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संपादकीय 

महंिमंडळात हनिालचंद आहण इहंडयाज डॉटरवर बॅन ! 

िा महिला हवशेषांक प्रकाहशत िोत असताना आमच्या मनात संहमश्र 

भावना आिते. एकीकडे हिया हवहवध क्षेिात भरारी घते असताना दसुरीकडे 

त्यांच्या सरुके्षहवषयी गभंीर प्रश्नहचन्ि उपहस्थत झाल ेआि.े भारतात  दर हवसाव्या 

हमहनटाला िीवर बलात्कार िोतो, ि े स्टॅहटहटक्स आकलनाच्या पहलकडचे 

आि.े त्यािून भयावि आि े ती राजकीय नेततृ्वाची असंवदेनशीलता. 

िररयाणाच्या मखु्यमतं्र्यांनी कालच असे स्टेटमेंट हदले की मलुींना स्वातंत्र्य िव े

तर त्यांनी नागव ं हिरावं. हदल्लीतील हनभवया प्रकरणावर आधाररत माहितीपट 

बॅन करण्यात आल ेआि ेकारण काय तर यात भारताचा अपमान आि,े हियांचा 

अपमान आि,े बलात्का-याची मलुाखत घणें चकू आि े …इ इ. ज्या 

महंिमंडळात हनिालचंदसारखा बलात्कारी मिंी आि े हतथे या संवदेनशील 

माहितीपटातल्या वास्तव दशवनाने भारताचा आहण हियांचा अपमान िोतो, िी 

आर्गयुवमने्ट अनाकलनीय आि.े  हिदं ू हियांनी ४ मलंु जन्माला घालावीत, 

महुस्लम हियांवर बलात्कार करावा, अशी हन यािून उल्लेखिी करु नय,े अशी 

हवधानं साक्षी मिाराज, साध्वी प्राची, योगी अहदत्यनाथ करत आिते. या 

हवधानांिून अहधक लांच्छनास्पद कािी अस ूशकत नािी. बरं िी मडंळी कुठल्या 

एका संघटनेची नािीत तर ती आिते सत्तारुढ पक्षातील खासदार.  

भारतीय संहवधानाचा अमंल असलेल्या समाजात ‘न िी स्वातंत्र्यम 

अिवहत’ असं म्िणणा-या मनसु्मतृी लाग ूकरायची आि ेकी काय, अशी शकंा 

यावी इतके ि ेसारे व्यहथत करणारे. अशा वळेेस स्वातंत्र्य समतेचा उदघोष संयत 

पध्दतीने केलाच पाहिज े अन्यथा गलुामहगरीचे सववव्यापी जाळ्यात आपण 

अडकू. महिलाहदनाच्या शभुचे्छा दते असताना महिलेचे आत्यंहतक उदात्तीकरण 

आत्यंहतक क्षलु्लकीकरण टाळायला िवे. कुसमुाग्रजांनी स्वातंत्र्यदवेतेची 

हवनवणी या आपल्या कहवतेत म्िटले आि-े  

समान मानव माना िीला हतची अहस्मता खडूु नका  

दासी म्िणहून हपटू नका वा दवेी म्िणहून भज ूनका !  



 

दरबारात 

रामाचं बोलणं सवाांना 

पटतं. सगळे 

हवषमतेवर आधाररत 

राज्य नष्ट करण्याची 

शपथ घेतात आहण 

दरबार संपतो .   काय 

आजी कशी वाटली 

माझी गोष्ट ? 

आवडली का ग ? 

बोल आता काय 

बोलायचे ते ?”आजी 

हवचारात पडली 

आहण मग 

म्िणाली,“आवडली 

ग बाई , त्या 

रामाप्रमाणं तिूी माझे 

डोळे उघडलेस की . 

प्रत्येक वेळी सीतेनीच 

का 'अहर्गनपरीक्षा' 

द्यायची? “ 

 

प्रत्यके वेळी सीतनेचे अग्ननपरीक्षा द्यायची का ? 

                                 -अहिनी सातव  

 

नकुतीच वयात आलेली नात आपल्या आजीला म्िणते, “आजी मी 

लिान असताना त ूरोज रािी छान गोष्ट सांगायची. खपू आवडायच्या मला त्या 

गोष्टी . आज मी तलुा एक गोष्ट सांगते.” 

आजी म्िणते,- “अग ि ेकाय नवीन खळू ! इतकी का मोठी झालीस त ू? अन 

माझ वय आि ेका गोष्ट ऐकायचं ?” 

नात म्िणते, - “असं का ग आजी ! ऐक ना कधीतरी. आहण गोष्ट कािी नवीन 

नािी. जनुीच आि े ती िक्त मी माझ्या पद्धतीने सांगणार आि े . तचू मला 

सांहगतलेली रामायणातली गोष्ट आि.े तर ऐक आता सीतेच्या अहर्गनप्रररक्षेची 

गोष्ट!  

िां; पण एक अट आि ेमध्ये अहजबात अडवायचे नािी िक्त ऐकून घ्यायचं! 

कबलू?” 

आजी- “कबलु बाई कबलु त ूका ऐकणार आिसे ? कर सरुु तझु ेरामायण….” 

 “बरं डायरेक्ट सरुवात करते, रामायण तर तलुा तोंडपाठच आि े . ते सांगण्यात 

वळे नािी घालवत . रामभक्त िनमुान सीतेला लंका नरेश रावणाच्या तावडीतनू 

सोडवनू आणतो . त्यानंतर हतच्या पाहवत्र्याची अहर्गनप्रररक्षा घणे्यासाठी 

एकवचनी, एकपत्नी मयावदा परुुषोत्तम अशा रामाचा दरबार भरलेला असतो. 

