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स्त्री 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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स्त्री (वैचाररक) 

श्रीपाद नागनाथ राऊतवाड 
पत्ता :- मदनूर हि. कामारेड्डी (िेलंगणा राज्य) 

मो. ९९७००५२८३७ / ८००७८७००२६ 

Mail :- Srautwad@gmail. com 

Blog :- http:// shripadrautwad. blogspot. com 

 

या पुहतिकेिील लखेनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून 

पुतिकाचे ककंर्ा  त्यािील अंशाचे पुनमुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट 

ककंर्ा इिर रुपािंर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ 

शकिे.  

 

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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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ि ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककंर्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे . 
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● लेखकांचा अल्प पररचय ● 

नार् :- श्रीपाद नागनाथ राऊिर्ाड 

र्डील :- नागनाथ सायल ूराऊिर्ाड 

आई :- रेर्िी नागनाथ राऊिर्ाड 

भाऊ :- कृष्णा नागनाथ राऊिर्ाड 

िन्म िारीख :- 9 नव्िेंम्बर 1993 

पत्ता :- मदनरू, हि. कामारेड्डी (िलेंगणा राज्य) 

मो. ९९७००५२८३७ / ८००७८७००२६ 

Mail :- Srautwad@gmail. com 

Blog :- http:// shripadrautwad. blogspot. com 

परुतकार :-  ● साहित्य सरे्ारत्न परुतकार- 2017 

● राष्ट्रीय सरे्ारत्न परुतकार - 2017 

हलखाण :- ●फुल,े शाहू, आबंडेकर हर्चारधारा, ऐततहातिक मिापरुुषांच्या 
चररत्रार्र हलखाण..  

● समािािील शिेकरी, अपगं, र्ृद्ध, अनाथ, हर्द्यार्थयाांच्या शिैहणक, सामाहिक र् 

रािकीय समतयरे्र प्रकाश टाकणारे हलखाण...  

● समािाि चालि असलले्या प्रासंहगक समतयारं्र र् त्याचं्या पररहतथिी र्र 

आधाररि हलखाण...  

● अत्ता पयांि 400 च्यार्र र्तृ्तपत्राि प्रकाहशि लेख...  

● मिाराष्ट्रा बरोबरच िेलगंणाििी फुल,े शाहू, आबंडेकर हर्चारधारेर्र िर्ळिर्ळ 
१०० च्या र्र व्याख्यानािनू समाि प्रबोधनाच ेकायव..  
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● प्रतिार्ना ● 

       समािाि र्ार्रि असिांना अनेक समतयांना सामोरे िार्े लागिे, मुख्यिः 

महिला र्गाांना प्रत्येक पार्लांर्र अन्याय अत्याचारास सामना करार्ा लागिोय. 

दशेाला तर्ािंत्र्य हमळून सत्तर र्षव लोटले िरी, महिलांना तर्ािंत्र्य हमळेल का? अशी 

म्िणण्याची र्ेळ आली आि.े िीन र्ष्यावच्या हचमुकलेपासून िे सत्तर र्ष्यावच्या 

र्ृद्धपेयांि या अत्याचारांचे चटके सिन करार्े लागि आिेि. दशेाि र्ाढणारे 

महिलांर्रील अत्याचार, बलात्कारांचे प्रमाण पाििा हस्त्रयांच्या अहतित्र्ाची भीिी 

हनमावण िोि आि.े अश्या समतयेर्र हलहखि माझं "स्त्री" ि ेपाहिलं पुतिकं आपल्या 

िािाि दिेांना मनतर्ी आनंद िोि आि.े  

मााँ. सािबे हििाऊ, क्ांिीज्योिी साहर्त्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई 

िोळकर, या सारख्या अनेक महिलांनी आपली किुवत्र् या िगाला दाखर्ून ददलेलं 

आििे, ज्या व्यर्तथेि हस्त्रयांना हनच्छ लेखल गेल ं त्याच व्यर्तथेच्या हर्रोधाि 

खंबीरपण ेउभारून स्त्री अहतित्र्ाची ज्योि या माऊलीने पेटर्ली. प्रथमिः मी याच्या 

चरणी निमतिक िोिो. यांच्या किृवत्र्ान इहििासाची प्रेरणा घेऊन मी या 

एकहर्साव्या शिकाि िोणाऱ्या हस्त्रयांर्रील अन्याय अत्याचार या समतयेर्र 

रेखाटलेलं माझं पाहिलं ई पुतिकाच्या माध्यमािून आपल्या पयांि पोिचर्ण्याचा िा 

माझा छोटासा प्रयत्न.  

माझं ि ेपहिलंच पुतिक असल्याने याि  कािी चुका दकव्िा त्रुटी असल्यास िे 

माझ्या हनदशवनास आणून ददल्यास मी आपला ऋणी रािील.  पुतिकािील मि र् 

हर्चार आर्डल्यास नक्कीच प्रहिदक्या द्या आहण इिरांना र्ाचण्यास शेअर करा.  

     - श्रीपाद नागनाथ राऊिर्ाड  
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★★★★★★★★★★★★★★★★ 

अपवण पहत्रका 

माझ्याि लेखन कला हनमावण करण्यासाठी 

प्रत्यि र् अप्रत्यिपण ेप्रोत्साहिि करणारे 

माझ्या आई-र्डीलासि 

सर्ाांना अपवण....... 

 

 

 

  

 

 

 

( र्डील - नागनाथ राऊिर्ाड, आई - रेणकुा राऊिर्ाड ) 

★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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● अनकु्म ● 

• महिलांचा प्रर्ास तर्ािंत्र्यापासनू पारितं्र्याकडे 

• हडंा एक समािािील ज्र्लंि समतया 

• मिाराष्ट्र बनल ंस्त्री अत्याचाराि प्रथम 

• स्त्री िलुा तर्ािंत्र्य हमळेल का..? 

•  तस्त्रयाांनी संघरटि व्िार्.े.. ! 

• स्त्री अहतित्र् उभारण ेकाळाची गरि...  

•  'कोपडी प्रकरण आहण प्रशासन 

• स्त्री हशिणासाठी झगडलले्या मिापुरुषांचा हर्सर... ! 

• आश्रम शाळा बनल ेलहैगक शोषणाच ेअड्डे... ! 

• स्वतांत्र देशािील तर्ितं्र महिला र्गव... ! 

• स्त्री अहतित्र्ाची ज्योि - साहर्त्रीबाई फुल े

• प्रतथाहपि व्यर्तथशेी लढणारी नारी- मााँ सािबे हििाऊ 

• अतपशृ्य कुटंुबािील स्त्री ( कथा).  

• स्त्री भ्रूण ित्या एक शाप...  

• महिलांची सरुहिििा धोख्याि....  

• स्त्रीच ंअहतित्र् दकिी..?(कहर्िा) 
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या पुस्तकातील मराठी भाषा ही तेलांगणातील मराठी 

भातषकाांची भाषा आह.े ती तांतोतांत पतिम महाराष्ट्रातील 

मराठी भाषेशी जुळणार नाही. परांतू ती अशुद्ध आह े अिे 

म्हणणे चुकीचे ठरेल.  

या पुस्तकातील तवचाराांवर जरूर चचाा व्हावी. 

या पुस्तकातील िवा तवचार ह ेलेखकाचे स्वतःचे तवचार अिून 

त्या िवा तवचाराांशी प्रकाशक ई िातहत्य प्रततष्ठान िहमत 

अिेलच अिे नाही. 

 

-प्रकाशक  
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महिलांचा प्रर्ास तर्ािंत्र्यापासनु पारितं्र्याकडे... ! 

 

      महाराष्ट्र, ज्या महाराष्ट्रात राष्ट्रमाता तजजाऊ, िातवत्रीबाई फुले, 

ताराबाई, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, अतहल्याबाई होळकर व पांतडत रमाबाई 

याांिारख्या थोर मतहलाांनी प्रस्थातपत व्यवस्थेत ज्या वेळी पुरुषीवृत्तीला प्रोत्िाहन 

तमळत अिताना या मतहलाांनी तजद्दीने पुढे येऊन िमाजात मतहलाांच्या स्वातांत्र्य 

अतस्तत्वािाठी लढा ददला. मात्र खांत या गोष्टीचा आह े की या स्त्री स्वातांत्र्य 

तमळालेल्या लोकशाही दशेात मात्र स्त्रीयाांवरील अन्याय अत्याचारात कुठे कमतरता 

भाित नाही.  

    नुकतेच झालेल्या तमि वल्डा २०१७ मध्य ेभारताची कन्या मानुषी 

तिल्लर तहच्या या यशाने देश गवााने िाती फुगवत िुटला, आतण परवाच दांगल गला 

म्हणून प्रतिद्ध अिलेली अतभनेत्री झायरा वातिम तहच्यावर तवमानात तवनयभांग 

होतो ह ेदशेाला कातळमा फािणारी बाब नव्ह ेका? एकीकडे स्त्री स्वतांत्र दशेात, दशेाचे 

मान उांचावनाऱ्या तस्त्रयाांना अन्याय अत्याच्याराांना िामना करून दशेाचां मान 

शर्मानदनेे झुकावे लागत आह,े ही मानवी जाततला भेडिावनारी बाब नव्ह ेका?, 

फुटपाथ वरील भीक मागून पोट भरणाऱ्या मतहला पािून उच्चभ्रू, अतभनेत्री पयंत स्त्री 

जन्माला दोष दते ह ेिमाजात चालत अिलेले कृत्याला दकती िहन करणार, तस्त्रयाांचां 

अतस्तत्व स्वातांत्र्यातून पारतांत्र्याकडे वाटचाल करत आह े का, का.? आपणच 

दशे्यातला स्वातांत्र्य नष्ट करून पुन्हा गुलामी लाधत आहोत, काही िमजेनािे झाले..! 
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      ददल्लीत झालेल्या तनभाया प्रकरण अिो वा कोपडी प्रकरण या 

प्रकरणानांतर दशे्यात एका ज्वालामुखीिारखे उद्रकेनारे मोच,े आांदोलनाने तनघाले, 

अनेक मतहला रस्त्याांवर उतरले, मेणबत्त्या पाजळले, मराठा क्ाांती मोचाा िारखे 

ऐततहातिक मोचे तनघाले, आत्ता वाटलां न्याय तमळेल मतहला रस्त्यावर उतरले म्हणजे 

त्याांच्या अतस्तत्वाचे, त्याांच्या स्वातांत्रेचे ददवि पाहायला तमळतील अत्ता दशेातील 

मतहलाांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाांना कठोर तशक्षा होईक की जेणे करून पुढची 

पुढी त्या तवचाराांचा पाईक होणार नाही, मतहलाांकडे पाहण्याचा दषृ्टीकोन बदलेल, 

रात्र ब ेरात्र रस्त्यावरुन घरी परतणाऱ्या माझ्या आई बतहणींना अत्ता या भावाचा 

आिरा तमळेल, प्रत्येक स्त्री िुखरूप घरी परतेल. मात्र झालां काय ह ेिवा आश्वािने 

उरली, बोलण्यािाठी आतण लेखाांतून तनदशानािाठी ह ेओळी केवळ कागदोपत्री उरले. 

बाकी काय त्या महाभारतात द्रौपदी व रामायणात िीतेला अतिपररक्षा चुकले नाही, 

आतण या स्वतांत्र दशेात मतहलाांना या िमस्येला तोंड दणेे चुकत नाही, दशे्यात वयवषं 

तीन पािून ते ित्तर वषाच्या वृद्ध मतहला या कमाठ तवचारिरणीच्या पुरुषाांच्या हातून 

िुटल ेनाहीत.  

      मतहलाांनी अनेक क्षेत्रात आपलां वचास्व तनमााण केले आहेत, कला, 

क्ीडा, शास्त्रज्ञ, अगदी राजकारणात देखील पांतडत जवाहरलाल नेहरू याांच्या कन्या 

इांददरा गाांधी याांनी १९ जानेवारी १९६६ िाली भारताच्या पतहल्या स्त्री पांतप्रधान 

म्हणून जगािमोर आल्या, महाराष्ट्राची प्रततभा ताई पाटील याांनी २००७ िाली 

भारताचे पतहले मतहला राष्ट्रपतीचा गौरव तमळवील्या, उत्तरप्रदेशचे पतहली मतहला 

राज्यपाल िरोतजनी नायडू, पतहली भारतीय मतहला महापौर िुलोचना मोदी, 

त्यानांतर तातमळनाडू, राजस्थान, पांजाब, ददल्ली, उत्तर प्रदशे, तबहार, मध्य प्रदशे व 
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पतिम बांगाल या राज्याांना स्त्री मुख्यमांत्री लाभल्या. पण अद्याप महाराष्ट्राला स्त्री 

मुख्यमांत्री होण्याचे भाग्य अजूनही लाभलेले नाही. महाराष्ट्रात मतहलाांना 

राजकारणापािून दरू ठेवण्याचा प्रयत्न िमाजव्यवस्थेने नेहमीच केला आह.े ५० टके्क 

आरक्षण वाटयाला अिूनही मुख्यमांत्रीपदाची धुरा िक्षम स्त्री राजकारणी 

िाांभाळण्यािाठी अद्याप कोणतीही मतहला पुढे का येऊ शकली नाही? हा प्रश्न पडला 

आह.े प्रस्थातपत ऐकतविाव्या शतकाचा तवचार केल्याि तस्त्रयाांना राजकारणातून 

क्मप्राप्त करण्यात येत अिल्याचेच तचत्र तनदशानाि येत आहते, अनेक रठकाणी 

तस्त्रयाांना केवळ आरक्षणाच्या नावाखाली तनवडणूक लढवायच आतण पूणा कारभार 

पुरुषाांनी िाांभाळायचां, स्त्री केवळ नामधारी ित्ताधीकारी, व्यवस्था िवा पुरुष 

प्राधान्याने चाले, अश्या प्रकारे तस्त्रयाांना स्वतांत्रता तमळत नाही.  

मागे काही ददविाांपूवी स्त्री हक्काांिाठी, स्त्री-पुरुष िमानता या एका तवतशष्ट 

मुद्यावरुन महाराष्ट्रातल्या काही मांददरात तस्त्रयाांना प्रवेश निल्याने त्यािाठी 

रस्त्यावर उतरून अनेक आक्मक भूतमका बजावत, या लोकशाहीच्या बळावर या 

तस्त्रयाांना न्याय तमळवण्यािाठी भूमाता तिग्रेड ने अनेक यशस्वी प्रयत्न केले. मात्र 

आजची पररतस्थती अजूनही भयावह आह.े मतहला िुरक्षा कायद्यािांदभाात, 

मतहलाांिाठी अिलेल्या कायद्याच्या मातहतीपािून आजही मतहला अनतभज्ञ आहते. 

त्याांना न्याय तमळवून दणेा-या कायद्याची अांमलबजावणी योग्यररत्या होत नाही. 

यामुळेच प्रगत महाराष्ट्राचा मतहला अत्याचारात ततिरा तर हांडाबळीत दिुरा क्माांक 

लागतो. २०१३ ते २०१४ या कालावधीत मतहला अत्याचाराच्या घटनाांमध्ये ३५८ 

टक्क्याांची वाढ झाली आह.े या कालावधीत दर ददवशी १४ अत्याचार झाले आहते.  
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दिुरीकडे हत्या व अपहरणाच्या बाबतीत उत्तर प्रदशे पतहल्या क्माांकावर 

आह.े तेथे िवाात जास्त ३०० हत्या या प्रेमप्रिाांगातून घडल्या आहते.  ददल्ली 

चोरीच्या घटनाांची "राजधानी' ठरली आह.े  आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे 

दशेात गेल्या पाच वषांत अपहरणाच्या अडीच लाखाांपेक्षा जास्त घटना उघडकीि 

आल्या आहते. पैकी ४६ टके्क अपहरण ह ेखांडणीिाठी नव्ह ेतर लिािाठी झालेले 

आहते. ४१० मुलाांचे अपहरण ह ेतनपुतत्रक दाम्पत्याला मूल तवकण्यािाठी ककां वा दत्तक 

घेऊन दणे्यािाठी झालेले आहते. याला स्त्री - पुरुष तवषमतेचे प्रमाण कारणीभूत 

अिल्याचे िामातजक तवश्लेषकाांचे मत आह,े ही वरील आकडेवारी लक्षात घेता 

िमाजात स्त्री म्हणेज एक भोगवस्तू, ततने केवळ चूल आतण मूल यातच गुरफटून 

जगावां, या पलीकडे जाऊ नये, अिे प्राचीन काळापािून चालत आलेली परांपरा 

अजूनही चालू ठेवण्याचे तचत्र उदयाि आले आहते. या वर ठोि उपाय म्हणज ेकेवळ 

अत्याच्यार करणाऱ्या नराधमाांना कठोर तशक्षाच नव्ह,े तशक्षा तर अतत कठोरतेची 

अिलीच पातहजे, त्याच बरोबर या िमाजातील पुरुषाांनी तस्त्रयाांवरील आदर, िन्मान 

दऊेन रस्त्यावरील, राजकारणातील, अतभनेत्री अिो वा कुठल्यही क्षेत्रात कायारत 

अिलेल्या व िमाजात िन्मानाने जगणाऱ्या तस्त्रयाांकडे पाहण्याचा दषृ्टीकोन 

बांदल्याांची िक्त गरज आह,े तरच दशे स्वतांत्रतेने िुजलाम िुफलाम नटलेला ददिेल..! 
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"हांडा एक िमाजातील ज्वलांत िमस्या... !" 

 

     हांडा, या दोन अक्षरी नावामुळे, िमाजात दोन व्यक्तीतला फरक 

दशातवते, त्या दोन व्यक्तींची ककां मत ठरवते, स्त्री-पुरुष िमानतेचा हा दशे अत्ता ित्तरी 

गाठली जवळपाि वृद्ध अवस्थेत हा दशे जीवन जगत आह,े नवनवे िांशोधन, नवनवे 

मातहती, जुन्या रूढी पारांपररक गोष्टी नाकारत, तडतजटल दशेात पदापाणकरत आहोत, 

लोक पण तडतजटल झाले आहते, मात्र हजारो वषांपािून चालू अिलेली हांडा ही 

िमाजात बुरिटलेली प्रथा मात्र या तडतजटल इांतडयात या िमाजाची पाठ िोडत 

नाही.  

    िमाजात बहताांश िुतशतक्षत तरुण आहते, आतण आपल्या दशे्याची 

वाटचाल ही महाितेच्या ददशेने चालत आह,े या वाटचालीचा बोज या नवयुवक 

तरुणाांच्या खाांद्यावरती पेललेलां आह,े याच तरुणाांच्या हातावर उद्याच्या देशाच 

भतवतव्य कोरले आहे, परांतु शोकाांततका या गोष्टीची आह ेकी, हा तरुण आज एका 

बुरिटलेल्या तवचारिरणीचे पाईक होऊन िमाजातल्या स्त्री घटकाांना आपल्या 

हातानी कक्तल करण्याचां मोठा िांकुतचत धोरणच या दशेात अमलात आणले आहते. 

