंत असां सगळ्र्दनां ी जवळपदस मदन्र् करून
टदकलेलां असतां. लग्नदवर खचा होईलच तझ्ु र्द- असे सदांगनू मल
ु ींनद सवा प्रकदरे
कुपोर्र्षत ठे वणदरद बहुतदांश समदज आहे आपलद.
अधनू मधनू ्दरू र्पणे, हदतदत र्सगरे ट असणे (आर्ण पढु े बरांच कदही-) ही
म्दाची लिणे असतदत. त्र्दत आतद ठदकूरदांनी हदतदत मोबदईल असणे हेही म्दाचे
लिण ठरवले आहे की कदर् अशी शांकद र्ेते.
‘मोबदईलवर बां्ी’ र्द एकद उद्गदरदमळ
ु े क्दर्चत् इर्ल्र्दही कदही पदलकदांचे
डोळे चकदकतील. मोबदईलचे व्र्सन हे इतर कुठल्र्दही व्र्सनदप्रमदणे वदईट ठरतेच.
डोळे र्बघडणे, महत्त्वदच्र्द गोष्टींवरून लि उडणे, कुणदच्र्द तरी नद्ी लदगणे, गेम्स,
बेर्टांगमध्र्े वदहवत जदणे, अनोळख्र्दवां र र्वश्वदस टदकून नक
ु सदन करून घेणे हे
इटां रनेटच्र्द उपलबधतेतनू आलेले रोग आहेत. मोबदईल हे त्र्दचे सवदात कॉम्पॅक्ट
सदधन आहे. आर्ण र्दतील एखदद्यद गोष्टीमळ
ु े ही मल
ु ांमल
ु ी र्शिणदच्र्द वदटेवरून
ढळू शकतदत हे सत्र् आहे. मल
ु ां हट्ट करतदत म्हणनू त्र्दनां द ते ्ेणे, आपल्र्दलद
सख
ु ेनैव आपल्र्द मोबदईल र्कांवद टीव्हीकडे पदहदतद र्दवे म्हणनू कटकट
टदळण्र्दसदठी मल
ु दांनद मोबदईल ्ेणे असे प्रकदर पदलक करत असतदत.
मोबदईलचे व्र्सन लहदन वर्दतच लदगू नर्े म्हणनू कदळजी घेणे हे सवास्वी
समजू शकते. पण ते फक्त मल
ु ींनदच लदगतद कदमद नर्े, मल
ु दांनद लदगले तरी चदलते हे
म्हणणे म्हणजे मल
ु ी वदचल्र्द पदर्हजेत मल
ु ां मेली तरी चदलतील र्दच तोडीचे आहे.
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पण असे तर नक्कीच नदही. प्रत्र्िदत आपल्र्द बव्हश
ु ी मेल्र्द तरी
ां समदजदलद मल
चदलतदत, मल
ु ां मेली तर चदलत नदहीत. गभा मल
ु ीचद असेल तरच पदडलद जदतो,
मल
ु दचद नदही. मग हे कदर् आहे नेमके ?
तर र्दत मल
ु ींच्र्द कल्र्दणदचद र्वचदर वरपदांगी असनू त्र्द मोठ्र्द र्स्त्रर्द
झदल्र्दनांतर के वळ आपल्र्द घट्ट र्नर्ांत्रणदत रहदव्र्दत, वस्तू म्हणनू र्स्त्रर्दांचद वदपर
अबदर्धत रहदवद, त्र्द तल
ु नेने अडदणी रदहून परुु र्षदांच्र्द टदचेखदली रहदव्र्दत र्दसदठी
के लेली ही एक बद्दु ू डोक्र्दांतनू र्नघदलेली तजवीज आहे. आईबदप अर्ववदर्हत
मल
ु ींच्र्द हदती मोबदईल ्ेणदर नदहीत, तर मग लग्न झदल्र्दवर सदसरकडचे ्ेणदर
नदहीत हे पचवदर्लद बदपड्र्द मल
ु ींनद कसां सोपां जदईल.
र्दच समदजदने लग्नदवर वदरे मदप खचा करण्र्दवरही र्नबंध आणले आहेत म्हणे.
पधां रद वर्षदंपर्ंत मल
ु दमल
ु ींच्र्द हदतदत मोबदईल ्ेण्र्दवर त्र्दनां ी र्नबंध आणले असते
तर तो र्नबंधही स्वदगतदहा असतद. पण तो र्नबंध के वळ मल
ु ींपरु तद लदगू करून त्र्दांनी
आपल्र्द खऱ्र्द नख्र्द ्दखवल्र्द आहेत. आर्ण आांतरजदतीर् र्ववदह के ल्र्दस ्डां
वगैरे ठरवनू त्र्दनां ी स्वतिःलद सर्ां वधदनर्वरोधीही जदहीर के ले आहे. असल्र्द प्रवृत्तींचद
र्नर्षेध झदल्र्दर्शवदर् र्वर्षर्दांनद तोंड फुटणदर नदही.
बनदसकदांठदचद अल्पेश ठदकोर नदवदचद भदजपच्र्द मदगदावर असलेलद एक
आम्दर म्हणतो की मोबदईल बां्ीचद र्नणार् हद मल
ु गे र्कांवद मल
ु ी अशद ्ोघदांनदही
लदगू असलद पदर्हजे. कदही मदत्रेत सद्बुद्धी पदर्हली तरी गर्हवां रून र्ेतां असले र््वस
आले आहेत आपल्र्दलद.
***
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णकती कयळजी... णकती कयळजी...

सवोच्च न्र्दर्दलर्दने र्कसदन आ्ां ोलन, कृ र्र्ष कदर््े-कर्मटी र्दबां दबतीत
त्र्दांच्र्द र्नकदलदांत जे कदही घोळ घदतले आहे ते आहेतच. पण त्र्दपेिदही एक वदईट
घोळ त्र्दांनी अकदरण घदतलद. न्र्दर्दलर्दच्र्द कदर्ाकिेच्र्दच नव्हेत तर घटनदत्मक
समतेच्र्द तत्त्वदलदही त्र्दांनी गदलबोट लदवले. र्द आ्ां ोलनदतनू वर्ोवृद्ध व्र्क्ती
आर्ण र्स्त्रर्दांनी सहभदगी होतद कदमद नर्े, त्र्दांनी परत जदवे असद अग्ी
आपल
ु कीचद, कदळजीचद अनदहूत सल्लद र्द न्र्दर्दधीशदांच्र्द बदकड्र्दने र््लद.
रदजकदरणदत सहभदगी होण्र्दसदठी, हक्क बजदवण्र्दसदठी वृद्ध असणे, स्त्री
असणे आड र्ेत नदही तर मग आां्ोलनदत सहभदगी होण्र्दआड वृद्धत्व र्कांवद स्त्रीत्व
कशदसदठी र्ेते? न्र्दर्दधीशदनां ी रदजकीर् र्क्रर्दशीलतेबरोबरच न्र्दर्दलर्दच्र्द
चौकटीतनू रदजकीर् सल्लदगदरीही सरू
ु के ल्र्दचे र््सनू र्ेत आहे. आर्ण ती
सल्लदगदरीही मनस्ु मृतीतल्र्द सल्ल्र्दांनद अनसु रून के ली आहे असे र््सते.
र्स्त्रर्दांनी आां्ोलनदत सहभदगी होणे, त्र्दसदठी कष्ट उपसणे, हदल सोसणे हे
कदही नवीन नदही. शदहीनबदगेतल्र्द आां्ोलनदचे उ्दहरणही द्यदर्ची गरज नदही.
जदर्लर्नवदलद बदगेतल्र्द र्नर्षेधदच्र्द सभेत जे ्हदहजदर भदरतीर् होते त्र्दत
मर्हलदही होत्र्द, जे ्ोन हजदर भदरतीर् मेले त्र्दत लहदन मल
ु े, वर्ोवृद्ध मदणसे
आर्ण मर्हलदही होत्र्द.
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भदरतदच्र्द स्वदतांत्रर्लढ्र्दत भदग घेणदऱ्र्द अनेकदनेक र्स्त्रर्द होत्र्द.
आसदममधनू लढद ्ेणदऱ्र्द अनेक भदरतीर् स्वदतांत्रर्सैर्नक र्स्त्रर्द लढतदनद शही्
झदल्र्द. कनकलतद बदरुआ, रे बती बदरुआ, मदलती, ्ररकी्दसी, भोगेश्वरी, र्तलेश्वरी
अशद अनेक र्स्त्रर्दांनी आसदमदतनू स्वदतांत्रर् लढ्र्दचे आय़ोजन के ले. त्र्दत त्र्द
शही् झदल्र्द.
अरे रे... फुकट मेल्र्द र्बच्चदऱ्र्द. र्द र्स्त्रर्दांनद तम्ु ही घरी सरु र्ित बसद,
आां्ोलनदत सहभदगी होऊ नकद हे सदांगदर्लद हे बदकडे नव्हते.
हळुहळू, र्स्त्रर्दांनी घरीच बसदवे हे सदांगणदरे आवदज वदढू लदगले आहेत. र्तकडे
र्शवरदज चौहदन म्हणतदत, नोकरी करणदऱ्र्द मर्हलदांचे रॅर्कांग त्र्दांच्र्दच सरु िेसदठी
करतद र्दवे म्हणनू त्र्दनां ी पोर्लसदक
ां डे आपली नदवे नों्वदवीत.
आज रस्त्र्दवर पदर्हलां, मेरोच्र्द जोडतोड मरदठी जदर्हरदती पत्रर्दांवर रांगलेल्र्दत्र्दत एक होती- मेरो र्ेतद ्दरी मर्हलद र्ेती लवकर घरी. आई र्ेई घरी नदही, बदबद
र्ेई घरी नदही. मर्हलद र्ेती घरी... र्दांनद हे र्लर्हतदनद लदजही वदटत नदही.
अर्भमदनच वदटत असदवद.
मांर््रदत स्त्रीवर बलदत्कदर झदलद तर भदजपच्र्द मर्हलद मोचदाची बदई म्हणते
एकटीने कशदलद जदर्चां र्तने मांर््रदत... कुणदलद तरी सोबत घेऊन जदर्च.ां ..
आतद हे असलेच प्रर्तगदमी र्कत्ते सवदात मोठ्ां न्र्दर्दळू, मदर्दळू कोटा र्गरवतांर्.
आर्ण न मदर्गतलेले फदलतू सल्ले ्ेतांर्.
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आपले हक्क आर्ण आपलां स्वदतांत्रर् जपदर्चां असेल तर आां्ोलनदांत भदग
घेतलद पदर्हजे, एकटां र्फरण्र्दचद हक्कही आपण सोडतद कदमद नर्े.
बदलपणदत र्पतद, र्ौवनदत नवरद आर्ण म्हदतदरपणी मल
ु गद आपलां रिण
करणदर हद सल्लद ्ेणदऱ्र्द बदपसत्तेचद हलकटपणद आपण गदडत आणलद आहे.
आतद हे लोक मदगल्र्द ्दरदने त्र्दलद पन्ु हद बदहेर कदढत असले तर सदवध रहदवांच
लदगेल. असल्र्द न्र्दर्दधीशदांपदसनू ही सदवध रहदवां लदगेल आर्ण सत्तेपदसनू ही.
ज्र्द आ्ां ोलनदत र्स्त्रर्दांनी सहभदगी होऊ नर्े असां न्र्दर्दलर्दने चचु कदरलांर्
त्र्द आां्ोलनदत गेलद मर्हनदभरदपदसनू सदमील झदलेल्र्द र्स्त्रर्दांच्र्द मल
ु दखती
पदर्हल्र्द. त्र्द आां्ोलनदत चपदत्र्द लदटतदनदचे एक दृश्र् ्दखवले गेले, त्र्दच्र्द
पढु ल्र्द दृश्र्दत परुु र्ष चपदत्र्द लदटतदनदही ्दखवले गेले. आपण शेतकरी म्हणनू इर्े
आलो आहोत- रूढीगत परांपरदांचे र्टळे पसु नू टदकून सदरे कदम करीत आहोत ही जदण
र्तर्े बळकटपणे जदणवली.
तोफू कुबल
ू करो म्हणत पदश्वाभदग ्दखवणदऱ्र्द मदध्र्मदांनद आर्ण प्रर्तगदमी
सत्तेच्र्द हस्तकदांनद हे कधीच कळणदर नदही.
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र्शब्द-अपर्शब्द

मदझ्र्द लेखनदत र्छनदल शब् आल्र्दमळ
ु े मदझद एक छोटद र्मत्र अस्वस्र्
झदलद. हद शब् मी र्नरदशदग्रस्त झदल्र्दमळ
ु र्लर्हलद की सांतदपच... मदझ्र्द सदरख्र्द
ज्र्ेष्ठ कदकूने हद शब् कसद कदर् वदपरलद असे अनेक प्रश् त्र्दलद पडले होते. त्र्दलद
जी उत्तरां र््ली त्र्दचद एक लेखद इर्े सवदंसदठीच र्लर्हते.
मी लेखनदत अपशब् वदपरण्र्दची ही कदही पर्हलीच वेळ नव्हती. ते ही त्र्दलद
सदर्ां गतलां. शब् ‘अप’ असतदत कदरण ते ज्र्द पररर्स्र्तीलद उद्गदर ्ेतदत ती
पररर्स्र्तीच वदईट असते. सांतदपदचद, त्वेर्षदचद, िेर्षदचद, र्तरस्कदरदचद उद्गदर जेव्हद
तोंडदतनू बदहेर पडतो तेव्हद तो के वळ त्र्द व्र्क्तीलद मोकळां करतो आर्ण र्वरतो. पण
तो लेखकदच्र्द लेखनदतनू र्ेतो तेव्हद तो के वळ लेखकदलदच नव्हे तर एकां्र
समदजदत र्झरपलेल्र्द एकद भदवनेलदच वदट करून ्ेत असतो. र्छनदल हद शब्
चॅनेल्सच्र्द बदबतीत मी वदपरलद तेव्हद त्र्द भदवनेशी सहमती ्दखवणदऱ्र्द कमेंट्स
आल्र्द. सदर्हर्त्र्क वताळ
ु दतील एक सर्न्मत्रदने भद.पो.भद.र्न. असे म्हटले. म्हणजे
भदवनद पोहोचल्र्द- भदर्षेचद र्नर्षेध. त्र्दांच्र्दपरु ते र्ोग्र्च म्हटले. पण र्नर्षेधदहा
गोष्टीचद र्नर्षेध करतदनद शब् तदपले तर भदवनद खऱ्र्द अर्दाने पोहोचतदत असे मलद
मनदपदसनू वदटते. ते सदजक
ु पणे मदांडण्र्दत अर्ा नदही. मग गप्पच कद न बसदवे...
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र्द मल
ु दलद सदांगतदनद मलद आठवल्र्द मदझ्र्द गेल्र्द ्ोन वर्षदंतल्र्द ्ोन
कर्वतद. र्द ्ोन कर्वतदांतील शब्दांमळ
ु े फे सबक
ु पररसरदत ग्दरोळ उडदलद होतद.
असद तो उडेल र्दची मी कल्पनदही के ली नव्हती. मी आहे आई ही कर्वतद तर
रस्त्र्दवरच्र्द पोरसव्द मल
ु दांच्र्द तोंडून ्ोन र्मर्नटदांत सदतवेळद आईची गदांड
आईच्र्द गदांड हे शब्- अपशब् ऐकून मी परदकोटीची सांतदपले होते. आर्ण त्र्दच
झटक्र्दत ती र्लहून कदढली होती. कदर् होती ही र्शवरदळ (!) कर्वतदमी आहे आई,
सदधीसधु ी कुणदही मदणसदच्र्द बदळदची.
झोपते कधी प्रेमदखदतर, कधी नदईलदजदखदतर कुणदतरी नरदबरोबर.
आर्ण जन्म घेतदत नर मद्ी मदणसदच्र्द मदझ्र्द र्ोनीतनू .
चक्र सरू
ु रहदण्र्दसदठी.
र्दच र्ोनीवर जणू र्क
ांु तद तम्ु ही सदरे म्ा
गदांडपचु ीच्र्तू र्न कदर्कदर्...
र्तच्र्दत कोण घसु लद र्न कुणी कदर् घसु वल.ां
र्िःू .
कधी कुणद नरदने ्सु ऱ्र्द नरदलद परम ्िःु ख ्ेण्र्दसदठी के लद असेल
त्र्दच्र्द आईचद अपमदन.
नांतर ही तमु ची सदांस्कृ र्तक रीत होऊन गेली.
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आईतल्र्द बदईने आपल्र्द वे्नद सदांगदर्लदही र्ोनीचद उल्लेख करदर्चद नदही.
खदली ्ख
ु तर्ां म्हणतदत आय़द, र्तकडे आत फदर खपु तां सदगां तदत डॉक्टरलदही.
आर्ण तम्ु ही... तमु च्र्द हृ्र्दसकट र्जर्नू धडधडलदत त्र्द र्ोनीलद
मद्दु दम हलकट शब् सहजच वदपरतदम्हणनू आज मी ही र्लहून ठे वतेर् इर्े जळजळत्र्द कदळजदतल्र्द सांतदपदने.
-----मी आहे आई, बदई सवासमदवेशक.
मदझ्र्द गदांडीचद उल्लेख तमु च्र्द ओठदांत रुळलेलद असतो.
मदझ्र्दवर चढदर्लद कोणतीही लेकरां तर्दरच असतदत.
कधी शदर्ब्क कधी प्रदसांर्गक.
रदमदचां नदव घे नदर्तर- आईची गदडां तर्दरच असते घदलनू घ्र्दर्लद.
र्शवदजीरदजदचद जर्जर्कदर करतदनद तम्ु ही आईच्र्द पच्ु चीलद र्वसरत नदही.
बदबदसदहेबदांचद जर्जर्कदर करणदरदांनद तरी कुठे बदबदच्र्दही जननस्र्दनदचद
र्वसर पडेल?
तेरी मदँ की च्र्तू
र्तकडे ते जगदतली सवाश्रेष्ठ प्रगत सस्ां कृ ती म्हणनू र्मरवणदरे सश्रद्ध पदिदत्र्ही
एकमेकदांच्र्द म्रलद फक करतदत र्कांवद तचू तझ्ु र्द म्रलद के लांस म्हणतदत.
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अल्लद के बां्े कदर् डदर्रे क्ट पडत नदहीत पृथ्वीवर.
त्र्दनां दही तर र्दवां लदगतां बदहेर आईच्र्दच मदडां ीमधनू
त्र्दांचदही कुणीही ्श्ु मन त्र्दच्र्द मदँलद ‘घदलणदरद’ असतो.
आर्ण तोही त्र्दच्र्द कदफीर ्श्ु मनदलद...
तरी असतदत सगळे च त्र्दांच्र्द आर्दांची लेकरां. बछडी...
मी आहे आई.
कधी तमु ची आई कधी त्र्दची आई.
‘घदलनू ’ घेण्र्दच्र्द पोझमध्र्े जणू जन्मजन्मदांतरी वदट बघत रहदणदरी.
र्नरखत, ऐकत रहदते ग्ीतही कदनदवर सहज पडणदरे घण
गदडां गदडां गदडां गदडां गदडां ...
तमु चे शब्, तमु च्र्द र्जभद मदझ्र्द आईपणदच्र्द इर्ां द्रर्दवरून लपलपतदनद.
वदट पदहदत रहदते झडतील कधी र्जभद र्द- महदकुष्ठ झदल्र्दसदरख्र्द.
लिदतही र्ेणदर नदही तमु च्र्द- जेव्हद क्दर्चत् होऊनही जदईल तसां.
आत्तदच पहद.
तमु चद में्चू झडतो आहे.
महदकुष्ठ जडलांर् त्र्दलद.
रक्तपू होऊन तो र्पसदळे पर्ंत ्ेतच रहद तम्ु ही आईच्र्द र्ोनीच्र्द नदवे र्शव्र्द.
एक कदळ असद उगवेल
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तम्ु हदलद आईच्र्द र्ोनीतनू जन्मच नदही र्मळणदर.
हद असेल गदांडीचद शदप.
उिःशदप नसलेलद.
मन र्ठकदणदवर असेल तर सदांगद र्दत वदपरलेल्र्द अपशब्दांचद अर्ा कदर्. डोकां
र्ठकदणदवर आणण्र्दसदठी वदपरलेल्र्द र्शव्र्द तर तक
ु र्दच्र्द अभांगदांतही होत्र्द...
गोखले र्न रदवळ र्द नटदनां ी अरुांधती रॉर् आर्ण शबदनद र्द बद्ध
ु ीवांत र्स्त्रर्दांबद्दल
जे कदही भकले त्र्दचद सांतदप आणखी एकद कर्वतेतनू फुटलद होतद.
सस्ां कृ ती जतन करणे हद आपलदच ठे कद आहे असे मदनणदऱ्र्द अनेक भक्तवगीर्
श्वदप्दांनी र्द ्ोन कर्वतद प्रसृत झदल्र्दनांतर जी कदही अपशब्दांची आतर्षबदजी के ली
होती ती खरां म्हणजे मरदठी भदर्र्षक घटनदच्ां र्द इर्तहदसदत नों्लीच जदर्लद हवी.
अग्ी भजन-कीतान करणदऱ्र्द महो्र्दांपदसनू ते फुटकळ रोलपत्रु आर्ण
रोलकन्र्दांनी र्द कर्वतेचे र्नर्मत्त करून मलद अपशब्दांचे नजरदणे पदठवले.
आपदपल्र्द र्भतां ींवर भरपरू रांग उधळले.
म्हणजे जी कर्वतद बदईलद र्शव्र्द ्ेण्र्दबद्दलचदच सांतदप ओकत होती त्र्दच
र्शव्र्द कर्वतद रचणदरीलद सदभदर परत र्मळदल्र्द होत्र्द.