प्रभ ुश्री रामचंद्र सीतेला म्िणतात - ि ेसीत,े त ूगलेी अनेक महिने रावणाच्या 

तावडीत िोतीस . तझु्या परत येण्याने मला खपू आनंद झाला आि.े हकंत ु

राज्यातल्या एका सववसामान्य माणसाने तझु्या चाररत्र्याहवषयी शकंा उपहस्थत 

केली आि.े त्यामळेु तझु पाहवत्र्य हसद्ध करण्यासाठी मला िा दरबार भरवावा 

लागला आि े . तू अहर्गनपरीक्षा दऊेन प्रजचे्या मनातील शकंा दरू करावी , अशी 

मी तलुा आज्ञा दतेो . 



    प्रभ ूरामचंद्राचे ि ेबोलणे ऐकून सारा  दरबार अस्वस्थ िोतो. सीतेसि लक्ष्मण आहण िनमुान यानािी मोठा धक्का 

बसतो. िनमुान म्िणतो ,- " ि ेप्रभ ू, सीतामाईच्या शीलाबाबत आपल्या मनात हकंतू हनमावण व्िावा ! आपण अस ेकसे 

बोलू शकता ?" 

     िनमुानाला मधेच थांबवत लक्ष्मण म्िणतो ,-"प्रभ ू, आपण मला वडील आिात;पण एका सववसामान्य व्यहक्तच्या 

सांगण्यावरून सीतामाईच्या पाहवत्र्याहवषयी हकंतु हनमावण करून हतला 'अहर्गनपरीक्षा' द्यायला लावावी, ि ेमला मान्य 

नािी . 

    दरबारात िा संवाद सरुु असतानाच रामाच्या बोलण्याने िादरून गलेेली सीता स्वतःला कशीबशी सावरते. 

लक्ष्मणाला मधेच थांबवते . ती म्िणते , "ि ेस्वामी, तमुचे बोलणे ऐकून मी खरच अस्वस्थ झाले आि.े िनमुान आहण 

लक्ष्मण या दोघांचे बोलणे सरुु असताना मी थोडा हवचार केला . तेव्िा मला जाणवलं, की तमु्िी वगेळे कािीच केले 

नािी. सववसामान्य परुुषाला साजले अशीच कृती तमु्िी केलीत. " 

एका सववसामान्य परुुषाला पढु ेकरून तमु्िी, तमुच्या मनात असलेली माझ्या चाररत्र्याहवषयीची शकंा दरू करू पाित 

आिात. िी -परुुष हवषमतेवर आधारलेल्या या समाजात तमुची िी कृती परुुषप्रधान व्यवस्थेला साजशेी अशीच आि े

. यात नवल करण्यासारखे कािीच नािी , ि ेसरुवातीला माझ्या ध्यानात आल ेनािी; पण आता मी सावरले. 

     आपण म्िणालात, माझ्या परतण्याने आपणाला खपू आनंद झाला आि.ेअसेलिी कदाहचत; याबाबत मी शकंा 

घणेार नािी कारण मला सोडवण्यासाठी आपण केलेले प्रयत्न मला मािीत आिते;पण आपल्या मनात माझ्या 

'योहनशहुचतेहवषयी' प्रश्न हनमावण िोत असल्याने आपण मी परत येण्याचा आनंद खलेुपणाने साजरा करू शकत नािी . 

आपल्या या प्रश्नान ेमाझ्यािी मनात कािी प्रश्न हनमावण झालेत . आपण आधी माझ्या मला त्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. 

त्यानंतर मी अहर्गनपरीक्षा द्यायला तयार आि;ेपण केवळ माझ्या 'चाररत्र्याच ंप्रमाणपि ' दणे्यासाठी मला अशा परीक्षेला 

सामोरे जाण्याची गरज वाटत नािी . असो … 

      ि ेप्रभ ू , माझा एकच प्रश्न आि े . आपल्याहवषयी कसलािी हकंतु  नािी . आकस तर मळुीच नािी . आपण, मी 

आहण लक्ष्मण हतघिेी  एकाच वळेी वनवासाला गलेो . नंतर रावणान े कपटाने मला पळवनू नेले . त्यानंतर 

माझ्याप्रमाणे आपणिी त्या अथी  एकटेच िोता ! िरक िक्त इतकाच मी रावणाच्या तावडीत िोते. मी सोबत नसताना 

आपल्या मनातील भावना उत्तहेजत  झाल्या नािीत का? असे म्िणतात की, सववच िी -परुुषांना एकमकेांहवषयी 

शारीररक आकषवण असत.मग ते आपणालािी असणारच ना, यात शकंा नसावी . हनसगावने िीला गभवधारणसेाठी 

अनकूुल बनवले आि े, म्िणनू प्रत्येक वळेी चाररत्र्याचा पाहवत्र्याची परीक्षा हतनेच द्यायची का? 