ते म्हणज े हांडा प्रथा, मुलगा थोडा फार तशतक्षत अिला, की लिात मुलींच्या 

बापाकडून तमळणाऱ्या हांडावर त्या कुटुांबाचा डोळा अितो, िमाजात दकतीही 

काठोरतेचा कायदा अतस्तत्वात अिूनही ही िमाजाला लागलेल गांज मात्र काही 

तनघत नाही.  
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  दशेात दर तािाला एक हांडाबळी होत अिल्याची धक्कादायक वात्िव 

एनिीआरबीने िादर केलेल्या हांडाबळी च्या आकडेवारीतुन िमोर आलां आह.े 

दशेभरातील वेगवेगळ्या राज्याांमधील हांडाबळींची िांख्या २०१२ िालात ८ हजार 

२३३ इतकी होती. त्यावर आधाररत िाांतख्यकीनुिार दर तािाला एक मतहला 

हांडाबळी प्रकरणात मरण पावत अिल्याची मातहती एनिीआरबीच्या अहवालातून 

िमोर आली आह.े हांडाबळी आतण तत्िम कारणाांमुळे मरण पावलेल्या मतहलाांची 

िांख्या २०११ िाली ८ हजार ६१८ इतकी होती.  २००७ िाली ही आकडेवारी ८ 

हजार ९३ तर २००८ िाली ८ हजार १७२ आतण २००९ िाली हांडाबळींची िांख्या 

८ हजार ३८३ इतकी होती. २०१० िाली ८ हजार ३९१ मतहला हांडाबळी ठरल्या 

वरील आकडेवारी लक्षात घेता, िमाज एकाप्रकारचे हांडा प्रथेतला आतांकवाद तनमााण 

होतां चालेले आहते, मात्र हा आतांकवादी िमाजात वर मान करून मानप्रततष्टनेे 

वावरत आहते.  

      तनयतमत वृत्तपत्रातून वाचनात येतो, गॅिच्या स्फोटाने नववधुांचा 

जाळून मृत्यू, तवतहरीत पडून मृत्यू, पांख्याला लटकवून िांपवली जीवनयात्रा, ही िवा 

बाबी केवळ आपल्याला एका नववधुांच्याच वाटेला आलेले ददिते, या वर गाांभीयााने 

तवचार केल्याि, ही िवा बाबी िािरवािींकडून हांड्या मूळे झालेल्या घटना आहते ह े

लक्ष्यात येते, मी अनेक रठकाणी िमाजात अनुभवत आह,े हांडा प्रततबांध कायदा 

अितानाही तुम्ही हांडा का दतेा?, अिा जर प्रश्न या िमाजाला तवचारला तर उत्तर 

अिेल मुलीच्या िुखी जीवनािाठी, जर मुलाच्या पाटीला तवचारल तर उत्तर येईल 

माझ्या मुलीला हांडा ददला, म्हणून मी मुलाला घेत आह,े आतण ति मी जागा वेगळां 

काही करत नाही, जे िवा घेतात तेच मी करतोय... ! अश्या प्रकारच्या प्रततदक्या 
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आपल्याला िमाजात ऐकायला तमळतात. मात्र एक तवचार करण्या िारखी बाबा 

आह,े या दशेात या हांडापाई अनेक िांिार उधवस्थ झाले आहते, या दशेात मुलींच्या 

हांड्यािाठी पैि ेनाहीत म्हणून अनेक शेतकरी बापानी आत्महत्या केलेले उधारहरण 

आहते, िगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे हांड्यामुळे िमाजात स्त्री जन्म पाप िमजल्या 

जातोय, स्त्रीच्या जन्माचे दारे बांद केल्या जातोय, स्रीभ्रूण हत्या िारखे अनेक प्रकरणे 

आपल्या दशेात घडत आहते.  

     ताज उदाहरण लातूर तजल्यातील एका शेतकऱ्याची तशतल नामक 

मुलगी आपल्या वतडलाांच्या डोहावरील कजााच बोज पाहन स्वत:च्या लिािाठी 

वतडलाांकडे पैिा नाही म्हणून, वतडलाांची दशा पहावयाि वाटले निल्याने स्वतः 

आत्महत्या करून जीवन यात्रा िांपवून घेतली, अिे भयांकर तनणायाांना या 

िमाजातल्या तरुणी केवळ हांड्यामुळे घेत आहते, अत्ता मला प्रश्न पडतोय की, हा 

प्रशािन व हा िमाज दकती तशतल िांपवतील..?का होत नाही कायद्याची कठेकोरपणे 

अमलबजावणी?, याि जबाबदार कोण?िमाज का प्रशािन.?, हा प्रश्न मात्र नेहमीच 

पडतो.  

    शािदकय कायद्याांची तभती तर या िमाजाला अतजबात नाही, हांडा 

प्रततबांधक कायदा १९६१ च्या कायदा ३ अनव्ह,े हांडा घेण्याबद्दल व देण्याबद्दल 

कमीत कमी ३ वषा मुदतीची कारावाि तशक्षा आतण कमीत कमी रुपये १५, ००० व 

या पेक्षा हांड्याच्या मुदाता इतकी रकमेच्या दांडाची तशक्षा करण्याची तरतूद आह.े 

हांडा प्रततबांधक कायदा १९६१ च्या कायदा ४ अनव्ह,े कोणत्याही व्यक्तीने हांडा प्रत्यक्ष 

व अप्रत्यक्षपण ेमातगतल्याि त्याि कमीत कमी ६ मतहन्या पािून ते २ वषांपयंत 

कारावाि अि ूशकते आतण १०, ००० रुपये दांडाची तशक्षा करण्याची तरतूद आह,े 
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तरी आपला िमाज या कायद्याच्या चौकटीत रटकत नाही, मग कधी कधी अिा प्रश्न 

पाडतो, हा कायदाच कश्याला काढला अिेल, या कायद्याची कुठल्याच परीने 

अमलबजावणी होत नाही, आतण झाली तर ते हजारातून एक. मग एवढी मोठी 

प्रशािकीय यांत्रने अिून दखेील प्रशािन कायद्याांची योग्य अमलबजावणी करत नाही, 

पोलीि खातेही तततकेच या प्रतेि जबाबदार ठरतील, आतण हा िमाज मात्र हा 

बुरिटलेल्या तवचारिारणीतून कधी मुक्त होतां नाही... !मग अशाने स्त्रीयाांच अतस्तत्व 

रटकेल का.? अिा प्रश्न उपतस्थत होतो. लातूरच्या तशतल िारख ेअजून दकती तशतल 

या िमाजाला बळी द्यावे लागतील? अश्या िवा प्रश्नाांनी भावरून गेलेला हा महाराष्ट्र 

अत्ता शाांत झाला आहे, इथे तवचाराांची होळी पेठवावी लागते, प्रबोधनाच वृत्त हाती 

घ्याव े लागते, िमाजात पररवतान घडवून आणावे लागते, ते काया या नवयुवक 

तरुणाांचां आह ेआज मी शपथ घेतो तिेच या तरुणाांनी जर आज शपथ घेतली पातहजे 

की माझ्या लिात मी हांडा घेणार नाही, तर िमाज िुधारण्याि िुरवात नक्की होईल... 

आतण हीच शपथ त्या तशतलच्या आत्म्याि शाांती दईेल.  
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"महाराष्ट्र बनलांं ां स्त्री अत्याचारात प्रथम" 

 

      दशेभरात चललेल्या तस्त्रयाांवरील अन्याय अत्याचार, बलात्काराचे 

प्रमाण वरचे वर वाढतांच चालले आहते, देशात तस्त्रयाांना तमळणाऱ्या दयु्यम स्थानाने 

िमानता, स्वतांत्रता कधीच लूप्त झाली ह े िमजणे कठीण आह,े गुलामतगरीच्या 

जाळ्यातून मुक्त होऊन १५० वषा लोटून गेले, दशे्याला स्वतांत्र तमळून ७० वषा लोटले, 

मात्र स्त्री स्वतांत्रता अजूनही तमळालेलां नाही, "चूल आतण मूल", या पलीकडील जग 

दशान तमळण्याचां हक्क प्रस्थातपत करून स्त्री शक्तीच दशान उभ्या जगाला घडवून ददल, 

"राजमाता मााँ िाहेब तजजाऊ, क्ाांतीज्योती िातवत्री, अतहल्याबाई होळकर, 

कतवयोत्री बतहणाबाई चौधरी ", या िारख्या महापुरुषयाांच्या तवचाराांचां जागर आज 

आपल्याला पाहायला तमळत आह,े याांनी स्त्री शक्तीचा कळि एवरेशष्टच्या टोकापयंत 

पोहचवल, परांतु त्याांच्या वररल अन्यायाचा वाचा फोडण्यािाठी कुठे तरी आज स्त्री 

वगा गुलामीच्या, अांधश्रद्धचे्या, बुवा बापूांच्या अतमश्याला बाळी पडत चाललेला स्त्री 

िमाज कुठे तरी आपल्या इततहािाला तविरत चाललेत अिे म्हणायला काही हरकत 

नाही, आज आपल्या दशेात तवधेची दवेता म्हणून िरस्वतीची पूजा करतो, आजची 

मतहला आपल्या पतीच्या िातजन्माची गाठ अिावी यािाठी वटिातवत्रीची पूजा 

करते, िांतान प्राप्तीिाठी बुवा बापूांकडे दशान घेते, दवेळाांत नवि करते, यािवांचा 

तवचार केला तर अिां वाटते की आजच्या तस्त्रयाांकडे आत्मतवश्वाि कमी पडतोय, स्वतः 

पेक्षा दगडावर तवश्वाि ठेवून आपल्या अज्ञानाची जाणीव करून दते आहते, या वर 

राष्ट्र िांत तुकाराम महाराजाांनी एक िानि अभांगाची रचना केली, त्यातलां तह ओळ 

अांधश्रद्धलेा जुलमी ठेरावते.  
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"नविे कन्या पुत्र होती, तर का करावे लागी पती".  

    एकीकडे मतहलाांचे मनोध्यया बळकट नाही तर दिुरीकडे वाढते स्त्री 

अत्याचाराांचे िांख्येत महाराष्ट्र हादरून गेला, िण २०१६ च्या तस्त्रयाांवरील गुांन्याांची 

िांख्या ३१ हजार १२६ वर पोहचली, २०१४-१५चाही रेकॉडा िेक केलां,  मागील 

बलात्कार व मतहलावरील अत्याचाराांची  २०१३ ची अकडेवारी १७ हजार ३५ 

घटनाांपैकी िवाातधक १३ हजार ८२७ तक्ाांरींची नोंद महाराष्ट्रात झाली. मद्यप्रदेश 

मध्य े१३ हजार ३२३ तक्ारीची नोंद आह ेतर आांध्रप्रदशे मधील १३ हजार २६७ 

मतहलाांवरील अत्याचाराांची नोंद झालेली आह,े तीन वषाा आधी झालेल्या 

आकडेवारीत स्त्री अत्याचाराांच्या िवाातधक घटना, उत्तर प्रदेश व तबहार राज्यात 

अिल्याचे िाांगण्यात आले, मात्र २०१३-१४ मधील स्त्री अत्याचाराांची प्रशािकीय 

आकडेवारी लक्ष्यात घेता महाराष्ट्र हा दिुऱ्या क्माांकावर आलां. 

महाराष्ट्रात बलात्कार, अपहरण, पळून नेणे, हांडाबळी पती व त्याच्या 

नातेवाईकाांकडून झालेले अत्याचार, तवनयभांग, लैंतगक अत्याचार, अनैततक व्यापार 

प्रततबांधक कायदा व इतर अि े गुन्ह े२०१४ मध्ये २६ हजार ६९३ घडले, 

२०१५ मध्ये गुन्याांची अकडकेवारी ३१ हजार १२६ म्हणजेच पाच हजाराांनी 

वाढली, २०१६ मध्ये या गुन्यात एक हजाराांनी वाढ होऊन तह आकडेवारी तब्बल 

३२ हजार ५४८ वर जाऊन पोहचली आह.े २०१४ मध्ये बलात्काराच्या ३ हजार 

४३८ घटना घडल्या होत्या. २०१५ मध्ये हा आकडा ४ हजार १४४ वर जाऊन 

पोहचली, २०१६ मधील घडलेल्या  बलात्कार प्रकरणाांची िांख्या ४ हजार २०९ 

आह,े तवनयभांगाच्या दहा हजारावरून ११ हजार ३८८ वर पोहचल्या आह.े दशेात 
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गुन्हगेारीत नेहमीच उत्तर प्रदशे तबहारला तहनवले जाते, मात्र महाराष्ट्र राज्यातील 

महालीवरील गट तीन वषयाातील अत्याचायांच्या गुन्याांची िांख्या पाहता, हचे का 

पुरोगामी व िुिांस्कृत महाराष्ट्र अिा िवाल मात्र नेहमीचां पडतोय.  

     आपला भारत देश हा पुरुष प्रधान दशे आह,े इथे फक्त पुरुषाांचीच मान 

उांचावर टाांगलेली अिते, जरी कायदा स्त्री पुरुष िमानतेचा हक्क ददला तरी तस्त्रयाांना 

दयु्यम स्थान तमळतो, आपल्या भारत दशे्यात दर वीि तमतनटाांत एक बलात्कार 

घडतो, हा िांशोधनाचा भाग आह,े स्त्री िुरतक्षततेचा कायदा जरी अिला तरी ते 

अमलात का येत निेल हा तह तवचार करण्या जनक बाब आह,े नेमकां  काय घडतेय, 

स्त्री आपल्या वरील अन्यायाचा जाब तवचारण्या िाठी रस्त्याांवर उतरू शकत नाही, 

कोटााच्या पायऱ्या चढु शकत नाही, पोलीि स्टेशन गाठवू शकत नाही, अिे का होते?, 

कारण तस्त्रयाांना कुठे तरी दाबलां जात, धमकावल्या जात, दकतीही प्रशािकीय यांत्रने 

कठोर अिले तरी, इज्जतीशी तडजोड करीत आपल्यावरील झालेल्या अन्यायाची जाब 

तवचारने हा िमस्थ स्त्री वगााचां एक प्रश्न तचन्ह आह.े  

     मागे काही ददविाांपूवी कोपडी प्रकरण घडलां, फक्त १६ वषायाच्या 

तनरापधार मुलींवर वािनेच्या भुकेने व्याकुळ अिलेले काही नराधमाांनी ततच्यावर 

बलात्कार करून ततच्या शरीराचे लचके तोडल,े ततची हत्या केली, दकती िहन 

करायच त्या तचमुकलीने, या प्रकरनारवरून महाराष्ट्रात राजकारण पेठून उठलां, 

त्यातच जाती-जातीत मतातांर झाले, मराठा क्ाांती मोचाा, बहजन क्ाांती मोचाा, 

एकमेकाांत वरचढ झाली, अनेक मोच े तनघाले, लाखोंच्या िांख्येने एकतत्रत येणाऱ्या 

िमाज बाांधवाांना पाहून अिां वाटलां अत्ता नक्कीच तस्त्रयाांवरील होणाऱ्या अन्यायावर 

प्रशािनाची काहीतरी काठोर तनणाय अिणार परांतु ति काही झालां नाही, जैिे थे 
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तस्थती कायम आह,े या आगोदर ददल्लीतील तनभाया प्रकरणाने अख्क दशे हादरून 

िोडलां होत, तेव्हा पण अनेक मतहला रस्त्याांवर उतरले, मेणबत्या पाजळल्या परांतु 

या िवाातून शेवटी मात्र काही िाध्य झाले नाही, शवेटी स्त्री तह एक भोग वस्तू ठरली 

आह,े प्रत्येक स्थरावर स्त्री पोहचली, पुरुषयाांच्या खाांद्याला खाांदा लावून आज स्त्री 

चूल आतण मूल या पलीकडे व्यवहाररक जीवनात प्रवेश केली, परांतु ततथे पण ततच्या 

िुरक्षतेचा मुद्दा चावांट्यावर येतोय, स्त्री िुरक्षते बाबतीत अवघीच बोबबोंब ददितोय.  

     भारत दशेात स्त्री अत्याचार तह एक भयानक तवकृती आह,े तिनेमातील 

नटीचे तबभत्ि प्रदशान, मातलकेत दाखवल्या जाणाऱ्या मातहलेवरील अत्याचार या 

िवा प्रदशानाचा पररणाम िमाज तजवणावर होत आहते, वाईट नजरेच्या प्रदशानाने 

मतहलाांकडे पुरुषाांची बागण्याचां दषृ्टीकोण बदलत चालली आह,े आतण बलात्कार, स्री 

अत्याचार, लैतगक शोषण या िारखे िमाजाला कातळमा फािणारे कृत आज िमाजात 

घडत आहते, या िाठी स्त्री िांघरटत होऊन स्वतः वरील जाब िांघरटत पणे लढा 

उभारून तवचारण्याची वेळ आली आह,े तस्त्रयाांवरील अश्याप्रकारे होणाऱ्या 

अत्याचारावर, आपल्या हक्काची जातणव ठेऊन प्रत्येक स्त्री आज िांघरटत पणे लढा 

उभारण्याची गरज आह,े आपल्या लेखणीच्या जोरावर दकव्हा वक्तव्यच्या बळावर या 

तवश्वाच्या प्रत्येक क्षेत्रात िमानतेचा अजेंडा अिण े काळाची गरज आह,े तरच 

मतहलाांवरील होणाऱ्या अन्यायावर ठोि पाउल उचलल्या जातील.   
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''स्त्री तलुा स्वतांत्र तमळेल का..?'' 

 

   काही मतहण्याखाली दहावी आणी बारावीचा तनकाल आपण बतघतलात, 

यावरून स्पष्ट ददितेय की गेल्या चार वषाापािून तनकालावरील बाजी तह मुलींनीच 

मारलेल ददितोय, शैक्षतणक क्षेत्रात स्त्रीयाांची वाढती प्रगती पाहता िवांनाच 

अपुलकेची जाणीव होत आह,े स्त्रीयाांच्या वाढत्या उच्चाांकाच स्वागत प्रत्येक क्षेत्रातून 

होताांना ददितोय, परांतू स्त्रीयाांची गरूढ झेप ही काही मोजक्याच स्थराांपयंत पोहचत 

आिल्याची जातणव होत आह,े अनेक शािकीय तनशािकीय कायाालयात उच्च स्थरावर 

मतहला कमाचारी वगा मोठ्या प्रमाणात कायारत आहते, परांतू वळेोवेळी मात्र याांच्या 

िुरक्षेचा मुद्दा चाव्हट्यावर येतो, अनेक कायाालयात मतहला वगा अत्याचाराांशी 

िामना करतानाांचे तचत्र ददित आह,े प्रशािनाने अनेक कठोर कायद ेउपकृम राबवलेत 

पण अमलबाजावणी मात्र होताांना ददित नाही.  