परे श रदवळनद इच्छद आहे... र्द कर्वतेतील शेवटच्र्द ओळींतलद र्ोनीचद
उल्लेख म्हणजे अनेक सदर्त्वक, र्स्नग्ध स्त्रीपरुु र्षदनां द मदझ्र्द चदररत्रर्हीनतेचदही परु दवद
वदटलद. नवल नदही. ही कर्वतद कदर् होती...
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परे श रदवळनद इच्छद आहे अरुांधती रॉर्लद जीपसमोर बदांधनू र्फऱवण्र्दची.
ते पदच हजदर लोक लदइक करतदत, चदरशे लोक शेअऱ करतदत.
र्वक्रम गोखलेंनद इच्छद आहे अनेकदांनद फदशी ्ेण्र्दची
आर्ण
शबदनदलद ओरबदडण्र्दची.
त्र्दच्ां र्दसमोरचद श्रोतृवगा टदळ्र्द वदजवतो. कुणीच सदांगत नदही र्ोबदड बां्
करदर्लद.
आणखी कुणदलद वदटतां ही र्वरोधी बोलते र्हलद नदगडी करून मदरदर्लद हवां.
आणखी कुणदलद वदटतां त्र्द बदईलद तरुु ां गदतच बसवदर्लद हव.ां
बरखद ्त्त रदांड आहे. र्तलद 'ते' भोगतदत आम्हीच कद नदही?
ट्र्वांकल खन्नदलद ते म्हणे फक्त रांडी म्हणनू सोडून ्ेतदत कदरण ती ्ेशप्रेमीची
बदर्को आहे.
सदगररकद कधी सदपडतेर् कद पदहू कुठे !
तीस्तद सेटलवदड, नेहद ्ीर्ित, स्वदती चतवु े्ी,
गरु मेहर कौर, नांर््तद ्दस, स्वरद भदस्कर, शीलद रशी्... र्कतीर्कतीजणी...
सवदंच्र्द र्ोन्र्दमां ध्र्े खजां ीर खपु सनू आडवदर्तडवदच र्फरवलद पदर्हजे खरां...
-असां कदहीतरी के लां पदर्हजे
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तरांच आपली सांस्कृ ती र्टके ल
तरांच आपलद ्ेश र्वश्वगरू
ु होईल
भदऊ... उचल जीभ लदव टदळ्र्दलद
भदऊ, उचल हत्र्दर... लदव गळ्र्दलद
आसेतर्ू हमदचल ते र्ह्ां क
ु ु श...
भदऊ, र्द रदांडदांनद धडद र्शकवू र्द...
आपल्र्द सांस्कृ तीतील एक महत्त्वदचद पैलू असलेल्र्द लज्जदगौरीचे र्शल्पर्चत्र
टदकले तरीही ज्र्दचां द र्रकदप उडतो अशदक
ां डून ्सु री अपेिदच नदही मदझी.
‘मी आहे एक आई’ र्द कर्वतेत रदम, र्शवदजीरदजे, बदबदसदहेब र्दांचद अपमदन
झदल्र्दची भमु कद उठवनू एकद सत्शील बेशरमदने पण्ु र्दतील एकद पोलीसठदण्र्दत
मदझ्र्दर्वरुद्ध तक्रदर नों्वली. तेर्ील एकद स्त्री पोर्लसदांचद फोन आलद. त्र्दांनी नीट
समजनू घेतले. कदही आिेप असलेच तर लेखी पदठवू म्हणदल्र्द- त्र्दलद तम्ु हीही
लेखी उत्तर द्यद म्हणदल्र्द. पण समजद भीमद कोरे गदव के समधल्र्द पोर्लसदसां दरखे
प्रेररत पोलीस असते तर कदही वेगळदच मनस्तदप ्ेतद र्ेणां शक्र्च होतां.
र्ोनीवर अत्र्दचदर करू, त्र्दत कदटेरी ्दडां की खपु स,ू समहू दने बलदत्कदर करू
अशद धमक्र्द अनेक भदजपर्वरोधी, र्कांवद भदजपच्र्द नेत्र्दांर्वरोधदत र्लखदण
करणदऱ्र्द तरुण पत्रकदर मर्हलदांनद खरोखरच आल्र्द आहेत. त्र्दांनद रदांडद म्हटले
जदते. परुु र्ष पत्रकदरदांसदठीही प्रेस-प्रॉर्स्टट्र्टू वरून प्रेर्स्टट्र्टू हद सब् लोकर्प्रर्- नव्हे
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रोलर्प्रर् के लद गेलद. अशद धमक्र्द आल्र्दनांतर पोर्लसदांत तक्रदर करून मग र्द रोल
कांपनीवर सांशोधन करणदऱ्र्द स्वदती चतवु े्ीचे उ्दहरण तर आतद र्तच्र्द पस्ु तकदतनू
उघड झदले आहे. नेहद ्ीर्ितने आपल्र्द सत्कदरसमदरांभदत र्द बीभत्स धमक्र्दच
ां द
उल्लेख जदहीरपणे के लद.
प्रश् असद आहे, र्ोनी र्द स्त्रीजननेंर्द्रर्दच्र्द उल्लेखदलदच भडकदऊ मदनणदरे हे
लोक र्ोनीलद र्कती गर्लच्छ शब्दांत आर्ण कृ तीने अवमदर्नत के ले जदते र्दबद्दल
खरोखरच अजदण आहेत, अडदणी आहेत की आपल्र्द र्चखलदत आपण सख
ु ी र्द
वृत्तीचे आहेत?
र्द कर्वतेनांतर अरुांधतीलद बदांधदर्लदच नको तर र्तलद गोळ्र्दही घदलद,
र्तलदच कदर् र्तची बदजू घेणदऱ्र्द र्द बदईलद म्हणजे कर्णाक बदईलदही बदधां द,
र्हच्र्दही र्ोनीमध्र्े सरु े खपु सदर्लद हवे- र्हचां स्वतिःचांही नदव र्तने र्द्ीत कद नदही
घदतलां असे र्लर्हणदरे बोलणदरे स्त्रीपरुु र्ष कुणदचदही अपमदन करीत नदहीत. ते के वळ
स्वतिःच्र्दच मदणसू पणदचद, स्वतिःच्र्दच र्ोर मदनीव सांस्कृ तीचद अर्धिेप करतदत हे
त्र्दांनद कळे नदसे झदले आहे, हे आजच्र्द वदतदवरणदचे फर्लत आहे.
आर्ण म्हणनू च म्हणेन की अपशब् वदपरतदनद अर्वचदरदने वदपरणे आर्ण
र्वचदरपवू ाक वदपरणे हद फरक महत्त्वदचद आहे.
उगीच आपण कशदलद त्र्दांच्र्द पदतळीवर उतरदर्चां हद सदजक
ू पणद सोडलद मी
के व्हदच. नदम्ेव र्बघडण्र्दपवू ी त्र्दने र्शव्र्दांचे गड् अर्ा आम्हदलद के व्हदच
समजदवनू र््ले होते. आर्ण त्र्दच्र्दही तीनशे वर्षं आधी तक
ु दरदमदने...
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हद आहे मदझ्र्द अपशब्दांचद वदरसद.
तेव्हद बेजबदब्दरपणे पत्रकदररतद करणदऱ्र्द चॅनल्सनद मी र्छनदल म्हटलां र्दचां
नवल वदटून घेऊ नकद. अधिःपतनदलदच गौरव समजण्र्दच्र्द कदळदत मी तरी अजनू
जगत नदही.
***
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सयर्ीच््य महयमयरीत णि्य...

सदर्ीच्र्द महदमदरीतच कद, कुठल्र्दही नैसर्गाक आपत्तीमध्र्ेही परुु र्षदपां ेिद
र्स्त्रर्दांचे ्िःु खभोग अर्धक वदढतदत हे अग्ी ऐर्तहदर्सक कदळदपदसनू पदर्हले गेले
आहे.
बदईचां कदम घरदतलां असां समजण्र्दच्र्द कदळदपदसनू बदईने कमवदर्चांही आर्ण
घरही सदांभदळदर्चां र्द अपेिेच्र्द कदळदपर्ंत आपण वदटचदल के ली आहे. मल
ु दांनद
जन्म ्ेणे, त्र्दनां द स्तनपदन करवणे र्द गोष्टी तर आहेतच. पण सदऱ्र्द घरद्दरदलद
शक्र् तेवढ्र्द सर्ु वधद परु वणां हे बदईकडून अपेर्िलां जदतां. आर्ण ती त्र्द परु वतही
असते. भदरतदसदरख्र्द सांस्कृ तीच्र्द नदवदखदली बदपसत्तेलद परू क अशद परांपरदांच्र्द
पगड्र्दखदली असलेल्र्द समदजदत तर र्दचद कळस असतो.
आजदरपण,ां शदळद, रोजचां जेवणखदण, सदफसफदई, आर्ण र्कतीही ्मणक
ू
झदली तरी मदलकदने हक्कदचां शरीरसख
ु मदर्गतलां तर तेही... जे नदही ्ेतद आलां तर
घरगतु ी र्हसां दचदर हद कदही फदर मोठद गन्ु हदही मदनलद जदत नदही ही सदवार्त्रक
पररर्स्र्ती. र्न्दन कमदई करदर्लद परवदनगी असेल तर चोरूनमदरून कद होईनद र्ोडे
फदर पैसे हदतदशी असले तर ठीक नदहीतरी सगळदच खेळ तळ्र्दतमळ्र्दत.
अर्दात इर्े प्रदधदन्र्दने गरीब वगदातल्र्द अर्शर्ित र्कांवद अधार्शर्ित र्स्त्रर्दांचद
र्वचदर करदर्चद आहे. र्द वगदातल्र्द बहुतेक कमवणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांचे उत्पन्नदचे
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सदधनही बहुधद अग्ीच असरु र्ित असते. कदरखदन्र्दांत बदरीकसदरीक कदमदांवर
कांत्रदटी, शेतीवरही रोजगदरदवर आर्ण शहरदत कदहीतरी र्चपदड कदम कदरखदन्र्दांतनू
मदल आणनू घरदत मदन मोडून करदर्चां र्कांवद घरकदमां करदर्ची असे उत्पन्नदचे
सदधन असलेल्र्द कदर्म असरु र्ित बदर्कद, र्कांवद असरु र्ित, असांघर्टत कदमगदर,
मजरु दांच्र्द बदर्कद महदमदरीच्र्द सांकटदत कदर् भोगतदत हद आज वेगळ्र्द
अभ्र्दसदचद र्वर्षर् आहे. आर्ण तो करणदऱ्र्द अभ्र्दसकदांची र्नरीिणे वदचनू हद्रून
जदर्लद होते. नोकऱ्र्द करणदरे परुु र्ष कदही मर्हन्र्दांनांतरतरी कदमदवर जदऊ
शकतील... पण र्द कदळदत मोडून पडलेल्र्द असघां र्टत बदर्कदनां द उभां रहदर्लद
आधदरही असणदर नदही ही बव्हश
ां ी पररर्स्र्ती आहे खरी.
र्नु दर्टेड नेशन्सचे सर्चव अँन्टोर्नर्े ग्र्टु ेसा र्दनां ी असां जदहीर के लां आहे की
कोर्वड-१९च्र्द टदळे बां्ीनांतर जगदत सदरीकडेच र्स्त्रर्दांनद घरगतु ी र्हसां दचदरदचद
सदमनद करदवद लदगलद. कदही ्ेशदांतील आकडेवदरी उपलबध झदली आहे, तर
आपल्र्दसदरख्र्द कदही घरदतली गोष्ट चदर र्भतां ींबदहेर जदतद कदमद नर्े असां
मदनणदऱ्र्द ्ेशदांत ही आकडेवदरी कधीच बदहेर र्ेणदर नदही कदरण ती गोळदच होणदर
नदही.
एरवी र्वर्शष्ट वेळेलद सदरे बदकीचे घरदबदहेर पडले की घरदतली कदमां मर्दार््त
रहदतदत. पण स्दसवाकदळ सगळे जण घरदत म्हटल्र्दवर सतत भदांडी, धणु ी आर्ण
अन्नअन्न... र्द कदमदतनू सटु कद नदही. त्र्दतच पैसद नदही, फुकट र्मळदलेल्र्द र्कांवद
रे शनवरच्र्द धदन्र्दतनू अन्न र्शजवणे आर्ण जेवणदरदांनद समदधदन ्ेणे शक्र्च नसते.
अशद वेळी बदर्कोलद धोपटणदरे वीर भरपरू असतदत.
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र्दच कदळदत र्स्त्रर्दांनद गभा रहदण्र्दचे प्रमदण वदढते र्दचे कदरण स्पष्टच आहे.
र्दबदबत चेष्टदर्वनो् करणां ज्र्द वगदालद परवडतां त्र्दांचां सोडद. पण शरीरदलद आर्ण
र्खशदलद न परवडणदरां मल
ू र्द कदळदत नको असलां तर गभापदत करून घेण्र्दचे
रस्तेही र्स्त्रर्दांनद ब्ां असतदत. महदमदरीतल्र्द टदळे बां्ीचद हद एक मोठद फटकद
बदर्कदांनद बसतो, बसलद आहे.
जगदत कुठल्र्दही शदसनदने प्रर्म प्रदधदन्र्दने र्स्त्रर्दनां द घरगतु ी र्हसां दचदरदपदसनू
वदचवण्र्दसदठी पदवले उचलली पदर्हजेत. ्सु रां म्हणजे गभावतींनद आवश्र्क वदटत
असल्र्दस गभापदतदची सरु र्ित व्र्वस्र्द करून र््ली पदर्हजे. आर्ण र्तसरां म्हणजे
त्र्दचां े उत्पन्नदचे मदगा ब्ां पडले असल्र्दस त्र्दनां द पर्दार्ी उत्पनदचे सदधन वद पदठबळ
र््ले पदर्हजे. एकट्र्द पडलेल्र्द र्स्त्रर्दांबदबत तर हे नक्कीच करदवे लदगेल.
महदमदरीत कदही र्वर्शष्ट र्लगां दच्र्दच व्र्क्तींनद त्रदस होतो असे कदहीच नदही.
पण सदमदर्जक स्र्दन आर्ण समदजव्र्वस्र्द लिदत घेतली तर महदमदरीचद पररणदम
सवदंवर वेगवेगळ्र्द प्रमदणदत होतो हे मदन्र् करदवे लदगेल.
पररर्स्र्तीने गदांजलेलद परुु र्ष, आपल्र्दपेिद ्बु ाळ असलेल्र्द घरदतल्र्द स्त्रीवर
अत्र्दचदर करतो हे कदही नव्र्दने उमगलेले सदमदर्जक सत्र् नदही. आर्ण त्र्दचे
समर्ानही करण्र्दचे कदरण नदही र्कांवद हे ब्लले पदर्हजे, मदनर्सकतद ब्लली
पदर्हजे वगैरे लदांबच्र्द गोष्टींची चचदा करण्र्दत तर आत्तद कदहीच अर्ा नदही. हे होणदर
हे र््वसदमदगनू रदत्र र्ेते इतके अटळ आहे. प्रश् असद आहे, की महदमदरीच्र्द
105

शब्दच
ां ीच वस्त्रे धैर्दास मदझ्र्द

मग्ु धद कर्णाक

र्ैमदनदलद तोंड ्ेतदनद र्द परुु र्षी र्ैमदनदलद करकचनू आवर घदलणदरी ्डां व्र्वस्र्द
हवीच. आर्ण फक्त तक्रदर आल्र्दवर नव्हे, तर गृहीत धरून.
असद ्दखलद आहे की तर र्द महदमदरीच्र्द टदळे बां्ीच्र्द कदळदत ्र
मर्हन्र्दलद- २९ तदसदलद एक स्त्री आपल्र्द पतीच्र्द हदतनू ठदर होते आहे. अजनू ही
र्दसबां धां ीचे अर्धकृ त आकडे हदती र्दर्चे आहेत. ते कधी र्ेतील, र्ेतील की नदही
सदरीच शांकद आहे, कदरण तक्रदर करदर्लद बदहेर पडण्र्दचद मदगाच बां् आहे.
र्दपवू ी र्ेऊन गेलेल्र्द इबोलद, र्झकद र्द सदर्ींच्र्द वेळीही अशद वदढत्र्द
कौटुांर्बक र्हसां दचदरदचद अनभु व बदर्कदांनी घेतलद आहे. तरीही अनेक ्ेश कौटुांर्बक
र्हसां दचदर हद कदही फदर गांभीर प्रश् आहे हे मदन्र्ही करदर्लद तर्दर नदहीत. आर्ण
३६५ र््वसदांतले र्वर्शष्ट सणदस्ु ींचे नऊ-्हद र््वस सोडले तर स्त्रीलद तदडन की
अर्धकदरी मदनणदऱ्र्द अडदण्र्दांच्र्द ्ेशदत तर हे मदन्र् होणदरच नदही. र्स्त्रर्दांनद
नवऱ्र्दपदसनू सरां िण- हे कदर् भलतच
ां ... भतदा रिर्त र्ौवने... अजनू ही कोंडलेल्र्द
मनदांच्र्द डबक्र्दांतनू हद्दपदर होत नदही र्तर्े तोच शत्रू आहे हे मदन्र् कोण करणदर.
र्दपवू ी अर्लकडेच इबोलद, र्झकद र्द भर्ांकर सदर्ीच्र्द रोगदांनद तोंड र््लेल्र्द
्ेशदांतील फक्त के र्नर्दने घरगतु ी र्हसां दचदरदबदबत कडक पदवले उचलली होती.
फोनवरून तक्रदर करण्र्दची सोर् करून र््ली होती. आर्ण ही तक्रदर पणू ा गदांभीर्दाने
घेतली जदईल असेही पदर्हले होते.
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तसेच र्द कदळदत र्स्त्रर्दांनद गभार्नरोधक गोळ्र्द उपलबध करून ्ेण्र्दचेही एक
मोठे कदम होते. ते करण्र्दत कमी पडल्र्दने लोकसांख्र्द वदढेल वगैरे र्वनो् करू
नकद. एक मल
ू - नको असलेले मल
ू - जन्मदलद घदलणे हद बदईच्र्द र्जवदशी खेळ
असतो हे कुणीच र्वसरतद कदमद नर्े. आर्ण शरीरसांबांध म्हणजे नेहमीच स्त्रीलद हवी
असलेली गोष्ट असते असले फदलतू ग्रहही करून घेऊ नकद. शरीरसांबांध लद्लद
जदतो, अशद वेळी रदर्हलेलद गभाही लद्लेलदच असतो- अग्ी लग्नदच्र्द नवऱ्र्दचद
असलद तरीही- हे लिदत घ्र्दर्लद हव.ां र्द लदांबलेल्र्द टदळे बां्ीच्र्द कदळदत गभापदत
करून घेणां अशक्र् झदलां तर र्द र्स्त्रर्दवां र ्हु रे ी सक
ां ट कोसळणदर आहे हे नक्की.
एक ््ु वै ी उ्दहरण आपल्र्दपढु े आहे. २०१४मधल्र्द इबोलद सदर्ीच्र्द वेळी
र्सएरद र्लओनमध्र्े टदळे बां्ी कदळदत र्कशोरवर्ीन मल
ु ीं गभावती रहदण्र्दचे प्रमदण
२३ टक्क्र्दांनी वदढले होते. घरदतलेच परुु र्ष र्द मल
ु ींवर जबर्स्ती करत होते. आर्ण
त्र्दच्र्द पररणदमदांपदसनू सटु कद करून घेण्र्दचदही मदगा र्द मल
ु ींकडे नव्हतद. आपल्र्द
्ेशदत हे झदलेलेच नदही असे नदही. आकडेवदरी नदही म्हणजे घटनदच नदहीत असे
समजण्र्दचद बदर्लशपणद आपण करू नर्े. र्दतनू मल
ु ी र्कांवद त्र्दांचे पदलक
असरु र्ित गभापदतदचे मदगा र्नवडून अर्धकच धोक्र्दत र्ेऊ शकतदत. ही सदरी
उ्दहरणे आधीच्र्द सदर्ींच्र्द कदळदांत इतर ्ेशदतां घडलेली आहेत. त्र्दवरून
आपणही शहदणे व्हदर्लद हवे.
र्द कदळदत गभा रदर्हलेल्र्द र्स्त्रर्दनां द न जदणो कोर्वडचद ससां गा झदलदच तर
गभदालद व्र्ांग आर्ण मदतेलद मृत्र्चू द धोकद असेही होणे शक्र् आहे, हे आणखी
वेगळे च.
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र्द तीन मख्ु र् शक्र्तदांचद र्वचदर कुठल्र्दही महदमदरीच्र्द आपत्ती
व्र्वस्र्दपनदत र्दपढु े तरी के लद जदवद र्दसदठी जगभर र्वर्वध सांघटनद प्रर्त्न करत
आहेत.
आतद आपण ्सु ऱ्र्द म्हणजे मध्र्मवगीर् र्शर्ित, महदर्वद्यदलर्ीन र्शिणदचद
लदभ घेतलेल्र्द भदरतीर् र्स्त्रर्दांच्र्द वगदाचद र्वचदर करू. अर्दातच गरीब, अर्शर्ित
र्स्त्रर्दांच्र्द ्िःु खभोगदच
ु नद ही
ां ी आर्ण र्द वगदातील र्स्त्रर्दांच्र्द समस्र्दांची तल
असमतोलदची तल
ु नदच असेल. पण अखेर वदट्र्दलद आलेल्र्द ्िःु खदची तऱ्हद
वेगळी असली तरीही ्िःु खदचे चटके त्र्द त्र्द स्त्रीलद जदणवतदत ते खरे च असतदत.
्िःु ख वेगळां असतां पण खोटां नसतां.