 सीतेच्या या बोलण्यानंतर सारा  दरबार िादरून गलेा आजी ! अगदी तू िादरलीस ना तसाच बघ ………। िो िो, 

जरा  थांब पढु ेऐक तर जरा… सा-या  दरबारात एकच गोंधळ उडतो. त्याच वळेी लक्ष्मण सवावना शांत करतो  आहण 



स्वतः बोलायला सरुवात करतो, “सीतामाई च े ि े प्रश्न सवाांनाच हवशेषतः परुुषी अिकंाराला , सत्तलेा िादरवणारे 

आिते; पण असे असले तरी मला ि ेबोलणे पटत ेआि.े प्रभ,ू आपण दोघ ेजस ेएकमकेांपासनू लांब िोता तसाच मीिी 

उहमवलापासनू लांब िोतो. आपल्या िाती सत्ता आि,े आपण परुुष आिात, म्िणनू िीच्या चाररत्र्याहवषयी शकंा 

घ्यायची, का तर आपल्याला कोणी हवचारणार नािी म्िणनू ? का हलंगावर आधररत समाजरचनेत आपल्याला परुुष 

म्िणनू दजाव प्राप्त झाला आि े म्िणनू ? आपल्यासारख्या परुुषोत्तमाकडून िी अपेक्षा नव्िती; पण आपण याच 

व्यवस्थेचा भाग …। यात आपला दोष काय ?” 

   सीता आहण लक्ष्मणाचे ि ेबोलणे ऐकून प्रभ ू रामचंद्र खपू अस्वस्थ झाल े . सारा दरबार या दोघांकडे रागाने पािू 

लागला .सा-यांच्या मनात दोघांहवषयी प्रचंड राग हनमावण झाला . तेव्िा रामाने सवावना शांत करत आपल ेबोलणे सरुु 

केले . " ि ेसीते ,- तझु्या या प्रश्नाने माझ्या डोळ्यात झणझणीत अजंन घातले आि े . मला माझी चकू कळली . मी 

तझुी क्षमा मागतो . लक्ष्मणा त ूमाझ्यापेक्षा धाकटा ;पण त ूतझु्या सदसदहववकेाचे पालन केलेस आहण मी केवळ लोक 

काय म्िणतील, या हवचाराने सीतेच्या चाररत्र्याहवषयी शकंा घतेली.खपू मोठी चकू करायला हनघालो िोतो मी;पण 

तमु्िी दोघांनी माझ्यातील हववके जागतृ केलात . मी हलंग, वगव , जात ,वणव यावर आधररत समाजातनू सत्तचे्या 

हसंिासनावर बसनू ि ेबोललो . मला क्षमा करा . 

   आता आपण हतघे हमळून एक असे राज्य हनमावण करू हक त्यात जात, धमव, हलंग, वगव ,वणव यावर आधाररत 

कोणत्यािी प्रकारची हवषमता नसेल . कसलेच भदे नसतील. असतील ती सारीच माणसे ………. कोणी िी -परुुष 

नसेल. या दरबारात मी असे भदेभाव हवरहित राज्य स्थापन करण्याचे जािीर करतो.” 

 

दरबारात रामाचं बोलण ंसवाांना पटतं. सगळे हवषमतेवर आधाररत राज्य नष्ट करण्याची शपथ घतेात आहण 

दरबार संपतो . 

   काय आजी कशी वाटली माझी गोष्ट ? आवडली का ग ? बोल आता काय बोलायचे ते ?” 

आजी हवचारात पडली आहण मग म्िणाली,“आवडली ग बाई , त्या रामाप्रमाणं तिूी माझे डोळे उघडलेस की . प्रत्येक 

वळेी सीतेनीच का 'अहर्गनपरीक्षा' द्यायची? पटतंय ग तझुं…” 

 

- अहिनी सातव 



 

 

 

 

शेतीतली आकडेवारी 

स्पष्ट सांगते एकूण 

workforce मध्ये 

महिलांचा हकती 

सिभाग परुूषांपेक्षा 

जास्त आि े आहण 

एकूण शेतकामात 

महिलांचा परुुषांच्या 

तलुनेत सदु्धा सिभाग 

जास्त आि.े भहूमिीन 

शेतमजरू महिलांचा 

कुटंुबव्यवस्था 

हटकवनू ठेवण्यातला 

सिभाग, कुटंुबाच्या 

गरजांना सांभाळण्यात 

हतची काय भहूमका 

आि े? 

 

२. आम्ही पण शतेकरी आहोत ना ..? 

                                                                        -

तेजश्री प्रताप प्रततभा काांबळे  

          शतेी प्रश्नात िरवलेल्या शतेकरी महिला ... 

    

 “बाई ती सती प्रथाच बरी िोती बघ ,एकदाचं जळून जायचं आपल्या 

माणसाबरोबर, ि ेरोजचं जळण ंनािी जमत, मी एकटी जर कजव खडूं शकले माझा 

मालक गेल्यानंतर, तर दोघांना जमलच असतं ना बाई.? पण व्यविार कधी 

सांगायचच नािी बाईला, अन माणसू गेल्यावर मग सगळंच बघायच-ं घर-बार, 

शते-काम, हिशोब -हकतोब, अमकु-तमकु? ...”, वशैाली वाघमारे(वय ३४, 

वयाच्या २२ वषी हवधवा).  

“आत्मित्या केलेल्या मलुाची शपथ घतेली आहण ठरवलं, की कािी 

झालं तरी आत्मित्या नािी करायची, पण आपल्या जमीनीसाठी लढायचं....” 

समुनबाई(वय ६२). 

 मी माझ्या एम.िील च्या संशोधांनाचा हवषय म्िणनू वधाव हजल्याचा 

अभ्यास दौ-याला िोते. महिला शतेकरी आहण जमीन िक्क या हवषयाचा जरा 

प्रत्यक्ष हस्थतीत अभ्यास व्िावा म्िणनू. बऱ्याच महिलांच्या मलुाखती घतेल्या. 