  आपल्या दशेाला स्वातांत्र तमळाले, दशेात लोकशाही आली. िवांना िमान 

हक्क आला. अनेक मतहला आपल्या हक्काची जाणीव करून घेत खुप उांचावर पोहचल्या 

; पण त्याांच्या िुरक्षेच्या बाबतीत मात्र अवघीच बोबाांबोंब ददिते. काही ददविापुवी 

ददल्लीत झालेल्या एका आल्पवयीन मुलीवर िामुतहक बलात्काराची घटना आठवता 

अांगावर काटा उभा राहतो. इतकी गांभीर घटना होती. त्या घटनेनांतर दशेातील 

मतहला रस्त्यावर उतरल्या, तेव्हा वाटले, आता दशेात मतहलाांना िुरक्षा तमळेल. 

कायद्याची काटेकोर अांमलबजावणी होइल; पण त्याबाबत घोर तनराशा झाली आह.े 

मतहलाांवरील आत्याचाराची मातलका काही थाांबत नाही. लैंतगक आत्याचाराबरोबर 
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मारझोड, घटस्फोट, िािरच्या माणिाांकडून होणारा शारररीक आणी मानतिक त्राि, 

लिािाठी धमकी देणे, पळवून नेणे अशा अनेक कारणाांनी मतहलाांवर आत्याचार 

होतो. आत्याचार वाढण्याि प्रशािन, पोतलि खाते जबाबदार आह.े प्रशािनाने 

केलेल्या स्त्री िांरक्षणाच्या कायद्याची अांमलबजावणी होत नाही. आत्याचार झालेल्या 

पीडीत व्यक्ती पोलीिाांकडे जाऊन आपल्यावर आत्याचार झाल्याची नोंद करत नाही. 

कारण नोंद केली तरी पोलीिाांकडुन तपाि योग्य रीतीने होइल याची खात्री नाही, 

न्याय तमळवण्याची प्रदक्या फार तवलांबाची व दकचकट आिल्याने िहािा कोणी या 

वाटेलाच कोणी जात नाही.  

    एक तेलुगू मधला काांमगार आह े याांने एक कतवता केली, त्यात तो 

म्हणतो, ऐक तरून नुकतेच पदतवका घेवून वदकलकी प्राप्त झाली होती, त्याला अजून 

कुठलेच  वाईट व्यिन लागलेल नव्हत, माणूिकी िाबूत होती, आणी त्याला कोटााच्या 

पायर् या चडताांना ददिल, ततथे एक म्हातारी उटत बित पायर् या उतरत होती, त्या 

म्हातारी ला हा वदकल प्रश्न तवचारला दक, "आजी तु ऐवढ्या म्हातार् या वयात कोटाात 

किे का?", तेव्हा म्हातारी िाांगत,े "बेटा माझ्या वर वयाच्या 16 व्या वषी बलात्कार 

झाला होता, त्याच तनकाल आज 80 व्या वषी लागल आह,े आतण बलात्कारा पेक्षा 

मला आज वेदना जास्त झाल्या, कारण न्यायाधीश तनकाल दतेाांना म्हणाला, 'िबळ 

पुरावे अभावी तनदोष मुक्तता', न्याय तरी तमळाला का वयाच्या 80 व्यावषी. " आज 

कोटााचे आपलेच न्यायाधीश िाांगतात अजूनही 3. 5 कोटी खटले प्रलांतबत आहते.  

     तनयमीत वृतपत्रात तनधान एक तरी बातमी आपणाांि आढळून येते 

मतहलाांवरील आत्याचार झाल्याची, अिे काही बातम्या वाचण्यात येत आहते की 

वाचल्याबरोबर मण िुन्न पडावा, इतके भयांकर दषृय,  चार वषााच्या तचमूकलीवर 
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झालेला बलात्कार, खरेच या दशेाला स्वांतत्र तमळून 69 वषा झाले तरी मतहलाांना 

मात्र अजूनही स्वतांत्र नाही, मतहलावगा आजूनही गुलामीत जगत आहते, याांना 

दकतीही आरक्षणाने शािनाांचे कागद ेभरवले तरी, कृतीशील अमलबाजावणी तशवाय 

मतहला स्वतांत्र पणे िमाजात वावरू शकत नाही.  

    वास्ततवक पाहता तस्त्रयाांच्या प्रश्नाांना अनेक पदर आहते. खरे तर परांपरा 

आतण वतामान याांच्या अांतवातवरोधामध्ये स्त्री-प्रश्नाचा धागा अडकलेला ददिून येतो. 

त्यातून वतामानामध्ये तस्त्रयाांच्या शोषणाचे तवतभन्न स्वरूप पाहायला तमळतात. या 

घटकाांतगात मध्यमवगीय मतहलाांवर नोकरीच्या जागी पुरुषित्तेकडून होणारा त्राि, 

भारतातील िमृद्ध प्रदशेात पुरुषाांच्या तुलनेत तस्त्रयाांचे कमी होत जाणारे प्रमाणाचे 

वाढते तचत्र उद्भवतोय.  

अधां िग बायकांचं असलं िरी हिची त्या िगािली िागा गौण असार्ी ि े

कािी पुरुषांच्या डोक्याि इिकं ठाम बसलंय, की त्यांना कुठल्यािी बाबिीि पुढाकार 

घेणारी स्त्री सिन िोि नािी. स्त्री ि ेपुरूषांच्या दषृ्टीि भोग र्तिू ठरली आिे, महिलांने 

पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लार्ून काम करणे समाि अंगीकार करि नािी, एखादी 

मुलगी काॅ लेिला गेली िर रतत्यार्रील युर्कांचे हर्भत्स निरा त्या मुलींर्र 

असिाि िर कािी रठकाणी छेडछाड पण केली िािे, परंिु आिूबािूचा समाि मात्र 

बघण्याच्या भुमीकेि ददसिाि, यार्रून पुरूष प्रधान दशेाि महिलांर्रील पुरूषांची 

मानसीकिा दकिी संकोहचि हर्चारधारेची आिे याचा आंदाि हनघिो, महिलांर्रील 

अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी, राज्यािल्या महिलांनी पुढाकार घेणे गरिेच 

आि.े भुमािा हिगेड ची रणरागीणी िृप्ती दसेाई यांनी महिलांच्या मंददर प्रर्ेशसाठी 

केलेला संघषव, यािून हमळालेला स्त्री-पुरूष समानिा या सर्व बाबींना एकिफी लढा 

उभारल्यार्र िोणारा हर्रोध पिािा, पुन्िा स्त्री िािीिला हनघणारा भेद लिाि घेिा 

समािािील पुरूष र्गव दकिी संकुहचि हर्चारधारेची असिील याचा अंदाि काढिा 

येिो.  
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    मतहलाांवरील होणारे अत्याचार रोखण्यािाठी िमाजाच्या मानतिकतेत 

बदल होण्याची गरज आह.े अत्याचाराि आळा घालण्यािाठी िमाजाने पुढे येण्याची 

गरज आह.े िवा िमाजातील लोकाांनी आपली मुलगी व मुलगा याांच्यावर योग्य 

िांस्कार करण ेआवश्यक आह.े  एक मुलगी तशकणे म्हणज ेकुटुांब तशकण्यािारखे आह,े 

म्हणून मुलींना तशक्षण घेण्याि प्रवृत करावे, स्त्रीवर होणार् या अत्याचार 

थाांबवणािाठी पुरूष िक्षम होणे काळाची गरज आह,े प्रशािन व्यवस्था, व भ्रष्ट 

अतधकारी याांनी कायद्याला तवभत्ि प्रकारे वापरात आनल,े त्याांची काटेकोरपणे योग्य 

अमलबाजावणी होण ेगरजेच आह.े  
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"तस्त्रयाांनी िांघरटत व्हाव.े.. !" 

 

 

      दशेभरात चललेल्या तस्त्रयाांवरील अन्याय अत्याचार, बलात्काराचे 

प्रमाण वरचे वर वाढतांच चालले आहते, देशात तस्त्रयाांना तमळणाऱ्या दयु्यम स्थानाने 

िमानता, स्वतांत्रता कधीच लूप्त झाली ह े िमजणे कठीण आह,े गुलामतगरीच्या 

जाळ्यातून मुक्त होऊन १५० वषा लोटून गेले, दशे्याला स्वतांत्र तमळून ७० वषा लोटले, 

मात्र स्त्री स्वतांत्रता अजूनही तमळालेलां नाही, "चूल आतण मूल", या पलीकडील जग 

दशान तमळण्याचां हक्क प्रस्थातपत करून स्त्री शक्तीच दशान उभ्या जगाला घडवून ददल, 

"राजमाता मााँ िाहेब तजजाऊ, क्ाांतीज्योती िातवत्री, अतहल्याबाई होळकर, 

कतवयोत्री बतहणाबाई चौधरी ", या िारख्या महापुरुषयाांच्या तवचाराांचां जागर आज 

आपल्याला पाहायला तमळत आह,े याांनी स्त्री शक्तीचा कळि एवरेशष्टच्या टोकापयंत 

पोहचवल, परांतु त्याांच्या वररल अन्यायाचा वाचा फोडण्यािाठी कुठे तरी आज स्त्री 

वगा गुलामीच्या, अांधश्रद्धचे्या, बुवा बापूांच्या अतमश्याला बाळी पडत चाललेला स्त्री 

िमाज कुठे तरी आपल्या इततहािाला तविरत चाललेत अिे म्हणायला काही हरकत 

नाही, आज आपल्या दशेात तवधेची दवेता म्हणून िरस्वतीची पूजा करतो, आजची 

मतहला आपल्या पतीच्या िातजन्माची गाठ अिावी यािाठी वटिातवत्रीची पूजा 

करते, िांतान प्राप्तीिाठी बुवा बापूांकडे दशान घेते, दवेळाांत नवि करते, यािवांचा 

तवचार केला तर अिां वाटते की आजच्या तस्त्रयाांकडे आत्मतवश्वाि कमी पडतोय, स्वतः 

पेक्षा दगडावर तवश्वाि ठेवून आपल्या अज्ञानाची जाणीव करून दते आहते, या वर 
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राष्ट्र िांत तुकाराम महाराजाांनी एक िानि अभांगाची रचना केली, त्यातलां तह ओळ 

अांधश्रद्धलेा जुलमी ठेरावते.  

"नवि ेकन्या पतु्र होती, तर का कराव ेलागी पती".  

     आपला भारत देश हा पुरुष प्रधान देश आह,े इथे फक्त पुरुषाांचीच मान 

उांचावर टाांगलेली अिते, जरी कायदा स्त्री पुरुष िमानतेचा हक्क ददला तरी तस्त्रयाांना 

दयु्यम स्थान तमळतो, आपल्या भारत दशे्यात दर वीि तमतनटाांत एक बलात्कार 

घडतो, हा िांशोधनाचा भाग आह,े स्त्री िुरतक्षततेचा कायदा जरी अिला तरी ते 

अमलात का येत निेल हा तह तवचार करण्या जनक बाब आह,े नेमकां  काय घडतेय, 

स्त्री आपल्या वरील अन्यायाचा जाब तवचारण्या िाठी रस्त्याांवर उतरू शकत नाही, 

कोटााच्या पायऱ्या चढु शकत नाही, पोलीि स्टेशन गाठवू शकत नाही, अिे का होते?, 

कारण तस्त्रयाांना कुठे तरी दाबलां जात, धमकावल्या जात, दकतीही प्रशािकीय यांत्रने 

कठोर अिले तरी, इज्जतीशी तडजोड करीत आपल्यावरील झालेल्या अन्यायाची जाब 

तवचारने हा िमस्थ स्त्री वगााचां एक प्रश्न तचन्ह आह.े  

     मागे काही ददविाांपूवी कोपडी प्रकरण घडलां, फक्त १६ वषायाच्या 

तनरापधार मुलींवर वािनेच्या भुकेने व्याकुळ अिलेले काही नराधमाांनी ततच्यावर 

बलात्कार करून ततच्या शरीराचे लचके तोडल,े ततची हत्या केली, दकती िहन 

करायच त्या तचमुकलीने, या प्रकरनारवरून महाराष्ट्रात राजकारण पेठून उठलां, 

त्यातच जाती-जातीत मतातांर झाले, मराठा क्ाांती मोचाा, बहजन क्ाांती मोचाा, 

एकमेकाांत वरचढ झाली, अनेक मोच े तनघाले, लाखोंच्या िांख्येने एकतत्रत येणाऱ्या 

िमाज बाांधवाांना पाहून अिां वाटलां अत्ता नक्कीच तस्त्रयाांवरील होणाऱ्या अन्यायावर 
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प्रशािनाची काहीतरी काठोर तनणाय अिणार परांतु ति काही झालां नाही, जैिे थे 

तस्थती कायम आह,े या आगोदर ददल्लीतील तनभाया प्रकरणाने अख्क दशे हादरून 

िोडलां होत, तेव्हा पण अनेक मतहला रस्त्याांवर उतरले, मेणबत्या पाजळल्या परांतु 

या िवाातून शेवटी मात्र काही िाध्य झाले नाही, शेवटी स्त्री तह एक भोग वस्तू ठरली 

आह,े प्रत्येक स्थरावर स्त्री पोहचली, पुरुषयाांच्या खाांद्याला खाांदा लावून आज स्त्री 

चूल आतण मूल या पलीकडे व्यवहाररक जीवनात प्रवेश केली, परांतु ततथे पण ततच्या 

िुरक्षतेचा मुद्दा चावांट्यावर येतोय, स्त्री िुरक्षते बाबतीत अवघीच बोबबोंब ददितोय.  

     भारत दशेात स्त्री अत्याचार तह एक भयानक तवकृती आह,े तिनेमातील 

नटीचे तबभत्ि प्रदशान, मातलकेत दाखवल्या जाणाऱ्या मातहलेवरील अत्याचार या 

िवा प्रदशानाचा पररणाम िमाज तजवणावर होत आहते, वाईट नजरेच्या प्रदशानाने 

मतहलाांकडे पुरुषाांची बागण्याचां दषृ्टीकोण बदलत चालली आह,े आतण बलात्कार, स्री 

अत्याचार, लैतगक शोषण या िारखे िमाजाला कातळमा फािणारे कृत आज िमजत 

घडत आहते, या िाठी स्त्री िांघरटत होऊन स्वतः वरील जाब िांघरटत पणे लढा 

उभारून तवचारण्याची वेळ आली आह,े तस्त्रयाांवरील अश्याप्रकारे होणाऱ्या 

अत्याचारावर, आपल्या हक्काची जातणव ठेऊन प्रत्येक स्त्री आज िांघरटत पणे लढा 

उभारण्याची गरज आह,े आपल्या लेखणीच्या जोरावर दकव्हा वक्तव्यच्या बळावर या 

तवश्वाच्या प्रत्येक क्षेत्रात िमानतेचा अजेंडा अिण े काळाची गरज आह,े तरच 

मतहलाांवरील होणाऱ्या अन्यायावर ठोि पाउल उचलल्या जातील.  
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स्त्री अहतित्र् उभारण ेकाळाची गरि... 

 

 

आहसफा, आठ र्षावची हचमुकली हिला हिचा धमविी मािीि नसेल, हिला 

भेदभार् िी कळि नसेल, हनरागस आहण हनरपराध हचमुकली. हिच्यार्र झालेल्या 

अत्याचाराने, या प्रकरणाला आि दशे भराि एक धार्मवक र्ळण घेिले आिे, हिदं-ू

मुहतलम असा कािी गट िटाचे रािकारण पुन्िा पून्िा आमच्या िरुणांच्या 

डोळ्यासमोर ठेर्ण्याचा कटकारतथानच म्िणार्े.  

   

इथ ेमाणसुकीचा घाि िोिोय,  

इथ ेधमव नव्ि ेना कुठला िाि यिेोय,  

इथ ेदेश नव्ि ेना कुठला प्रांि यिेोय,  

इथ ेहनष्पाप स्त्री िािीला मारल ंिािोय,  

इथ ेकेर्ळ माणुसकीचा घाि िोिोय....  

 

   एका तनषपाप, कवल्या कळीचे दठे कुणी कमाठ वृत्तीने तोडतो, या 

करमठाांना ना जात अितो ना धमा, आरोपी ह ेशेवटी आरोपी अितो, ते कोणत्याही 

धमााचा अिो वा जातीचा, ज्या वेळी तो अिे कृत्य करतो तेव्हाच त्याने स्वतःच धमा, 

जात िगळां काही िोडलेलां अिते, माणूि म्हणून नव्ह ेतर जनावर म्हणून िुद्धा हा 

िमाज अश्याांना अांगीकार करत नाही, मात्र या मध्ये एक वगा तनमााण होतो तो म्हणजे 
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आरोपींना पाटी घालणारा, हा वगा प्रशािकीय अिो वा इतर. हा वगा म्हणजे 

लोकशाहीच्या तवरोधात जाऊन, अन्यायग्रस्त कुटुांबाला वेळोवेळी धमकीवण्याचा 

प्रयत्न करतो, प्रकरण दाबण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतो, अि ेअनेक रठकाणी आपण 

पतहलेच अिणार आज पयात दकत्येक मतहलाांवर अश्या प्रकारे अत्याचार झाले, 

बलात्कारािारख्या भयानक कृत्य या स्त्रीवगाावर तनत्यनेमाने चालत आलेत, आतण 

दकत्येक प्रकरण ेस्थातनक प्रशािकीय व्यवस्था व आर्थाकतेच्या जोरावर अनेक प्रकरण े

यशस्वीपण ेदाबण्यात ही कमाठ वृत्तीचे नराधम, व न्याय व्यवस्था प्रयत्नशील झाले 

अिल्याचे आपल्या आजूबाजूच्या पररिरात ददिून येते.  