र्द लदांबलचक टदळे बां्ीच्र्द र््वसदांत मध्र्मवगीर् नोकर्दर र्स्त्रर्दांनद र्कांवद
गृर्हणींनद कदर् अनभु वदवां लदगलां, कदर् सोसदवां लदगलां त्र्दचदही र्वचदर करदवदच
लदगेल. र्द नोकर्दर र्स्त्रर्दांच्र्द वगदात जवळपदस अध्र्दाहून अर्धक र्स्त्रर्द आरोग्र्,
र्शिण, अन्नर्वर्षर्क सेवद, सदमदर्जक कदर्दातील सेवदांमध्र्े रोजगदर कमदवणदऱ्र्द
आहेत. र्द नोकऱ्र्दांवर एकतर पररणदम झदलद आहे र्कांवद नोकऱ्र्द र्टकल्र्द तरीही
त्र्दतील जोखीम वदढली आहे. पररणदमी र्द र्स्त्रर्दांनद घरदतनू च घरदत बसण्र्दची
जबर्स्ती होतदनद र््सते. जगभरदत अशद ७४ कोटी र्स्त्रर्द असतील असद अ्ां दज
आहे. त्र्दतील र्कतीजणी आपली नोकरी, आपले उत्पन्न र्टकवू शकतील शांकदच
आहे. कदरण कष्टदची कदमे अांतभातू असलेल्र्द परुु र्षदांच्र्द नोकऱ्र्द वद रोजगदर पवू ावत्
झदलद तरीही र्स्त्रर्दचां ी पररर्स्र्ती पवू ाप्दवर आलेली नदही. र्शवदर् र्स्त्रर्दच असद
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र्वचदर करतदत की मलदच कोरोनद झदलद तर घरदकडे पदहदणदर कोण, र्पल्लदांनद
जेवदर्लद घदलणदर कोण. ज्र्द र्स्त्रर्दांनद मल
ु े पदळणदघरदत ठे वनू कदमदलद जदणे भदग
होते, त्र्द र्स्त्रर्दचां ी तर पच
ां दईत झदली आहे. पदळणदघरे ब्ां तर आहेत र्कांवद उघडी
असली तरीही भीतीपोटी मल
ु दांनद र्तकडे सोडदवे असे वदटत नदही. ज्र्द र्स्त्रर्दांच्र्द
घरदत आई-वडील, सदससू दसरे असतील त्र्दांनद र्ोडद र््लदसद आहे. पण तरीही
अनेक्द जदऊ ्े आतद तू नोकरी सोड असदच धोशद मदगे लदगण्र्दची शक्र्तद
जदस्त.
जदगर्तक आऱोग्र् सांघटनेच्र्द आकडेवदरीनसु दर एकूण १०४ ्ेशदांतील ७०
टक्के मर्हलद आरोग्र् आर्ण सदमदर्जक सेवद िेत्रदत कोर्वडशी लढदईत उतरल्र्द
आहेत. पण त्र्दचां े उत्पन्न मदत्र र्दच लढदईत उतरलेल्र्द परुु र्षदपां ेिद तल
ु नेने ११
टक्क्र्दांहून कमी आहे.
अग्ी तटु पजांु द पगदरदवर आरोग्र्िेत्रदत कदम करणदऱ्र्द र्द मर्हलदांनद
सॅर्नटदइझसा, मदस्क, पीपीई अशद मल
ू भतू सर्ु वधद न र्मळदल्र्दमळ
ु े त्र्दांचे जीव
धोक्र्दत आहेत असे भदरतदत घेतलेले र्नरीिण आहे.
पन्ु हद आधीच्र्द नदही रे वगदातील र्स्त्रर्दांप्रमदणेच र्द वगदातील र्स्त्रर्दांनदही लैंर्गक
छळणक
ू , कौटुांर्बक र्हसां दचदर, पदवलोपदवली अपमदन र्द गोष्टींचद सदमनद करदवद
लदगतोच आहे.
त्र्द घरी रहदतदत तेव्हद घरदतले सगळे कदम- घरकदमदची बदई र्ेत नसल्र्दमळ
ु े
घरदतल्र्दनां द करदवे लदगते. कदही आ्शा, समजतू ्दर कुटुांबे सोडली तर
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भल्र्दभल्र्दांच्र्द घरदतही र्द सवा जबदब्दऱ्र्द बदईच्र्दच अांगदवर खश
ु दल टदकल्र्द
जदतदत. ती स्वतिःही घरदतनू ऑर्फसचे कदम करत असली तरीही ‘र्तलद ते जमतां,
मलद कधी सवर्च नदही’ म्हणत घरदतले परुु र्ष तगां डीवर तगां डी टदकून बसतदत हे
र्चत्र र्नर्ितपणे भदरतदत र््सतां. घरकदमदची पैशदत मोज्द् करण्र्दची आपली
‘सांस्कृ तीच’ नदही. आर्ण त्र्द कदमदलद आ्र ्ेण्र्दचीही नदही.
र्द सगळ्र्द भदनगडीत र्स्त्रर्दांवर अन्र्दर् होतो आहे असां नसु तां म्हटलां तरीही
आतद र्द कदळदतही तम्ु हदलद स्त्रीवद् सचु तो कद म्हणत र्शांग रोखनू अांगदवर धदवनू
र्ेतील लोक. पण जे सत्र् आहे ते सत्र्च आहे.
एक आकडेवदरी असां सदांगते की ज्र्द चदांगल्र्द पगदर्दर र्स्त्रर्द घरून कदम करत
होत्र्द, त्र्द परुु र्षदच्ां र्द तल
ु नेत के वळ एक तृर्तर्दश
ां वेळ कदम करू शकत होत्र्द.
त्र्दांचद बरदचसद वेळ घरदतील कदमे, मल
ु दांकडे लि ्ेणे र्दतच जदत होतद. तर परुु र्ष
मदत्र आतद मलद ऑर्फसचां कदम आहे सदगां नू पणू ापणे ऑर्फसचां कदम करू शकत
होते. आर्ण घरदतलां कदम जरदही करत नव्हते. हे र्नरीिण र्रु ोपदतले आहे. मग
भदरतदत कदर् अपेिद करणदर.
र्द पररर्स्र्तीचद पररणदम र्नर्ितपणे र्स्त्रर्दांच्र्द भर्वष्ट्र्दतील प्रमोशनच्र्द सांधी,
अप्रेझलवर होणदर आहे. र्चत्र पढु ल्र्द वर्षी स्पष्ट होईल. पण तत्पवू ीच र्द
पररर्स्र्तीची ्खल घेऊन र्स्त्रर्दनां द न्र्दर् र्मळे ल अशी पदवले शदसनदनां ी उचलदर्लद
हवीत.
न्र्दर्कल्पनेलद अर्धक सवां े्नशील व्हदवे लदगेल.
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र्दच कदळदत र्शिणिेत्रदतील अर्भजन वगदातही र्दचे पडसद् उमटले आहेत.
र्द कदळदत स्त्री प्रदध्र्दपक, सांशोधकदांनी फदर कमी सांशोधन वद र्नबांध लेखन के ल्र्दचे
र््सले आहे. परुु र्षदच्ां र्द लेखनदवर तेवढदसद पररणदम झदलद नव्हतद.
असां म्हणतदत की सोळदव्र्द शतकदतील प्लेगच्र्द कदळदत शेक्सर्पअरने आर्ण
सतरदव्र्द शतकदतील प्लेगच्र्द कदळदत आय़झॅक न्र्टू न र्दनां ी सवदात महत्त्वदचे
लेखन आर्ण सांशोधन के ले. सदरे जग प्लेगने ग्रस्त असतदनद त्र्दांनद हे शक्र् झदले
र्दचे एक कदरण म्हणजे त्र्दांच्र्दवर कौटुांर्बक जबदब्दऱ्र्द नव्हत्र्द. मल
ु दांच्र्द
जबदब्दऱ्र्द नव्हत्र्द... ते प्रर्तभदवांत होतेच. पण ही कदरणेही होतीच.
र्स्त्रर्दांनद मदत्र र्द जबदब्दऱ्र्द सांन्र्स्त झदल्र्दर्शवदर् चक
ु त नसतदत. र्दच
सदर्ीच्र्द कदळदनांतर अनेक र्स्त्रर्दनां द करीअर सोडून घरी बसदर्लद लदगेल की कदर्
अशी भीती सतदवू लदगली आहे.
१९५०नांतरच्र्द गेल्र्द कदही ्शकदतां र्स्त्रर्दनां ी करीअरच्र्द दृष्टीने, आर्र्ाक
स्वदवलांबनदच्र्द र््शेने जी कदही प्रगती के ली होती ती प्रगती सगळी र्द सदर्ीच्र्द
हदहदकदरदत वदहून जदईल आर्ण पन्ु हद एक्द र्स्त्रर्द सघां र्षदाच्र्द पर्हल्र्द पदर्रीवर
पोहोचतील अशी सदर्ा भीती जगभरदत व्र्क्त के ली जदते आहे.
आर्ण असे होऊ नर्े म्हणनू अँजेलद मके ल र्दांच्र्दसदरख्र्द जगदतील
कतृात्ववदन स्त्रीनेत्र्द पढु े र्ेत आहेत हे एक सर्ु चन्ह आहे. स्त्रीपरुु र्षदांच्र्द परांपदररक
भर्ू मकदांचद उ्ोउ्ो सरू
ु होण्र्दअगो्र ते र्दांबवले जदणे गरजेचे आहे. र्द सदर्ीनांतर
स्त्रीपरुु र्षदनां द समदन सांधी र््ल्र्द जदतील र्दची खदतरजमद करून घेणे गरजेचे आहे.
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नदहीतर सांधीच्र्द बदजदरदत सवा धमदंतले मल
ू तत्त्ववद्ी आपले हदत धवु नू घेण्र्दची
शक्र्तद जदस्त आहे. र्द कदळदत स्त्रीवर होणदऱ्र्द अन्र्दर्दबदबतचे सवा मद्दु े
वेळच्र्दवेळीच र्नकदली कदढले तर आपत्तीचे रुपदतां र सधां ीमध्र्े के ल्र्दचे श्रेर्
जगभरच्र्द मर्हलद नेत्र्दांनद, रदजकीर् नेत्र्दांनद र्मळू शके ल.
***
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अडसर झयलेल््य प्रणतगयमी णि्यांची कहयिी

गेल्र्द शतकदत जगभरदत स्त्रीहक्क जदणीवद वदढल्र्द. त्र्दच
ां ी बौर्द्धक समदनतद
तत्वतिः तरी मदन्र् होण्र्दचे प्रमदण वदढले. त्र्दनसु दर वतान ब्लले असे नदही,
अन्र्दर्, असमदनतद र्दांबली असेही नदही. पण र्न्दन झेप घेऊ पदहदणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांनद,
र्वर्वध िेत्रदतां कवदडे खल
ु ी झदली. र्वशेर्षतिः आर्र्ाकदृष्ट्र्द सांपन्न असलेल्र्द
वगदातील र्स्त्रर्दांनद हे फदर््े र्मळदले. आर्ण कष्टकरी वगदातील र्स्त्रर्दांच्र्द आर्र्ाक
शोर्षणदलद लगदम बसलद. कुटुांबसांस्र्ेत हे सदरे फदरसे पररणदमकदरक ठरले असे
नदहीच. पण तरीही पररर्स्र्ती बरीच सधु दरली. हे र्वचदरदत घेतद जगभरदतील र्स्त्रर्दांनद
र्द ब्लदचे, आर्ण हद ब्ल आणणदऱ्र्द उ्दरमतवद्ी र्वचदरसरणीचे आभदर
मदनदवेसे वदटले पदर्हजेत असे गृहीत धरदल. ्र वेळी सनदतनी भर्ू मके तनू र्स्त्रर्दांच्र्द
सदध्र्दसदध्र्द हक्कदसां दठी मोडतद घदलणदऱ्र्द परांपरदगत र्वचदरसरणीलद त्र्द कधीच
वश होणदर नदहीत असेही गृहीत धरदल.
पण तसे ््ु वै दने नदही. जगदतल्र्द सवा र्स्त्रर्दनां द र्द प्रगतीचे कौतक
ु वदटले असे
नदहीच. सदरे ब्ल आय़तेच र्मळदलेल्र्द आजच्र्द अनेक तरूण र्स्त्रर्दांनद तर आतद
पवू ीच्र्द पररर्स्र्तीकडेच वळण्र्दचे डोहदळे लदगले आहेत असे र््सते. हे होत आहे
ही पररर्स्र्ती धक्कद्दर्कच म्हणदर्ची.
पण र्स्त्रर्द आपल्र्द पदरतांत्रर्दसदठी आग्रही असण्र्दलदसद्ध
ु द इर्तहदस आहेच.
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आज भदरतदतच नव्हे तर जगभरदत- इस्लदर्मक कट्टरतदवदद्यदांत,
श्वेतवणाश्रेष्ठतदवदद्यदांत, म्र्दनमदरच्र्द बौद्ध कट्टरदांतही र्स्त्रर्दांनी परांपरदगत मल्ू र्दांनसु दरच
जगदर्लद हवे असद र्वचदर करणदऱ्र्द र्स्त्रर्द उजव्र्द र्वचदरधदरे त र्क्रर्दशील आहेत.
र्स्त्रर्दांनी चल
ू -मल
ू -आर्ण चचा र्द पर्लकडे जदऊ नर्े हद र्वचदर नदझी जमानीमध्र्ेही
जोरदत होतद. र्हटरलच्र्द जगदत भदरी जमानीत ज्र्द र्स्त्रर्द चल
ू मल
ू चचा हे मदन्र् करत
नव्हत्र्द त्र्दांनद मदनर्सक रुग्ण ठरवनू इर्स्पतळदांत भती करून कोंडून ठे वले जदत असे.
र्स्त्रर्दांनी नदझीवद्ी परुु र्षदांच्र्द सवा गरजद भदगवण्र्दसदठी सज्ज असदवे हद र्वचदर
नदझी रदष्ट्रवद्दत चपखल बसत होतद. त्र्दतील कदही र्स्त्रर्द खद्दु नदझीसेनेत
अर्धकदरप्दवर होत्र्द- पण त्र्द मख
ु त्वे त्र्द शत्रू म्हणजे ज्र्ू र्स्त्रर्दांची वदसलदत
लदवण्र्दसदठी, त्र्दांनद पकडण्र्दसदठी, त्र्दांचे तरुु ां ग सदांभदळण्र्दसदठी नेमल्र्द जदत
असत. आर्ण त्र्दत त्र्दांनद रोजगदरदबरोबरच स्वतिःच्र्द सिमीकरणदचद आभदस
होऊन समदधदन होत असे. पण त्र्दपर्लकडे त्र्दांच्र्दकडे अर्धकदरप्े र्ेत नसत.
इटली, स्पेनमधील फॅ र्शस्ट चळवळींतही हेच र्चत्र होते.
आज भदरतदतील महदत्मद फुले, सदर्वत्रीबदई फुले, महर्षी कवे, ईश्वरचांद्र
र्वद्यदसदगर, रदममोहन रॉर् र्दांच्र्दसदरख्र्दांच्र्द प्रर्त्नदांनांतर आधर्ु नक स्त्रीहक्कदांची
लढदई लढणदऱ्र्द र्स्त्रर्दच
ां ी मोठी मदर्लकद भदरतदत झदली. कष्टकरी र्स्त्रर्दच
ां े वेतन,
सट्टु ् र्दांचे हक्क, अन्र्दर् र्नवदरणदसदठी न्र्दर्दलर्ीन लढदर्द लढणदऱ्र्द वकील
र्स्त्रर्द, जगण्र्दची सदधने र्हरदवली जदण्र्दर्वरुद्ध लढणदऱ्र्द जनआां्ोलनदांतील
र्स्त्रर्द र्द सदऱ्र्द त्र्दच एकद लढदईचद गौरवदस्प् भदग आहे.
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पण प्रर्तगदमी र्वचदरसरणीने र्लांपलेले अनेक परुु र्ष, मग ते धमावद्ी सांघटनदांचे
असोत की तर्दकर्र्त परु ोगदमी असोत, स्त्रीमक्त
ु ीचे प्रर्त्न म्हणजे कदहीतरी के वळ
फॅ शन र्कांवद उच्चभ्र,ू पैसेवदल्र्द र्स्त्रर्दच
ां े खेळ असे गैरसमज पसरवण्र्दच्र्द मदगे
झटून प्रर्त्न करतदत. आर्ण ््ु वै दने त्र्दांच्र्द होर्बदर्द झदलेल्र्द र्स्त्रर्दही सवात्र
आहेत. पण परु ोगदमीपणदचद स्पशा सोडदच, प्रर्तगदमीपणदचदच अर्भमदन
असलेल्र्दांचे कदर्? ते र्द स्त्रीहक्कदांचे कदर् करतील? स्त्रीसमदनतेच्र्द तत्वदचे कदर्
करतील?
भदरतदत र्ह्ां त्ु वश्रेष्ठत्वदची कट्टरतद नव्र्द जोमदने सरू
ु झदली आहे. र्द कट्टर
उजव्र्द र्वचदरप्रणदलीकडे हक्कदांसांबांधी जदगृत झदलेल्र्द र्स्त्रर्द जदणदर नदहीत हे
तका ससु गां त आहे. पण अशी तका ससु ांगती प्रत्र्िदत पदहदर्लद र्मळत नदही. बदर्कदांनद
रदजकदरणदतली अक्कल नसते म्हणणदऱ्र्द बहुसांख्र्दांकदांच्र्द रदजकदरणदत र्द र्स्त्रर्द
त्र्द रदजकदरणदच्र्द बदजनू े तोंडदळ होऊ लदगल्र्द आहेत हद र्वनो् आहे.
प्व्र्त्तु र र्शिणदची र्बरु्दवली र्मरवणदऱ्र्द र्स्त्रर्दही सदरदसदर र्वचदर बदजल
ू द
ठे वनू के वळ प्रदचीन र्ह्ां ू परांपरे त जे सदांर्गतले आहे त्र्दनसु दर र्स्त्रर्दांनी वदगदवे हे मदन्र्
करतदत. आर्ण र्ह्ां ू धमदाचे अपदर गोडवे गदऊन त्र्दसदठी झेंडेही खदद्यां दवर घेतदत.
इस्लदममधील कुरदणर्नष्ठ अर्शर्ित अर्वचदरी मर्हलदांत आर्ण उच्चर्शर्ित अशद
र्ह्ां ू र्कांवद र्ििन मर्हलदांमध्र्े गणु दत्मक फरक कदहींच नदही. कुणी बरु ख्र्दत तर
कुणी भदरतीर् अगां भर कपड्र्दतां तर कुणी पदिदत्र् पद्धतीच्र्द अगां उघडे टदकणदऱ्र्द
कपड्र्दांत असतील. र्वचदरदांचद तोकडेपणद सवात्र सदरखदच.
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उजव्र्द कट्टर धमावद्ी र्कांवद वांशश्रेष्ठतदवद्ी प्रणदलींतनू सरू
ु झदलेल्र्द
चळवळींत म्हणनू च आपल्र्दलद र्स्त्रर्दांचदही सहज वदवर र््सतो. इतर धमीर्दांचद िेर्ष
करणदऱ्र्द र्हसां क चळवळींमध्र्े र्स्त्रर्दच
ां दही म्हणनू च सहभदग असतो. बहुतेक वेळद
अशद सांघटनदांच्र्द कदर्ापद्धतीत र्स्त्रर्दांनद ्य्ु र्म स्र्दन असतेच असते. तरीही त्र्द तो
अर्धिेप सहन करून तेर्े र्टकून रहदतदत.
कू क्लक्स क्लॅनमध्र्ेही र्स्त्रर्दांचे प्रदबल्र् होते. पांधरद लदख र्स्त्रर्द त्र्द घृणदस्प्
चळवळीत आत्मसन्मदनदच्र्द र्वकृ त कल्पनदांतनू सहभदगी झदल्र्द होत्र्द. त्र्द
सांघटनेसदठी सवा धदर्माक स्वरुपदचे कदर्ा करत. त्र्दांचे श्वेत नसलेल्र्दांर्वरुद्धचे
रिदकदर्ा -र्व्हर्जलॅर्न्टझम- जबर्स्त असे. (-आपणही आतद र्ेर्े सांस्कृ तीरिक
र्स्त्रर्दच
ु दमल
ु ींनी एकत्र र्फरू नर्े प्रकदरचे रिदकदर्ा अनभु वू लदगलो आहोत.)
ां े मल
एकां्र सांस्कृ तीश्रेष्ठत्वदची बोंब मदरली की र्स्त्रर्द कदर् र्न परुु र्ष कदर्- अर्ववेकी
प्रकदरदतले सदरे च त्र्दत सदमील होतदत.
भदरतीर् जनतद पिदने, त्र्दांच्र्द मदतृसांघटनेने म्हणजे रदष्ट्रीर् स्वर्ांसेवक सांघदने
आतद ्ेशदत आपल्र्द मल्ू र्समजदची जोर्दर र्शांपण के ली आहे. परवदच्र्द
र्वजर्दनांतर त्र्दच्ां र्द सस्ां कृ तीश्रेष्ठत्वदच्र्द अर्भर्नवेशदचद कलशदध्र्दर् सरू
ु झदलद
आहे. आर्ण त्र्दत र््सणदऱ्र्द उन्मद्दत र्स्त्रर्दही सदरख्र्दच हीन अर्भरुचीने सदमील
आहेत हे पदहदर्लद र्मळते. र्द नव्र्द प्रदचीन भदरतदत र्स्त्रर्दांनी आजवर र्मळवलेले
समदन हक्क कसे कदर् र्टकदव धरतील हे पदहदर्चे आहे. र्ह्ां त्ु वदचद बडीवदर
सदांगणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांनद आपले सवर्ीचे झदलेले हक्क गमदवणे पटणदरे नदही. पण मग
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त्र्दतां नू कदर् मदगा कदढलद जदईल- ते पदहदणे क्दर्चत् सरु स क्दर्चत् क्लेशकदरक
ठरे ल.
नपेिद र्द नवप्रदचीन र्स्त्रर्दांनी प्रगतीच्र्द वदटदांपेिद परुु र्षसत्तदक व्र्वस्र्ेतील
स्त्रीिेर्षी तत्वे अांर्गकदरली आहेत असे र्चत्र आकदरदलद र्ेईल.
