
'ती' कालची आजची अन् उद्याची' 

 

मी फार मोठी लेखिका नाही , मी फार मोठी तत्वच िंतक नाही चकिं वा मी सामाचिक कार्यकती 

पण नाही पण चवद्यार्थी म्हणून चिकत असताना ज्ञान ग्रहण करत असताना काही गोष्टी माझ्या 

चनदियनास आल्या त्या मी र्ा लेिा द्वारे मािंडणार आहे. 

"मग नेमके कार्  ुकले"? हा प्रश्न माझ्या मनात आला. 

तो झािीच्या राणी ा इचतहास वा ताना मग नेमके कार्  ुकले ? हा प्रश्न माझ्या मनात आला. 

त्या चििाबाईिंनी छत्रपती चिवरार्ािंना घडवताना , स्वराज्या ा बाळकडू आचण स्वाचिमाना ा धडा 

चदला हे वा ताना. मग नेमके कार्  ुकले ? हा प्रश्न माझ्या मनात आला. त्या स्वतिंत्र 

िारताच्या पचहल्या पिंतप्रधान र्ािंनी देिवासीर्ािंसाठी आचण त्यािंच्या रक्षणासाठी चनधड्या छातीने 

गोळ्या झेलल्या त्या ा अभ्यास करताना मग नेमके कार्  ुकले ? हा प्रश्न माझ्या मनात आला. 

त्या स्वतिंत्र िारताच्या प्रर्थम राष्टर पती होण्या ा मान चमळाला तो प्रचतिाताई पाटील र्ािं ा अभ्यास 

करताना . मग नेमके कार्  ुकले कुठे मािी चििंकली! कल्पना  ावला अिंतराळ र्ानमधे्य 

भ्रमण करू िकते र्ा ा अभ्यास करताना. मग नेमके कार्  ुकले असा प्रश्न अिा अनेक 

खिर्ािंच्या बाबतीत माझ्या मनात आला. िरिं  मी मुलगी झाले आचण माझ्या घरातली पचहली 

बेटी झाले र्ात माझा दोष आहे का? अर्थायत हा प्रश्न सवय  मुली िंच्या, मचहलािंच्या वतीने चव ारते. 

हा माझा वैर्खिक अनुिव नाही. माझ्या आई वचडलािंनी मला कधी  माझ्या िावापेक्षा कमी 

लेिले नाही उलट त्यािंना माझा अचिमान  आहे. पण हे १% अचिमान वाटणाऱ्र्ा पालकािंबद्दल 

मी बोलत नाहीत  , मी बोलतेर् ते ९९% पालकािंबदल ; कदाच त हा आकडा िोटा असू 

िकेल कारण मी सुरुवातीला म्हटले मी कोणी तत्वच िंचतका नाही , मी सिंिोधकीर् ही नाही. 

 

पण बहुसिंख्य पालकािंना मुलगी झाल्यावर त्यािंच्या कपाळावर आठ्या रे्तात. आपण असिं म्हणतो 

"पचहली बेटी धना ी पेटी " परिं तु िरिं  मुलगी झाल्यावर ती धना ी पेटी समिली िाते का 

? नाही.  

हे फि चििंतीवर चलचहण्यासाठी आचण पुस्तकािंमधे्य छापण्यासाठी  नाही का?  

  

   " र्त्र नार्यसु्त पुिर्ने्त, रमने्त तत्र देवतााः" 

असे मानणारी आपली िारतीर् परिंपरा अचहल्या , द्रौपदी , सीता , तारा , मिंदोदरी , र्ा तेिस्वी 

पिं कन्ािं े चनत्य आदराने स्मरण करा असे सािंगणारी आपली िारतीर् सिंसृ्कती वास्तवा ा चव ार 

केला तर आपल्या पुरुषप्रधान िारतीर् सिंसृ्कतीने खिर्ािंवर रु्गानुरु्गे िरोिर  अक्षम्य असा 

अन्ार् केला आहे. हे कडू िरी िहरी असले तरी ते सत्य मान् करावे  लागेल.   