   आतिफा िारख्या एका आठ वषयााच्या तचमुकलीवर देखील अशीच 

पररतस्थती तनमााण झाली, ततच्या शारीररक उन्नती होण्या अगोदर ततच्या शरीराचे 

लक्तरे बाजारात माांडणारे दिुरे कोण.?"िदरक्षणाय खलतनग्रहणाय", म्हणत 

जनिामान्याांची मदत करणारे, हीच जे आपल्यावर झालेल्या अन्यायावर न्यािाठी 

ज्या पोलीि स्टेशनचे पायरी चढतो, ते पोलीि अतधकारी स्वतःच्या वािनेच्या 

भुकेिाठी तचमुकल्या बाळाला मारले, या तनषपाप जीवाने काय केल, ततला कधी 

स्वतःच धमा निेल माहीत, ततला कधी स्वतःच अतस्तत्व निेल माहीत, खेळणींच्या 

वयात ततच्या शरीरािोबत खेळणारे, ततच्या जीवाशी खेळणारे याांना मानव म्हणावां 

का.? याांना नाही का ददिली त्या आतिफामध्ये स्वतःची मुलगी.? िदरक्षणाय 

खलतनग्रहणाय म्हणत अन्यायावर प्रहार चालवणारे जनिामान्याांना न्याय दणेार 

व्यािपीठ म्हणून पोलीि खात्याकडे पातहले जाते, अश्या कताव्यदक्ष पोलीि खातेला 

या करमठाांनी कलांक लावला....  
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     कटूआ च्या आतिफा प्रकरणा नांतर गुजरातमधील िुरत मध्य े १० 

वषाच्या तर मराठवाड्यातील परभणी मध्ये १० ते ११ वषयााच्या तचमुकलीवर 

बलात्कार िारखे भयानक कृत्य घडल्याचे धक्कादायक घटना िमोर आले, दशे कोणत्या 

वळणावर प्रवाि करत आह,े ह ेिमजणे कठीण झाले आह,े अश्या कमाठ आरोपींना 

प्रशािनाने काढलेल्या नवीन कायद्या नुिार फाशीची तशक्षा झालीच पातहजे, अन्यथा 

दशे्यात स्त्री जन्म पुन्हा पाप िमजण्याची वेळ येत आह.े..  

    मागे झालेल्या ददल्लीतील तनभाया प्रकरण अिो, वा कोपडी िारखे 

प्रकरण आतण अत्ता कटूआच्या आतिफा प्रकरण या प्रकरणानांतर दशे्यात एक स्त्री 

स्वातांत्र्य, स्त्री अतस्तत्वािाठी ज्वालामुखी िारख ेउद्रके पावणारे तनषेधमोचे आम्हाला 

पाहायला तमळाले, त्यात आम्हीपण िहभागी झालोत. तस्त्रयाांवर होणारे बलात्कार, 

अत्याचार हा प्रकार नवीन नाही, दकत्येक वषाापािून ही स्त्री या अत्याचाराि िामना 

दते आह,े या व्यवस्थेशी लढत आह,े न्यायािाठी रस्त्यावर येत आह,े हातातले 

मेणबत्ती पाजळते आह.े दशे स्वतांत्र झाला तरी स्त्रीला या अत्याचारापािून स्वतांत्र 

तमळाले नाही,  

दशे्याि र्यर्षां िीन पासून िे ८० र्षावच्या र्ृद्धांपयांि स्त्री सुरहिि नािी, 

प्रत्येक स्त्री हनत्यनेमाने आपल्यार्रील अन्याय अत्याचार सिन करिच आिे, दकिी 

ददर्स िा अन्याय या स्त्री ने सिन करायचं, दशे िर बलात्काराच्या यादीि अग्रतथानी 

येऊन ठेपला, इथे प्रत्येकी २० हमहनटाला एक बलात्कार िोिो, म्िणिे अिून कािी 

र्ष्यावि हमहनटांचे आकडेर्ारी सेकंदाि मोिण्याची र्ेळ येईल.  

   शेवटी एकच, आतांकवादी अिो व बलात्कारी याांना ना जात अिते ना 

धमा म्हणून या दशे्यात अश्या प्रकरणाांना जातीय वळण दऊेन, अन्यायग्रस्ताना केवळ 
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बॅनर पुरते मयााददत ठेऊन राजकीय पोळी भाजणाऱ्या तनलाज्य िमूहात वावरण्यापेक्षा 

या तरुणाांनी यावर तवचार करून पाऊल उचलावे ही तवनांती, आतिफा िारख्या 

दशे्यात दकत्येक तचमुकळीवर अत्याच्याराच्या घटना घडत आहेत, आतिफाला न्याय 

तमळेल यािाठी हा जागृत िमाज जागृतच राहील आतण यापुढील अत्याचारावर 

प्रहार चालवण्या िक्षमपणे मैदानात उभा राहील अशी अपेक्षा या तरुणाांनाकडे 

करतो, आज आतिफा वर आलेली वेळ पुन्हा माझ्या दशे्यातल्या कुठल्याच स्त्रीवगाावर 

येणार नाही यािाठी स्त्रीयाांनी पुन्हा एकदा आपली पदर कमरेला खऊन न्यायािाठी 

खांबीरपण ेउभा राहणे काळाची गरज...  
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''कोपडी प्रकरण आहण प्रशािन" 

     अख्या महाराष्ट्रािह दशेाला हदरा बिणार प्रकरण म्हणज े

अहमदनगर तजल्हातील कजात तालूक्यातील कोपडी या गावातील एका नववी वगाात 

तशक्षण घेणार् या 14 वषीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तनघृनपणे हत्या 

केलेली घटना, मानूिकीला काळीमा फािनारी घटना गेल्या 13 जूलै ला घडली. या 

घटनेचा महाराष्ट्र भरात तवतवध क्षेत्रातून तनषेध होत आह.े  

    महाराष्ट्रिह दशेाला िुन्न करून िोडणारी घटना कजात तालूक्यातील 

कोपडी येथील एका िोट्याश्या वस्तीत राहणारी श्रध्दा िुद्रीक या नववीत 

तशकणार् या तनरागि मुलीचा ददनाांक 13 जूलै रोजी िायांकाळी िायकल वरून घरी 

परतत अिताांना काही नराधमाांनी वाटेत दबा धरून बिल,े एखाद्या हरणावर झडप 

मारावी तशी ततच्यावर झडप मारून लैंगगीक अत्याचारा पाटोपाठ तनघृनपण ेहत्या 

केले. तनरागि कोमळ कतळचा फुलाांत रूपाांतर होऊ नदेता झाडाांच्या दठेाांपािून दरु 

करावे अशी श्रद्धाला ततच्या तजवनावरील वाट चुकवली, ततच्यावरील झालेला 

अत्याचार, व त्या माथेदफरुने केलेला तनघृनपणे हत्या ही मानूिकी धमााला काळीमा 

फािणारी घटना आह.े  

    तह घटना 13 जूलै रोजी घडली, परांतू याची दखल िवाात जलद 

म्हणणार् या कुठल्याच तमडीयाने घेतली नव्हती, तु-तू तम-मी म्हणत घटनेच्या ततिर् या 

ददवि उजडला म्हणजे 16 जूलै रोजी िवा तमडाया मांडळींना जाग आली, जशी 

नुकतीच घडलेली घटना म्हणून िवात्र प्रदशानात आले, मात्र पालकमांत्री ना. राम शशांदे 

याांच्या िमवेत अिलेली अरोपींचा फोटो जेव्हा िोशीयल तमडावर वायरल झाली, 

तेव्हा कुठे िवांना जाग आल्याच ददितोय, गेल्या चार ददविात नगर तजल्यातील 
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काही वृतपत्र वगळता कुठल्याच वृतपत्राने याची दखल घेतली नव्हती, िोशीयल 

मीतडयावरून होणारा तनषेध लक्षात घेवून िवा महाराष्ट्रभरात महाशय पेटल, काही 

रठकाणाांवरुन जातीयता अक्ोषाांच वातावरण पेटवून िोशीयल मीडीयाद्वारे कालवा 

कालवीि िुरवात झाली, तर काही क्षेत्रातुन मानुिकीला काळीमा फािवणारी कृत्य 

या दषृ्टीने या घटनेकडे तनदशाले, तजल्ह,े तालूके, गाव ेबांदीि नागरीकाांनी अक्ोशाने 

प्रततिाद ददले, तर काही रठकाणी शहांिक प्रवृत्तीने तनषेध झाला.  

      13 जूलै च्या घटनाांला 16 जुलैला उजाळा तमळताच मांत्री िांत्रींना 

कोपडीची वाट दावली, आपल्या चार चाकी गाडीने धुरडा उडवीत श्रद्धाच्या कुठूांबाचे 

िाांत्वन करत कांॅलर टाइट केले, कोपाडीची वास्ततवक पररतस्थती याांना आता ददिू 

लागले, शालेय तवद्यार्थयांना गावातून 5-10 दकमी आांतरावर िायकवर व पायपीट 

करीत शाळेत जावे लागते, ना कुठली बिची िेवा, ना कुठली िुरक्षेचा अधार. कोपडी 

िारखे महाराष्ट्रात अनेक गाव ेआहते, ततथे आजूनही कुठल्याच शािकीय व्यवस्था 

उपलब्ध नाहीत, मतहलाांच्या िुरक्षेचा मुद्दा वेळोवेळी चाव्हटावर येण्याच कारण 

म्हणज े प्रशािन या याबाबींकडे िक्षम नाही, गेल्या काही ददविापुवी कोपडी 

प्रकरणािारखेच ददल्लीत झालेल्या एका आल्पवयीन मुलीवर िामुतहक बलात्काराची 

घटना आठवता अांगावर काटा उभा राहतो. इतकी गांभीर घटना होती. त्या घटनेनांतर 

दशेातील मतहला रस्त्यावर उतरल्या, मेनबत्या पाजळल्या, तेव्हा वाटल,े आता दशेात 

मतहलाांना िुरक्षा तमळेल. कायद्याची काटेकोर अांमलबजावणी होइल पण त्याबाबत 

घोर तनराशा झाली आह,े प्रशािक मतहलाांच्या िुरक्षतेच्या कायद्याांकडे कठोरतेने 

शािन करत निल्या ऐकमेव कारणाांनी या दशेात अश्या िमस्याांना तोड दते चललो 

आहोत.  



स्त्री  श्रीपाद राऊतवाड 

     आतांकवादींना व बलात्कायांना कुठलाच जात धमा नितो, तो गुन्हा 

त्याांच्या मनोवृतीचा आितो, त्याांच्या तनच्ि तवचारधारेचा आितो, अश्या अरोपींना 

फाशीची तशक्षा झालीच पाहीजे, कारण भारत हा जगात बलात्काराबाबतीत िातव्या 

क्माांकाचा दशे आह,े दर 22 तमनीटात एक बलात्कार आपल्या देशात घडत अितो, 

यावरून दशेाची माणिीकता लक्षात येइल, महाराष्ट्रात एका वषांत 1701 बलात्कार 

होतात. त्यापैकी 1002 बलात्कार ह ेकेवळ आठ मोठ्या शहराांमधील आहते. महाराष्ट्र 

िीआयडीने तयार केलेल्या आकडेवारीनुिार, महाराष्ट्रातील नागपूर, पुणे, मुांबई, 

नातशक, औरांगाबाद, िोलापूर, अमरावती आतण अहमदनगर या केवळ आठ शहराांत 

तमळून 1002 बलात्कार होतात. याचाच अथा राज्यातील िुमारे 60 टके्क बलात्कार 

या आठ मोठ्या शहराांमध्ये होतात. उवाररत 40 टके्क बलात्कार राज्यातील अन्य 24 

तजल्ह ेतमळून आहते.  

   महाराष्ट्र तिआयडी च्या आकडेवारी नुिार राज्यात मतहलाांच्या 

िुरक्षेचा मुद्दा कायमच पेलत आह,े कोपडी घटनाांच्या बाबततत मांत्रीमांडळ ऐकमेकाांवर 

रटकास्त्र करण्यापेक्षा अिे घडणार् या घटनेला किे थाांबवता येइल, व प्रशािनाने 

मतहलाांच्या िुरक्षेचा कायदा कठोरतेने अांमलात किे आनता येइल यावर तवचार 

करण्याची अवश्यकता आह,े पुणा महाराष्ट्र पेटून उठतोय तरी मुख्यमांत्र्याांची बोलती 

बांद का अिते, अजून मांत्री महोदयाांनी आपल्या कमीटीं िमवेत घटना स्थऴी धाव का 

घेतली निेल, पाविाळी अतधवेशनात तवधानिभेत गाजत अिलेल्या कोपडी 

प्रकरणवर मांत्र्याांनी अरोपींना कठोर शािन करून अन्यायग्रस्त कुठूांबाना न्याय तमळेल 

याकडे लक्षकेद्रीत करणे गरजेच आह,े अन्यथा पुन्हा महाराष्ट्र पेटून उठन्याची शक्याता 

आह.े  ((हा लेख दोन वषांपूवी घडलेल्या कोपडी घटनेवेळी तलतहल्या गेलां)  
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"स्त्री तशक्षणािाठी झगडलले्या महापरुुषाांचा तविर... !" 

 

   प्राचीन काळापािून या दशेातील बहजन िमाजाला तशक्षणापािून 

वांतचत ठेऊन, आपल्या पूवाजाांवर गुलामी लादनू आपल्या अतस्तत्वाचा नायनाट केले, 

याि इततहाि िाक्ष देत, बाल तववाह, िती पद्धत, मतहलाांना तशक्षण व हक्क तहरावून 

घेतलेला हा इततहाि आपल्या वाचनात अिेलच.  

   या िवा बाबींवर मध्ययुगीन भारताच्या इततहािात मोठी आमूलाग्रपणे 

क्ाांती घडवून आणली, आतण आपल्या बहजनाांवर होणाऱ्या अन्यावर, अत्याचारावर 

आवाज उठवणारे महामानव होऊन गेल,े त्यातच शैक्षतणक दषृ्टीचा तवचार केल्याि, 

गेल्या १०० ते १५० वषांपािून आम्ही तशक्षणाच्या प्रवाहात येत आहोत, त्या 

प्रवाहाला अजूनही आमचे िमाज बाांधव जोडलेले नाहीत, हा तशक्षणाचा अतधकार 

अि ेिाधे िरळ मागे तमळाला नाही, तर त्यािाठी या दशेाला महापुरुषाांनी आपला 

रक्ताचा अतभषेक केला, स्वतःिाठी नाही तर या िमाजािाठी झीजले, अनेक 

वषाापािून स्त्री ही केवळ भोग वस्तू अशी िमाजात रूढी तनमााण करून ततला चूल 

आतण मूल यातच गुरफटून ठेवले होते, अश्या अवस्थेत १८ व्या शतकात मतहला 

तशक्षणािाठी प्रस्थातपत व्यवस्थेशी लढा दते, महात्मा फुले दाांपत्याने अांगावर शेण 

दगड झेलेले, मात्र तस्त्रयाांना चूल आतण मूल या पलीकडचे तशक्षण दऊेन धमा व्यवस्थेत 

बतधस्थ अिलेल्या तस्त्रयाांना मुक्त केलां, १८४८ िाली पुण्याच्या तभडे वाड्यात पतहली 

मुलींची शाळा िुरवात करून, दशेातल्या पतहली मतहला तशतक्षका िातवत्रीबाई 

फुलेंनी ह ेकाया अवगत केले, फुलेंच काया धमा बुढवत आह,े अश्या धमा व्यवस्थेतील 
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थोताांडाांणी गरळ ओखणे िुरू अिताना मात्र या तवरोधाच्या पररतस्थतीत फुले दाांपत्य 

खचल ेनाही, शेवटच्या स्वािापयंत स्त्री स्वातांत्र्यािाठी लढत रातहले, आतण िमस्त 

बहजन िमाजाला तशक्षणाच्या प्रवाहाला जोडण्याचे काया ह ेआजच्या बहजनाांच्या 

अतस्तत्वाचा पाया आह.े..  

   

  पुढे शाहू महाराजाांनी तशक्षण ह ेहक्काच व िक्कीचे करून बहजन िमाजाला 

तशक्षणाच्या प्रवाहात वाहून नेण्याचां काया केले, ित्रपती शाहू महाराजाांच्या 

िाम्राज्यात जो कोणी मुलाांना शाळेत पाठवीत नाहीत त्याांना २ रुपये दांड फुकारून, 

त्याांनी या बहजन िमाजाला वषेनुवषं चालत आलेल्या गुलामीतून मुक्त करण्याचां 

काया व तशक्षणाच्या प्रवाहात वाहून नेण्याचां काया शाहू महाराजाांनी केलां, बहजनाांच्या 

मुलाांिाठी विततगृह त्याांच्या तशक्षणािाठी लागणारे िातहत्य िवा व्यवस्था 

महाराजाांनी आपल्या खाजगी खरच्यातून केले, याच २०व्या शतकाच्या प्रारांभाि 

शाहू महाराज तर इकडे कमावीर भाऊराव पाटलाांनी बहजनाांच्या मुलाांिाठी तशक्षण 

घेण्याि व त्याांना  शेवटच्या स्वािपयंत प्रयत्न करणारे कमावीर भाऊराव पाटील याांनी 

१९१९ रोजी ‘रयत तशक्षण िांस्थेची स्थापना िातारा तजल्यातील काले या गावी 

केली. भाऊरावाांनी देशातले ‘कमवा आतण तशका’ या पद्धतीने चालणारे पतहले ‘फ्री 

ॲन्ड रेतिडेतन्शयल हायस्कूल’ िातारा येथेच िुरू केले आतण त्याला नाव ददले 

‘महाराजा ियाजीराव हायस्कूल’, स्वतःच्या दाढीच्या केिा एवढे तवद्याथी मी 

तशकवणार अशी शपत घेऊन आज त्याांचां त्या रोपट्याांचे वटवृक्षात रूपाांतर झाले, 

याच पाश्वाभूमीवर राष्ट्रिांत श्री तुकडोजी महाराजाांनी आपल्या अभांग रचनेतून व जण 

प्रबोधनातून वेळो वेळी तशक्षणाचे महत्व िमस्थ बहजन िमाजाला पटवून दणे्याचां 
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काया त्याांनी केलां, "ज्याांनी मुलगा नाही तशकवीला तोही पापाचा भागीदार झाला, 

जैिे जन्म दणेे कताव्य त्याला तैिे तशक्षण देणे अगत्याचे", या रचनेतून तुकडोजींच्या 

तशक्षणावरील काटकिर िमाजाला तशक्षणाच्या प्रवाहात नेण्याची तजद्द याची 

जाणीव होते, याच तस्थतीवर डॉ. बाबािाहबे आांबेडकर याांनी हजारो वषे 

अस्पृश्यतेच्या व गुलामतगरीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या लाखो दतलत - पीतडताांचे 

पुनरुत्थान केले, तशका, िांघरटत व्हा, िांघषा करा या िीद वाक्याची उखलांन करून 

बाबािाहबेाांनी भारतीय िांतवधानात तशक्षण ह े जन्मतिद्ध हक्क आह,े 

िवािामान्याांिाठी तशक्षणाचे दारे उघडे केले, वरील महापुरुषाांच्या वैचाररक 

दषृ्टीकोनाि आपल्या िबळ मेहनतीने, दशेाच्या िवांगीण तवकाि हा केवळ 

तशक्षणामुळे होतो, माझा दशे हा शैक्षतणक क्षेत्रात मागािलेला आह,े आतण दशे्याच्या 

भतवत्व्यािाठी, बहजन िमाजाला तशक्षण िक्तीचे करणे बांधनकारक ठरवून, तशक्षण 

ह ेवातघणीचे दधू आह.े अशी उपाधी ददली....  