उजव्र्द र्वचदरधदरे तील र्स्त्रर्द, त्र्दांची कदर्ापद्धती, कृ त्र्े हद एक स्वतांत्र
अभ्र्दसदचद र्वर्षर् आहे. हद अभ्र्दस जगभर सरू
ु आहे. भदरतदत ही वेळ कधी र्ेईल
असे अग्ी अर्लकडेपर्ंत वदटले नव्हते. मदर्द कोडनदनींच्र्द घटनेनांतर ते ब्लले.
आर्ण आतद तर ती शक्र्तद गर्हरी झदली आहे. इर्तहदसदच्र्द मदांडणीसदठी
भदरतदतील उजव्र्द र्वचदरधदरे तील र्क्रर्दशील र्स्त्रर्दांच्र्द कर्नदांची, मदांडणीची
आर्ण कदर्ापद्धतीची नों् करून ठे वदवी लदगेल.
***
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धै्ा

२०१६ सदलचद हद फोटो जगदतील धैर्ाशील आां्ोलकदांच्र्द मनदत घसु नू
बसलद आहे. र्चली ्ेशदतील आां्ोलकदांपैकी ्ोन मर्हलदांनद पोर्लसदांनी तदबर्दत
घेतले तेव्हद त्र्दच्ां र्द सोबतच्र्द र्द मल
ु ीने समोरच्र्द सशस्त्र पोर्लसदच्र्द नजरे लद
बेडरपणे नजर र्भडवली. तो िण कॅ मेऱ्र्दत पकडलद गेलद. फोटोग्रदफरलद त्र्द मल
ु ीचे
नदवही र्वचदरदर्लद फुरसत र्मळदली नदही. पण ती बेडर नजर नांतर र्कत्र्ेकदांनद बळ
्ेत रदर्हली आहे.
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चीनच्र्द र्तर्दनदनमैन चौकदत आां्ोलकदांवर र्चनी कम्र्र्ु नस्ट सरकदरने
घदतलेल्र्द रणगदड्र्दांच्र्द तदफ्र्दसमोर एक तरुण एकटदच उभद रदर्हलद. असां
म्हणतदत रणगदड्र्दसां मोर अडवदर्लद उभे रदर्हलेले आणखीही कदही तरूण होते.
पण फोटो मदत्र र्द एकट्र्दचदच जगदपर्ंत पोहोचलद. आपल्र्द जल
ु मू शदहीच्र्द
खऱ्र्द बदतम्र्द जगदपर्ंत पोहोचू नर्ेत, वदस्तव र्चत्र जगदलद कळू नर्े र्दची
कसोशीनी कदळजी घेणदरी सरकदरे कॅ मेरे, शब्, आर्ण आतद इटां रनेट र्दांच्र्दवर बां्ी
घदलतदत. तरीही सत्र् कधीतरी उसळी घेऊन बदहेर र्ेतेच- त्र्दचेच हे सदिदत र्चत्र
होते.
अमेररके तील कदळ्र्द लोकदांवर होणदऱ्र्द भे्भदवदवर पर्हलद आवदज
उठवणदऱ्र्द ्ोन र्स्त्रर्द- क्लॉडेट कोर्ल्वन आर्ण रोझद पदक्सा. रोझद पदक्सा हे नदव
प्रर्सद्ध आहे- पण र्तच्र्दआधीही क्लॉडेट कोर्ल्वन र्द अग्ी र्कशोरवर्ीन मल
ु ीने
बसमध्र्े आपली जदगद गोऱ्र्द मदणसदलद द्यदर्लद खांबीर नकदर र््लद होतद. खटलद
चदललद आर्ण तो र्तने र्जक
ां लद. पण खटलद चदलू असतदनदच एकद गोऱ्र्दने
र्तच्र्दवर बलदत्कदर के लद, आर्ण त्र्दतनू र्तलद गभा रदर्हलद. कुमदरी मदतद म्हणनू
र्तचद खटलदच खरदब करून टदकलद जदऊ नर्े म्हणनू र्तचे नदव हेततु िः अप्रर्सद्ध
ठे वले गेले. रोझद पदक्सालदही हे मदहीत होते. रोझदने क्लॉडेटच्र्द र्वरोधदची ध्वजद
पढु े नेली.
अशदच बेडर प्रर्तकदरदची आणखी एक प्रर्तमद होती रॅ चेल कोरी, वॉर्शग्ां टनच्र्द
ऑर्लर्म्पर्द कॉलेजची अवघ्र्द २३ वर्षदाची र्वद्यदर्र्ानी. र्तचद खनू झदलद तेव्हद र्तने
गड् के शरी र्नऑन जॅकेट घदतले होते. ्मू न शील्ड म्हणनू कदम करणदरे कदर्ाकते
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आपण स्पष्टपणे नजरे त र्दवां म्हणनू सरु िेच्र्द दृष्टीने असली जॅकेट्स वदपरतदत.
इर्जप्तच्र्द सीमेलगतच्र्द गदझद पट्टीतल्र्द रदफदह र्द गदवदत रोजच घरदांनद भईु सपदट
करण्र्दची कदरवदई होत असे. १६ मदचा २००३ रोजी एकद पॅलेर्स्टनी डॉक्टरच्र्द
घरदवर ही कदरवदई होणदर होती. ती र्दांबवण्र्दसदठी जे आठ अमेररकन तरुण उभे
होते, त्र्दतच रॅ चेल होती. ते समोरून र्ेणदऱ्र्द शस्त्रसज्ज डी-नदईन बल
ु डोझरच्र्द
िदर्वरलद मेगदफोनवरून र्दांबण्र्दची र्वनांती करत रदर्हले. तो र्दांबलद नदही तेव्हद
रॅ चेल त्र्दच्र्द मदगदात गडु घे टेकून बसली... तरीही तो न र्दांबतद र्तच्र्द अांगदवरून
र्तलद र्चरडून पढु े गेलद. र्द घटनेवर जेव्हद इस्रदएली न्र्दर्दलर्दत खटलद चदललद
तेव्हद इस्रदएली न्र्दर्दलर्दने रॅ शेलचद खनू हद के वळ एक ््ु वै ी अपघदत होतद असद
र्नकदल ्ेऊन इस्रदएल सरकदरलद आर्ण बल
ु डोझरच्र्द चदलकदलद ्ोर्षमक्त
ु के ले.
रॅ शेल कोरीइतकदच धैय़ाशील असद एक तरूण भदरतदतही र्ब्रर्टशदांर्वरुद्ध उभद
रदर्हलद होतद. बदबू गेन.ू .. रक्स अडवनू उभ्र्द रदर्हलेल्र्द तरुणदांमधलद बदबू गेनू रक
अगां दवर आलद तरीही हटलद नदही. हे धैर्ा सदरे च ्दखवणदर नदहीत हे स्पष्टच आहे.
अनेकजण त्र्दलद आर्ण रॅ शेललद अव्र्वहदरी म्हणनू ही मोकळे होतील. पण त्र्दांच्र्द
धैर्दाचद एक र्ेंब तरी अांतरी जोपदसदवद.
अशद बेडरपणदच्र्द घटनद जगभर अगर्णत असतील. तरीही त्र्द एकां्र मदनवी
लोकसांख्र्ेच्र्द मदनदने, त्र्दांच्र्दवर होणदऱ्र्द अत्र्दचदरदांर्वरोधदत आवदज
उठवण्र्दच्र्द सबां धां दत कमीच आहेत.
१९ र्डसेंबर २०१९ रोजी र्द ्ेशदतील लदखो लोक बेडरपणे नदगररकत्वदच्र्द
कदर्द्यदचद वदपर ्हु ी मदजवण्र्दसदठी करणदऱ्र्द भदजप सरकदरच्र्द र्वरोधदत
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रस्त्र्दवर उतरले. आर्ण र्द लदखो लोकदांत खपू मोठ्र्द प्रमदणदत र्वु तीही होत्र्द.
रर्वशकुमदरने जांतरमांतर र्ेर्े घेतलेल्र्द मल
ु दखतीत जदर्मर्द र्मर्लर्द र्वद्यदपीठदच्र्द
र्वद्यदर्र्ानी खणखणीत बोलत होत्र्द. पोर्लसदनां द घदबरत नदही आम्ही. ते ही
आमच्र्दसदरखीच मदणसे आहेत. आर्ण त्र्दांनद सरकदरने आमच्र्दवर सोडले तरीही
आम्ही मदगे हटणदर नदही, र्वरोध र्दांबवणदर नदही, इतकी स्वच्छ प्रेरणद त्र्दांच्र्द
बोलण्र्दत होती.
घरदतल्र्द बदपमदणसदांसमोर नजरही वर उचलनू बघदर्चे नदही, बोलदर्चे नदही,
असले सांस्कदर सवा धमदंतनू , जदतींतनू , स्तरदांतनू र्झरपवलेल्र्द कदलबद् सांस्कृ तीलद
झगु दरून ्ेऊन आज ्ेशदच्र्द कठीण कदळदत हुकूमशदही, ्हु ीवद्ी सत्तदधदऱ्र्दांच्र्द
मजु ोरीलद आव्हदन ्ेत आम्ही र्स्त्रर्दही उभ्र्द आहोत.
२००६ सदली सरू
ु झदलेल्र्द मी-टू आां्ोलनदचे पडसद् अजनू ही र्ेर्े उमटत
रहदणदर आहेतच. बलदत्कदर होण्र्दचे र्नलाज्ज समर्ान करणदऱ्र्दच्ां र्द ्ेशदत आज
एक चक
ु ीचद स्पशा, एक हलकट नजर र्कांवद एकही अश्लील शेरद सहन करणदर नदही
असे म्हणणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांचीही सांख्र्द वदढत चदलली आहे.
आजच एकद र्मत्रदने एक घटनद व्र्र्र्त होऊन सदांर्गतली. बसमध्र्े बसलेल्र्द
एकद बदईलद र्तच्र्द मदगे बसलेलद एक पन्नदशीतलद र्टळे वदलद मदणसू कडेने हदत
लदवत होतद. ते र्द र्मत्रदने पदर्हले. त्र्दने कांडक्टरलद बोलदवनू सदर्ां गतले आर्ण
्दखवले. मग ्ोघदांनी र्मळून त्र्दलद खडसदवले- तर तो म्हणे मी कसद र््सतो ते
पहद. मी असे करणे शक्र् तरी आहे कद (तेच ते- कपड्र्दांवरून ओळखतद र्ेतचे ...
हद र्क्त
ु ीवद्). र्द ्ोघदनां ी सदर्ां गतले की वदटण्र्दचद कदही र्वर्षर् नदही, आम्ही स्वतिः
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पदर्हलांर्. त्र्द बदईलद त्र्द सोद्यदने जोरदत र्वचदरलां मी कदर् के लां कदर् तम्ु हदलद. ती
इतकदवेळ गप्प रदर्हली र्दवरून त्र्दने ती घदबरट आहे हे तदडलां होतां. ती घदबरून
म्हणदली- कदर् नदर् कदर् नदर्- कदर् बी के लां नदर्. खेडवळ तरुण बदई होती ती. पण
र्द ्ोघदांनी र्तलद म्हटलां आम्ही स्वतिः पदर्हलां र्न तम्ु ही कदर् नदही सदांगतद. र्तचे
डोळे भरून आले. ती मदन खदली घदलनू बसनू रदर्हली. मग र्द ्ोघदच्ां र्द म्तीलद
गदडीतली ्सु री मल
ु गी आली. आर्ण म्हणदली धरून ब्डद त्र्दलद. मग
बदकीच्र्दांनी सदर् र््ली आर्ण र्टळे वदल्र्दलद सगळ्र्दांनी बक
ु ललद. बस र्दांबवनू
पोर्लसदतही र््लद. त्र्द बदईनेही सदांर्गतलां हदत लदवत होतद. र्तलद र्मत्रदने नांतर
र्वचदरलां तम्ु ही आधी कद नदही म्हणदलदत हो- तेव्हद म्हणदली- आम्ही सदधी मदन्सांघदबरले मी. र्द र्तच्र्द उद्गदरदांनी डोळ्र्दत पदणी आलां? नको. अांगदर उतरू ्े. कुणी
र्खळवली आपल्र्द हदडीमदशी भीती?
सदर्वत्रीबदई फुल्र्दांनी सदऱ्र्द भर्दवर मदत करून हे र्नभार् ज्ञदनदचे सांपटु
आपल्र्द हदती र््ल.ां .. तरीही आपण र्स्त्रर्दनां ी घदबरून रहदण्र्दत भर्षू ण मदनदर्चे?
भगतर्सांगदांपदसनू महदत्मद गदांधींपर्ंत, आांबेडकरदांपर्ंत जीव गेलद तरी चदलेल पण
मदफीवीर होणदर नदही हे कृ तीतनू ्दखवनू र््ले तरीही आपण बळ
ु बळ
ु ीत तडजोडी
करत र््वस ढकलदर्चे?
हे घदबरणेच आपल्र्द आत्मसन्मदनदलद पदर््ळी तडु वू ्ेते. कदश्मीरपदसनू
कन्र्दकुमदरीपर्ंत हीच कर्द... हीच कर्द...
म्हणनू कुठल्र्दही ्ेवद्ेवीपेिद, पजू दप्रदर्ानेपेिद स्वतिःसदठी स्वतिः -न र्भतद उभे
रहदणां महत्त्वदचां आहे. मदरदल तरी बेहतर- अन्र्दर् सहन करणदर नदही हे एकच तत्त्व
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असां आहे की ते मनष्ट्ु र्त्व वदचवतां. आर्ण र्द भदवनेलद ज्ञदनदची आर्ण सत्र्दची
जोड असेल तर कुठलदही बदपसत्तेचद धरु ां धर नरें द्र आपल्र्दलद परदभतू करू शकणदर
नदही.
प्रत्र्ेक समस्र्ेच्र्द, प्रत्र्ेक अन्र्दर्दच्र्द मळ
ु दशी एक खदत्री असते. की
अन्र्दर्र्त व्र्क्ती अखेर घदबरून गप्प रहदणदर आहे.
बेशरम खोट्र्दलद घदबरून सत्र् गप्प रदहील.
झांडु ीच्र्द प्रचदरदपढु े ्बनू वदस्तवदचद स्वर सन्ु न पडेल.
तरुु ां गदलद घदबरून लोक गप्प रहदतील.
पगदर र्दांबेल म्हणनू नोकर्दर तडजोडी करतील.
मरदर्चीच पदळी असली तरीही कच्च्र्दबच्च्र्दांकडे पदहून शेतकरी तोंड
र्मटतील.
पचां तदरदर्ां कत जगण्र्दलद मक
ु ू म्हणनू पत्रकदर चपु चदप रहदतील र्कांवद
सत्तदधदऱ्र्दांची कुत्री बननू भांक
ु ू लदगतील...
आपल्र्दवरही बलदत्कदर झदलद तर र्द भीतीने सेंगरच्र्द गडांु दनां द र्वरोध
करदर्लद नद र्स्त्रर्द धजदवतील नद त्र्दांच्र्द घरचे.
आपल्र्दलद आपले र्मत्रमैर्त्रणी इस्लदमचदटोइस्ट म्हणतील र्द भीतीने
डोळ्र्द्ेखत चदललेल्र्द ्हशतवद्दकडे र्ववेकी र्ह्ां हू ी कदनदडोळद करतील.
शदळद-र्वद्यदपीठदतां ज्ञदनदचद बोजवदरद उडत असतदनदही आपल्र्दलद नदपदस
करतील र्द भीतीने तरुण र्वद्यदर्ी खदलमांडु ी रहदतील...
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धैर्दार्वनद स्त्रीपरुु र्ष ्ोघेही ्ेशदत आर्ण जगदत र्वनदश ओढवनू घेतील.
म्हणनू च धैर्ा ्दखवनू धमावेडदतनू होणदऱ्र्द अन्र्दर्दच्र्द डोळ्र्दलद डोळद
र्भडवनू सदमोरे जदण्र्दचे बळ आपल्र्दलद र्मळो, र्दसदठी सवा र्ववेकी भदरतीर्
स्त्रीपरुु र्षदांनद सर््च्छद.
्ेशदत अांधदरदच्र्द अांतदची सरुु वदत झदली आहे- तो अांत व्हदवद.
***
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भयरती् िीची कदयन्नदर्शय...

स्त्री... अन्नपणू दा्वे ी वगैरे... ती इतरदच
ू आधी सदभां दळते, सवदंनद पोटभर,
ां ी भक
चवीचां खदऊ घदलणे हे र्तचे परम कताव्र् वगैरे सगळां पदठ आहे आपल्र्दलद.
जवळपदस शांभर टक्के भदरतीर् र्स्त्रर्द र्द सांस्कदरदत मरू
ु न र्स्र्तीर्प्रर् झदलेल्र्द
असतदत. र्दत सहज प्रवृत्तीपेिद शतकदनश
ु तकदच
ां े मरु वलेले भर्ू मकदसां बां ांधीचे
सांस्कदरच अर्धक कदम करत असतदत. तर्दकर्र्त श्रम र्वभदगणीत परुु र्षदने अन्न
र्शकदर करून आणणे- त्र्दसदठी शस्त्रे तर्दर करणे, इतरदांच्र्द जर्मनींवर आक्रमण
करून अन्नप्रदप्तीची शक्र्तद वदढवणे र्द गोष्टी सरुु वदतीलद होत्र्द. आर्ण गोळद
करण्र्दसदरखे अन्न म्हणजे रदनदवनदतील कां्, फळे , पदने, मध, अळांबी वगैरे गोळद
करण्र्दचे कदम र्स्त्रर्दांकडे होते. र्मळवलेले अन्न र्टकवणे, र्शजवणे र्दसदठीही
र्स्त्रर्दच पढु े झदल्र्द.
मदनववांश र्टकण्र्दसदठी, प्रगत होण्र्दसदठी ही श्रमर्वभदगणी कदही हजदर
वर्षदंपदसनू ते गेल्र्द ्ोन हजदर वर्षदंपर्ंत उपर्क्त
ु ठरली असे क्दर्चत् म्हणतद र्ेईल.
तसे करण्र्दत मदनवदच्र्द समदजबदांधणीतील र्नर्मदांचे स्र्दन सरुु वदतीलद जरद सैल
होते, ते नांतर दृढदवत गेले. सघां र्टत धमदंच्र्द आस्र्दपनद ते अर्धक जदचक करत
रदर्हल्र्द- हद र्वर्षर् आणखी वेगळद आर्ण वेगळ्र्द स्र्दनी र्लर्हण्र्दचद.
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शतकदनश
ु तके नव्हे सहस्रकदनसु हस्रके ज्र्द गोष्टी जीव करत रहदतदत त्र्दचद
पररणदम त्र्दांच्र्द अनवु दांर्शक स्मृतींवरही होतो असे एर्ॉलजीमध्र्े (प्रदणीवतानशदस्त्र)
बहुतदश
ु असतदत,
ां ी र्सद्ध झदले आहे. जगदत र्टकून रहदण्र्दसदठी ज्र्द र्क्रर्द उपर्क्त
र्शस्वी ठरतदत त्र्दांची छदप सर्जवदांच्र्द जैर्वक घटनेवर रहदते. अमक
ु जीव अमक
ु
प्रकदरे च कद वदगतदत र्दमदगील कदरणे बहुधद र्द प्रकदरदतील असतदत. वदतदवरणदत,
पर्दावरणदत अचदनक कदही ब्ल झदले तर असे वतान क्दर्चत् त्र्द र्जवदांनद उपर्क्त
ु
न ठरतद मदरकही ठरू शकते (र्दचे चपखल उ्दहरण म्हणजे पतांगदांचे ज्र्ोतीवर उडी
घेऊन जळून जदणे. रदत्रीच्र्द वेळी चद्रां दच्र्द र््शेने प्रवदस करण्र्दचे अनवु दर्ां शक
जैर्वक वळण चांद्रदची जदगद र््व्र्दांनी, ज्र्ोतीने घेतल्र्दनांतर पतांगदांच्र्द प्रवदसदलद
र््शद न र्मळतद त्र्दांचद जीव जदतो).
मद्दु द असद, की कदही हजदर वर्षदंपवू ी जी भर्ू मकद मदनववांश र्टकून रहदण्र्दसदठी
उपर्क्त
ु ठरली ती भर्ू मकद आतद क्दर्चत् एकमेव उपर्क्त
ु रदर्हलेली नदही. तरीही
र्तलद र्चकटून रदर्हल्र्दस मरण ओढवू शकते र्कांवद मरणप्रदर् पररर्स्र्ती ओढवू
शकते. के वळ भौर्तकदृष्ट्र्द नव्हे तर बौर्द्धक, मदनर्सकदृष्ट्र्दही असे होऊ शकते.
आज आपण अन्न आर्ण स्त्री र्द र्वर्षर्दवर र्वचदर करतदनद ही वैज्ञदर्नक
सैद्धदांर्तक मदांडणी लिदत ठे वदर्लद हवी.
अन्न आर्ण स्त्री र्द ्ोघदच
ां द अन्न र्शजवण्र्द-वदढण्र्द-परु वण्र्दचद सबां धां गर्हरद
आहे, जनु द आहेच. अनेक्द र्वसरले हे जदते की अन्नदचद आर्ण स्त्रीच्र्द ्ेहदचदही
सांबांध आहे. अर्दातच उत्क्रदांतीतनू आलेल्र्द आनवु ांर्शक जैर्वक सवर्ींतनू बदहेर
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पडलेल्र्द र्स्त्रर्दही आहेतच. पण त्र्दांच्र्द तल
ु नेत त्र्दच सवर्ीत अडकून पडलेल्र्द
र्स्त्रर्दांची सांख्र्द खपू च जदस्त आहे.