समुनबाई नानाजी ठाकरे, वधावपरू, वधाव. त्यांनी आयषु्याला हदलेला लढा पािून 

महिला शतेकरीकडून एक प्रचंड स्िूती हमळाली, माझ्यासाठी या किाण्या  

आयषु्यातल्या कुठल्यािी घसरत्या टप्पप्पयावर एक ऊजाव दणेा -या  असणार आिते.  

इटंरव्यचुी प्रश्नावली घऊेन आपण बोलत अस,ू तर त्या मोजकं आहण 

तटुक बोलत; पण त्यांना त्यांच काम करू दतेा-दतेा आपण बोलत राहिलो, की 

चचाव खोलात जाऊ लागायच्या. इतकंच नव्ि,े तर त्यांच्या सोबत कापसु वचेता-

वचेता त्या बऱ्याच हनरीक्षण केलेल्या गोष्टी सिज सांगायच्या. मलुाखतीचं 

स्वरूप बाजलूा रािून त्यांच्या व्यहक्तगत लढाया समजनू घेण,ं मला मित्त्वाचं 



वाटू लागलं. सुमनबाईनंी आपली जमीन कशी हमळवली, ि ेऐकतांना मला समजलं,की जहमनीवर ज्यांची उपजीहवका 

आि,े त्यांना जमीन सोडून-हवकून आयषु्य जगण ंकठीण िोऊन बसतं. “कजव िेडल्या खरेीज मरणार नािी”, कजव 

िेडण्याची ताकद आपल्या क्षमतेला आखलेली. मी समुनबाईचं्या आत्महविासाला सलाम ठोकला. एकीकडे, लोक 

आपण कजवबारी आिोत, नापीक जमीनीमळेु, घरगतुी कारणामळेु आत्मित्या करीत असल्याचे आढळले. आहण 

इकडे, या समुनबाईनंा कुठून या जगण्याच्या लढ्याला ताकद हमळत िोती ? मी हवचारातच िोते, दीघव िास 

घणे्यापहलकडे पयावय नव्िता माझ्याकडे, आहण त्या भरभरून बोलत िोत्या, “ कसं आि ेना बाईने िात टेकून नािी 

चालत, लिानपणापासनू एकटी, मग लगीन झाल्यावर दिा –बारा वषावत नवरा जातो, असच एकटं जगण ंबाईला लई 

हशकूवनू जातं. सनुेशीच असं लढून आपलीच जमीन परत आपल्याच ताब्यात हमळवायची, पण कशासाठी ?. िी 

जमीनच आि ेमाझी, माझ ंपोट या जहमनीवरच. जगण्याचा आधार आि ेिी जमीन माझी. पैसा आज आि ेउद्या नािी. 

िी जमीन माझं रोज पोट भरू शकते आहण यंदाच्या मोसंबी बगातनू एक लाख हमळाले, जावईबापचुे कजव िेडायला 

सरुुवात केली. लई बरं वाटतंय , आपण कोणाच्या डोक्यावर आपलं जगण्याचा वझं नािी टाकून चाललो”. कसं 

जमलं ि ेसगळं त्यांना , कशाने घडलं-जडलं आि ेत्यांचं मन, मला कािीच उमजनेा. बस्स आपल्या डायरीत आहण 

मनात नोंद करून ठेवली त्यांची.  

हवहवध प्रश्नांची तलुना िोऊ शकते का, असा प्रश्न पडू लागला. महिलांचे प्रश्न शिरात आहण ग्रामीण भागात 

बरेच वगेळे असतात, ि े मान्य;पण मला ग्रामीण भागातल्या हियांसाठी, हवशषे आदर आहण हचंता दोन्िी वाटू 

लागली. त्यांचं जगणं ि ेखपूच चॅलेंहजगं आि.े अशा हिया ज्यांना स्वतःच्या कष्टावर हविास आि,े रोजचं त्यांना 

बऱ्याच प्रश्नांना सामोरं जाव ंलागतं. महिला शतेकरी आता सक्षमतेकडे वळू लागली आि.े स्वतःच्या गणुांची पारख 

हतला िार स्पष्ट पद्धतीने जमते. ती कणखर आिचे, ती स्वावलंबी िोतीये , हतच्यात जगण्याची हजद्द प्रचंड आि.े 

कोणी हतला साथ नािी हदली, तरी ती स्वतः सोबत नेिमी असते;पण खतं िक्त िीच वाटत आि ेशतेी प्रश्न समजनू 

घतेाना महिला शतेकऱ्यांचे प्रश्न कुठे जातात ..? 

आपल्या समाजात शतेी प्रश्नांची ओळख म्िणजे शते मालाला भाव हमळालाच पाहिज;े शतेीतलं तंिज्ञान सधुारावं; 

शतेीतील पायाभतू सहुवधा- पाणी, वीज, कजव, वाितकू, शेत मालासाठी गोदाम पाहिज;े शते मालाला आतंरराष्रीय 

व्यापारात व बाजारात सरकारकडून अनदुान हमळालाच पाहिज;े आहण शासकीय योजना लोकांपयांत पोिोचण ेवगरेै 

वगरेै...इथ ेमहिला शतेकऱ्यांचे प्रश्न ि ेशतेी प्रश्न अस ूशकतात याचा हवचार करणे म्िणजे शतेी प्रश्नात िीवाद घसुवण े

असं समजलं जातं.  शतेी-प्रश्न आहण महिला शतेकऱ्यांचे प्रश्न ि ेवगेळे कसे अस ूशकतात...? प्रश्न नीट समजला की, 

प्रश्न सटुण्यास त्याची मदत िोते, नािी तर प्रश्नांची गुतंागुतं वाढत जाते.  