  यावरून िवा महापुरुषाांनी तशक्षणािाठी तडजोड केले, मात्र आजची 

पररतस्थती काही औरच आह,े इथे गरीब अतत गरीब होत चालले आहते आतण 

श्रीमांताांचे मजल ेवाढत चालेले आहते, अश्या पररतस्थतीत अनेक कुटुांब अडकून पडलेत, 

की आजही तशक्षणाचा घोट त्याांनी घेतलेला नाही, आर्थाक पररतस्थशी झुांज घेत, 

तशक्षणाच्या प्रवाहा पािून दरू लोटले गेले, ही पररतस्थती भयावह आह,े खाजगी 

तशक्षण, शहरी तशक्षण आतण स्पधेच्या युगात शैक्षतणक िातहत्याची भरमिाठ भार 

हा परवडणारे नाही, अश्या पररतस्थतीशी लढा दणेाऱ्या, तशक्षणापािून दरू जाणाऱ्या 

तवद्यार्थयांना त्याांच्या मूलभूत गरजातील काही आवश्यक गरजा पुरवठा होत 

निल्याने, होतकरू, तजद्दी मुलाांना शाळेची ओढ आह ेमात्र पररतस्थती ततथे आड येथे 
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अश्या काही तवद्यार्थयांच्या िांख्येत आज भरमिाठ वाढ होत चालली आह,े अश्या 

अवस्थेत आपली िामातजक बाांतधलकी काय.?, आपल्या वरील झालेल्या अन्यायावर 

लढा उभारून आपल्याला आज तशक्षणाचा घोट दऊेन गेल,े परांतु आम्ही आज त्या 

तशक्षणाचा काय उपयोग करतोय? स्वतःच्या अतस्तत्वािाठी, स्वाथापणािाठी, माझां 

घर माझां बाळ, माझी बायको.. ! बि का या पुढे आपलां काहीही कताव्य नाही.. अशीच 

अवस्था तनमााण झाली, म्हणून म्हणतात ना, वारील महापुरुष एकदाच होऊन गेले 

या पुढे होण ेकदातप शक्य नाही, आतण ते अगदी बरोबर आह,े बाबािाहबे म्हणायचे 

जो पयंत हा िमाज मांददरापुढील राांग, ग्रांथालया पुढे उभारणार नाही तो पयंत 

िमाजात पररवतान होणे शक्य नाही, आजची अवस्था पाहता, मांददरापुढील राांग 

काही कमी नाही उलट दान पेटी ही भरत आह,े मात्र एखाद्या अस्वस्त गरीब, होतकरू 

मुलाांना तशक्षणाच्या प्रवाहात नेण्याि मदत करणे शक्य नाही, कधी एखाध्या 

आश्रमात जाऊन त्याांच्या वेदना, दःुख िमजावून त्याांच्या दःुखात िामील होण्याि 

जमत नाही, उलट स्वतःचे आई वडील वृद्धाश्रमात ठेवण्याि त्या वृद्धाश्रमाबाहरे राांगा 

लागत आहते.. ही खेदें ेची बाब आह.े. ! 

     कोणतीही एखादी मोठी व्यक्ती िावाजतनक जीवन कोणत्याही कारणाने 

िोडून गेली तर त्या व्यक्तीचे केवळ तवचार मागे राहतात आतण ह ेतवचारदखेील त्या 

त्या ठरावीक काळापुरतेच मयााददत राहू शकतात, ह े आजच्या पररतस्थतीवरून 

ठळकपण ेउमटून ददित आह.े..  
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आश्रम शाळा बनल ेलहैगक शोषणाच ेअड्डे... ! 

   

 

       दगुाम भागात राहणाऱ्या अतधवािी जमातीं मुख्य प्रवाहात यावां 

यािाठी िन १९६२ िाली, आददवािी तवकाि तवभागाची आश्रम शाळेची स्थापना 

करायची िांकल्पना उदयाि आली, या मुळे दर् या, कपारीत राहणार् या, पाली व 

बेड्याांवर जीवन जगणार् या गोरगरीब आददवािींच्या मुला-मुलींना तशक्षणाची िोय 

होऊ लागली, परांतु, मस्तवाल ‘व्हाईट कॉलर’ नराधमाांनी या आश्रम शाळा म्हणजे 

लैंतगक शोषणाचे अड्डे बनतवले. आददवािींच्या तचमुकल्या मुलींना आपल्या वािनेची 

तशकार करून ह ेनराधम िरकारच्या चाांगल्या धोरणाला कातळमा फाित आहते.  

      आददवािी मुलींच्या लैंतगक शोषणाने ऐन ददवाळीत महाराष्ट्राच्या 

मनाला प्रचांड वेदना झाल्यात. बुलडाणा तजल्यातील पाळा येथील आददवािी आश्रम 

शाळेत उघडकीि आलेल्या या घटनेनांतर राज्यभरातील आश्रम शाळाांतही जे काही 

िुरू अिेल, त्याची जाणीव प्रत्येकाच्या मनाला वेदना दऊेन गेली. तब्बल ११ 

अल्पवयीन मुलींचे शाळेच्या मुख्याध्यापक तशक्षक, तशक्षकेतर कमाचार् याांनी लैंतगक 

शोषण केले. चौथी ते िातवीच्या मुलींवर अमानुष अिे बलात्कार झालेत. कदातचत 

या प्रकरणामागे मोठे िेक्ि रॅकेट कायारत अिावे. त्याद्वारे या मुलींवर कुणी कुणी 

लैंतगक अत्याचार केले अिेल याची कल्पनाही करता येत नाहीत. या आश्रमशाळा 

आहते की बेशरमाांनी आपली वािना शमतवण्यािाठी उघडलेले कुां टणखाने आहते, 

अिा प्रश् न मात्र िवांना पडणे िाहतजकच आह.े  
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    महाराष्ट्रात एक नव्ह ेतर अि ेदकत्येक आश्रम शाळा आहते दक, आज या 

अत्याचाराच्या जाळ्यात फिल ेआहते, दकत्येक तनरपराध, तनरागि, कोमल वयाच्या 

शरीराला या नराधमाच्या वािनेच्या बळी पडत आहते, याच अांदाज दखेील येत 

नाही, दगुाम भागातील, जेकी अजूनही शैक्षतणक ररत्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश केले 

नाहीत, दाररद्र रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या गोरगरीबाांच्या आतण उघड्यावरील 

लोकाांच्या मुली या मस्तवाल नराधमाांच्या वािनेच्या तशकार बनत आहते. 

अठरातवश् व दाररद्य्र, भीषण आर्थाक दैनावस्था आतण िामातजक उपेतक्षतपणा 

वाट्याला आलेल्या या िमाजाच्या मनावर आणखी दकती आघात करणार आहात? 

बोटावर मोजण्याऐवढ्या आश्रम शाळा िोडल्या तर बहताांश आश्रम शाळाांमध्ये 

तपण्याचे पाणी, पोषण आहार, स्वच्िता आतण मूलभूत िुतवधाांची बोंबाबोंब आह.े 

या िवा िुतवधा केवळ कागदाांवर दाखवून िरकारचे अनुदान तेवढे उचलले जात 

अिल्याचे धक्कादायक वास्तव आह.े आश्रम शाळाांच्या तपािणीिाठी मतहला व बाल 

कल्याण तवभागाचे अतधकारी शाळेवर जातात की नाही हादेखील मोठा प्रश् न आह,े 

गतवषी "टाटा िामातजक िांस्थेने", केलेल्या आश्रम शाळेची तपािणी, व त्या 

तपािणीत आलेला तनषकषा त्यानी आददवािी तवकाि तवभागाला, अहवाल पाठवला 

होता, तो अहवाल या आश्रम शाळेची ददुाशा दशावते, त्या अहवाला नांतर दखेील 

शािनाचे कुठल्याच यांत्राने याचा तपाि घेतला नाही हा खेदेची बाब आह.े  

      

  गतवषी ददलेल्या "टाटा िामातजक िांस्थेच्या ", आहवाहला नुिार, गेल्या 

चार वषाात, आदीवािी आश्रम शाळेलच्या हलगजी पणा व गैरिोईमुळे तब्बल ३८५ 
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तवद्यार्थयांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आह,े अश्या अवस्थेत प्रशािन आपले यांत्राने व 

त्याची अांमलबजावणी व्यवस्थीत करते अिे किे म्हणू शकता, पुढे महाराष्ट्र भारत 

अिलेल्या अनुदातनत व शािकीय आश्रम शाळेत तनम्याहून अतधक मतहला अतधक्षका 

नाहीत, ते पद ेअजूनही प्रलांतबत आहते, ह ेबाब शचांताजांनकच म्हणावे लागेल, आश्रम 

शाळेत वाढत्या लैतगक शोषणाचा हा मूलभूत करणां अिण ेिाहतजकच आह,े मुलींचा 

िाांभाळ व योग्य ररत्या त्याांच्याकडे लक्ष कें दद्रत करणे व मूलभूत िुतवधा त्याांच्या पयंत 

पोहचवण ेह ेकाया मतहला अधीक्षकाांच नव्ह ेका, मग तेच जर पद ेइथे ररक्त अितील 

तर वाढत्या अत्याचाराचा मूळ गाभा, कोणता अिेल? ते वाचकानी िमजून घ्यावे. 

पुढे अहवालात महाराष्ट्रात २४३ शाळेत मुलाांिाठी तर १८२ शाळेत मुलींिाठी 

वयतक्तक स्नानगृह नाहीत, १७२ शाळेत मुलींिाठी वयतक्तक शौचालय नाही तर 

१८६ शाळेत मुलाांिाठी वयतक्तक शौचालय नाहीत. शाळेना अनोळखी बाहरेील 

व्यक्ती ककां वा जनावरे आत येउ नये म्हणून शाळेभवती कां पाउांड वॉल (िुरक्षा शभांत) 

उभी करण ेह ेबाांधनकारक आह,े मात्र महाराष्ट्रातील तब्बल ३९२ शाळेना ह ेशभांती 

उपलब्द नाहीत, बाहेर व्यक्तीची तवचारपूि होत नाही, अश्या अवस्थेत ह ेिवा काही 

घडण ेिाहतजकच आह.े  

     प्रशािन वषााकाठी करोडो रुपयाांचां अनुदान या शाळेना पुरवतो मग, 

ह ेअनुदान कुठे खचा केले जाते यात बेतच नितो, शैक्षतणक िुतवधा, िुरक्षेची हमी, 

जेवणाची व्यवस्था, पाठ्यपुस्तके ह ेिवा काही त्या अनुदानातां येतो, परांतु आजच्या या 

वाढत्या लैतगक अत्याचाराांवरून तह अनुदान केवळ भ्रष्टचारात व ठेकेदाराांचे तखिे 

भरण े एवढ्या पुरतां मयाादीत ददिते, ह े वरील टाटा िामातजक िांस्थेने ददलेल्या 

अहवालावरून जे काही आकडेवारी दशावली आह ेती आकडेवारी गतवषीची अिून 
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त्यात अजूनही वाढ झाल्याचींे ददिते मात्र यात िुतवधा व शािकीय यांत्रणाांची 

अमलबजावणी मात्र झालेली नाही, यावरून अि ेम्हणावे वाटते हा दगुाम भागात 

राहणारा आदीवािी िमाज या अश्या अन्याय अत्याचाराांना िामना दकती ददवि 

करत राहणार, आतण हा प्रशािन दकती ददवि मौन धारेत अिेल, मार्टान लूथर ककां ग 

याांचे एक तवधान अत्यांत वस्तुतनष्ठ आह.े ते म्हणाले होते की, दषृ्टाांच्या वाईट कमाापेक्षा 

िज्जनाांचे मौन अतधक धोकादायक अिते. मग फडवणीि िरकार िज्जनाांचे आह ेतर 

ते मौन धारनेत अिणे ह ेधोकादायक नव्ह ेका.  
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"स्वतांत्र दशेातील स्वतांत्र मतहला वगा... !" 

 

     स्त्री, अबला, नारी, मतहला, रमणी, कातमनी, कान्ता, िुांदरी, औरत, 

वतनता, अश्या अनेक शब्दाांनी ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय मतहला, आज जागततक 

मतहला ददन या अनुषांगाने मतहलाांच्या स्वतांत्र, हक्क, व्यवस्थेतील िमानता, कुटुांबातील 

दभुाजता, िमाजातील मान िन्मान आतण राजकीय व िामातजक क्षेत्रातील अतस्तत्व, 

यावर थोडां तवश्लेषण करु.  

    

     हजारो वषांपािून अिलेली स्त्री तशक्षणाचा, तस्त्रयाांच्या अतधकाराचा, 

गुलामीत जगण,े िमाजात स्त्री म्हणज ेएक भोग वस्तू अशी ततच्याकडे पाहण्याचा 

दषृ्टीकोन, धार्माक अांधकारात अिलेल्या व चूल आतण मूल या पलीकडचां जग दशान 

घडवण्यिाठी िवा प्रथम १९ व्या शतकात क्ाांतीज्योती िातवत्रीबाई फुलेंनी आपलां 

अतस्तत्व पणाला लावले, व या भारतात िवाात पातहल मुलींच्या तशक्षणािाठी स्वतांत्र 

शाळा काढले, तरचां आज कुठे आमच्या मतहला उच्च तशक्षण घेऊ लागले, क्ीडा, 

राजकीय, शैक्षतणक तिेच अनेक क्षेत्रात आपलां अव्वल स्थान तमळवत आहते, मात्र 

याचे िवा श्रेय क्ाांततकारक फुले दाम्पत्याला जाते, ह ेआजच्या िमाजाला तविरून 

चालणार नाही. हक्कापािून, तशक्षणापािून बांददस्त अिलेल्या तस्त्रयाांना या जगात 

स्वतांत्र पणे वावरण्याची मुक्तता ददले, परांतु पुढे तवश्वरत्न बाबािाहबे आांबेडकर याांनी 

या मतहलाांिाठी ४ वषा १ मतहना २६ ददवि आपल्या आयुषयातील खचूान, "शहांद ूकोड 

तबल" तलतहले, ददुवैाने ह ेतवरोधकाांनी 
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कायद्याि सामार्ून न घेिा फेटाळून लार्ले, मात्र बाबासािबे आंबेडकरांनी 

या साठी आपल्या कायदामंत्री पदाचा रािीनामा ददला याची िाणीर् सर्ाांना असणे 

गरिेचे आि,े पण बाबासािबेांचे कष्ट हनरथवक ठरले नािीि. ज्या कायद्याला हर्रोध 

करण्याि आला िोिा िो  १९५५-५६ ला चार र्ेगर्ेगळ्या कायद्याि हर्भािून हिदं ू

कोड हबल ला मिुरी ददली, आहण िा कायदा म्िणिे "महिलांच्या अहतित्र्ाच र्ज्रमूठ 

आि,े महिलांर्र िोणाऱ्या प्रत्येक शोषक िाहचंचा हर्चार करून बाबासािबे 

आंबेडकरांनी ि ेकायदा करून महिलांना तर्िंत्र हमळर्ून ददले, या कायद्यांनी स्त्री-

पुरुषांच्या दिावि कायद्याने समानिा प्रतथाहपि केली. ििेी आिचा महिला र्गाांना 

हर्सरून चालणार नािी. अश्या मिापुरुषांच्या उपकारांची आिच्या र्गावला हर्सर 

पडि चालला आि.े  

    मााँ िाहबे तजजाऊ, ताराराणी, अतहल्याबाई होळकर, िातवत्रीबाई 

फुले, रमाई िारख्या त्यागी नाररणी मतहलेच्या अतस्तत्वाची ओळख इततहािात नोंद 

करून ददली. मात्र ददुवै या महाराष्ट्राच मतहलाांना आजही तुच्ि लेखताांनाचे तचत्र 

ददिून येते, तिे म्हणायचे तर गेल्या काही वषाापािून दहावी बारावी व उच्चतशतक्षत 

पदव्याांचा तनकाल पातहलां तर मुलींच अग्रस्थानी आहते, मुलींचा गुणवत्तेत कुठे 

कमतरता भाित नाही, परांतु तशक्षणाचे दारे लवकरच बांद होताांना ददित आहते. 

मतहलाांनी अनेक क्षेत्रात आपलां वचास्व तनमााण केले आहते, कला, क्ीडा, शास्त्रज्ञ, 

अगदी राजकारणात दखेील पांतडत जवाहरलाल नेहरू याांच्या कन्या इांददरा गाांधी 

याांनी १९ जानेवारी १९६६ िाली भारताच्या पतहल्या स्त्री पांतप्रधान म्हणून 

जगािमोर आल्या, महाराष्ट्राची प्रततभा ताई पाटील याांनी २००७ िाली भारताचे 

पतहल ेमतहला राष्ट्रपतीचा गौरव तमळवील्या, उत्तरप्रदशेचे पतहली मतहला राज्यपाल 

िरोतजनी नायडू, पतहली भारतीय मतहला महापौर िुलोचना मोदी, त्यानांतर 

तातमळनाडू, राजस्थान, पांजाब, ददल्ली, उत्तर प्रदशे, तबहार, मध्य प्रदशे व पतिम 
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बांगाल या राज्याांना स्त्री मुख्यमांत्री लाभल्या. पण अद्याप महाराष्ट्राला स्त्री मुख्यमांत्री 

होण्याचे भाग्य अजूनही लाभलेले नाही. महाराष्ट्रात मतहलाांना राजकारणापािून दरू 

ठेवण्याचा प्रयत्न िमाजव्यवस्थेने नेहमीच केला आह.े ५० टके्क आरक्षण वाट्याला 

अिूनही मुख्यमांत्रीपदाची धुरा िक्षम स्त्री राजकारणी िाांभाळण्यािाठी अद्याप 

कोणतीही मतहला पुढे का येऊ शकली नाही? हा प्रश्न पडला आह.े प्रस्थातपत 

ऐकतविाव्या शतकाचा तवचार केल्याि तस्त्रयाांना राजकारणातून क्मप्राप्त करण्यात 

येत अिल्याचेच तचत्र तनदशानाि येत आहते, अनेक रठकाणी तस्त्रयाांना केवळ 

आरक्षणाच्या नावाखाली तनवडणूक लढवायच आतण पूणा कारभार पुरुषाांनी 

िाांभाळायचां, स्त्री केवळ नामधारी ित्ताधीकारी, व्यवस्था िवा पुरुष प्राधान्याने चाले, 

अश्या प्रकारे तस्त्रयाांना स्वतांत्रता तमळत नाही.  