भदरतदत र्स्त्रर्दांच्र्द अन्न्शेशी गर्हरद सांबांध आहे तो धदर्माक सांस्कदरदांच्र्द
सांस्कृ तीचद. अन्नदवरच्र्द अनेक प्रर्क्रर्दांसकट र्शजवण्र्दची मख्ु र् प्रर्क्रर्द पदर
पदडणे हे र्स्त्रर्दचां े कदमच नव्हे तर कताव्र् ठरले. आर्ण ते पदर पदडतदपदडतद स्त्रीलद
र्वनदकदरण त्र्दगमतू ी ठरवनू , तीच चौकट र्तलद गदर् करत गेली. र्द त्र्दगमतू ीने
नवऱ्र्दलद, नवऱ्र्दच्र्द घरदतल्र्दांनद, मल
ु दबदळदांनद प्रर्म द्यदर्चे आर्ण मग स्वतिः
खदर्चे र्द र्नर्मदांच्र्द जोडीलद स्वतिःच्र्द पोटदची र्फकीर करदर्ची नदही, जेमतेम
जेवदर्चे, स्वतिःसदठी चदांगले कदही रदखनू ठे वदर्चे नदही, चदांगल्र्दत चदांगले आधी
इतरदांनद द्यदर्चे हे फडतसू र््व्र् सस्ां कदर स्वतिःलद पटवत गेलेल्र्द र्स्त्रर्द पदप्र्दची
र्पतरां होऊन जगदर्लद लदगल्र्द. र्कांवद फोफशद तरी होत गेल्र्द... बदळांतपणे
झदल्र्दनांतर अशक्त झदलेल्र्द मदतद अांगदवर ्धू पदजतदनद के वळ पर्हलद मर्हनद
सव्वदमर्हनद जरद कौतक
ु दच्र्द रहदत- तेही झदलेले मल
ू मल
ु गद असेल तर. नदहीतर
मग बदईच्र्द खदण्र्दची वज कोण रदखतो?
धदर्माक सस्ां कदरदच्ां र्द आणखी एकद अध्र्दर्दत र्स्त्रर्दांनी मदांसदहदरी जेवण्र्दवरही
र्नबंध आले. ससु ांस्कदररत स्त्री म्हणजे शदकदहदरी असणे, र्तने मदांसदहदर कमी करणेखरे तर एकां्रच आहदर कमी घेणे र्द गोष्टी गृहीतच धरल्र्द जदतदत.
मदनवी शरीरदलद उत्तम प्रर्र्नदांची गरज असते. आर्ण उत्तम प्रर्र्ने ही प्रदर्िः
प्रदर्णज असतदत. र्स्नग्ध प्दर्दंतील सवोत्तम र्स्नग्धदांश हे प्रदर्णज असतदत. भदरतदत
एकां्रीत मदसां दहदरदबद्दल अर्लकडच्र्द हजदर वर्षदंत झदलेल्र्द बौर्द्धक गोंधळदनतां र
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अनेक चक
ु ीचे समज पसरले. आर्ण त्र्दची पररणती मदांसदहदर कमी होण्र्दत झदली.
र्द पररणदम र्ेट भदरतीर् वांशदच्र्द लोकदांची उांची, स्नदर्ू (आर्ण बद्ध
ु ीही) कमी कमी
होण्र्दत र््सतो आहे.
पण र्वशेर्षत्वदने वदईट पररणदम सदतत्र्दने र््सनू र्ेतदत ते र्स्त्रर्दांच्र्द
आरोग्र्दवर.
आपण कदही ठोस उ्दहरणे पदहू.
परुु र्षदांनद र्स्त्रर्दांपेिद अर्धक भक
ू असते आर्ण अर्धक सकस आहदर द्यदवद
लदगतो, कदरण त्र्दांनद बदहेर वदवरदर्चे असते, शदरीररक कष्टदची कदमे असतदत हे
गृहीतक पवू ी होते. ते पररर्स्र्ती ब्लल्र्दनतां रही सरू
ु रदर्हले. घरदघरदांमध्र्े मल
ु दनां द
्धू ्ेणे आर्ण मल
ु ींनद चहद पदजणे हे अजनू ही गरीब पररर्स्र्तीतल्र्द आर्ण
शैिर्णकदृष्ट्र्द मदगदस वगदंच्र्द कुटुांबदांत र््सत असते. सदसरी चहद तरी र्मळे ल की
नदही मदहीत नदही... ्धू कोण ्ेणदर तल
ु द- घे सवर् करून. बदईने भदगवदर्चां असतां
हद सांस्कदर गेल्र्द र्कती र्पढ्र्दांपदसनू आपल्र्द र्स्त्रर्दांवर होत आलद आहे.
आम्ही अनेक गदवदमां ध्र्े अन्न आर्ण पोर्षक आहदर र्द र्वर्षर्दवर र्शर्बरे
घेतली. त्र्दतील शेतकरी-कदमकरी समदजदत घेतलेल्र्द र्शर्बरदांत हेच र््सनू आले
की पोर्षक आहदर सोडद- वेळेलद आहदर घ्र्द हेच सदांगदवां लदगत असे. समोर
बसलेल्र्द पन्नदस बदर्कदांतील ्ोघीर्तघी धडधदकट र््सत. बदकी सगळ्र्द स्पष्ट
पांडुरोगी-ऍर्नर्मर्दग्रस्त.
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सकदळी उठल्र्दवर कदर् खदतद- र्दचां उत्तर चहद घेतो हेच असे. त्र्द चहदबरोबर
कदहीतरी खद- आ्ल्र्द रदत्रीची र्शळी चपदती-भदकरी कदहीतरी पोटदत ढकलद हे
सदगां दवां लदगे. नदहीतर भरपरू गळ
ू नदहीतर सदखर घदतलेलद र्मट्ट गोड चहद हेच त्र्दच
ां ां
ऊजदा र्टकवण्र्दचां एकमेव सदधन असे.
बदर्दनां द वदटतां की त्र्दांनी परु े सां न खदणां हेच र्ोग्र्. एक र्नरोगी बदई अख्ख्र्द
घरदचद त्रदस वदचवते हे समजत नदही. रदांधलेल्र्द गोडदधोडदतलां जेमतेम खदर्चां
आर्ण महदगदमोलदचां मदसेमटण असेल तर त्र्दच्र्द फक्त रश्शदलद लदवनू
चपदतीभदकरी खदर्ची आर्ण पोरदांसदठी रदखनू ठे वदर्चां हद वेडेपणद त्र्दांनद त्र्दग
वदटतो. पण अशद प्रकदरे के लेली हेळसदांड नांतर त्र्दांनद आर्ण अख्ख्र्द कुटुांबदलद
महदगदत पडते हे समजत नदही.
र्नधान घरदांपदसनू सधन घरदांपर्ंत सगळीकडच्र्द बदर्कद स्वतिःसदठी उत्तम भदग
कधीच घेत नदहीत. मदशदचां डोकांच खदतील, पोटदकडचीच तक
ु डी घेणदर, कोंबडीमटणदतले हदडदचेच तक
ु डे स्वतिःसदठी ठे वतील... डदळीचां पदणी घेतील- घट्ट डदळ
इतरदांच्र्द तदटदत घदलतील- नदहीतर मलद नां इच्छदच नदही म्हणत चटणीलोणच्र्दशी
खदतील. हे असे करणे जन्ु र्द (फडतसू ) त्र्दगदच्र्द कल्पनेत बसत असेल. पण त्र्दचे
्ीघाकदलीन ्ष्ट्ु पररणदम पदहदतद ते एकां्र सवदंनदच महदगदत पडते हे समजनू घेतले
पदर्हजे.
डदळी, उसळी, र्द ्य्ु र्म प्रतीच्र्द प्रर्र्नदांसोबत उत्तम प्रतीची प्रदर्णज प्रर्र्ने
म्हणजे ्धू , ्ही, अांडी, मदांस, मदसे, सक
ु े मदसे र्द गोष्टी पोटदत गेल्र्द पदर्हजेत.
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सकदळी के वळ भदकरी- पोहे-उपमद- चपदती अशद कदबोहदर्िेट्सर्क्त
ु गोष्टींनी
भक
ू भदगवदवी लदगत असेल तरी ती उत्तम न्र्दहदरी नव्हे. कदां्पे ोहे, बटदटेपोहे, उपमद
वगैरे करण्र्दसदठी र्कतीही र्दतदर्दत र्न कष्ट करदवे लदगले असले तरीही एक सदधे
उकडलेले अांडे, र्कांवद त्र्दची पोळी ही न्र्दहदरी अर्धक उपर्ोगदची असते. आमची
एक पर्ेशी मैत्रीण म्हणते, इर्ां डर्न्स फदर जदस्त कदबसा खदतदत. पो्दत बटदटे,
बटदट्र्दची भदजी चपदती, सगळांच कदबसा वर कदबसा. र्दत प्रर्र्ने कुठे आहेत?
र्कतीही चव्दर बटदटद असलद तरी त्र्दतनू जे र्मळते ते तेवढेच रहदते.
अन्नशर्ु चतेच्र्द कल्पनद ब्रदह्मणी वचास्ववद्दतनू र्कांवद आपल्र्द वणोन्नतीच्र्द
प्रवदसदच्र्द ध्र्दसदतनू नको इतक्र्द रुजल्र्द आहेत. न पेिद गदर्ीच्र्द मदांसदसदरखद
उत्तम, आर्ण स्वस्त प्रर्र्नदच
ां द पर्दार् आपण असद वदर्द घदलवलद नसतद.
प्रदचीन कदळदत ऋर्र्षमनु ींच्र्द आश्रमदांत आर्तथ्र् करदर्चे तर गोवत्सदचे मदांस
अर्तर्ीलद र्कांवद र्नमांर्त्रतदलद ्ेण्र्दची सरदास पद्धत होती. पण स्वतिःच्र्द र्वनदशद
कडे वदटचदल करणदऱ्र्द कदही प्रदणी प्रजदतींप्रमदणेच भदरतीर्दांनी शदकदहदरदचे स्तोम
वदढवनू मदांसदहदर टदळदर्लद सरुु वदत के ली आहे. र्दलद सवाप्रर्म बळी पडत आहेत
त्र्द र्स्त्रर्द.
धमदार्धकदरी, समर्ा, बदप,ू गरुु ्ेव वगैरे स्वदमी मांडळी शदकदहदरदचद सल्लद
त्र्दच्ां र्द बैठकदतां नू ्ेतदत. घरदबदहेर पडदर्ची आर्ण एक प्रकदरे कदहीतरी
समदजजीवन र्मळवण्र्दची सांधी म्हणनू असल्र्द बैठकदांनद र्स्त्रर्द फदर मोठ्र्द
प्रमदणदवर उपर्स्र्ती लदवतदत. मग मदांसदहदर करणे म्हणजे डेड बॉड्र्द खदणे वगैरे
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सदरखे भर्दण वदक्प्रर्ोग रूढ करून पोरदबदळदांनदही मदांसदहदरदपदसनू परदवृत्त के ले
जदत आहे.
आधीच मका ट तशदत मद्य प्र्दलद र्द पांक्तींप्रमदणे- र्द ्ेशदतील र्स्त्रर्दांचे जीवन
आर्ण आरोग्र् आधीच र्वर्वध सदमदर्जक समजदांमळ
ु े धोक्र्दत असते. नर बदलक
व्हदवे म्हणनू जीव मेटदकुटीलद र्ेई तो बदळांत होत रहदणे वद शक्र् तर मल
ु ींचे गभा
पदडून पन्ु हदपन्ु हद फॅ क्टरी सरू
ु ठे वणे, मग आबदळ, मग कुपोर्षण र्द चक्रदत बदर्कद
सदपडून त्र्दांची र्चपदडां र्कांवद फुगे झदलेलेच असतदत. त्र्दत र्द बदबदमहदरदजदांचे
सल्ले, घरच्र्द्दरच्र्दांचद ्बदव... सदरे च शोकदत्म आहे.
आपण र्स्त्रर्दांशी बोलत असलो तर त्र्दांनद वेळेवर पोटभर खद, मदांसदहदरही करद
हे त्र्दनां द सतत सदगां नू मनदवर ठसवणे आवश्र्क आहे.
***
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कुांकवयची उठयठे व! पॅटची
ां उठयठे व!!

सस्ां कृ तीरिक ्दर्ां भक नेहमीच कदही नद कदही मनोरांजन करत असतदत र्कांवद
मग ्गां लरांजन करत असतदत हद आजच्र्द कदलखांडदचद एवांगणु र्वशेर्ष झदलद आहे.
शबरीमलदतील प्रवेशदचे रक्तरांर्जत प्रहसन झदले, अजनू ही सरू
ु च आहे. हे २०१८चे
र्स्त्रर्दबां दबतच्र्द भदरतीर् परांपरद-प्रवदहपर्ततदच्ां र्द भर्ू मके चे लदच्ां छन जगभर र््सले.
२०१९ची सरुु वदत होतदनद, जदनेवदरी मर्हन्र्दतही हेच लज्जदस्प् ्शान सरू
ु
रदहील असे र््सते आहे. चदर र््वसदपां वू ी तीन ्शकदपां वू ीची एक नटी मौशमु ी चतजी
भदजपमध्र्े धमू धदम के सदर् प्रवेशकती झदली. र्वचदरदांचद सांबांध नसलद की
चकचकदटीचद आधदर घेतलद जदतो र्कांवद सनसनदटीचद र्कांवद मग ्ग्ां र्दचद हे
सत्तदधदरी पिदचे र्वशेर्ष झदलेच आहे. मौशमु ी चतजीचां द पिप्रवेश हद त्र्दच खदत्र्दत
जमद. र्द स्तांभदत त्र्दांचद उल्लेख करण्र्दचे कदरण इतके च की त्र्द मांचदवरून
कदर्ाक्रमदचे सत्रू सांचदलन करणदऱ्र्द तरुणीवर र्तने पॅटां घदतली म्हणनू डदफरल्र्द. तू
सदडी र्कांवद पजां दबी िेस घदलदर्लद हवदस असद सल्लदही ्ेत्र्द झदल्र्द. हवेशीर
र्तसऱ्र्द मजल्र्दत असे सदरे घडणदर र्दत कदही नवल नदही. पण र्द र्नर्मत्तदने
आपल्र्दतल्र्द आपल्र्दतल्र्द बौर्द्धक त्रटु ी तपदसदर्ची सधां ी आहे.
र्स्त्रर्दांच्र्द बदबतीत सांस्कृ ती जपणे म्हणजे भदरतदतती सणवदर करते कद,
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्ेवधमा-कुळदचदर पदर पदडते कद,
सदडी नेसनू , (वेळप्रसगां ीतरी) डोईवरून प्र घेते कद,
(पॅटशटा
ां वगैरे घदलत नदही नां?)
कांु कू लदवते कद,
लग्न झदलां असेल तर मांगळसत्रू घदलते कद,
नवरद मेल्र्दस कांु कू पसु ते कद, मांगळसत्रू कदढते कद,
नोकरीर्बकरी र्शिणर्बिण ठीक आहे- ते तर करदवच
ां लदगतां आतदशद- पण
ते सदरां करून घरच्र्दांचां नीट करते कद- र्द प्रश्दांच्र्द भोवतीच र्स्त्रर्दांची सदांस्कृ र्तक
जपणक
ू र्गरर्मटत असते.
एक प्रसांग आठवतो. ्रू ्शान सरू
ु झदलां त्र्द पर्हल्र्द ्सु ऱ्र्द ्शकदत म्हणजे
सत्तर आर्ण ऐशां ीच्र्द ्शकदत ्रू ्शानवर र््सणदऱ्र्द वृत्तर्नवेर््कद त्र्दांचे र््सणे,
त्र्दच्ां र्द सदड्र्द, त्र्दचां े ्दर्गने हे बदर्कदांच्र्द र्नरीिणदचे र्वर्षर् होते. आज शेकडो
मदर्लकदतल्र्द नटनट्र्दांचे अनक
ु रण र्कांवद त्र्दांच्र्द कपड्र्दलत्त्र्दांवर चचदा होते- ती
चचदा तेव्हद र्द पदचसहद वृत्तर्नवे्कदांपरु ती मर्दार््त असे. एक प्रौढद तेव्हद भदजी
र्नवडतदर्नवडतद मलद फणकदरत म्हणदलेली- र्द बदतम्र्द वदचणदऱ्र्द पोरी गळ्र्दत
वेगवेगळे ्दर्गने घदलतदत पण मांगळसत्रू नदही घदलत. त्र्दांची लग्न झदलीत की
नदहीत की कदर् कदही कळदर्लद मदगा नदही. मी ख्ु ख्ु त फटकदरलेलां- कद तम्ु हदलद
स्र्ळ घेऊन जदर्चांर्, त्र्दांचां लग्न झदलांर् की नदही कळून तम्ु हदलद कदर् फरक पडतो.
बदई नरमल्र्द, पण म्हणदल्र्द आपल्र्दत पद्धत आहे, ती पदळदर्लद हवीच. मी
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म्हटलेलां असो असो... पद्धती पदळूनही कुलांगडी करतद र्ेतदत आर्ण पद्धती
र्भरकदवनू ही मदणसां स्वच्छ रदहू शकतदत. आपण ्सु ऱ्र्दच्र्द कांु कवदचीही उठदठे व
करू नर्े आर्ण मगां ळसत्रू दचीही.
पेहरदव, अलांकदर, परांपरद पदलन र्दपरु तेच र्स्त्रर्दांच्र्द सन्मदनदचद पररघ आवळत
नेणदऱ्र्द समदज घटकदनां द आपण र्स्त्रर्दांनी जदणीवपवू ाक र्भरकदवनू र््ले पदर्हजे.
गांमत म्हणनू , आवड म्हणनू नटणेमरु डणे वेगळे आर्ण एकद सदच्र्दत बसण्र्दसदठी हे
सदरे करणे वेगळे .
मांगळसत्रू हद र्वर्षर् तर र्स्त्रर्दांनी खदस लि द्यदवे असदच आहे. अनेक र्ववदहदांत
मांगळसत्रू दचे प्रस्र् एवढे वदढते की नदते तकलद्ू आर्ण मांगळसत्रू चोख एवढेच त्र्दत
उरते. ते सोन्र्दचे हवे- होऊां्ेखचा. ते इतके च लदबां हवे- होऊां्ेखचा. नवरदबदर्कोंच्र्द
नदत्र्दत फोलपट उरलां असलां तरीही र्स्त्रर्द त्र्द मांगळसत्रू दभोवती वेड्र्द होऊन
गरगरतदत. मगां ळसत्रू फे र्स्टवल वगैरेंच्र्द भरमसदठ जदर्हरदतींनद भल
ु नू परांपरद सदजरी
करण्र्दचद सोस के वढद मोठद असतो.
जगदत मांगळसत्रू दांर्वनद प्रेम सदांभदळणदरी र्जतकी जोडपी आहेत त्र्दांच्र्द कै क
पटींनी जदस्त प्रेमदचद लवलेश उरलेलद नसतदनद मांगळसत्रू दांचे ओझे सदांभदळणदरी
जोडपी असतील.
हेच र्ोड्र्दफदर फरकदने सांस्कृ तीच्र्द इतर अनेक फोलकट दृश्र् प्रतीकदांबद्दल
म्हणतद र्ेईल. जीन्स, टीशटा घदलनू भदरतीर् सांस्कृ तीच्र्द अवशेर्षदांच्र्द जतनदवर
कदम करणदऱ्र्द र्स्त्रर्द शेकडो आहेत, जीन्सपॅन्ट टीशटा घदलनू भदरतीर् समदजदत
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उपर्क्त
ु कदम करणदऱ्र्द, अभ्र्दस करणदऱ्र्द र्स्त्रर्द हजदरो आहेत आर्ण त्र्द र्द
सदडीवदल्र्द मौशम्ु र्दांपेिद अर्धक सांस्कृ तीप्रेमी आहेत, अर्धक ्ेशभक्त आहेत.
मौशमु ीसदरखेच सांस्कृ तीचे मल
ु दमे गांडु दळलेल्र्दांत स्त्रीपरुु र्ष सगळे च आहेत.
र्प्रर्ांकद गदांधी र्द सत्तेचदळीस वर्षदंच्र्द स्त्रीने गेल्र्दच आठवड्र्दत रदजकदरणदत प्रवेश
के लद. र्तच्र्द प्रसन्न व्र्र्क्तमत्वदचद प्रभदव भदरतीर् जनमदनसदवर पडेल र्दची खदत्री
जशी कॉन्ग्रेसींनद आहे तशीच र्वरोधकदांनदही आहे. त्र्दत भीतीतनू र्वरोधकदांमधनू
र्तच्र्दवर र्चखल उडवदर्लद सरुु वदत झदली. (र्प्रर्ांकद गदांधी सदडी नेसते बरां...
तरीही.) र्तलद बदरबदलद म्हणण्र्दपदसनू ते र्तच्र्द सेवेसदठी कुठलद स्वदमी सोडदवद
वगैरे गर्लच्छ बोलनू र्द ्ेशप्रेमी स-ू सांस्कृ त भदरतीर्दांनी आपली नैर्तक पदतळी
्दखवनू र््ली. आधी इर्ां ्रद गदांधींनद र्वधवेच्र्द हदती ्ेश गेलद म्हणणदऱ्र्दच
ां ेच
वैचदररक आत्मज सोर्नर्द गदांधींनद र्वधवेच्र्द खदत्र्दत सगळे पैसे वगैरे ख्र्दख्र्द
करून सदवाजर्नक मांचदवरून बोलत होते. आतद र्प्रर्ांकद गदांधींनद र्तच्र्द नवऱ्र्दवरून
तदडन सरू
ु आहे. ती स्वतिःचे नदव र्प्रर्क
ां द गदांधी लदवत असतदनदही र्तलद र्प्रर्ांकद
विद म्हणनू सांबोधणदरे र्दच जदतकुळीतले. एकां्र र्द पोकळ ्ेशभक्तदांनद,
सांस्कृ तीप्रेमींनद कत्र्दा स्त्रीचे स्वतांत्र अर्स्तत्व मदन्र्च होत नदही.