शतेीतली आकडेवारी स्पष्ट सांगते एकूण workforce मध्य ेमहिलांचा हकती सिभाग परुूषांपेक्षा जास्त आि े 

आहण एकूण शतेकामात महिलांचा परुुषांच्या तलुनेत सदु्धा सिभाग जास्त आि.े भहूमिीन शतेमजरू महिलांचा 

कुटंुबव्यवस्था हटकवनू ठेवण्यातला सिभाग, कुटंुबाच्या गरजांना सांभाळण्यात हतची काय भहूमका आि े? आपण या 



सगळ्या गोष्टी बायपास करून शतेी प्रश्न समजनू घणे्याची चकू करत आिोत, शतेी प्रश्न समजनू घणे्यासाठी मळुात 

शतेात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न वगळून आपण िक्त वतुवळाच्या बाय प्रश्न समजनू घतेोय, असंच मला वाटत 

राहिलं.  

अभ्यासाचा हवषय “महिला शतेकरी त्यांचा शतेीतील राजकीय-आहथवक स्थान/ दजाव” असा  हनवडतांना 

‘शतेकरी' या व्याख्येत आहण कल्पनेत परुूष सरावस गिृीत धरलेला हदसला, समाजानेच नव्ि ेतर राजकीय आहण 

शासकीय व्याखतेसदु्धा;पण शतेकरी असणारी ती महिला शेतकरी आि ेि ेसमजनू घणे्यासाठी ‘महिला शतेकरी’ असा 

उल्लेख करावा लागतो. एक अभ्यासक म्िणनू आपण या प्रश्नाकडे कसं पािाव ं ? भाषेतील दोष आहण त्यातील 

गिृीतके आपण सिज मान्य करीत  असतो आहण यानेच समाजातील संरचनात्मक (structured)  हवषमतेला मान्यता 

दते असतो. कािी हवषमता या  नैसहगवक असतात आहण कािी समाजाने हनमावण केलेल्या असतात; पण शतेीतल्या 

कामाची हवभागणी करून पािता असं लक्षात आलं, की महिला शतेकरी हि तलुनेनं बरीच जास्त काम ंकरतात, 

याच्यात कदाहचत कुणाचं दमुत नसणार, याची मला खािी आि.े ि े वास्तव असं असतांनािी आपल्या महिला 

शतेकऱ्यांची अशी अवस्था आहण याच्यावर चचाव, अभ्यास याचा अभाव मला हदसला. शतेी-प्रश्न समजनू घणे्याच्या 

बाबत आपण महिला शतेकऱ्यांना वगळून हकती मोठी चकू करत आिोत, ि ेमाझ्या लक्षात आले.  

शतेी व्यवसाय याच्यातच मळुात एकसंधपणा नािी, तर त्याचे उपाय कसे एकसंध असू शकतात? हवदभावतील 

शतेी प्रश्न िा शतेीतला हबकट प्रश्न हदसला. आत्मित्येचा प्रमाण ि ेहवदभावतूवनच असल्याचे हदसले;पण परुुष शतेकरीच 

आत्मित्या का करतात.?अभ्यास करतांना आधी महिला शतेकरी या हवषयावर झालेलं काम पहिलं, तेव्िा लक्षात 

आलं जमीन-िक़्क (land rights) या प्रश्नावर बरंच काम झालेलं हदसलं;पण िक्त जमीन िक्क दऊेन प्रश्न सटेुल का ? 

प्रत्यक्ष महिला शतेकऱ्यांशी बोलतांना बऱ्याच गोष्टी लक्षात आल्या, की शतेी प्रश्नावरचे उपाय ि ेबऱ्याचदा महिला 

शतेकरीला गिृीत न धरता आखलेल्या हदसल्या. उपायांमध्ये हपतसृत्ताकवादी दृहष्टकोन स्पष्ट हदसनू येतो.  

शतेीमध्ये  महिला शतेकऱ्यांचं योगदान- सिभाग : शतेकामात महिलांचा सिभाग ७०-८०% आि ेतर जहमनी १३% 

त्यांच्या नावावर आि.े आत्ता जहमनीवर नाव चढवले जात आिते तर सरकारी योजनाचा िायदा करून घ्यायला, 

असंिी हदसलं; पण कामाच्या वगववारीनसुार ताकदीची, तांहिक आहण मित्वाचे हनणवय घणे्याची काम े परुुषांची- 

कोणतं हपक घ्यायचं, नांगरणी, रक्टर, िवारणी, बैल- जोडी, शते माल हवकण,े पाणी वळवणे, व्यविार. महिलांची 

काम े म्िणजे- हनंदन, वचेणी, काडी-कचरा, बी-लावण,े सोंगणी, चारा-पाणी, आहण घरातली काम ं तर त्याच 

करतात;पण मळुात परुुषांची काम ेि ेकािी हदवसांसाठी असल्याचे हदसले, पण महिला शतेकरी या वषवभर कािीना 

कािी करतच असतात. थंडी, उन, पाऊस, वारा असलं तरी त्यांची काम ंसरुूच. मित्वाचं म्िणज ेवळे आल्यास पडेल 

ते काम महिला शतेकरी करतांना हदसली, पण तेच परुुष  िात आखडून काम करताना  हदसले.  