 

   राजकीय दषृ्टीकोना पलीकडे तस्त्रयाांना िामातजक जीवनात दकतपत 

स्वतांत्र आह े याचा ही तवचार येतो, तस्त्रयाांवरील अत्याचार, बलात्कार िारखे 

प्रकारणाांनी अख्खा देश हादरवून िोडले, ददल्लीत झालेल्या तनभाया प्रकरण अिो वा 

कोपडी प्रकरण या प्रकरणानांतर दशे्यात एका ज्वालामुखी िारखे उद्रकेनारे मोचे, 

आांदोलनने तनघाले, अनेक मतहला रस्त्याांवर उतरले, मेणबत्त्या पाजळले, मराठा 

क्ाांती मोचाा िारख ेऐततहातिक मोचे तनघाले, आत्ता वाटलां न्याय तमळेल मतहला 

रस्त्यावर उतरले म्हणजे त्याांच्या अतस्तत्वाचे, त्याांच्या स्वातांत्रेचे ददवि पाहायला 

तमळतील अत्ता दशेातील मतहलाांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाांना कठोर तशक्षा 

होईल की जेण ेकरून पुढची पुढी त्या तवचाराांचा पाईक होणार नाही, मतहलाांकडे 

पाहण्याचा दषृ्टीकोन बदलेल, रात्र बे रात्र रस्त्यावरुन घरी परतणाऱ्या माझ्या आई 
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बतहणींना अत्ता या भावाचा आिरा तमळेल, प्रत्येक स्त्री िुखरूप घरी परतेल, मात्र 

झालां काय ह ेिवा आश्वािने उरली, बोलण्यािाठी आतण लेखाांतून तनदशानािाठी ह े

ओळी केवळ कागदोपत्री उरले, बाकी काय त्या महाभारतात द्रौपदी व रामायणात 

िीतेला अतिपररक्षा चुकले नाही, आतण या स्वतांत्र दशेात मतहलाांना या िमस्येला 

तोंड दणेे चुकत नाही, दशे्यात वयवषं तीन पािून ते ित्तर वषाच्या वृद्ध मतहला या 

कमाठ तवचारिरणीच्या पुरुषाांच्या हातून िुटल ेनाहीत.  

   परस्त्री मातेिमान मानणाऱ्या ित्रपती तशवरायाांचा महाराष्ट्र, परातवया 

नारी आम्हा रुखमाई िमान म्हणनाऱ्या िांत तुकोबाांचा महाराष्ट्र, स्त्री तशक्षणािाठी 

आपलां अतस्तत्व तमठवणाऱ्या फुले दाम्पत्याांचा महाराष्ट्र, स्त्री-पुरुष िमानतेचा घटना 

तलहणारे बाबािाहबेाांचा महाराष्ट्र, अश्या महाराष्ट्रात आज तस्त्रयाांना शैक्षतणक, क्ीडा, 

राजकीय व िामातजक क्षेत्रात आपलां अतस्तत्व रटकवण्यािाठी कुठेतरी िमाज 

कमकुवत आह,े ह े स्त्री-पुरुषाांच्या आतील दरी दरू होईल का हा या प्रस्थातपत 

व्यवस्थेशी माझा प्रश्न.?तस्त्रयाांच्या अतस्तत्वािाठी स्त्री स्वतः रस्त्यावर येईल का, 

आतण यािाठी हा िमाज दकतपत प्रयत्नशील अिेल हाही तततकाच महत्वाचा..  
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"स्त्री अतस्तत्वाची ज्योत - िातवत्रीबाई फुले" 

 

     क्ाांतीज्योतत िातवत्रीबाई फुले याांच्या जयांती तनतमत्त महाराष्ट्र भरात 

बालक ददन म्हणून उत्िाहात िाजरी केले जाते, त्या अनुषांगाने त्याांच्या कायााचा व 

त्याांच्या तवचाराांचा जागर या महाराष्ट्रात होतोय का, मतहलाांच्या स्वतांत्रािाठी, 

तशक्षणािाठी ज्याांनी रक्त िाांडले त्याांच्या तवचाराांचा अतस्तत्व, स्त्री स्वातांत्र्याची ज्योत 

आजही पेटती आह ेका? अिा प्रश्न माझ्या िारख्या एका िामान्य माणिाला पडणे 

िहजीकच आह.े  

   क्ाांतीज्योती िातवत्रीबाई फुले याांच्या जीवन कायााचा उलघडा करणे 

म्हणज ेस्त्री स्वातांत्राांचा अतस्तवाची जाणीव करणे होय, खर तर आजच्या वैज्ञातनक 

युगात हा िमाज इतका तशतक्षत झाला, की त्याांचे पाय जतमनीवर कधी येतच नाहीत, 

तस्त्रयाांच्या तशक्षणाचा तवचार केल्याि शैक्षतणक, राजकीय, क्ीडा अश्या अनेक क्षेत्रात 

उत्तुांग भरारी घेतल्याचे ददिते, मात्र आज जी स्त्री या िमाजात स्वतांत्रपणे वावरत 

आह,े आज प्रत्येक क्षेत्रात आपली भूतमका बजावत आह ेया िवााच श्रेय महात्मा फुले 

दाांपत्याला जाते, मात्र खांत या गोष्टीची वाटते खऱ्या तवध्येची दवेता अिलेल्या 

क्ाांतीज्योती िातवत्री बाई फुलेंकडे या िमाजाचा पाहण्याचा दतृष्टकोन नाहीच.  

     ज्या व्यवस्थेत बहजन िमाजाला तशक्षणाचा अतधकार नव्हता, ज्या 

व्यवस्थेत तस्त्रयाांना काही कठोर कायद्याचा बांधनात अडकवले होते, स्त्री म्हणजे केवक 

भोग वस्तू, स्त्रीयाांना चूल आतण मूल या पकीकडे कुठलाच अतधकार स्वीकारता येणार 

नाही, तशक्षणाचा अतधकार, स्वतांत्रेचा अतधकार, तवधवा मातहलेवरील अत्याचार, 
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बालतववाह, अश्या अनेक बांधनात अडकलेला हा स्त्री िमाज, अश्या अवस्थेत 

एकोणीिाच्या शतकात अिा एक द्रवू तारा जन्माला आला, की िमस्थ बहजन 

िमाजाच्या तशक्षणािाठी आपलां अतस्तत्व पणाला लावले, ते म्हणजे महात्मा 

ज्योततबा फुले, बहजन िमाजाचे अज्ञान, दाररद  ऱ्य आतण िमाजातील जाततभेद 

पाहून ते अततशय अस्वस्थ होत अित. ही िामातजक पररतस्थती िुधारण्याचा त्याांनी 

तनिय केला, हा दाररद्र, गुलामी ही केवळ आतशक्षतेमुळे होत अिल्याचे त्याांच्या एका 

काव्याच्या ओळीतून आपल्याला पाहायला तमळते.  

हर्द्येहर्ना मिी गेली । मिीहर्ना नीिी गेली । 

नीिीहर्ना गिी गेली । गिीहर्ना हर्त्त गेले । हर्त्ताहर्ना शूद्र खचले । इिके 

अनथव एका  अहर्द्येने केले ।। 

   या िमाजाला जर गुलामीतून मुक्तता तमळवायचे अिल्याि िवाप्रथम 

तशक्षणाची काि धरणे हाच खरा उपाय आह,े आतण हाच गुलामी वरील प्रहार आह,े 

ज्योततबाांनी मानवी जीवनात तशक्षणाला खुप मोठां  स्थान ददले आहते, त्यातच स्त्री 

तशक्षणािाठी आपलां अतस्तत्व दखेील खची घातले, १८४८ िाली पुण्यातील तभडे 

वाड्यात दशेातील पतहली मुलींची शाळा िुरवात करून स्त्री तशक्षणाची मुहूतामेढ 

रोवली, स्त्रीयाांना तशक्षण म्हणज ेमतहला तशतक्षका लागते अश्या शचांतेत अिताांना पत्नी 

िातवत्रीबाई फुले आपल्या पतीच्या िहकायााला, त्याांच्या िामातजक कायाात खाांद्याला 

खाांदा लावून काया करण्याची तजद्द दाखवली, महात्मा फुलेनी िातवत्रीबाई ला 

एखाद्या ज्वारीची तबयाण ेमातीत पेरल्यावर त्याच उगवण ह ेरोपट्यात, झाडात व 

त्या झाडाला कणिां येत आतण जो पेरलेलां तबयाण आपलां अतस्तत्व तमटवून कणिांरुपी 

अनेकाांना घडवते, अश्या उदाहरणानी िातवत्रीबाईंना प्रेररत करत िमाज कायाात स्त्री 
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अिल्याचा कुठलाच भेदभाव नठेवता प्रस्थतपत व्यवस्थेशी झुांज घेण्याि उभा केलां, 

पती कडून अक्षर ओळख करून घेऊन स्वतः मुलींना तशकवण्या िज्ज झाली, 

िातवत्रीबाई दशे्याच्या पतहल्या मतहला मुख्याध्यापीका बनल्या, या यशस्वी शाळेचे 

स्वागत िनातनी उच्च वणीयाांनी "धमा बुडाला, जग बुडणार, कली आला. " अि ेिाांगून 

केले. िनातन्याांनी तवरोध केला. अांगावर शेण फेकले. काही उन्मत्ताांनी तर अांगावर 

हात टाकण्याची भाषा केली. अनेक िांघषा करत हा तशक्षणप्रिाराचा उपक्म चालूच 

रातहला, िातवत्रीबाई अश्या धमक्याांना डगमगल्या नाहीत, शाळेत जाताना अश्या 

कमाठ लोकाांनी अांगावर शेण दगड फेकले अिता अांगावरचे घाण झालेले कपडे बदलून 

पुन्हा या िमाजाला लागलेल्या गुलामीच घाण काढण्यािाठी शाळेत तशकवू लागल्या, 

स्त्रीयाांना केवळ तशक्षणच नाहीतर प्रत्येक क्षेत्रात िमानता तमळण्यािाठी त्याांनी 

झगडले, तस्त्रयाांचे मनोबल वाढवण्यािाठी त्याांनी काया केले, बाल जठर तववाह 

पध्दतीमुळे वयाच्या ११-१२ वषाात मुली तवधवा होऊ लागल्या अश्या तवधवा 

मुलींना एकतर िती जावे लागल े नाहीतर केशवपन करून कुरूप बनवले जाई, 

स्वातांत्र्याची हक्क निल्याने ही स्त्री एखाद्या नराधमाचा तशकार होत अि,े आतण 

िमाज गरोदर तवधवा म्हणून िळ करत अि,े अश्या अवस्थेत या मतहलापुढे जीव 

दणेे नाहीतर भ्रूणहत्या करण ेहाच पयााय अि,े अश्या अवस्थेत जोततबाांने बालहत्या 

प्रततबांधक गृह िूर केले, आतण त्याि िातवत्रीबाईनी िमथाकपण ेचालवल्या, त्यात 

जन्माला येणार िवा बाळाांना मायेची उब ददली, त्यातच काशीबाई नामक एका 

िाम्हण तवदवेची मूल िातवत्रीबाई फुलेंनी दत्तक घेतल,े त्याांचां यशवांत अि नामकरण 

केले, तोच यशवांत पुढे चालून डॉक्टर झाला.  
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  इ. ि. १८९६-९७ दरम्यात पुण ेपररिरात प्लेगच्या िाथीने धुमाकूळ 

घातला होता, हा जीवघेणा आजार अनेकाांचे जीव घेऊ लागला. तिटीश िरकारने या 

रोगीना वस्ती पािून लाांब स्थलाांतररत करून खबरदारी चे पाऊल उचलले अिता, 

यातून उद्भवणारे हाल ओळखून िातवत्रीबाईंनी प्लेग पीतडताांिाठी पुण्याजवळ 

विलेल्या ििाणे याांच्या माळावर दवाखाना िुरू केला. त्या रोग्याांना व त्याांच्या 

कुटुांबीयाांना आधार दऊे लागल्या. प्लेगच्या रोग्याांची िेवा करताना िातवत्रीबाईंनाही 

प्लेग झाला. त्यातून १० माचा, इ. ि. १८९७ रोजी त्याांचे तनधन झाले.  

    आशा स्त्री तशक्षण त्याच बरोबर स्त्री अतस्तत्वाची जननी अिलेली 

क्ाांतीज्योती िातवत्रीबाई फुले ह ेआपल्या िमाज कायााचा ध्याि शेवटच्या स्वािपयंत 

खाांद्यावर पेलली, पतीच्या खाांद्याला खाांदा लावून स्त्री तशक्षणािाठी झगडणारी ही 

नारी आपल्या पतीच्या कायााच कौतूक करताांना त्याांच्या एका ओळीत िापडत.  

काळरात्र गलेी। अज्ञान पळाले।। 

सर्ाव िागे केले। या सयूावन े।। 

शदू्र या हििीिी। िोहिबा िा सयूव ।। 

िेितर्ी अपरू्व। उगर्ला।। 

 

  अश्या स्त्री तशक्षणाचे मुहतामेड रवणारी नारी, तवधेची खरी दवैत, 

क्ाांतीज्योती िातवत्रीबाई फुले याांच्या कायााला व कतृात्वाला िलाम..  
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"प्रतथाहपि व्यर्तथशेी लढणारी नारी- मााँ िाहबे तजजाऊ" 

 

     शहांदवी स्वराज्य िांकल्पक, आपल्या िांस्काराने तजने एक नव्हे तर दोन 

दोन ित्रपती घडवणारी रणरातगणी राष्ट्रमाता, राजमाता मााँ िाहबे तजजाऊ, स्त्री 

स्वतांत्र व तस्त्रयाांच्या अतस्तत्वाचा इततहाि तनमााण करणारी रणरातगणी.  

    याच महाराष्ट्राला ज्याांनी आपल्या रक्ताने अतभषेक करून, उद्याचा 

स्वराज्य हा ना कुठल्या आददलशाहीचा अिेल ना कुठल्या मोगलशाहीचा, हा स्वराज्य 

रयतेचा, लोककल्याणकारी जनतेचा, स्त्री स्वतांत्रेचा, तशवशाहीचा अिा ठामपण े

आपल्या हृदयी बाळगून तजने ह ेस्वराज्याांचे स्वप्न आपल्या िांस्काराने वीर ित्रपती 

तशवाजी व िांस्कृत पांतडत ित्रपती िांभाजी िारख ेदोन बलाढ्य वाघाांना घडवून ते 

स्वराज्याचे स्वप्न िाकार करूनच या मातीत तवलीन झालेले आऊिाहबे, मााँ िाहेब 

राष्ट्रमाता तजजाऊ याांच्या पराक्माचा, याांच्या त्यागाचा, त्याांच्या िांस्काराचा, 

त्याांच्या धाडिी नेतृत्वाचा, त्याांच्या स्वराज्य पेरण्याच्या िांलकल्पणेचा पाडा हा 

अवघ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आह.े  

  शिांदखेडराजा येथील जाधव घराण्यातील लखुजी राजे जाधव याांच्या 

पत्नी म्हाळिाबाई याांच्या पोटी १२ जानेवारी १५९८ रोजी तजजाऊां चा जन्म झाला, 

राजघराण्यातील कन्या अिल्याने अक्षरओळख तिेच घोडेस्वार, तलवार बाजी, 

िांकटप्रिांगी स्वतः बरोबर या मातीच्या रक्षणािाठी मैदानी िवा युद्ध कलेचां प्रतशक्षण 

घेतली, लखुजीने मुलगा-मुलगी अिा भेदभाव नठेवता प्रत्येक गोष्ट तजजाऊां ना 

तशकवलां, तजजाऊां ना पाळण्यातच आपल्या तपताच्या पराक्माची पोवाडे ऐकायला 
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तमळाले, त्याच बरोबर पारतांत्र्याची जाणीवही होऊ लागली, गुलामी, रायतेवरचा 

अन्याय या वर तवलक्षतेणे तजजाऊ वेळोवेळी जाणवत अि,े पुढे १६०५ िाली 

दौलताबाद येथे भोिले घराण्यातील मालोजी राजे याांचे तचरांजीव शहाजीराजे भोिले 

याांच्याशी अगदी थाटामाटात तववाह िोहळा िम्पन्न झाला, मात्र कायाक्मात 

हत्तीच्या धुमाकूळाने त्याि आवर घालण्यािाठी दोन गट तनमााण झाले व यातच 

भोिले-जाधव याांच्यात मतमताांतरे होऊन राजकीय वैर िुरू झालां, तजजाऊ अवघी 

७ वषााची आपल्या पतीशी एकतनष्ठ राहून आपल्या माहरेशी िांबांद तोडून तनघून गेल,े 

मात्र वैर काही शाांत झालेलां नव्हतां, यातच शाहजी राजे दरू कनााटकात आददलशाही 

च्या कायादकदीत काया करत, तजजाऊ माहरेच कुटुांब व आपल्या पतीच्या आश्रयापािून 

दरू अिूनही तजजाऊ कधी खचले नाहीत, मी स्त्री आह ेया िमाजात एकटी जगू तरी 

किां या भीतीपोटी कधी हार मानले नाहीत, उलट जगण्याची व या मातीच रक्षण 

करण्याची, पारतांत्र्यावर मात करण्याची नेहमीच मनामध्ये उखळत स्वराज्याचे तक्त 

पेलत आपल उभां आयुषय या स्वराज्याच्या रक्षणािाठी लावण्याचे ती तजद्द 

इततहािाच्या पाणापणात िापडते, पाहता पाहता ददवि लोटले जात होते, शहाजी 

राजे कधी मधी पुरित तमळताच तजजाऊां ना भेटण्यािाठी येत अित, पुन्हा िुयास्था 

िारख तजजाऊां च्या आयुषयात काळोख दाटलेला अांधार पिरत अि,े आपल्या पतहल्या 

मुलगा िांभाजी ततकडेच शहाजीराजे िोबत कनााटकात वास्तव्याि होते, काही काळ 

लोटता, ददवि उजडला १९ फेिुवारी १६३० चा तजजाऊ पोटी एक शूर वीर 

महापराक्मी, स्वराज्याांची िमशेर जण ू मातृगरबातुनच घेऊन आला अिा राजा 

तशवबाचा जन्म झाला, आतण बाळ तशवाजींना वाढत्या वयाप्रमाणें िांस्काराण,े 

महापराक्मी योध्याांचे कथे, तपताश्री शहाजीराजेंची महापराक्मी गाथा, आतण 
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भोिले-जाधव घराण्याांतील वैया याच बरोबर स्वतःच रक्षणािाठी व या मातीच्या 