  

    कवी केिवसुतािंनी 'तुतारी' र्ा कचवतेत असे म्हणतात, 

 'िुने िाऊ द्या मरणालागुनी िाळूनी चकिं वा पुरुनी टाका'  

िसे की िी उिंबरठा ओलािंडून बाहेर पडू िकत नव्हती. चतला चिक्षण घ्यार्ला मान्ता 

नव्हती पण ती आता पुरुषािंच्या िािंद्याला िािंदा लावून धैर्ायने उिी आहे . एकचवसाव्या ितकात 

िीने आपले दैचदप्यमान कतयव्य चसद्ध करून दािवले आहे. 

मग नेमके कार्  ुकते ? ती किात कमी पडते ? हे प्रश्न उद्भवतात  .  

लहानपणापासून चतच्या वाट्याला आलेली कामे ती चनमूटपणे करत असते एक अवाक्षर देिील 

न काढता .  

मग इरे्थ  ुकते? चिक्षण घेऊन सवाांच्या इच्छा पूणय करण्या ा प्रण ती घेते परिं तु ते चिक्षण 

चतला घेता रे्त नाही .  

मग इरे्थ ती  ुकते ?  



चववाह करण्यासाठी लागलेले पैसे , ( हुिंडा ) तो देता आला नाही तर ती  ुकते ?  

की सासरच्या मिंडळी िंना आनिंदी ठेवता आले नाही त्यािं ी इच्छा पूणय करू िकली नाही म्हणून 

ती  ुकते ?  

चतच्या इच्छा - आकािंिा व्यि करीत नाही पूणय करत नाही , सतत 'आलीर्ा िोगासी असावे 

सादर' ही कृती करते  

म्हणून ती  ुकत असते? 

अर्थोपाियन करण्यासाठी काही माता काळिावर दगड ठेऊन आपल्या घरादरासाठी बाहेर 

पडतात . कामाला िातात . आपापल्या परीने सुरचक्षत राहण्या ा प्रर्त्न करतात . 

म्हणून ती  ुकते ? ती िरिं  चतरे्थ सुरचक्षत असते ?  

हा प्रश्न नेहमी अिंतरिंगात िाऊन उत्तराच्या िोधात असतो. 

अहो हे िी े सिंपूणय आरु्ष्य  र्ा ना त्या कारणाने  ुकत िाते .  

आचण र्ातून  ती ि ते , हताि होऊन सकारात्मक आत्मििी गमावून बसते.  

आता े िग हे आकािात , समुद्रात झेपावू पाहतिंर्.  िंद्र - सूर्य - ताऱ्र्ािंना कवेत घेऊ 

पाहतर् . परिं तु र्ा चवश्वात सवय मचहलािंना र्ोग्य सन्मान चदला िातो का ? आचण िरी चदला 

तरी तो सत्यात उतरतो का ? असे एक ना अनेक प्रश्न , अनेक समस्या आ वासून उभ्या 

राचहलेल्या आहेत.  

िीभू्रण हत्या , लैंचगक अत्या ार , अिंधश्रध्दा , िुन्ा  ालीरीती इत्यादी समस्या पदोपदी मचहलािंना 

िेडसावतात . 

त्या समस्या दूर केल्या त्यावर र्ोग्य तो मागय काढला तर नक्की  खिर्ािं े कार्यके्षत्र चवस्तारेल.  

र्ासाठी  त्यािंना कुटुिंबा ी , पती ी ,  ािंगल्या व्यिी िं ी , चहतच िंतका ी सार्थ असणे अत्यिंत 

गरिे े आहे . तर   

खित्वा ा , िी सुरचक्षतते ा पार्ा िक्कम होईल .   

सवाां ी चतला पे्रमळ अिी  ािंगली सार्थ लािली तर नक्की  'िागचतक मचहला चदना े' सार्थयक 

होईल .  

आचण नेमके कार्  ुकते आहे र्ा े देिील उत्तर  ुटकीसरिी चमळेल. 

र्ातून  हे चसद्ध होण्यास मदत होईल की;  

 

"तुझ्या प्रर्त्नािंना चमळू दे, र्िा ी सोनेरी चकनार,  

लक्ष चदव्यािंनी उिळू दे, तुझा सिंसार: कतयत्व आचण  

सामर्थ्ाय ी ओढून रे् नवी झालर,  

िी ििी ा होऊ दे पुन्हा एकदा िागर !!" 

 
 

कुमारी माधवी चविर्कुमार पवार .  

इर्त्ता : TYBA 

 