महिला शतेकऱ्यांचे वास्तव जीवन प्रश्न: गणुात्मक-हशक्षण, आरोर्गयच्या सोयी-सहुवधा आहण परुुष शतेकऱ्यांच्या 

तलुनेत योर्गय मजरुी, कोणतं पीक लावाव,ं यावर हतचं मत असण,ं कजव व कजावची परतिेड, सरकारी योजना शतेी 

व्यवसायला व महिलांच्या प्रश्नाला परूक असाव्यात. गावातलं घर आहण शेती याचं अंतर रोज पायी गाठावं लागतं. 

हपण्याचं पाणी नळ नसल्यास कािी हकलोमीटर अतंरावरून आणण,े ि ेअजनू चालचू आि.े मळुात त्यांचे प्रश्न त्यांनी 

जगण्याचा भाग म्िणनू स्वीकारले आिते.  

शासन: तसं पािता महिलांवर शासन सगळ्यांचेच. शासनाला महिला सशक्तीकरण या हवषयात िार रस आि;ेपण 

शासकीय योजनांवरून महिला शतेकरीला शासनाची ओळख आि.े शासनाबद्दलचं हतचं आकलन िारच स्पष्ट िोतं, 

जसे की आत्मित्याग्रस्त पररवाराला हवहिरीची स्कीम आि;ेपण त्यांना आधी ३०-४०००० खचावची हविीर 

खदंल्यानंतर त्या स्कीमचे पैसे हमळतात.  

तर वशैाली वाघमारे म्िणतात, “ ि ेबघा ताई, सरकार ि ेबी असं घरातला माणसू कजावपायी गले्यावर, घरात पैसे कुठून 

असणार ?. साधा हिशोब जमत नािी सरकारला म्िणनू स्कीमच्या कागदावर नाव येऊन पण िायदा करून घतेा येत 

नािी,” 

उज्ज्वला पेटकर म्िणाल्या, “कािी सािबे म्याडम खरंच खपू चांगल्या िोत्या, त्यांच्यामळंुच लाख रुपये  हमळाले, 

नािी तर सासरकड्च्यांनी हमळू हदलं नसतं;पण खरं तर शासन म्िणज ेदाखल्यांसाठी चकरा मारत बसने, मजरुी मोडून 

नािी परवडत हस्कमा आम्िाला.” 

आहथवक बाब : महिला शतेक-यांचे कजावहवषयीचे आकलन िारच हववकेपणूव आि.े कजव आपण िेडूच शकतो, याच ं

भान हतला हतच्या मयावदांना समोर ठेऊन असतं. बचत गट या संकल्पननेमळेु ती आज व्यक्त िोऊ लागली आि.े 

आहथवक हनयोजनाबाबत ती खपूच हववकेी आि.े  

महिला शतेकरी आहण शाित शतेी:  

आज शतेीतलं संकट ि ेशतेात काम करणारी बाई समज ूशकते, आहण हतच्या आवड व कौशल्यनसुार हतला शतेकाम 

ि ेिार उत्तम जमते. त्यामळेु शाित शतेीकडे नेणारी महिला शतेकरी िी एक मित्वाची कडी आि.े परुुषांचा कल 

आहथवक िायद्यांपरुता मयावहदत असतो;पण महिला शतेकरी हबयाण्यांचं मित्व, जहैवक- सेंहद्रय शतेीकडे वळतांना  

हदसते. हतला शतेात रसायने कमी वापरावीत, ि ेिार व्यवहस्थत समजतं, पण हनणवय घणे्याच्या प्रहियेत हतला घतेलं 

जात नािी. याचा अथव असा नािी, की परुुष शतेकरी ि े शतेीचा ऱ्िास करू लागलेत, पण परुुष शतेकरी बाजरी- 

आहथवक गोष्टींना बळी पडले आिते.  

मी या सगळ्याच महिला शतेकऱ्यांची ऋणी आि,े त्यांच्या प्रेमाची, त्यांनी हदलेल्या वळेेची, हवलक्षण आिते या.  



कसली भक्कम ताकद आि ेत्यांची जगण्याची.  

कुठून हमळते त्यांना हि उजाव?  

समाजाच्या आहण राज्याच्या कोंडीत सापडलेल्या, पण आपल्या जहमनीवर हनभवर असलेल्या, स्वतःवर आहण 

पावसावर हविास ठेवणाऱ्या, जमले तसं पोट भरणाऱ्या, कािी झालं तरी आपल्या मलुांना वाढवणाऱ्या, शतेी प्रश्नात 

िरवलेल्या.  त्यांच्या हवषयी अभ्यास करता-करता त्यांनीच मला माझ्या आयषु्यात मला शतेी प्रश्नावर काम करण्याची 

हदशा हदली. या हदशनेे काम करत असतांना शतेी प्रश्न सटेुल असं नािी;पण शतेी प्रश्न हकमान समजला असेल.  

- तेजश्री प्रताप प्रहतभा कांबळे   
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३.सरुुवात तर करायला हवी.. 