उज्वल भतवषयािाठी, रयतेवर होणाऱ्या अन्यायावर आवाज उठवण्यािाठी, रयत 

पारतांत्र्यात, गुलामीत जगत अिताांना त्यावर स्वतांत्र तमळवण्यािाठी मैदानी खेळ, 

तलवारबाजी, घोडेस्वारी खुद्द तजजाऊ तशवबाला तशकवले, राजा-रयत, उच्च -

तनच्िता, जात-पात यात काही फरक नाही, आतण ते तजजाऊां च्या स्वराज्य िांकल्पनेत 

थारा नव्हता. म्हणून तशवबाला रयतेच्या गोरगररबाांच्या मुलाांिोबत मैत्री करून, 

त्याांच्या घरची काांदा भाकरीची चव खाण्याि ते िांस्कार तजजाऊां चे पहायला 

तमळतात, तजजाऊ ने पातहलेले स्वराज्याच्या स्वप्नािाठी कधी होमहवन केलां नाही, 

कधी उपाि तपाि केला नाही, तजजाऊ प्रयत्नवादी होते, दवैवादी नाही, तशवबालाही 

प्रयत्नवादी िांस्कार ददले, १४ वषयााच्या तशवबाच्या हाती शाहजी राजेंनी पुण्याचा 

प्राांत ददला, बाळ तशवबाला तजजाऊ पुण्याच्या मातीत घेऊन गेली, िवा वस्ती जाळून 

राख झालेली, कुठेतरी एक पहार त्या वर फुटक मडकां , दफतवा तनघाला होता या या 

प्राांतात जो वस्ती करेल त्याांचा तनवााश होईल, मात्र तजजाऊ डगमगल्या नाही, तीच 

पहार त्या मातीतून उचलली आतण त्याच मातीत बाल तशवबाच्या हाती िोन्याचा 

नागर दफरवली आतण दऱ्या खोऱ्यात लपून बिलेल्या रयतेला पुन्हा या तजजाऊां नी 

हाक ददली, "माझ्या रयत बाांधवाांनो या आपलां वस्ती पुन्हा तनमााण करा, जो कोणी 

आड येईल त्याांचा तनवााश करण्यािाठी अत्ता तशवबा आलाय", आतण अश्या नेतृत्वाने 

मााँिाहबे तजजाऊ आपल्या तशवबाला वेळोवेळी शत्रूशी जुांझ घेण्याि मागादशान ददले, 

वेळप्रिांगी स्वतः शत्रूवर चालून गेले, माणिे जोडले, मावळे जोडले, मतहलाांना दखेील 

पुरुषाांच्या खाांद्याला खाांदा लावून िांघषा करण्याची, एक मतहलाांचा स्वतांत्र फौंज 

तनमााण केली, स्वतः बरोबरच स्वतःच्या मातीच्या रक्षणािाठी मावळ्याांना एकतनष्ठ 
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होण्याि िाथा केलां, मााँिाहबे तजजाऊ िांकट प्रिांगी स्वतः स्वारीवर जात अि,े युद्ध 

मैदानात उतरत अिे, कधी स्त्री अिल्याची भेदभाव नठेवता, अनेक वेळप्रिांगी 

तजजाऊ हाती तलवार घेत, तशवाजीराजे ज्यावेळेि आग्राकैदते होते, तेंव्हा 

महाराष्ट्रातील इांचभर भूमी दखेील तमजााराजा जयशिांगला शजांकता आली नाही. 

कारण त्यावेळेि स्वराज्याची िुत्रे तजजाऊमाताांच्या हाती होती. म्हणजे 

तजजाऊां माताांची जरब कशाप्रकारे होती ह ेयावरून स्पष्ट होते. शहाजीराजाांचा म्रुत्य ू

झाला त्याप्रिांगी तजजाऊ िती गेल्या नाहीत, म्हणजे जाधव-भोिले घराण्यात 

ितीप्रथा तर नव्हतीच पण तजजाऊमाता दखेील ितीप्रथेच्या तवरोधात होत्या. आज 

२१ व्या शतकात तजजाऊमातेच्या पुरोगामी तवचाराांची गरज आह.े तजजाऊां च्या 

मागादशानाखाली तशष्टमांडळ स्थापले, राज्यकारभार िुरू झाला, रयत आनांदी नाांद ू

लागली, तशवबा रयतेचा राजा झाला, शेतकऱ्याांचा, कष्टकऱ्याांच्या, लोककल्याणकारी 

राजा झाला, अश्या प्रकारे तजजाऊां च्या िांकल्पनेतला स्वराज्य उभा रातहला, ६ जून 

१६७४ ला रायगडावर थाटामाटात तशवाजी राजेंचा राज्यातभषेक िोहळा िांपन्न 

झाला, आतण तशवबा राजे रयतेचे ित्रपती झाले, ही िांकल्पना ज्या तजजाऊां नी माांडून 

आपलां उभां आयुषय तलवारीच्या टोकाांवर काढले तशवबाला ित्रपतीच्या गादीवर 

बिवून आपली िांकल्पना ित्यात उतरवून राज्यातभषेकाच्या नांतर १२ ददविाांनी 

राष्ट्रमाता राजमाता मााँ िाहबे तजजाऊां नी पाचाडला आपला अखेरचा स्वाि घेतला, 

अन या स्वराज्याला पोरका करून गेल,े अश्या तवरपराक्मी मााँ िाहबे तजजाऊ याांच्या 

चरणी अतभवादन...  
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अतपशृ्य कुटंुबािील स्त्री ( कथा). 

 

    अस्पृश्य जमातीची वस्ती म्हणून गावापािून लाांबवर विलेल्या 

वस्तीतला बाबु, जन्म च दाररद्र्यात झाल्याने जणू आपलां कुटुांबच दाररद्र्याशी जुळलेला 

हा एक उदाहरण, ही कथा काल्पतनक आह.े..  

    बाबू, ददि भर गावातील पुढारी वतनदाऱ्याांच्या शेती लागलेलां काम 

स्वातभमानाने करतो, अतशक्षणीत कुटुांब अिल्याने अजूनही मूलभूत हक्काची जाणीव 

नाही, पोटी दोन मुली, एक मुलगा अिे एकूण चार जणाांचा कुटुांब बाबू वर अवलांबून 

आह,े आई वडील लवकरच दरू झाल्याने बाांबूवर ही जबाबदारी अगदी 

लहानपणापािून जोपािल्या गेली, बाबूची पत्नी जनाबाई आपल्या कडी मेहणतीने 

धणीच्या खाांद्याला खाांदा लावून काम करते, ददि भर कामा तवना पोटाचा तखनगी 

भरणा अशी अवस्था या कुटुांबाची, मुलगा जेमतेम बारा वषाचा झालां, त्याला शाळेत 

पाठवून खूप मोठां  मास्तर करावा अशी या बाबू ची इच्िा, शाळेचे ददि िुरू झाली 

तोवर बाबुला मुलाच्या तशक्षणाची लैय घोर पडली, शाळा िुरू झाली म्हणून बाबू, 

जना ला म्हटला, 'जने आपल्या बाळ्याला लय तशकवायचां बर का, अत्ता उद्या पािन 

त्याची शाळा िुरू होते, ते गावातला मास्तर म्हटला पोराला शाळेत पाठव, पोरग 

शाळेत जातां म्हटल्याने त्याला दप्तर, वया, पुस्तके, पेनी लागतीलच की", तेवढ्यात 

जना म्हटली, "अहो घरात रुपया नाही बगा त्याला कुठून आणणार दप्तर, म्या काय 

म्हणतो, ये शाळा तबळा आपल्या ची न्हाय, दोन पोरी लिाला आल्या याला तशकवीत 

बिला तर पोऱ्याचां लि कोण करावां, त्याला उगी शहरात कापड दकुानात पाठवा 

कमाला, ते जनाधानाच पोरग बघा दकती लहान अिून मतहना दोन हजार दते्यात 
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त्याला, आपल बाळ्या ही आठवी गत तशकलाच की, त्याला बी दतेील दोन तीन 

हजार, उगी याला कुठे तरी लावा कामाला", म्हणत जना विरी िारवणीच्या कामात 

मि झाली, बाबू नाराज होऊन आज कुठे काम काही लागत का म्हणून गावात गेला, 

गावातला चावडीवर बिलेल्या वयवृद्ध म्हात्याराने बाबूला पाहून, "आर ए बाब्या 

इकडां ये, जरा माझां पाय मुडूप घेतलाय थोडां चोळ र", म्हताऱ्याच्या उद्गारण ेबाबू 

त्याच पाय चोळत बिला िदा म्हणात मुलाच्या तशक्षणाचां तन मुलींच्या लिाचा 

तवषय रेंगाळत होतां, चावडीवरच काम आपटून वतनदाराकडे शेती काम लागते का 

पाहून येतो म्हणून गेला, िकाळी जेमतेम नऊ वाजल ेहोते, घरा बाहरे थाांबून, मध्ये 

आवाज दते होता, "मालक हाय का घरात, "तेवढयात आतून एक मतहला बाहरे आली 

आतण बाब्याला पाहून, मध्य ेपरतली हातचे बोटे मोडत िकाळ िकाळी याच काय 

तोंड बघावां लागलां म्हणून दरवाजा बांद करून नांतर येण्याि िाांतगतली, बाबू थोडां 

वेळ बाहरेच बिून रातहला, काही वेळाने आतून वतनदार पाहून बाब्याला म्हटलां, 

"अरे बाब्या तू कधी आला, आज काम तबन काही बी नाय बग, "य ेम्हणून आतल्या 

वारांड्यात बोलावला, बाबूने मालकाला पाणी द्याल का मगल्याि, मलकाांनी त्याला 

घरच्या बाहरेील दवेळीत ठेवलेले ग्लाि घेऊन येण्याि िाांतगतला आतण ग्लािला 

स्पशा न होता पाणी वाड म्हणून पत्नीि िाांगत होता, पाणी तपऊन बाब्या तनघाला, 

आपल्या दारी, पैका तर नाही अन स्वतःची अवस्था पाहून मनातच रडत होता, 

मतलक लोक बी आम्हाला माणूि म्हणूनही पाहत नाहीत, अस्वस्थ झालेला बाबू 

आपल्या वस्तीत परतला वस्तीतल्या काठेवर अिलेल्या घरा शेजारच्या झाडा खाली 

आिरा घेऊन, काही वेळ तवचार करत होता, पत्नी बाहचे्या आवारात िडा घालत 

होती, गावातले  दोन पुरुष येऊन बाब्याच्या घरा पुढे थाांबून आत डोकावून पाहत 
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होते, बाब्याला काही कळेनािे झाले, त्यातला एक बोलला, "इथेच राहते बघ ते 

आयटम", एवढयात बाब्या त्याांच्या जवळ जाऊन त्याांना काय आह ेइथे काय तमाशा 

लावलाय?, बोलतच अिताांना बाब्याला "पोरगी येंेते का आजच्या ददि, हजार 

रुपये दतेो", म्हणून त्या कमाठ पुरुषाांनी मुलींचा िौदा करू लागले, तेवढ्यात बाब्याचा 

पायाखालची वाळू िरकली, मस्तकी अांगार उठला आतण त्या एका पुरुश्याच्या 

कानफड्यात एक दतेाच, बाब्याला पाहून घेतो, म्हणून ते ततथून तनघून गेल,े बाब्या 

ततथेच डोळ्यातील अश्रू वाहत जतमनीवर बिला, त्याच्या िोबत पत्नी दकरकाश 

आवाजात रडत होती, ह े त्या वस्ती िाठी काही नवीन नव्हतां, पण ह ेबाब्याच्या 

वाटेला पातहल्याांदाच, ही वस्ती म्हणज ेगाववाल्यािाठी हक्कची जमीन िमजत होते, 

कधी पण यायचां आवडेल ते तनवडायचां, ह ेयाांच क्मच, तनत्य नेमाने चालत आलेली 

ही गुलामीच, या वस्तीतला कोणी येत नाही पुढे, स्वातभमानाने जगणाऱ्या बाब्या 

आपल्या कुटुांबाला िावरू शकत नाही, दशे स्वतांत्र होऊन ित्तरी गाठली तरी दशे्यात 

अि ेदकतीतरी गावे आजही या पुढाऱ्याांच्या हातची गुलामीत राबतात...  

    बाब्याचा बदला घेण्यािाठी ते दोन पुरुषयाांनी रात्रीला या घरावर 

डाव रचला, काळोख तचराक अांधारात गावच्या काठेवर अिलेल्या घरा शेजारी 

मोटार िायकल वरून दोन पुरुष उतरले बाब्याच्या घराकडे पावल ेिावकाश पने 

पडत होते, विरीवर आपल्या दोन मुली, मुलगा, पत्नी िोबत झोपलेल्या बाब्याला 

पाहून, त्याच्या बाजूच्या मुलींना आपल्या जवळील शस्त्राच्या िायाने एखाद्या 

हरनावर वाघाने झेप घ्यावी या अवस्थेत त्या मुलींच्या अिूची लक्तरे रस्त्यावर 

टाांगली, बाब्याची डोळे उघडे पण करणार काय, वस्तीतल्या प्रत्येकाला माहीत आह,े 

या गावातील पुरुषाांच कृत्य, ओरडाओरड केली, मुलींना त्याांच्या तावडीतून िुटका 
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कराव या िाठी जीवाांच्या ओताांडाने प्रयत्न करत होता, बाब्याच्या गळयावर िूरी 

पकडून नको ते कृत्य त्याांच्या डोळ्यािमोर करत होते, अिेच जीव दमूटून बिला, 

िवास्व आवरून, पळ काढल,े या मुलींच्या अांगावरील शचांड्या पाहून स्वतःला 

िावरणाशी झाला, बाब्या स्वतःला िावरून न्यायािाठी पोलीि स्टेशन गाठला, 

गाववाल्याांना िमजलां बाब्या ठाण ेगाठलां, गावातली वतनदार ततथल्या पोतलिाला 

लाचेच्या आशेखाली गुांतवून घेतला, पोतलिाांनी बाब्याला अटक केलां, गुन्हा काही 

िाांगत नाही, स्वतःच तक्ार घेत नाहीत, िकाळ झाली जना स्टेशन ला आली पतीला 

लॉकर मध्य ेपाहून ठाणेदाराांना गुन्हा तवचारली, तर त्याांनी स्वतःच्या मुली वापरून 

वस्तीत व्यविाय चालवत अिल्याचे तबनबुडाचेंे गुन्ह ेबाब्यावर लावले, जना ह े

ऐकून ततथून धाव घेतली, आतण आपल्या दोन्ही मुलींना घेऊन तवतहरीत उडी घेऊन 

स्वतःिोबत आपल्या मुलींना पण िांपवून गेली...  
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स्त्री भ्रूण ित्या एक शाप... 

'' स्त्री भृण हत्या " आिा शब्द कानावर पडला की आांगावरती काटा उभा 

राहतो, गभाातच स्वत:च्या पोटच्या बाळाचा गळा घोटने ह ेएक महा भयावह कृती 

आह,े नऊ मतहने त्या मायेने आपल्या पोटच्या गोळ्याला िाांभाळून आखेर स्त्री 

आिल्याचा दावा मीळताच त्याला पोटातच खुडून टाकण्याचे भयांकर तवकृती आज 

िमाजात घडतोय, 2003 च्या बदलत्या कायद्याचे अमलबजावणी मात्र कुठे ददित 

नाही, 2001 व 2011 च्या जणगनणा वरून स्त्रीयाांच्या िांख्येत कमतरतेची जाणीव 

होते, वैद्यकीय आतधकारी कायदभेांग करून आपला व्यविाय माांडलेल ददितोय. शलांग 

पररक्षा कें द्राांना बांदी आिून िुद्धा आज आनेक रठकाणी लपूनिपून ह ेिोनोग्राफी, शलांग 

पररक्षा करून िदरील तपशील िमोरा िमोर उघडकीि करून स्त्री आिल्याचा दावा 

तमळताच ततथेच खुडून टाकण्यािारख माणवताद्रोही वैद्यकीय आतधकारी करताांना 

ददितोय.  

     स्त्री भृण हत्या का होतोय.? आिा प्रश्न मला वेळोवेळी पडत आिते, 

त्यात मी तनषकषा पण काढलो, िमाजात हांडा व स्त्री िांरक्षण या कारणाांमुळे आज स्त्री 

जन्माचे दारे बांद होताांना ददितोय. हांडा पद्धत जगात आह ेका नाही ह ेमला माहीती 

नाही पण भारतात मात्र खुले आम चालत, हांडातवरोधी कायद्याने गुन्हा आह,े तरीपण 

आपला दशेच पुरूषप्रधान आिल्याने स्त्री चा माण कायद्याने पण ददित नाही. 

आपल्या दशेात स्त्रीयाांना आरक्षण तमळाल, प्रत्येक क्षेत्रात प्रवेश तमळाले, खरे पण स्त्री 

स्वतांत्र आजूनही ददित नाही. स्त्रीयाांना काही मांददरात प्रवेश ददल्या जात नाही ह े

आजूनही स्त्री-पुरूष भेदभाव आज िमाजात घडतोय,  त्याांच्या िांरक्षणाच तर अवघे 

बोंबाबोंब ददितोय.   
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    आज प्रत्येक िरकारी कायाालयापुढे स्त्री भृण हत्येची मोठी मोठी बॅनरे 

उभारली, पण ते आमलात आणण्याच्या बाबतीत मात्र घोर तनराशा आह,े आज प्रत्येक 

पुरूषामागे स्त्रीयाांच्या िांख्येची कमतरता हा एक गाांभीयााची बाब आह,े  

राज्याि शून्य िे सिा र्षव र्योगटािील मुला-मुलींचे हलंग गुणोत्तर प्रमाण 

८४८ पेिा कमी आि.े कें द्र सरकारने महिलांची संख्या अत्यंि कमी आि,े अशा १०० 

हिल््ांची नार्े िािीर केली िोिी. मिाराष्ट्राि ० िे ६ र्षाांपयांिच्या मुला-मुलींमध्ये 

दरििारी मुलींची संख्या १९९१ मध्ये ९४६ िोिी, २००१ मध्ये िी ९१३ पयांि 

घसरली आहण २०११ मध्ये िर ९१८ इिकी खाली घसरली. गेल्या र्षी राज्याि 

अंदािे ४ लाख ६८ ििार मुलींना गभाविच मारण्याि आल्याची आकडेर्ारी समोर 

आली आि.े चार लाख हचमुकलींचे िगदशवनागोदरच गभाविच हचरमुडून टाकण्याचे 

भयार्ि कृिी करणारा िा समाि दकिी संकोचीि हर्चार धारेची आसेल, हि माऊली 

आपल्या बाळाच पोटािच गळा घोटिे, मात्र िीच माऊली स्त्री आसल्याचा भाण 

बाळगि नािी, िी एक गांभीयावची बाब आिे, एक स्त्री समािाला घडर्ू शकिे पण 

समाि स्त्री िन्माचे दारे बंद केले िे एक दशेाचे स्त्रीयाहर्षयी हर्कृिीकरण म्िणायला 

कािी िरकि नािी.  