अनेक र्स्त्रर्द मलद मदहीत आहेत- त्र्दांनद मांगळसत्रू घदलण्र्दचे, कांु कू लदवण्र्दचे
अर्जबदत प्रेम नसते. पण के वळ वद् नको, कुणी घदलनू पदडून गर्लच्छ बोलदर्लद
नको, कुणी गृहीत धरू नर्े म्हणनू त्र्द र्द गोष्टी घदलतदत.
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घरकदम करणदऱ्र्द ओळखीच्र्द र्स्त्रर्दांनद नवऱ्र्दने टदकलेले आहे, टदकलेले
नसतदनदही रोजची मदरहदण गेली अनेक वर्षे सोसनू मगच त्र्दांचद जीव मोकळद झदलद
आहे- त्र्द र्स्त्रर्दही मगां ळसत्रू टदकत नदहीत. र्टकली लदवदर्ची सोडत नदहीत.
त्र्द र्टकलीचीही मोठीच गांमत आहे. कपदळ भकदस र््सतां म्हणनू म्हणे
र्टकली... र्वर्षर् एवढदच असतो की डोळ्र्दांनद सवर् झदलेली असते, ती कदही
कदळदने वेगळी सवर्ही होऊ शकते.
एक र्वनो्ी र्कस्सद- घरकदमदवरच्र्द एक बदई एक र््वस मोकळ्र्द कपदळदने
आल्र्द. त्र्दांनद मदलर्कणीने र्वचदरलां, कदर् हो, र्टकली पडली वदटतां. त्र्द बदई
उत्तरल्र्द- पडली नदही. बेवड्र्दने(नवऱ्र्दने) पैसे मदर्गतले आर्ण नदहीत म्हटल्र्दवर
र्शव्र्द ्ेऊ लदगलद. तेव्हद त्र्दच्र्द हदतदत ठे वली र्टकली. म्हटलां- चदर आण्र्दच्र्द
र्टकलीसदठी तझु द हजदरदचद त्रदस- नकोच मलद. सोडलद त्र्दलद. र्टकलीपण
सोडली. र्टकली कदर्- र्टकली तर र्टकली.
आणखी एक गांमत. एकद अर्तशर् बरु सट नवरोबद आपल्र्द बदर्कोलद सदांगतर्टकली नदही हां लदवदर्ची. कांु कूच पदर्हजे. र्पांजर. तीच खरी. र्टकली कदर् कदढली
की सांपलां. ते कांु कू ओघळून नदकदवर र्ेई घदमदने. पण आपली बदर्को बदवळट
र््सली तर बरांच असद र्हशेब.
नवरद र्जवांत असलेली (स्पेशल ) स्त्री घरदतनू र्नघतदनद हळ्कांु कू लदवण्र्दची
र्नरर्ाक पद्धत अजनू ही अनेक घरदांतनू फदर सोज्वळपणे पदळली जदते. मी तरी ते र्ेट
नदकदरते. मदझ्र्द कपदळदवर नदकदवर रांगदच
ां द र्शडकदवद मलद चदलत नदही. फदर रदग
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र्ेतो लोकदांनद. मग हे हळ्कांु कू लदवतदनद शभु ेच्छद ्ेणे जे अध्र्दहृत आहे ते पदर
र्वसरले जदते. आर्ण मलद मनदतल्र्द मनदत ्र्षू णे र््ली जदतदत. पण कुणदच्र्दही
्र्षू णदनां ी आर्ण शभु ेच्छदनां दही वदस्तवदत कदहीही फरक पडत नदही हे एक फदर बरे
असते.
एकां्र कदर्, आपल्र्द म्हणनू समजल्र्द गेलेल्र्द र्द सदस्ां कृ र्तक प्रतीकदच
ां द
आर्ण नैर्तकतेचद कदहीही सांबांध रदर्हलेलद नदही. त्र्दांची फोलपटेच झदली आहेत.
त्र्द प्रतीकदांची जदगद सदांस्कृ र्तक इर्तहदसदच्र्द पस्ु तकदत आहे- अांगदखदांद्यदवर, पैसद
खचा करून अर्जबदतच नदही.
र्स्त्रर्दांनी सटु सटु ीत कपडे घदलनू मोकळे पणदने वदवरदवे, ्दर्गने कमीत कमी
घदलदवेत, ्सु ऱ्र्दच्र्द कांु कवदच
ां ी, मगां ळसत्रू दच
ां ी आर्ण पॅन्टची उठदठे व करू नर्े.
कणखर, नैर्तक आर्ण स्वत्व असलेल्र्द स्त्रीचे तेच अलांकदर ठरतील. डोक्र्दच्र्द
आत कदहीही नसेल कपदळदवर लदवद र्टळे . आर्ण गळ्र्दतनू उमटणदऱ्र्द शब्दांत
धैर्ा नसेल तर बदांधद लोढणी खश
ु दल.
बदकीच्र्दांनी हे लोढणे र्न र्टळे खश
ु दल र्भरकदवनू द्यदवेत.
मोकळांच वदटेल.
***
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मयनवजन्मदयत्क्य ्ोनीचय अवमयन- नेहमीचीच गोष्ट

२०१६ सदलचद जदनेवदरी मर्हनद जगभरच्र्द स्वतत्रां वृत्तीच्र्द र्स्त्रर्दमां ध्र्े
गदजवलद होतद अश्ली ज्र्डू ने नीनद डोनोवॅनची कर्वतद अमेररके तल्र्द रॅ ली मध्र्े
कर्वतद म्हणनू . र्स्त्रर्दांच्र्द र्ोनीलद तच्ु छ लेखत ग्रॅब ्ेम बदर् पसु ीज् म्हणणदऱ्र्द
रम्पचद र्नर्षेध अमेररके च्र्द रस्त्र्दवां र धांवु दधदर कोसळलद होतद. आम्ही र्स्त्रर्द हे
असलां आतद ऐकून घेणदर नदही, सहन करणदर नदही, कदटेरी उत्तर ्ेऊ असद जबर्स्त
आवदज उठवलद होतद ्ेशो्ेशीच्र्द र्स्त्रर्दांनी.
पण हे स्वदतांत्रर्दचे, सत्र्दचे उद्गदर अखेर कदही सीर्मत कप्प्र्दांमध्र्ेच उमटतदत.
्रू वर त्र्दांचे प्रर्तध्वनीही उमटतदत की नदही कोण जदणे.
आमच्र्द ्ेशदत र्द जदनेवदरी मर्हन्र्दत जे रणकां्न उसळले त्र्दचे ्ोन्ही पि
स्त्रीिेष्टचे म्हणदर्चे. ‘पद्मदवती’ र्द र्वर्षर्दवर कोट्र्वधी रुपर्े घदलनू नदचगदणी
टदकून खपदऊ र्चत्रपट कदढणदरद सजां र् लीलद भन्सदळी एकद बदजल
ू द आर्ण ्सु ऱ्र्द
बदजल
ू द पद्मदवती ही आमची मदतद आहे म्हणनू र्तचे अमक
ु तमक
ु ढमक
ु प्रकदरे र्चत्रण
होऊ नर्े असे र्चत्रपट न पदहदतदच आग खदणदरी रदजपतू परुु र्षदांची झांडु . सांजर् लीलद
भन्सदलीच्र्द जोडीलद एक गरीब र्बचदरी धमक्र्द र्मळणदरी स्त्री- ्ीर्पकद प्क
ु ोण...
आर्ण झांडु ीच्र्द जोडीलद र्बनतक्रदर परुु र्षी वचास्व सहन करणदऱ्र्दच नव्हे तर त्र्द
वचास्वदचे जीव जदईस्तोवर उ्दत्तीकरण करणदऱ्र्द गरीब र्बचदऱ्र्द र्स्त्रर्दही होत्र्द.
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्ीर्पकद र्सद्धीर्वनदर्कदलद सदकडां घदलत होती आर्ण रदजपतू झांडु ीच्र्द र्स्त्रर्द
जोहदरदसदठी नदवनों्णी करीत होत्र्द. सगळीच शोबदजी, सगळदच मद्दडपणद.
स्वरद भदस्कर र्द अर्भनेत्रीने सांजर् लीलद भन्सदलीच्र्द ‘पद्मदवती उणे आर्’
चद जबर्स्त समदचदर घेतलद आहे. र्चत्रपट कदढण्र्दचे, ्दखवण्र्दचे त्र्दचे स्वदतांत्रर्
अबदर्धत रदहो असे स्पष्ट करतदनदच र्तने पद्मदवतीच्र्द र्नर्मातीवर कोरडे ओढले
आहेत. अँश्ली ज्र्डू चद जसद सांतप्त आवदज र्तर्े उमटलद तसद आमच्र्दकडे स्वरद
भदस्करचद उमटलद.
ती भन्सदलीलद म्हणतेर्, तझु द हद र्चत्रपट पदहून अखेरीस मलद वदटलां की मदझां
सांपणू ा अर्स्तत्व मदझ्र्द र्ोनीपरु तांच सीर्मत झदलां...
र्द कदळदत- र्जर्े र्ववेकदची मल्ू र्ेच फक्त मदनवी जीवन सख
ु कर करदर्लद
उपर्ोगी र्ेणदर आहेत, र्तर्े र्द्ध
ु दत परुु र्षदांची हदर झदली तर आधीच र्ोनीशर्ु चतेची
तरत्ू म्हणनू जदळून घेऊन जीव द्यदर्चद अर्ववेकी, कदलबद् पर्दार् झगमग
उ्दत्तीकरण करून पडद्यदवर आणणे हद नद्दनपणदच आहे.
मदगदस मल्ू र्दांकडे सस्ां कृ तीच्र्द नदवदखदली वदटचदल हद आजघडीच्र्द भदरतीर्
सत्तदधरु रणदांचद गेमप्लॅन आहे. आर्ण र्द वदटचदलीचद आधदर घेऊन जशद बकवदस
पौरदर्णक मदर्लकद चदलवल्र्द जदतदत, बदबदबवु दांची कडेकोट ्क
ु दने चदलवली
जदतदत तसदच इर्तहदसदतील सां्भदंचे टेकू घेऊन अनैर्तहदर्सक ्तां कर्दांवर
अर्धकच बकवदस र्चत्रपट र्नमदाण होऊ लदगले तर नवल नदही. बदहूबलीने करोडो
ओढले- आपणही ओढू. त्र्द बदहुबलीत र्न्दन सतीर्बती घदलवनू बदर्कदच
ां े
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शरणत्व ्दखवले नव्हते. स्वरद भदस्कर म्हणते त्र्दप्रमदणे पद्मदवतीच्र्द शेवटच्र्द
जोहदरदलद मांत्रोच्चदरदसदरखे गांभीर सांगीत ्ेऊन जे कदही उ्दत्तीकरण के ले त्र्दने
करणीसेनद पढु ेमदगे खर्षु होणदर आहे. आर्ण र्स्त्रर्दांच्र्द र्ोनीशर्ु चतेलद उगदच नव्र्दने
भदव र्ेणदर आहे- र्न्दन कदही कप्प्र्दांतनू तरी. नवऱ्र्दच्र्द र्नधनदनांतर बदर्कोलद
कदहीही कदमजीवन असू नर्े र्दसदठी आधीच भदरतीर् समदजदत अनेक जदचक
बांधने र्टकून आहेत. त्र्दांनद नवद के शरी रांग चढवलद गेलद नदही तर नवल.
र्दच रदजपतु दांच्र्द प्र्ेशदत गेल्र्द एकर्वसदव्र्द शतकदच्र्द उांबरठ्र्दवर
असतदनद रूपकांु वरलद जदळून मदरण्र्दत आले आर्ण सतीमदँ म्हणनू र्तचे मां्ीर
उभदरून धां्दही सरू
ु झदलद. अशी सती मांर््रे ही शोक प्रकट करण्र्दची, आपल्र्द
घृणदस्प् परांपरदनां द र्तलदजां ली ्ेण्र्दची र्ठकदणे बनदर्लद हवी होती. पण होते आहे
उलटेच. र्तर्े जदऊन र्स्त्रर्दांनद डोके टेकदवे लदगते... तहू ी तझ्ु र्द नवऱ्र्दच्र्द पर्लकडे
तझ्ु र्द र्जवदचद र्वचदर करदर्चद नदही असेच अप्रत्र्िपणे र्बांबवले जदते.
र्ोनीशर्ु चतेचद बर्डवदर आजही मदजवलद जदतो.
कांजदरभदट समदजदतल्र्द इद्रां क
े र ्दांपत्र्दने कदही वर्षदंपवू ी कौमदर्ा-तपदसणीलद
नकदर र््लद होतद. आजही कांजदरभदट समदजदत नवपररर्णत ्दांपत्र्दच्र्द पर्हल्र्द
रदत्रीवर समदज लि ठे वतो. चद्रीवर हदर्मेन फदटल्र्दनांतरचे रक्त र््सले नदही तर
छळ होतो. आर्ण मख्ु र् म्हणजे खदजगीपणद उ्ध्् वस्त के लद जदतो. आजही नीलेश
कळस्कर आर्ण त्र्दची र्नर्ोर्जत वधू र्दांनी र्द प्रर्ेलद र्वरोध करून सांघर्षा उभदरलद
आहे. आर्ण त्र्दमळ
ु े त्र्दांनद त्र्दांच्र्द समदजदकडून धदक्पटशद होतोच आहे.
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मल
ू झदले नदही तर र्स्त्रर्दांनदच ्ोर्ष ्ेण्र्दचे प्रमदण अजनू ही र्द ्ेशदत
महदभर्ांकर आहे. र्ह्ां ू धमदंतील अनेक समदजदांत अजनू ही घांघु टची सक्ती असते.
मनदप्रमदणे वदगले नदही तर सनु ेचद शदरीररक छळ करण्र्दत पत्रु वतां कुटुांर्बर्दच
ां द
अर्धकदर मदन्र्च के लद जदतो. पोरीची र्ोनीशर्ु चतद सदांभदळण्र्दचे ्डपण र्ेणदर
म्हणनू ही मल
ु गी नको असते. आर्ण र्तच्र्द र्ोनीचद वदपर करणदरद कुणी नवर्ेव
र्वकत घेणे परवडणदर नदही म्हणनू ही मल
ु गी नको असते... अनेक प्रदांतदांत.
तर्दकर्र्त जन्मजदत शरू वीरदांच्र्द समदजदांत र्न प्र्ेशदांत तर फदरच.
अशद र्वर्वध पदतळ्र्दांवरचद मदगदसपणद र्द ्ेशदत असतदनद उत्तम प्रतीचे
र्वज्ञदनदतनू जन्मलेले तांत्रज्ञदन वदपरून र्चत्रपट जेव्हद असल्र्द फदलतू प्रर्दांचे
उ्दत्तीकरण करतदत तेव्हद खरां म्हणजे तो कदर्मचद डबर्दत घदलवण्र्दची आपली
जबदब्दरी आहे. पण अर्दात र्द असल्र्द फसव्र्द कलदहीन आर्ण अकलदहीन
प्रर्त्नदांतीही जग पढु े जदर्चे र्दांबणदर नदहीच. र्ववदहदआधी कांडोम वदपरणदऱ्र्द
तरुणींची सख्ां र्द वदढते आहे अशी तदजी बदतमी आहे. र्स्त्रर्दांनी घटस्फोट मदगण्र्दचे
प्रमदण वदढते आहे. नवऱ्र्दच्र्द मृत्र्नू ांतर स्वतिःचे जीवन नीट जगदवे, कदम करदवे
असे मदननू पन्ु हद लग्न करून वसणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांची सांख्र्दही वदढते आहे. स्त्रीचे जगणे
हे के वळ र्तने लग्न के लेल्र्द परुु र्षदच्र्द आधदरे च अर्ापणू ा आहे हद र्वचदर तसद
सदांस्कृ र्तक-के रदच्र्द टोपलीत के व्हदच जदऊ लदगलद आहे. तो कदही वर्षदंत पणू ापणे
जदईल. स्त्रीही परुु र्षदइतकीच स्वर्ांर्सद्ध, स्वर्ांपणू ा आर्ण स्वतिःच्र्द इच्छे ने जोडी्दर
र्नवडणदरी वद र्टकवणदरी होणदर आहे. मनदर्वरुद्ध लग्न र्टकवनू त्र्दत गल
ु दम बननू
रहदण्र्दचद कदळ आतद उतरणीलद लदगलद. पटलां-रुचलां तरच र्नष्ठद. एकतफी र्नष्ठद
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मदन्र् असणदर नदही हे ठणकदवनू सदांगणदऱ्र्द आम्हद कणखर र्स्त्रर्दांचद कदळ सरू
ु
झदलद आहे. र्द कदळदत प्रवेश करदर्लद कदहींनद वेळ लदगेल. अजनू ही कदही
आय़ष्ट्ु र्े बरबद् होत रहदतील. अजनू ही कदही कवट्र्दांआडची बद्ध
ु ी, भदवनद मदगदस
सदांस्कृ र्तक मल्ू र्दांच्र्द वरवांट्र्दखदली चेचल्र्द जदत रहदतील. पण आतद जोहदरदत
र्ोनी सदांभदळणदऱ्र्द र्वकल र्स्त्रर्दांचे ्ेह पडणदर नदहीत हे नक्की.
ही कदलबद् मल्ू र्ेच र्ववेकदच्र्द अग्नीत जळोत. कदलबद् र्वर्षर्दांनद सजवनू
र्चत्रपट कदढणदरदांच्र्द बद्ध
ु ीचद खे् वदटतो. त्र्दचद रदजकीर् वदपर करणदरदांचद
र्तटकदरद वदटतो आर्ण आमच्र्द मदतेचद अपमदन वगैरे नदटकां करणदरदांची कींव
वदटते.
शेवटी, कुठल्र्द नतद्रष्ट र्वर्षर्दवरून आपल्र्द ्ेशदत रणधमु दळी मदजते, आर्ण
कुठले समु दर हुतदत्मद ठरतदत हे पदहदणे क्लेशकदरक आहे.
***
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सुहैलय अब्दुलअलीुः णनभा्तेचे दुसरे नयव

१९८०मध्र्े सहु ल
ै द अब्ल
ु अली र्द तरुणीवर मबांु ईत एकद टोळीने बलदत्कदर
के लद. तेव्हद ती फक्त १७ वर्षदाची होती. बलदत्कदरदनांतर र्तच्र्द भोवतदलच्र्द
समदजदची प्रर्तर्क्रर्द, कदरवदई करण्र्दत पोर्लसदांनी ्दखवलेलद र्ांडपणद र्द सदऱ्र्दने
ती बलदत्कदरदइतकीच हद्रून गेली. र्द घटनेनतां र ती अमेररके त अभ्र्दसदसदठी गेली
आर्ण बलदत्कदरदनांतर तीन वर्षदंनी र्तने ‘मदनर्षु ी’ र्द स्त्रीवद्ी मदर्सकदत र्द घटनेवर
एक लेख र्लर्हलद. र्तने त्र्दत स्वतिःचे नदव लपवले नदही, सत्र् पड्दनशीन करणदरे
शब्ही वदपरले नदहीत. प्रत्र्ि बलदत्कदरदनतां रच्र्द अत्र्दचदरदत र्जवटपणे
जगण्र्दसदठी कदर्कदर् करदवे लदगले हे र्तने अग्ी स्पष्टपणे त्र्दत र्लर्हले. स्वतिःवर
झदलेल्र्द बलदत्कदरदबद्दल उघडपणे, र्नभीडपणे र्लर्हणदरी, बोलणदरी ती
भदरतदतील पर्हली स्त्री होती.
वर्दच्र्द र्वसदव्र्द वर्षी सहु ल
ै द आपल्र्दवर झदलेल्र्द बलदत्कदरदवर जे र्लर्हते
त्र्दत र्तच्र्द स्त्रीवद्ी र्वचदरदच
ां ी स्पष्टतद आर्ण र्तचे जगण्र्दवरील प्रेम ज्र्द तीव्रतेने
व्र्क्त होतो त्र्दलद के वळ सलदम.
चेंबरू जवळच्र्द एकद टेकडीवर र्मत्रदबरोबर सध्ां र्दकदळी र्फरदर्लद गेली
असतदनद चदर तरूण हदतदत र्वळे घेऊन आले. र्जवदची धमकी ्ेऊन त्र्दांनी र्तच्र्द
र्मत्रदलद धरून ठे वले, मदरहदण के ली. आर्ण र्द सतरद वर्षदाच्र्द लहदन मल
ु ीवर
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्हदवेळद बलदत्कदर के लद. वर र्द बलदत्कदरी तरुणदांनी अग्ी आज चदळीस वर्षदंनांतर
सांस्कृ तीरिणदची जी भदर्षद वदपरली जदते तीच वदपरून र्तलद सदांर्गतलां- की असां
सध्ां र्दकदळी कुणदबरोबर तरी र्फरदर्लद र्ेणां चक
ू असत.ां तल
ु द धडद
र्शकवण्र्दसदठीच आम्ही हे करतो आहोत. आतद र्शकशील बरोबर...
र्जवदर्नशी सटु ल्र्दनांतर र्तने पोर्लसदक
ां डे तक्रदर करण्र्दचद आग्रह धरलद.
वर्डलदांनद घेऊन ती पोर्लस स्टेशनलद गेली तेव्हद पोर्लसदांनी र्वचदरले, इतकद वेळ
बदहेर कदर् करत होतीस, एकट्र्द मल
ु दबरोबर कशदसदठी टेकडीवर गेली होतीस,
कपडे कोणते घदतले होतेस, बरोबरच्र्द मल
ु दच्र्द अांगदवर जखमद कशद नदहीत
(पोटदवर र्वळ्र्दचां ्दांडकां मदरल्र्दमळ
ु े त्र्दलद आांतनू रक्तस्रदव झदलद होतद- पण ते
र््सत नव्हते)- मग म्हणदले तल
ु द मर्हलद सधु दरगृहदत सरु र्ित ठे वदवां लदगेल...
र्शवदर् तू र्वरोध कद के लद नदहीस, तल
ु द मजद आली कद...हेही प्रश् आडून आले
होते...