                              -पाथव भार्गयश्री हवकास कपोले 

 

 

धमवराज’असलेल्या यहुधहिराने आपल्या पत्नीस, द्रौपदीस जगुाराला लावले, 

त्यात तो िरला. मग दयुोधन, दःुशासन यांनी हतचे वििरण करण्यास सरुुवात 

केली. राजसभेत भीष्म यांच्यासारखा योध्दा(?) आजच्या भाषते बोलायचे तर 

Big Boss असनूिी गप्पप राहिला. सरतेशवेटी आला तो ‘योगिेर’कृष्ण, पण 

केव्िा ? तर सवव तमाशा सरुू झाल्यावर.. िा प्रसंग म्िणज े‘िी’ला आम्िी काय 

हकंमत दतेो, हकती िीन मानतो, आहण हतचे रक्षणिी िक्त परुूषच दवे ूशकतो, या 

संकल्पनेचा एक उत्कृष्ट नमनुा आि.े 

िीच्या दयु्यमत्वाच्या हवरोधात लढण्यासाठी ‘सरुुवात तर करायला िवी..’ ि े

सांगतोय पाथव भार्गयश्री हवकास कपोले 

 

 

कॅन्टीनमध्ये चिा पीत बसलो िोतो. समोरच मलुामलुींचा एक ग्रपु बसला िोता, 

कोणत्यातरी हवषयावर त्यांची चचाव चाललेली असावी इतक्यात जोरदार हशट्टी 

मारली एका मलुीनं, क्षणभर बसलेल्या साऱ्या कॅन्टीनच लक्ष हतकडे वधेल गले. 

नंतर माझ्या शजेारी बसलेल्या दोन मलुांची एक हवहचि कमेंट कानावर पडली, 

“हकती वाया गलेेल्या मलुी आिते, कशा हशट््टया मारतायत बघ !” 

िी कमेंट ऐकली आहण आपला समाज मानहसकतेमध्ये परुुषप्रधान मानहसकता 

हदवसेंहदवस घट्टच िोत असल्याची खािी पटली. अथावत यासाठी िक्त आजच्या 

समाजाला दोष दऊेन चालणार नािी. िजारो वषाांपासनू आपल्या तथाकहथत 

श्रेि पवूवजांनी याबाबतीत जो हवचार केला संस्कृतीच्या नावाखाली, त्याचेच 

आपण वारसदार. आपला दोष एवढाच की, आपण िक्त त्याचे अधंानकुरण 

करतोय, त्यामध्ये सधुारणा करण्याची असतांना. 



सध्या आपल्या समाजाला हियांवर िोणाऱ्या अत्याचाराबद्दल तावातावाने बोलण्याची लागण झाली 

आि.े माि त्यामळेु या हवषयाचे गांभीयव कुठेतरी बाजलूा पडते आि ेआहण उरतेय ती केवळ सनसनाटी. 

म्िणनूच की काय, सीबीआय सारख्या मित्वपणूव तपास संस्थेच े तेवढेच मित्वपणूव (माजी) प्रमखु 

सिजतेने बोलनू जातात की , ” बलात्कार रोखता येण ेशक्य नािी ना, मग ते एन्जॉय करा.” 

 

आपण सववजण ‘बलात्काऱ्याला िाशी द्या’, ‘त्याचे गपु्तांग कापा’, ‘िात – पाय तोड’ अशा मागण्या 

तारस्वरात करत असतो. कुण्या एका अपराध्याला िाशी झाल्यावर, चला…आता बलात्कार िोणार 

नािी… असे माननू आनंदोत्सव साजरा करतो न करतो तोच लगचेच ‘अमकु हठकाणी पनु्िा बलात्कार’ 

अशी बातमी येत ेआहण पनु्िा तारस्वरात ओरडणे, एक रुपयाची मणेबत्ती पेटवण ेआहण पनु्िा जसैे थे…! 

 

‘जीन्स घालू नका’, ‘मलुींना जास्त स्वातंत्र्य नका दऊे’, ‘मोबाईल, इटंरनेट वापरू दवे ूनका’, ‘भारतीय 

कपडेच घाला’, असल्या बाहलश आहण पोरकट मागण्या करणारा आपला समाज िीला केवळ ‘मादी’ 

समजण्यात आहण हतचा वापर केवळ ‘उपभोगासाठीच’मश्गलु आि.े 

 

िी-अत्याचारा संबंधी बलात्कार िा अनेक प्रश्नांपैकी एक प्रश्न झाला, माि सनसनाटीच्या नादात आपण 

या प्रश्नाच्या मळुाकडेच दलुवक्ष करतोय. 

ते मळू म्िणजे आपणा सवाांवर असलेला परुुषप्रधान मानहसकतेचा पगडा, आता तर तो झालाय की 

याबाबतीत आपल्या भावना हकतीिी प्रामाहणक असल्या कुठेतरी ‘परुुष’ डोकावतोच ! 

या सवव प्रकारात आपले ‘आदशव’ मानले गलेेले, दवेत्व बिाल केलेले ‘परुुष’िी मागे नािीत. आता 

आपण रामायणाचेच उदािरण घऊेया. रामास १४ वषाांचा वनवास िोणे, सीतेने सोबत जाणे, सीतेचे 

अपिरण, त्यासाठी रामाने यदु्धाव्वारे रावणाचा वध करून सीतेस सोडवनू आणणे... हकती आदशव वाटते 

ना ि ेसवव.. 

..पण नंतर माि परपरुुषाच्या ताब्यात राहिल्याने सीतेस स्वतःचे चाररत्र्य शदु्ध (?) असल्याचे हसद्ध 

करण्यासाठी ‘अहर्गनपरीक्षा’ द्यावी लागली. िा तर शदु्ध बाहलशपणाच म्िणावा लागले, जर ते ‘रामराज्य’ 

िोते तर अशीच अहर्गनपरीक्षा रामाने का हदली नािी ? 