  िमाजाला आई पाहीजे, बतहण पाहीजे, पत्नी पाहीजे पण स्वतः ला मुलगी 

जन्म नको.? का? कारण िमाजात घडणायाा घटना व पद्धतींना हा िमाज भेडिावत 

आह.े  

अत्याधुहनक िंत्रज्ञानाने प्रगिीचे र्ारे र्ािि असिानाच र्ैद्यकीय िेत्रािील 

संशोधने मुलींच्या िन्मासाठी शाप ठरली आििे. राज्याि मुली िन्मालाच न येण्याचे 

प्रमाण र्ाढले आि.े या असंिुलनामुळे सामाहिक सुरहिििा, उिरंड ढासळण्याची 

भीिी व्यक्त केली िाि आिे. स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण घसरण्याने कािी राज्यांमध्य े

हर्र्ािहर्षयक गंभीर प्रश्न हनमावण झाले आििे. िोच धोका मिाराष्ट्रालािी असल्याचे 

ददसून आले आि.े कायद्याच्या हर्रोधी िाऊन कािी शासकीय र्ैद्यकीय आधीकारी 

स्त्री भृण ित्येच शस्त्र िािी घेर्ून राज्याि स्त्री नष्ट करण्याचा डार् मांडला आिे. 
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समाििल्या समतयाने गभवपािेि हचरडणायाव बालीकेला ि े र्ैद्यकीय आहधकार 

समािाचे हखसे कापून तर्िाःचा धंदाच मांडलेि आसे म्िणायला िरकि नािी, 

कायद्याने सोनोग्राफी, हलंग पररिाचे िपशील उघडकीस केल्यास त्या र्ैद्यकीय 

आहधकायावस हिन र्षावची सिा आि,े िरी पण आि पयांि आशी बािमी कुठे ऐकिांना 

र् र्ाचिांना आढळली नािी की  

   स्त्रीभ्रूण हत्या हा िमाजाला लागलेला कलांक दरू करण्यािाठी खऱ्या 

अथााने िामाज प्रबोधनाची गरज आह.े तवनाशाच्या खाईकडे चाललेला िमाज 

भरकटलेले स्त्रीभ्रूण हत्येचे बीज याला आज वाचतवण्याची गरज आह.े एक स्त्री वाचली 

तर एक कुटुांब वाचेल, एक घर वाचले तर एक वस्ती वाचेल, एक वस्ती वाचली तर 

एक खेडे वाचेल, ऐक खेडे वाचले तर एक तालुका वाचेल, ऐक तालुका वाचला तर 

एक तजल्हा वाचेल, एक तजल्हा वाचला तर एक राज्य वाचेल, एक राज्य वाचले तर 

एक दशे वाचेल, एक दशे वाचला तर िांपूणा जग वाचेल, म्हणूनच मला अिे वाटते 

स्त्रीभ्रूण हत्या थाांबलीच पातहजे. त्या िाठी िवा प्रथम हा िमाज जागा झाला पाहीजे, 

शािनाच्या कायद्याची अमलबजावणी करणे गरजेची आह.े  

    पुरुष हा कुटुांबाचा प्रमुख अितो. कताा-धताा अितो. त्यामुळे पुरुषाला 

कुटुांबात अनन्यिाधारण महत्त्व अिते. हीच गोष्ट मुले लहानपनापािून पाहत 

अितात. म्हणून त्याच गोष्टी त्याांच्या मनामध्ये रुजतात. मुलाांना लहानपणापािून 

तवशेष वागणूक तमळते. महागडी खेळणी, पौतष्टक आहार, मैदानी खेळ, मान, िन्मान 

इ. तर मुलींना बांधनात वाढवले जाते. ह ेकरू नकोि ते करू नकोि. घरकामात लक्ष 

घाल, मुलीना अिच वागायला हवां, िगळीकडे मोजमापे लावली जातात. ितत तू 

मुलगी आहिे याची जाणीव करून ददली जाते. लि झाल्यावर मुलीला िािरी जाव 

लागत म्हणजेच ती परक्याच धन आह.े अथाातच ततला दकती तशकतवले तरी त्याचा 
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आपल्याला काहीच उपयोग नाही. अिा चुकीचा ग्रह तनमााण झाला आह.े मुलीच्या 

लिाच्या वेळी द्यावा लागणारा हांडा मुलगी दकती ही तशकली तरी ततच्या योग्यतेचा 

वर शोधताना आई वतडलाांची होणारी फरफट आतण हांड्यािाठी करावी लागणारी 

तडजोड मुलींच्या नजरेतून िुटत नाही. मुलगी जन्मली की ततच लि होईपयंत याच 

व्यथेने पालक व्यस्त अितात. म्हणजेच स्री- भृण हत्येच्या पद्धतीला म्हणजेच 

िमस्येला हांडा पद्धती अप्रत्यक्षपणे हातभारच लावत अिते.  

   आपल्या िमाज व्यवस्थेतच ही िांकल्पना ठाम रुजलेली आह ेकी मुलगा 

म्हातारपणी आपला िाांभाळ करेल, मुलगी काय लि झाल की िािरी तनघून जाईल. 

त्यामुळे जर मुलीकडे राहावे लागल ेतर पालकाांना फार अपराध्यािारख वाटत आतण 

िमाजातही त्यान मान तमळत नाही. मुलगी जन्मालाच न आलेली बरी अिा एकाांगी 

तवचार करण्याि प्रवृत्त करते, आई वतडलाांनी लहानपणापािूनच दोन अपत्यामध्ये 

भेदभाव करू नये, जेणेकरून मुलामध्य ेह ेतवचार रुजणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

मुलगा दकवा मुलगी अिो. दोघानाही िमान वागणूक तमळायला पातहजे. 

दोघानचीतुलना ही कधीच करू नये. तरच आज स्त्री स्वतांत्रता तमळते व  स्त्री भृण 

हत्येला आळा घालण्याच काम पण िलगररत्या होऊ शकते.  
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महिलांची सरुहिििा धोख्याि.... 

 

बलात्कार र्ा लैंहगक शोषण िी एक भयानक हर्कृिी आिे. िी व्यहक्तसापेि 

असल्याने हिची व्यापकिािी अमयावद र् हर्शाल आिे. या हर्कृिीला संपहर्ण्यासाठी 

संबहधि कायद े िरी केले असेल िरी न्याय हमळहर्ण्यासाठी प्रदक्या िी फार 

हर्लंबाची र् दकचकट असल्याने हिच्या र्ाटेलाच सिसा कोणी िाि नािी. 

पररमाणिः अश्या बलात्काररि महिलांचे मानहसकदषृ्या कमालीचे खच्चीकरण िोिे. 

कारण अशा पहडि महिलांकडे पािण्याचा समािाचा दषृ्टीकोन िा कलुहषि र्ा 

अन्यायकारकच असिो. एकीकडे अंिराळाि झेप घेणायाव एव्िरेतटचे सर्ोच्च हशखर 

गाठणायाव महिला आपल्या यथोहचि आत्मप्रहिष्ठचेे दशवन घडर्ि आसिाना दसुरीकडे 

अन्याय, आत्याचार, बलात्कारांसारख्या समतयांना समोरे िािाना मात्र 

मनोद्रोबवल्याचाच पररचय घडहर्िाि. यार्रून हस्त्रयांना सरंिणाची गरि आिे. 

महिला सुरिेच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबिार्णी करणे िी काळाची गरि आिे, 

ि ेध्यानाि येिे.  

   आपला भारत देश पुरूषप्रधान िांस्कृतीचा आह े ; पण इथे फक्त 

पुरूषाांचीच मान वर अिते. तस्त्रयाांना अनेक क्षेत्रात प्रवेश तमळाला, त्या प्रत्येक क्षेत्रात 

भाग घेण्याि पुढाकार घेत आहते खरे; पण त्याांच्यावर होणायाा  अन्यायावर मात्र 

योग्य तोडगा तनघत नाही.  मतहला िुरक्षेचा मुद्दा पुन्हाःपुन्हा चव्हाट्यावर येतो आह.े 

मतहलेवर होणारे आत्याचार आतण त्याांना योग्य न्याय तमळत निल्याचे पाहून 

खरोखरच लाज वाटते. "हांडा घेण ेव दणेे कायद्याने गुन्हा आह े" ह ेवाक्य फक्त िरकारी 

कायाालयापुढे लावली जाणायाा बॅनरपुरतेच मयााददत आह.े त्या वाक्याची 

अांमलबजावणी मात्र झाल्याचे ददित नाही. हड्यामुळे आज स्त्रीभ्रूणहत्येिारखे 

प्रकारण घडत आह.े मुलींच्या बापाकडून हांड्याची मागणी करून त्यात काही 
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कमतरता भािल्याि मुलींना मारहाण, तजवे मारण्याची धमकी अि ेप्रकार वाढत 

आहते. िािरकडून होणायाा आत्याचाराि कां टाळून अनेक मतहलाांनी आपला जीव 

गमावला आह.े  

   आपल्या दशेाला स्वातांत्र तमळाले. दशेात लोकशाही आली. िवांना 

िमान हक्क आला. अनेक मतहला आपल्या हक्काची जाणीव करून घेत खुप उांचावर 

पोहचल्या ; पण त्याांच्या िुरक्षेच्या बाबतीत अवघीच बोबाांबोंब ददिते. काही 

ददविापुवी ददल्लीत झालेल्या एका आल्पवयीन मुलीवर िामुतहक बलात्काराची 

घटना आठवता अांगावर काटा उभा राहतो. इतकी गांभीर घटना होती. त्या घटनेनांतर 

दशेातील मतहला रस्त्यावर उतरल्या, तेव्हा वाटले, आता दाशात मतहलाांना िुरक्षा 

तमळेल. कायद्याची काटेकोर अांमलबजावणी होइल; पण त्याबाबत घोर तनराशा 

झाली आह.े मतहलाांवरील आत्याचाराची मातलका काही थाांबत नाही. लैंतगक 

आत्याचाराबरोबर मारझोड, घटस्फोट, िािरच्या माणिाांकडून होणारा शारररीक 

आणी मानतिक त्राि, लिािाठी धमकी दणेे, पळवून नेणे अशा अनेक कारणाांनी 

मतहलाांवर आत्याचार होतो. आत्याचार वाढण्याि िरकार, पोतलि खाते जबाबदार 

आह.े  िरकारने केलेल्या स्त्री िांरक्षणाच्या कायद्याची अांमलबजावणी व्यवतस्थत होत 

नाही. आत्याचार झेलेली पीडीत व्यक्ती पोलीिाांकडे जाऊन आपल्यावर आत्याचार 

झाल्याची नोंद करत नाही. कारण नोंद केली तरी पोलीिाांकडुन तपाि योग्य रीतीने 

होइल याची खात्री नाही.  

       मागील आठ दहा ददविा खालील बातमी एका 12 वी च्या इयत्तेत 

प्रवेश घेण्यािाठी आलेल्या आल्पवयीन मुलीला त्या मुख्याद्यापकाने व अन्य काही 

तशक्षकाांने त्याांच्या तवषयात व 12 वी उत्तीणा करण्याची आतमष दाखवून त्या 
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अल्पवयीन मुलीवर लैंतगक शोषण करण्यात आले, दकती भयानक तवकृत आह,े आस्या 

िमस्याांना तोंड दते आज दकत्येक स्त्रीयाांनी व अल्पवयीन मुलींनी आपल तजवनयात्रा 

िांपतवली.  आिे एखाद ेप्रकरण डोळ्याांिमोर आठवता शररराांचा थरकाप उडतो. 

िमाजात चालणारे ह े मतहलाांच्या िुरक्षेचा मुद्दा आज चाव्हट्यावर आला आह,े 

माणािातल्या  माणूिकीपणाला तह शोभेनािी बाब आह.े आपल्या वाईट नजरेंच्या 

प्रभावान ेिमाजात तस्त्रया अिुरतक्षत आहेत.  

     तिनेमातील नटीच्या दहेाचे तवभत्ि प्रदशान, दरुदशान वरील 

मातलकामध्ये मतहलाांवर होणारे आत्याचार दाखवले जातात. याचा पररणाम 

दशेातील िमाजावर होतो. दशेात पिरणार् या वाईट नजरेंच्या तवचाराांचे प्रदशान 

पाहण प्रत्येक मुलींचे पालक आपल्या मुलींना शाळेत, महातवद्यालयात धाडण्याच 

धाडि करत नाही. मुलगी तशकली म्हणजे पणा कुठूांब तशकण्यािारखे आह.े म्हणून 

मुलींना तशक्षण घेण्याि पृवृत करावे. त्याांच्या तशक्षणात आडथळा येवू नये याची पण 

कायद्याने अांमलबजावणी करणे गरजेच आह.े प्रत्येक व्यक्तीने मतहलाांवर होणार् या 

अन्यायातवरोधात एकजूटीने उभारने गरजेच झाले आह.े मतहलेंवर होणार् या 

आत्याचार रोखणे ह ेप्रत्येक माणवाचे कताव्य ठरते.  
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स्त्रीच ंअहतित्र् दकिी..? 

 

अन्यायार्र अन्याय या स्त्रीने  

सिन करार्े िरी दकिी,  

न्यायासाठी रतत्यार्र उिरून 

िक्काची भीक मागार्े िरी दकिी..? 

 

रतत्यार्रील माझ्या बहिणीने 

चालिांना िपार्े िरी दकिी,  

समािकंठकांच्या भीिी पोटी 

घराि दमुडून बसार्े िरी दकिी..? 

 

स्त्री-पुरुष समानिा देऊन समाि 

अंगीकार करिोय िरी दकिी,  

या माझ्या मािा भागणींना 

समािाि समानिा हमळिो िरी दकिी.? 

 

 

 

 

रतत्यार्र लचके िोडणाऱ्या 

नराधमांची हिम्मि िरी दकिी,  

शारीररक शोषणाच्या आिारी 

िी स्त्री अिून मारार्े िरी दकिी..? 

 

हस्त्रयांना भोग र्तिू म्िणनाऱ्या 

कमवठाना ठेचार्े िरी दकिी,  

शेर्टी त्या दषृ्टीने पािणाऱ्या 

समािापुढे गाऱ्िाणे गार्े िरी दकिी..? 

 

हमळेल का िो तर्िंत्र स्त्रीला असे 

म्िणण्याि ित्य आिेच िर दकिी,  

न्यायासाठी रतत्यार्र उिरार्े लागिे 

न उिरिा न्याय हमळालाच िरी दकिी..? 
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            धन्यर्ाद.... ! 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा र्षाांपुर्ी सुरू झालं. िगभराि ई पुतिकांची 

संकल्पना रुिू लागि असिानाच मराठीििी ई पुतिकं सुरू झाली. मराठीि अम झॉन 

सारख ेप्रचंड इन्व्िते्मेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणिे 

अगदीच हलंबुटटंबू. पण गेली दिा र्षां आहण आििी गुगलर्र “मराठी पुतिक” ककंर्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नांर्ांमध्ये पहिले दसुरे नार् येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी करामि आि ेआमच्या लेखकांची. र्ाचकांना साित्याने दिेदार 

मनोरंिक उच्च प्रिीची पुतिके “हर्नामूल्य” देणारे आमचे लेखक िचे या तपधेचे हर्िेिे 

आििे.  

मराठीि “साहित्यरत्नांच्या खाणी” हनपिोि या ज्ञानोबांनी माहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् करून प्रहिसाद ददला. 

मराठीचे ददुरै् ि ेकी या खाणींिली रत्ने बािरे आणण ेआहण त्यांचे पैलू पडल्यार्र 

त्यांना शोकेस करण ेआहण िागहिक र्ाचकांसमोर िे पेश करणे याि आपण कमी 

पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तम र्ाचकांच्या प्रहििेिले 

साहिहत्यक यांच्याि हिि बनणे आर्श्यक आि.े हर्शेषिः डॉ. हनिीन मोरे यांसारखे 

साहिहत्यक ज्यांना हलहिण्याि आनंद आि ेपण त्यापुढील िटील प्रदक्येि पडण्याि 

रस नािी अशांसाठी. हर्दशेांि मोठे लेखक एिंट नेमिाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार 

पिािाि. मराठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संतथा नव्ि.े पण 

गेल्या दिा र्षाांि आमच्या ि ेलिाि आले की मराठीि रत्नांच्या खाणी आििे आहण 

त्यांि उिरून िाि काळे करून मािी गाळ उपसि राहून िर हचर्टपणे काम करि 

राहिल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आििे. एखाद्या मोठ्या धहनकाने, 
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पंहडिांच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि िर ि े काम िािी घेिले िर मराठी 

भाषेिल ेसाहित्य िागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उमटर्ेल. 

डॉ. हनिीन मोरे यांची अकरा अप्रकाहशि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा मान 

ई साहित्यला हमळाला. माधुरी नाईक याांची दहा, शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. र्संि 

बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची साि, अहर्नाश नगरकर यांची पाच, 

रत्नाकर मिािन यांची सिा, शशांक परुळेकर यांची चार, अरुण कुळकणी यांची चार 

अशा अनेकांच्या पुतिकांना र्ाचकांपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे 

अनेक “तर्ांिःसुखाय” हलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या 

“साहित्यरत्नांहचया खाणीं” मध्य ेआििे. अशोक कोठारे यांनी मिाभारिाच्या मूळ 

संहििेच ेमराठी भाषांिर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झािे, पंकि घारे, 

हर्नायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, सोनाली सामंि, केिकी शिा, सुरि 

गािाडे, हनहमष सोनार, सहर्िा नाबर, संिय बनसोडे, आशा पाटील, नासा 

येर्िीकर, हनरंिन कुलकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आििे. 

ई साहित्य कडे िौशी लेखकांची कमी कधीच नव्ििी. पण आिा िौसेच्या र्रच्या 

पायरीर्रचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी 

िोईल याकडे लि देणारे लेखक येि आििे. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उिाळा 

हमळो. र्ाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभराट िोर्ो. िगािील सर्ोत्कृष्ट 

साहिहत्यक प्रसर्णारी भाषा म्िणून मराठीची ओळख िगाला िोर्ो. 

आमेन 

सुनील सामंि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 