अनेक मर्हलदांनी र्तलद असां सचु वलां की कौमदर्ाभांग झदलद म्हणजे आतद
जगण्र्दत कदहीही अर्ा रदर्हलद नदही. बलदत्कदरदपेिद मृत्र्ू पत्करलद असां तर
सदवार्त्रक मत होत.ां नतां रची अनेक वर्षे सहु ल
ै द सदध्र्द स्पशदालदही ्चकत असे,
चदलतदनद मदगे पदवलां वदजली तरी हद्रून जदत असे, परुु र्षदांच्र्द डोळ्र्दांत
(अनेक्दच) र््सणदरी ती नजर पदर्हली की र्तलद जीव नको होत असे...
गळ्र्दभोवती घदतलेलद स्कदफा म्हणजे कुणदचे तरी गळद ्दबनू धरणदरे हदत आहेत
असद भदस होत असे.
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पण र्द सदऱ्र्दमळ
ै दने जगणां, लढणां
ु े परदभतू मनिःर्स्र्तीच्र्द गतेत न जदतद सहु ल
हेच परम मदनलां. अमेररके लद गेल्र्दनांतर बलदत्कदर र्द र्वर्षर्दवरच त्र्दांनी सांशोधन
सरू
ु के ल.ां
सहु ल
ै द अब्ल
ु अली र्द आतद सदठीलद आल्र्द आहेत. आर्ण बलदत्कदरदची
मदनर्सकतद र्द र्वर्षर्दवर सश
ां ोधन करतदनदच त्र्दांच्र्द इग्रां जीतील कद्ां बऱ्र्द,
बदलसदर्हत्र् जगदच्र्द सदर्हत्र्पटदवर आहेत.
जेव्हद २०१२मध्र्े ज्र्ोती र्सगां पदडां े र्द तरुणीवर र््ल्लीत अमदनर्षु बलदत्कदर
झदलद आर्ण ्ेशभर र्द र्वर्षर्दवर चचदा सरू
ै द अब्ल
ु झदली तेव्हद सहु ल
ु अली र्दांचद
तो लेख पन्ु हद एक्द वर आलद. स्वतिःची ओळख न लपवतद र्लर्हणदरी अजनू ही ती
एकमेव स्त्री होती. ज्र्ोती र्सगां पदडां ेचे नदव लपवण्र्दचद खपू आग्रह धरलद गेलद.
र्तचे नदव कदव्र्दत्म शैलीत र्नभार्द ठे वले गेले. अजनू ही बलदत्कदररत, पीडीत
र्स्त्रर्दच
ां ी ओळख लपवण्र्दचद आग्रह धरलद जदतो त्र्दमदगे सवां े्नशीलतद असते
खरे च- पण ती सांवे्नशीलतद र्पतृसत्तदकवद्ी धदरणदांतनू आलेली असते.
इग्रां जी न वदचणदऱ्र्द वदचकदांनद सहु ल
ै द अब्ल
ु अली र्दांनी कदर् र्लहून ठे वले
आहे हे कधीच कळणदर नदही म्हणनू आज र्द र्वर्षर्दवर र्लर्हते आहे. ऑक्टोबर
२०१८मध्र्े त्र्दांचे र्द र्वर्षर्दवरचे पस्ु तक प्रर्सद्ध झदले आहे. आर्ण त्र्दचे नदव
आहे- ‘व्हॉट वी टॉक अबदउट व्हेन वी टॉक अबदउट रे प’ – आपण बलदत्कदरदबद्दल
बोलतो तेव्हद आपण कशदबद्दल बोलतो. जगभरदतील बलदत्कदररत र्स्त्रर्दांशी बोलनू
त्र्दांच्र्द आर्ण स्वतिःच्र्द अनभु वदांवर आधदरूल र्लर्हलेले हे पस्ु तक आहे. त्र्दांनी
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स्वतिः बलदत्कदररत र्स्त्रर्दांनद मदनर्सक आधदर ्ेण्र्दसदठी कदम के ले आहे तो
अनभु वही र्दत प्रर्तर्बांर्बत झदलद आहे.
बलदत्कदररत र्स्त्रर्दांनद मदगदसलेल्र्द, र्पतृसत्तदकवद्ी बरु सट सांस्कृ तीत
बडु दलेल्र्द समदजदांत तर र्द पेिद मेली असती तर बरां असद अनभु व र्ेतो. कुटुांबदतही
अशी प्रर्तर्क्रर्द अनेक्द उमटत असल्र्दमळ
ु े त्र्द स्त्रीलदही तसेच वदटत जदते.
अनेक बलदत्कदररत र्स्त्रर्द आत्महत्र्द करतदत र्कांवद अपमदर्नत र्जणे जगतदत.
सहु ल
ै द अब्ल
ु दश जदणदरे प्रश् र्वचदरतदत.
ु अली र्द पररर्स्र्तीच्र्द मळ
बलदत्कदरदच्र्द घटनेसांबांधी समदजदतील सवासदधदरण दृष्टीकोन आर्ण बलदत्कदररत
र्स्त्रर्दांसांबांधी गृहीत धरल्र्द जदणदऱ्र्द गोष्टी क्रूर आहेत. आर्ण त्र्दमळ
ु े बलदत्कदर
झदलेल्र्द अनेक मल
ु ी, र्स्त्रर्द अनेक्द त्र्दसबां धां ी अवदिरही कदढत नदहीत. गन्ु हद
लपवनू ठे वलद जदतो.
बलदत्कदर झदल्र्दमळ
ु े पीर्डतेचे जीवन सांपणू ा ब्लण्र्दची गरज आहे कद?
बलदत्कदर होणे हे मृत्र्पू ेिदही भर्ांकर आहे कद? बलदत्कदर झदलेल्र्द स्त्रीलद
आनां्दने पररपणू ा जीवन जगतद र्ेते की नदही? र्द अनभु वदमळ
ु े ्ैनांर््न आर्ष्ट्ु र्
होरपळून र्नघते कद? बलदत्कदर स्त्रीच्र्द होकदरदमळ
ु े च होतो कद? स्त्रीच्र्द नकदरदलद
कदही अर्ा असतो कद? बलदत्कदर करण्र्दत कदमवदसनेचद सांबांध असतो कद की
नदही? र्हसां द आर्ण वदसनद र्दांचे कदर् नदते आहे? – अशद अनेक प्रश्दांनद सहु ल
ै द
वदचकदनां द सदमोऱ्र्द जदर्लद लदवतदत.
गेल्र्द कदही र््वसदांतच भदरतदत, शहरदांतनू आर्ण गदवदांतनू र्नघृाण
बलदत्कदरदच्ां र्द बदतम्र्द आल्र्द आहेत. तशद त्र्द नेहमीच र्ेत असतदत. पण नगरची
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एक मल
ु गी मांबु ईत चदरजणदांच्र्द बलदत्कदरदलद बळी पडते. घरी र्ेऊन कदहीही न
सदांगतद, तक्रदर न नों्वतद बसनू रहदते, र्तचे शरीर कमरे पदसनू लळ
ु े पडू लदगते तेव्हद
हॉर्स्पटलमधनू घरच्र्दनां द कळतां की र्तच्र्दवर सदमर्ू हक बलदत्कदर झदलद होतद. त्र्द
वे्नद सोसत, तदप सोसत ती मल
ु गी तशीच गप्प रहदते... आर्ण मग अखेर गांतु दगांतु
होऊन मरून जदते.
र्बहदरमध्र्े एकद गदवदत ज्र्द मल
ु ीवर बलदत्कदर होतो, र्तची आई पांचदर्तीकडे
्द् मदगण्र्दसदठी जदते आर्ण पांचदर्तीतले ज्र्ेष्ठ पांच तीच वदईट चदलीची म्हणनू
र्तच्र्दवर बलदत्कदर झदलद म्हणत र्तचे डोके भद्रून गदवदत र्तचे र्धांडवडे
कदढतदत. ती मल
ु गी पोर्लस स्टेशनमध्र्े तक्रदर नों्वते तेव्हद र्तलद कॅ मेऱ्र्दसमोर
आणलां म्हणनू एक अती हुर्षदर लोकदच
ां ां चॅनेल पोर्लसदांची चपां ी करतां.
एकद नगरसेवकदच्र्द बलदत्कदरदच्र्द प्रर्त्नदांनद हदणनू पदडणदऱ्र्द मदर्लेकींचां
डोकां भद्रून गदव त्र्दच
ां ी र्धडां कदढतां... हे सदरां आजही र्द ्ेशदत घडतर्ां . र्द ्ेशदत
बलदत्कदरदच्र्द घटनेत जदत शोधनू लदखदलदखदांच्र्द मोचदाचां लदर्जरवदणां रदजकदरण
उभां रहदतां... आर्ण र्दच ्ेशदत ्र्लतदांच्र्द पोरीबदळींवर बलदत्कदर झदलद तर ते
नेहमीचचां ठरतां आर्ण जर्मनीत र्जरून जदत.ां ..
र्द ्ेशदतले नेतेच नव्हे तर अग्ी सदलस, सदजक
ु घरदांतली मदणसांही बे्रकदर
र्नरदगसपणे मल
ु ी असेतसे कपडे घदलतदत म्हणनू बलदत्कदर होतदत असां सदगां तदत.
म्हणनू च मल
ु ींनद घरदबदहेर पदठवू नर्े, जदस्त र्शकवू नर्े, र्स्त्रर्दांची खरी जदगद घरदतच
आहे वगैरे ज्ञदन आतद नव्र्द के शररर्द भदरतदत नव्र्दने जोर धरू लदगलां आहे.
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पण एकीकडे मी टू चळवळीत असल्र्दच सेमीबलदत्कदरदलद र्वरोध करणदऱ्र्द
र्नभार् मल
ु दमल
ु ींचीही सांख्र्द वदढते आहे. मैत्रीत, सहकदऱ्र्दांत सोबतच्र्द लोकदांवर
र्वश्वदस टदकतदनद घेतलद जदणदरद गैरफदर््द आतद लपवनू ठे वतद र्ेत नदही. के वळ
सत्तेत आहे म्हणनू र्स्त्रर्दांनद गृहीत धरणदऱ्र्दांनद उघडां पदडलां जदत आहे.
हे पस्ु तक स्त्री आर्ण परुु र्षदनां ी जरूर वदचदवे. आर्ण लिदत ठे वदवे कोणतीही स्त्री
बलदत्कदर मदगनू घेत नसते. तो र्तच्र्दसदठी सवदात घदणेरडद अनभु व असतो. आर्ण
तो करणदरद परुु र्ष हद लैंर्गक सख
ु ओरबदडण्र्दसदठीही तो करत असतो आर्ण
आपली सत्तद गदजवण्र्दसदठीही करत असतो.
बलदत्कदर झदलेल्र्द र्स्त्रर्दांच्र्द पदठीशी आपण सवदंनीच उभां रदर्हलां पदर्हजे.
आर्ण भर्दनक अपघदतदत सदपडलेल्र्द कुणदलदही पन्ु हद जीव वसवण्र्दसदठी जशी
म्त र्मळते तशीच त्र्दांनदही र्मळदली पदर्हजे. पोलीस, न्र्दर्व्र्वस्र्द वगैरे मांडळी
बलदत्कदऱ्र्दनां द शदसन करतील की नदही ही शक
ां द नेहमीच असेल. सत्र् हद परु दवद
होऊ शकत नदही र्द कुबडीच्र्द आधदरदने अनेक गन्ु हेगदर सटु त आले आहेत. परु दवद
नष्ट करण्र्दची एक समदांतर र्ांत्रणद न्र्दर्र्ांत्रणेतच असू शकते हेही आपल्र्दलद अनेक
उ्दहरणदतां अनभु वदलद आलेले आहे. पण र्द पर्लकडे जदऊन अन्र्दर् भोगलेल्र्द
बलदत्कदररत र्स्त्रर्दांनद- क्दर्चत् बलदत्कदररत परुु र्षदांनदही (परुु र्ष परुु र्ष बदलकदांवरही
बलदत्कदर करतदत हे समजनू घ्र्द) आपण समजनू घेऊन सदमदन्र्, न्र्दय्र् वदगणक
ू
र््ली पदर्हजे एवढे नक्की.
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स्फुणल्लांग धै्याचे

धैर्ा उमलनू र्दर्लद एखदद्यद क्रौर्दाची पररसीमद व्हदवी लदगते. अन्र्दर्दर्वरुद्ध
लढणे श्रीमांत घरदांतनू आलेल्र्द र्स्त्रर्दांनद जरी शक्र् असले तरीही श्रीमांत घरदण्र्दतनू
आलेल्र्द सवाच र्स्त्रर्दांनद असे धैर्ा ्दखवतद र्ेते असे नदही. पण स्र्ैर्ा, शहरदत रहदणे,
र्व्ेशदत र्शकणे र्द गोष्टी नक्कीच धैर्दालद पोर्षक असतदत. पण आर्र्ाक-सदमदर्जक
पररर्स्र्ती फदरशी चदांगली नसतदनदही अत्र्दचदरदचद र्वरोध करण्र्दचे धैर्ा
्दखवणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांचे कौतक
ु वेगळ्र्द रीतीने करदर्लद हवे.
्ेशदत अर्लकडेच म्हणजे २०१९ र्द वर्षदाच्र्द जनू मर्हन्र्दत घडलेली तबरे झ
अन्सदरीच्र्द र्लांर्चांगची घटनद...
२०१९च्र्द १७ एर्प्रललद शदही्द आर्ण तबरे झचद र्ववदह झदलद होतद. पण्ु र्दत
कदम करणदरद हद के वळ चोवीस वर्षदंचद तरूण क्मर््र्द र्द त्र्दच्र्द गदवी गेलद
आर्ण त्र्दने लग्न के ले. कदही र््वस गदवी रदहून ्ोघे पण्ु र्दत र्ेणदर होते. पण
तत्पवू ीच धदतर्कर्डहद गदवदत चोरीच्र्द सांशर्दवरून जमदवदने त्र्दलद मदरहदण के ली.
तो मर्ु स्लम आहे हे कळतदच त्र्दलद जर् श्रीरदम जर् हनमु दन वगैरे जप करदर्लद
लदवणे आलेच. जखमी तबरे झलद नद पोर्लसदच
ां े सदहदय्र् वेळेवर र्मळदले, नद
वैद्यकीर् सेवद. २२ जनू लद तबरे झचे प्रदण गेले. मदरहदणीनांतर तो हृ्र् बां् पडून मेलद
म्हणनू पोलीस आधी मदरणदरदांवर खनु दचद आरोप ठे वदर्लद रदजी नव्हते.
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आर्ण तेव्हदच आपल्र्द समोर आले एक वेगळे धैर्ा- नवर्ववदर्हत शदही्द
परवेझचे. शदही्दने पोर्लसदांकडे शवर्वच्छे ्नदच्र्द अहवदलदची मदगणी के ली आहे.
त्र्द वेळी उपर्स्र्त असलेल्र्द पोर्लसदच
ां ी, सरुु वदतीस तबरे झलद ज्र्दांच्र्द तदबर्दत
र््ले गेले त्र्द डॉक्टरदांची नदवे मदर्गतली आहेत. सरके र्लर्दच्र्द सवदात उच्च
अर्धकदऱ्र्दांची भेट घेऊन न्र्दर् र्मळवण्र्दसदठी पदठपरु दवद सरू
ु के लद आहे. र्तच्र्द
प्रर्त्नदांमळ
ु े जमदवदतील व्र्क्तींवर ३०४ ऐवजी आतद ३०२चे कलम लदगू करण्र्दत
आले आहे.
र्द पवू ी पहलू खदनची हत्र्द जमदवदने के ली त्र्द प्रकरणदतही पहलू खदनची
पत्नी तदठ उभी आहे. र्तची ्ोन मल
ु ां जे कदही कमवत आहेत ते सदरे हद खटलद
लढवण्र्दत खचा करीत आहेत. आर्ण त्र्दच
ां ी आई रदजस्र्दनच्र्द ब्ललेल्र्द
रदज्र्कत्र्दंकडून न्र्दर् र्मळे ल अशी आशद करतदनदच हदर्कोटदापर्ंत लढदर्ची
तर्दरीही ्दखवते आहे.
जनु ै् खदन र्द कोवळ्र्द र्कशोरदलद गदडीत जमदवदने मदरले, त्र्द प्रकरणदत
अद्यदपही गन्ु हेगदरदांनद सजद झदलेली नदही. आरोपीच्र्द घरच्र्दांनी जनु ै्च्र्द
कुटुांर्बर्दनां द र्मटवदर्मटवीसदठी पैसे ्ेण्र्दची तर्दरी ्दखवली आर्ण मग जनु ै्चे
कुटुांबीर् पैसे मदगत आहेत अशद बदतम्र्द पेरल्र्द. तरीही ते तदठपणे अजनू ही झगडत
आहेत. जनु ै्ची आई सदर्रद र्हचद आक्रोश तम्ु ही क्दर्चत् बदतम्र्दांमध्र्े पदर्हलद
असेल. पण आतद सदर्रद तदठपणे नवऱ्र्दच्र्द सोबतीने हे आव्हदन पेलते आहे.
मल
ु गद गेलद पण त्र्दलद न्र्दर् र्मळवनू ्ेण्र्दची आकदांिद जपते आहे.
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हे झदले सदमदर्जक ्हु ीतनू झदलेले अत्र्दचदर आर्ण त्र्दांचद न्र्दर् करण्र्दसदठी
लोकदांनी र्वशेर्षतिः र्स्त्रर्दांनी ्दखवलेले धैर्.ा पण र्स्त्रर्दांनद स्वतिःवर झदलेल्र्द
अत्र्दचदरदची ्द् मदगण्र्दसदठी वेगळे च धैर्ा ्दखवदवे लदगते.
भदजपचद खदस्दर असलेलद, र्ोगीचद र्मत्र असलेलद, अटलर्बहदरींच्र्द कें द्रीर्
मत्रां ीमडां ळदत असलेलद उत्तरप्र्ेशचद र्चन्मर्दन्ां हद तर सध्र्दच्र्द सत्तदधदऱ्र्दमां धलद
एक महत्त्वदचद मोहरद. त्र्दने के लेल्र्द लैंर्गक अत्र्दचदरदबद्दल तक्रदर ्दखल करणे
सोपे नव्हते. पण कदर््द र्शकणदऱ्र्द एकद र्वद्यदर्र्ानीने धैर्ा ्दखवले आर्ण
त्र्दच्र्दर्वरुद्ध तक्रदर के ली. भदजपचे लोक हे प्रकरण र्मटवण्र्दच्र्द मदगे आहेत असे
कळतदच र्तने आक्रमक पर्वत्रद घेतलद आर्ण जोवर त्र्दलद अटक झदली नदही तर
आत्म्हन करण्र्दचद इशदरद र््लद. सत्तेतील म्दधां दश
ां ी टक्कर घेतदनद प्रदणदच
ां ी बदजी
लदवदवी लदगते हे लोकशदहीत तरी अश्लदघ्र् आहे. पण र्द तरुणीने ती बदजी
लदवदर्ची तर्दरी ्दखवली आहे.
र्द पवू ी घडलेल्र्द, जन्ु र्द झदलेल्र्द घटनदांतनू ही असे धैर्ा समोर आले आहे.
आसदरदम बदपू बलदत्कदरी आहे हे सदांगणे सोपे नव्हते... सोळद वर्षदाच्र्द एकद
मल
ु ीने- र्तचे सदरे घर्दर आसदरदम भक्त असतदनद आसदरदमने आपल्र्दसोबत कदर्
गैरकृ त्र् के ले ते सदांगण्र्दचे धैर्ा ्दखवले आर्ण पोर्लसदांत तक्रदर करण्र्दचे धैर्ा
र्तच्र्द कुटुांबदने ्दखवले. र्द कुटुांबदलद, र्द मल
ु ीलद सदर् ्ेणदऱ्र्द र्तघद सदिी्दरदच
ां ी
आसदरदमच्र्द भदडोत्री भक्तगांडु दांनी हत्र्द के ली. त्र्द मल
ु ीची र्शर्िकद, शदळे च्र्द
प्रदचदर्दा, त्र्दांची सदर् ्ेणदरद पोलीस अर्धकदरी, र्तचे वडील र्द सवदंनद सतत
धमक्र्द र्ेत रदर्हल्र्द. र्द प्रकरणदचद वृत्तपत्रदतनू पदठपरु दवद करणदरद पत्रकदर नरें द्र
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र्द्व र्दलद चदकूने भोसकण्र्दत आले. तो वदचलद, पण ्हशत कदर्म झदली.
वर्डलदांवर खोट्र्द के सेस टदकण्र्दचे कदमही भक्तदांनी के ले.अखेर आसदरदमलद
तरुु ां गदत टदकण्र्दत आले. पण ही मल
ु गी आर्ण र्तचे कुटुांब लढण्र्दची र्कांमत
अजनू ही मोजत आहेत.
डेरदसच्चदवदल्र्द रदमरहीमच्र्द गर्लच्छ अपरदधदांर्वरुद्ध तोंड उघडणदऱ्र्द ्ोन
मल
ु ींमळ
ु े डेरद फुटलद. र्द ्ोघींनद तर के वढ्र्द प्रचांड ्बदवदलद सदमोरे जदवे लदगले.
त्र्दांची नदवे अजनू ही सदवाजर्नक नदहीत. र्ननदवी पत्र र्लर्हल्र्दनांतर चदर वर्षदंनांतर
त्र्द ्ोघी न्र्दर्दलर्दसमोर जदऊन सदि ्ेण्र्दस रदजी झदल्र्द. र्जवदच्र्द भीतीवर
मदत करून त्र्दांनी हे धैर्ा ्दखवले आणली एक प्रचांड सदम्रदज्र् उलर्नू पडले.
पण एकां्रीत धैर्दाची कमतरतद आहेच. सपां न्नतद असनू ही अत्र्दचदररत
न्र्दर्दधीशदच्र्द कुटुांर्बर्दांनी मदनद टदकल्र्दचेही उ्दहरण ढळढळीत समोर आहेच
आपल्र्द...
गप्प बसनू रोजच अत्र्दचदर सहन करणदऱ्र्द र्स्त्रर्द, परुु र्ष असतदतच...
पण आपलद जीव के वढद, आपली तदक् र्कती, आपण ठे चनू टदकले जदऊ की
कदर् असल्र्द भेकड प्रश्दांच्र्द बेडीत न अडकतद स्वत्व जपणदरे कदहीजणच मदनवी
में्च्ू र्द उत्क्रदांतीची सदि ्ेतदत.
आर्ण मग सवदंनद न्र्दर्दसदठी धैर्ा गोळद करण्र्दचे बळ ्ेणदरी एखद्ी गल
ु दबी
गँगही तर्दर होते. आज र्स्त्रर्दांनद बळ ्ेणदरी ‘गल
ु दबी गँग’ ही एक सांघटनद उत्तर
प्र्ेशमध्र्े आहे. गड् गल
ु दबी सदडी आर्ण हदतदत लदठी असद गणवेर्ष असलेली ही
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सघां टनद सांपत ्ेवी पदल र्द स्त्रीने बां्ु ल
े खांडदत सरू
ु के ली. आज र्द सांघटनेच्र्द चदर
लदख र्स्त्रर्द स्स्र् आहेत. आर्ण आपदपल्र्द पररसरदतील अत्र्दचदर सोसणदऱ्र्द
र्स्त्रर्दांच्र्द म्तीलद धदवनू जदत आहेत.
उत्तरप्र्ेशच्र्द अकरद र्जल््दांत सदसरचे लोक, नवरद र्दांच्र्द अत्र्दचदरदलद
बळी पडणदऱ्र्द र्स्त्रर्दांच्र्द रिणदसदठी आतद र्स्त्रर्दच उभ्र्द रदर्हल्र्द आहेत.
१९८० सदली सदधी, गृर्हणी असलेल्र्द, कधीही शदळे तही न गेलेल्र्द सांपत
्ेवीने शेजदरणीलद र्तचद नवरद बे्म ठोकून कदढतदनद पदर्हले आर्ण र्तने लदठी
हदतदत घेतली. नदठदळ नवऱ्र्दांच्र्द मदर्ी कदठी हदणण्र्दची तदक् र्तने ओळखली.
मग मल
ु ी होतदत म्हणनू मदर ्ेणदऱ्र्द, मल
ु ीचद गभा पदडदवद म्हणनू छळ मदांडणदऱ्र्द,
हुडां द आणलद नदही म्हणनू छळ करणदऱ्र्द, स्वर्पां दक मनदसदरखद के लद नदही म्हणनू
बक
ु लनू कदढणदऱ्र्द सवा नवऱ्र्दांचे आर्ण सदसरच्र्दांचे र्ेर र्दांबवण्र्दसदठी ही
स्त्रीशक्ती कदमदलद लदगली. बलदत्कदर करून वर पीडीतेलदच तरुु ां गदत अडकवणदऱ्र्द
बलदढ्र् रदजकदरण्र्दांच्र्द र्वरोधदत स्त्रीशक्ती कदमदलद लदगली.
बदर्कदनां द जदळून मदरून मग त्र्दांनी आत्महत्र्द के ल्र्दचे बनदव रचणदऱ्र्द
सदऱ्र्द नरदधमदांनद ्हशत बसवणदरी गल
ु दबी गँग ही र्द ्ेशदतील ग्रदमीण र्स्त्रर्दांनी
सदध्र् के लेले एक अजब आहे. कदर््द हदतदत घेतदत म्हणनू त्र्दांच्र्दवर कदही लोक
सदळस्ू टीकद करतदत. कदरण र्द ्ेशदत गदईसदठी कदर््द हदतदत घेणदऱ्र्द
्लदलदांचद गौरव होतो, बदईसदठी कदर््द हदतदत घेणे म्हणजे सांस्कृ तीलदच की हो
आव्हदन!
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न्र्दर्व्र्वस्र्ेचद आधदर असलेली कदर््द आर्ण सव्ु र्वस्र्द रदखणदरी पोलीस
व्र्वस्र्द मळ
ु दतच प्रचर्लत सदमदर्जक व्र्वस्र्ेची गल
ु दम असते. सांर्वधदनदने र््लेली
सरु िद र्स्त्रर्दपां र्ंतच कदर्, कुठल्र्दही ्बु ाळ गटदपर्ंत पोहोचवण्र्दत ती स्वऊजेने
कदम करणे कठीणच. अशद र्द पोकळीत गल
ु दबी गँगचद हस्तिेप हद स्वदगतदहा
ठरल्र्दचे खद्दु पोलीसही कबल
ू करतदत. सांवद्, भदर्षणे, मोचे, उपोर्षणे, धरणे
र्दांच्र्दसोबतच कदठीच्र्द मदरदची ्हशत र्द सवा मदगदंचद वदपर र्द र्स्त्रर्द करतदत.
२०१४मध्र्े गल
ु दबी गँग वर त्र्दच नदवदचद तद्दन बदजदरू र्चत्रपट र्नघदलद होतद.
त्र्द र्चत्रपटदची सांपत ्ेवी पदल र्दांनी स्पष्ट शब्दत र्नां्द के ली होती. पण मग र्दच
गल
ु दबी गँगवर अमदनद फॉन्टदनेलद खदन र्द गदर्डार्नच्र्द पत्रकदर लेर्खके ने ‘् र्पांक
सदरी रे व्हल्र्श
ू न’ हे पस्ु तक र्लर्हले, कव्हा र्र्एटरने र्ब्रटनमध्र्े नदटक के ले आर्ण
र्नर्शतद जैन र्दांनी र््ग््र्शात के लेलद एक परु स्कदर र्वजेतद मदर्हतीपट (डॉक्र्मु ेन्टरी)
‘र्पांक सदरीज’् नदवदने र्वतररत झदलद.
अखेर सांपत ्ेवीने धैर्ा ्दखवले म्हणनू ही सरुु वदत झदली. आर्ण र्स्त्रर्दांवरील
अत्र्दचदरदांची रदजधदनीच मदनदवी अशद उत्तर प्र्ेशमध्र्े धैर्ाशील र्स्त्रर्दांनी परांपरदगत
अत्र्दचदर आर्ण शोर्षणदर्वरुद्ध झझां दवदत सरू
ु के लद.
अखेर धैर्दाचे स्फुर्ल्लांगच मनदत जदगले तरच अत्र्दचदरदांनद परदभतू करतद र्ेते
हे इर्ेच स्पष्ट होते.
***
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दूध मयगियऱ््य णभकयरिी...

वसतां दची सरुु वदत होती... आमच्र्द घरदसमोर गल
ु दबदच
ां ी झडु पां शेकडो
कळ्र्दांनी डांवरली होती... जणू शेकडो लदलचटु ु क पिीच त्र्दवर उतरले होते.
आर्ण नरू खदनच्र्द ्क
ु दनदसमोर कदही अग्ी र्कल्र्द भदगल्र्द बदर्द गोल
करून बसल्र्द होत्र्द. त्र्दतल्र्द बहुतेकजणी रडत होत्र्द. बदकीच्र्द त्र्दांची समजतू
घदलत होत्र्द
--त्र्दनां द र्वचदरलां कदर् हवांर् तम्ु हदलद. त्र्दांचे हु्ां क्र्दांनी र्भजलेले आवदज फुटत
नव्हते. ्ोनच शब् कळत होते. आमची मल
ु ां, आमची तदन्हुली...
मी बदबदांनद बोलवनू आणलां. बदबदांनद मी खेचतच आणलां खदली.
्हदबदरदजणी होत्र्द त्र्द. सगळ्र्दांचद रांग र्पवळट पडलेलद जणू कदवीळ
झदल्र्दसदरखद. बदबद त्र्दांच्र्दशी बोलदर्लद उभे रदर्हले. पण त्र्दांचे हबां रडे र्दांबत
नव्हते. बदबदनां ी नरू लद पदणी आणदर्लद लदवल.ां ते त्र्दच्ां र्दपढु े धरल.ां र्ोडी टदर्गर
र्बर्स्कटां आर्ण जनु दटसद ऑरें ज स्क्वदशही ्ेऊ के लद.
त्र्दचां े कृ श, र्नळ्र्द र्शरदनां ी तटतटलेले हदत चदचरतच पढु े झदले. त्र्दनां ी एखद्ां
र्बर्स्कट घेतलां. पदणी प्र्दर्ल्र्द. सदऱ्र्दच पदांढऱ्र्द पडलेल्र्द अशक्त बदर्कद.
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बदबदनां ी बसदर्लद सदांर्गतलां. त्र्दांनद परुु र्षदांसमोर वदवरदर्ची सवर् नसदवी. त्र्द
उभ्र्दच रदर्हल्र्द. खोल गेलेल्र्द, पदझरणदऱ्र्द डोळ्र्दांनी पदहदत रदर्हल्र्द.
कपड्र्दांवरून बऱ्र्द घरच्र्द असदव्र्दत असां वदटत होतां. बदबदांनी त्र्दतल्र्द
सगळ्र्दत लहदन मल
ु ीच्र्द खदांद्यदवर र्ोपटलां, “मलद सदांगद, मी इर्लद सरपांच आहे.
कदर् झदलर्ां , कदर् हवर्ां सदांगद. मी शक्र् तेवढी म्त करे न. वचन ्ेतो. मल
ु ीसदरखी
आहेस तू मदझ्र्द. सदांग, कुठून आलदत तम्ु ही. अशी कद अवस्र्द झदलीर् तमु ची?
र्निःशांकपणे मलद सदांगद. मी नक्की म्त करीन. सदांगद मलद.”
ती टपोऱ्र्द डोळ्र्दांची लहदनशी स्त्री म्हणदली- “अस्सलदम आलैकुम”. र्तच्र्द
पदठोपदठ सक
ु ले ओठ र्वलग करत सदऱ्र्दच म्हणदल्र्द. बदबदांनी वदलैकुम म्हटल्र्दवर
ती बोलत रदर्हली...
“आम्ही खपू ्रू
ु न आलो आहोत. तीन मर्हने कफ्र्ाू उठलेलद नदही. खदर्लद
कदहीही उरलेलां नदही घरदत...”
पण मग ्सु री र्तलद र्दांबवत, हु्ां कद रोखत म्हणदली- “नदही नदही, भदईजदनद,
आमच्र्दसदठी कदही नकोर्. आम्ही भदगवतो कसहां ी... पण आमची...”, र्तलद पन्ु हद
रडू कोसळलां. ती वर्दने सवदात लहदन असदवी.
पण मग बदकीच्र्द सदऱ्र्दच एक्मच बोलू लदगल्र्द, “आम्हदलद ररत्र्द हदती
पदठवू नकद, भदईजदन.. खपू ्रू
ु न आलोत आम्ही.”
बदबद गोंधळून गेले होते.
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मग र्तसरी म्हणदली, ‘आम्ही आमच्र्द लहदन लेकरदांसदठी आलो इतक्र्द
्रू ...’ र्तचे डोळे आसवदांनी डबडबले होते.
बलरदज सहदनीच्र्द कृ ष्ट्णधवल र्चत्रपटदचद न पसु तद र्ेणदरद पररणदम जसद
असतो तसद तो र््वस मदझ्र्दसदठी आहे. त्र्द र्स्त्रर्द रडत, गदगत, हु्ां के ्ेत, आक्रोश
करत उभ्र्द होत्र्द. त्र्द सगळ्र्द जणू एकसदरख्र्द र््सत होत्र्द. रडत होत्र्द,
सस्ु कदरत होत्र्द, कधी एकजण सदांगत होती, कधी सगळ्र्द एक्म... तेच तेच सदांगत
होत्र्द. भतु दटकीचे आवदज र्दवेत तसे त्र्दांचे स्वर र्चरफदळत होते, ्िःु खभदरदने
फदटत होते... त्र्दांच्र्दकडे पदहदतदनद मलद आठवत होतां आमच्र्द कदर्श्मरी बदर्कद
अशद गोलदत उभ्र्द रदहून लग्नदची गदणी म्हणतदत, जन्मदची गदणी म्हणतदत, सगु ीची
गदणी म्हणतदत. पदर्हलां होतां मी... र्द ्धु दची भीक मदगत होत्र्द... एकमेकींच्र्द
खदांद्यदांवर हदत ठे वनू रडत नरू खदनच्र्द ्क
ु दत त्र्दांचे शोकगीत
ु दनदसमोर अधावताळ
जणू सरू
ु होते. बदर्कद अशद र्कांर्चत मदगेपढु े झल
ु त आनां्दची गदणी गदतदत,
पर्हलीची ओळ अध्र्दावर र्ेतदच बदकीच्र्द ती उचलतदत आर्ण गदणे सरू
ु रहदते.
वदनवु नु आर्ण रौफ अशद ्ोन शैली असतदत उत्सवी गदण्र्दांच्र्द... हे कदहीसां तसांच
होतां. फक्त र्द बदर्कदांच्र्द गदलदांवरून आसवदांची धदर लदगली होती, त्र्दांच्र्द मदनदही
आसवदनां ी र्भजनू गेलेल्र्द, त्र्दच्ां र्द फे रदनचद गळ्र्दकडचद सदरद भदग, छदतीपर्ंत
र्भजनू गेलेलद... मी र्जर्े होतो र्तर्े र्खळून रदहून पदहदत होतो. रडू आवरणां मर्ु श्कल
होतां.
नरू खदन त्र्दांच्र्दसदठी आणलेलद पदण्र्दचद जग हदतदत घेऊन तसदच उभद होतद.
बदबद ्दढी खदजवत होते. आर्ण त्र्द बदर्कद बोलतदनद पढु े झक
ु ू न बोलत होत्र्द.
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चौर्ी म्हणदली, “आम्हदलद फक्त ्धू हवांर्, भदईजदन, आम्हदलद र्ोडां ्धू द्यद.”
“पण तम्ु ही आलदत कुठून?”
पर्हली ्सु रीच्र्द खदांद्यदवर डोकां टेकत म्हणदली, “मी सदांगते, भदईजदन, आम्हद
सवदंनद फदर लहदन बदळां आहेत... त्र्दनां द ्धू नदहीर्े. तेवढच
ां हवर्ां . आमच्र्द आत
आतद त्र्दांनद पदजदर्लद ्धू च उरलां नदही. म्हणनू आलोर्.” र्तच्र्द तोंडदतनू
रडतदरडतद आलेल्र्द लदळे च्र्द तदरद र््सत होत्र्द. “सदरद र््वसभर चदलत आलोर्
आम्ही. घरां, बदगद, तदरे ची कांु पणां, र्भतां ी, ओढेनदले ओलदडां त र्ेऊन कशदबशद
पोहोचलो आहोत, आम्हदलद र्ोडां ्धू ्े रे , भदवद, भीक घदल एवढी आम्हदलद...”
“र्ोडांसां ्धू ,” चौर्ी बदई म्हणदली. “नदहीतर आमची तदन्हुली मरून जदतील.
झबु े्दची मल
ु गी कदल रदत्री मरून गेली... ऐकतदर् नद... ऐकतदर् नद भदईजदन?”
ती र्तसरी पन्ु हद बोलू लदगली, “आमच्र्द छदत्र्द आतद सक
ु ू न गेल्र्द...
बदळदांसदठी कदहीही नदही उरलां. र्ेंब नदही र्ेत...”
“घरदतलद सगळद तद्ां ळ
ू , सांपलद, कडधदन्र् खदऊन झदली, ्धू र्दवां म्हणनू
बदगेतलां गवतही खदऊन सांपवलां आम्ही.. आतद आमची अब्रहू ी सांपवतोर्...”
त्र्दतली वर्दने सवदात मोठी- आतदपर्ंत गप्प होती, ती र्वव्हल हु्ां कद ्ेत म्हणदली,
“बघद, मदझ्र्द छदतीत आतद कदहीही रदर्हलां नदही.” र्तने र्तचद फे रदन वर उचललद...
पोटदच्र्द खळग्र्दवर ्ोन सक
ु ू न गेलेले, र्नळे पडलेले स्तन... स्तनदग्रदांभोवती
चदवल्र्दच्र्द जखमद झदलेल्र्द...
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बदबदनां ी नजर वळवली... मी अश्रू आवरत स्तबध उभद रदर्हलो... र्तच्र्द
छदतीवर पवु दचद टपोरद ्दणद होतद.
“मदझां बदळ मरे ल... मरे ल मदझां बदळ...” मदगची एक बदई आक्रोशू लदगली...
“मलद ्धू ्े, मी मदझी एक मल
ु गी तल
ु द ्ेईन-”
“फक्त ्धू हवांर्, भदईजदन... फक्त ्धू ...”
सगळ्र्दांच्र्द तोंडून कोरससदरखे तेच शब् फुटू लदगले...
“आम्हदलद ररकदम्र्द हदती पदठवू मकद, भदर्.ू .. नकद र्वन्मख
ु पदठव.ू .. खपू
्रू वरून आलोर् आम्ही आशेने...”
“सपां ेल हे कधीतरी... खरांच सांपेल... मग ्धू र्मळे ल. कफ्र्ाचू द रदजद मरून
जदईल एक र््वस... आर्ण मग ्धू र्मळे ल...”
--् कोलॅबोरे टर र्द र्मझदा वदही् नदवदच्र्द कदर्श्मरी लेखकदच्र्द कदां्बरीतले हे
एक प्रकरण... पस्ु तकदबद्दल बोलतदनद एकद सदर्हत्र् र्वर्षर्क पररर्ष्ेत सदर्हत्र्दच्र्द
प्रदध्र्दर्पके ने सदर्ां गतलेल.ां .. तम्ु ही वदचलांत तर तम्ु हदलद वदटेत र्दत अर्तशर्ोक्ती
आहे. पण खरां तर हे खपू सौम्र् करून र्लर्हलेलां सत्र् आहे...
कफ्र्ा,ू झडती, लष्ट्कर, ्हशतवद्ी र्द सवदंच्र्द जदत्र्दत भरडून र्नघदलेलां
कदर्श्मरी जीवन आपल्र्दलद खऱ्र्द अर्दाने कधीच मदहीत होणदर नदही. पण नेहमीचकष्ट, अन्र्दर् भोगणदऱ्र्द समदजदतल्र्द र्स्त्रर्द सवदार्धक नरक भोगत असतदत...
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पांर्डतदांची कत्तल झदली, त्र्दांच्र्द र्स्त्रर्दांवर बलदत्कदर झदलद असां खपू जोरदत
सदांगणदरे आतद त्र्दचद ब्लद घेण्र्दची भदर्षद करीत आहेत. कदरण तसां न करणां ही
सद्गणु र्वकृ ती आहे असां सदांगणदरी अधम वैचदररकतद र्झरपत मदन्र् झदली आहे.
र्कांवद ३७० आर्ण ३५ अ रद्द झदल्र्दनांतर कदश्मीरच्र्द गोऱ्र्द मल
ु ींशी आमचे
तरुण लग्न करतील असां एक लोकनेतद जदहीर सभेत सदगां तो आहे... र्कांवद बघद
आतद अशद सां्ु र कदर्श्मरी तरुणींशी तम्ु ही लग्न लदवू शकतद- असां म्हणत
कुठल्र्दतरी अज्ञदत कदर्श्मरी मल
ु ींचे फोटो र्फरवले जदत आहेत...
ते पदहून ऐकून कोलॅबोरे टरमधले हे प्रकरण हबां रडद फोडत आठवनू गेले... फदर
कदही बोलदर्ची गरज उरली आहे कद आतद?
र्दांबदवे इर्ेच.
जमलां तर कदश्मीरसबां धां ीचे के वळ रदजकीर् कर्न ऐकून न र्दबां तद, त्र्दच्ां र्द
सदर्हत्र्दतही डोकदवनू पहद... सख
ु ्िःु खदचद आरसद असलेले सदर्हत्र् क्दर्चत् र्ोडे
सत्र्ही सदांगनू जदईल आपल्र्द कदनदांत.
***
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रोजचे आय़ष्ट्ु र् जगतदनद, कुटुांबदसोबत जगतदनद,
आपल्र्द मदणसू म्हणनू जबदब्दऱ्र्द सच्चेपणदने
र्नभदवतदनद, पढु े जदतदनद बद्ध
ु ीचे, प्रर्तभेचे पांख पसरू
पदहदतदनद र्स्त्रर्दांच्र्द पदर्दतल्र्द बेड्र्द र्नघदल्र्द आहेत पण
कोळीष्टके र्चकटून रदर्हली आहेत. र्दचे भदन आणदर्ची
र्स्त्रर्दांनद- मल
ृ र्स्त्रर्दांनदही
ु ींनद, तरुणींनद, प्रौढद आर्ण वद्ध
गरज आहे. आर्ण ही कोळीष्टके सदफ करण्र्दसदठी परखड
सत्र्दचद, र्ववेकर्नष्ठेचदच व्हॅक्र्मू क्लीनर वदपरदवद लदगेल.
कोळीष्टके र्वणणदरे कोळीही गदर् करदवे लदगतील आर्ण
पन्ु हद कुठे नवी जळमटे र्नघू नर्ेत म्हणनू मनदचे कदनेकोपरे
नेहमीच लख्ख ठे वदवे लदगतील. हे रोज करदवे लदगणदरे कदम
आहे. र्स्र्त्र्तां रदचद कदळ तसद कधीच सपां त नसतो.
समदजदची उत्क्रदतां ी होणे ही सततची प्रर्क्रर्द आहे. आर्ण ती
आपोआप होत नसते तर त्र्द उत्क्रदतां ीचद कदरक समदजदचद
प्रत्र्ेक घटक असू शकतो. मदगे खेचणदरे कदरक जसे
असतील तसेच पढु े नेणदरे ही असतदत. र्ववेकर्नष्ठद म्हणजे
अखेर कदर्? सदमदर्जक उत्क्रदांतीमध्र्े र्ववेकर्नष्ठ स्त्रीचद
सहभदग कसद असू शकतो?
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