दसुरे उदािरण म्िणजे मिाभारतातील वििरणाचे ! ‘धमवराज’असलेल्या यहुधहिराने आपल्या पत्नीस, 

द्रौपदीस जगुाराला लावले, त्यात तो िरला. मग दयुोधन, दःुशासन यांनी हतचे वििरण करण्यास सरुुवात 

केली. राजसभते भीष्म यांच्यासारखा योद्ध (?) आजच्या भाषते बोलायचे तर Big Boss असनूिी गप्पप 

राहिला. सरतेशवेटी आला तो ‘योगिेर’ कृष्ण, पण केव्िा ? तर सवव तमाशा सरुू झाल्यावर… िा प्रसंग 



म्िणजे ‘िी’ला आम्िी काय हकंमत दतेो, हकती िीन मानतो, आहण हतचे रक्षणिी िक्त परुूषच दवे ू

शकतो, या संकल्पनेचा एक उत्कृष्ट नमनुा आि.े 

 

तर अशा ग्रंथांवर पोसलेला आपला समाज. एकीकडे आपण तथाकहथत मिासत्तापदाकडे वाटचाल 

करत आिोत. तर त्याचवळेी भारतीय समाज अजनुिी मध्ययगुीन, मागास कल्पनांना हचकटून राितो 

आि.े म्िणनूच एखादी जात पंचायत खशुाल तरुणीवर ‘बलात्कार’ करण्याची हशक्षा सनुावते, तर 

आपल्या मिाराष्रात व्यवसायाने वकील असलेली महिला ‘धमावच्या नावाने तरुणींनी मध्ययगुीन 

कल्पनांचा स्वीकार करावा यासाठी व्याख्यान दते हिरत.े 

अथावत ि ेसवव बदलण्याची प्रहिया हनहितच िार मोठी आि;े पण कधीतरी सरुुवात तर झालीच पाहिज े

ना..! 

 

-पाथव भार्गयश्री हवकास कपोले  

( पाथव िा रानडे पिकाररता संस्थेचा हवद्याथी असनू हवहवध चळवळीत सहिय आि.े)   



 

 

कुटंुब, काळजी, 

तणाव,नोकरी…या 

सा-या सा-यापासनू 

दरू गेल्यामळंु मला 

माझ्यातल्या ‘मी’ 

मध्ये डोकावायला 

वेळ हमळाला. मला 

मीच नव्याने कळले. 

नेमकं काय घडलं, 

कसं घडलं माझं 

मलािी कळलं 

नािी;पण माझ्यातल्या 

सपु्त स्नेिलची हन 

माझी भेट घडली 

त्यादरम्यान. 

 

 

४. एक अग्वस्मरणीय अनुभव 

                                      - स्नेिल पाटील  

 

 

“London bridge is falling down  

Falling down, Falling Down  

My fair lady !”  

ि ेमी ऐकलं िोतंच;पण ते मला आठवत िोतं लंडन हिजवर मी स्वतः असताना. 

लंडन शिराची वगेळी ओळख सांगायची आवश्यकता नािी. भारत आहण 

इरं्गलंडच ेसंबंध हकती जनुे आिते, याचा पनुरुच्चार करण्याची गरज नािी. अशा 

या शिरात जाण्याची संधी मला sustainable leadership programme 

अतंगवत २१ हदवसीय प्रहशक्षणाच्या हनहमत्ताने हमळाली.  

लीला पनुावाला िाउन्डेशनकडून(LPF) मला िी सवुणवसंधी हमळाली. ि े

िाउन्डेशन मलुींना हशष्यवतृ्ती दऊेन त्यांच्यात संवाद कौशल्याचा हवकास 

व्िावा, व्यहक्तमत्व हवकास व्िावा यासाठी प्रयत्न करते. लीला पनुावाला 

िाउन्डेशन हशष्यवतृ्ती प्राप्त मलुगी एक स्वावलंबी, बहुध्दमान आहण सजग 

नागररक म्िणनू घडली पाहिज,े असा प्रयत्न िाउन्डेशन करत असतं. हशष्यवतृ्ती 

हमळाल्यानंतर प्रत्येक मलुगी िाउन्डेशनची सभासद असते आहण 

िाउन्डेशनमािव त घणे्यात येणा-या ऍक्टीहवटीज उदा.  कम्यहुनकेशन प्रोग्राम, 

लीडरशीप प्रोग्राम, कल्चरल इवने्ट्स या सा-यात ती सिभागी िोऊ शकत.े  

मला पदव्यतु्तर हशक्षणासाठी २००९ मध्य े रघनुाथ माशलेकर यांच्या िस्ते िी 

हशष्यवतृ्ती हमळाली िोती. ि े िाउन्डेशन तज्ञ व्यक्तींच्या मागवदशवनाखाली 

वगेवगेळ्या कायवशाळा, प्रहशक्षण हशबीरं आयोहजत करत असतं. जगाच्या 

पाठीवर मलुींच्या प्रगतीचा ठसा उमटावा म्िणनू LPFने यकेुमधील 

Gloucestershire येथे आशा सेन्टर उभे केले आि.े येथे लीडरशीप 



प्रोग्रामसाठी १४ हवद्याहथवनींना हशष्यवतृ्ती हदली जाते. प्रहशक्षणानंतर अशा मलुींना Peace 

ambassadors   म्िणनू ओळखले जात.े  

“ Congratulations you have selected for Peace ambassador Sustainable Leadership 

Programme-2012”  असा मले मला िाउन्डेशनकडून आला. माझा आनंद गगनात मावनेा. कधी 

िारशी मिाराष्राबािरेिी न हिरलेली मी एकदम दशेाबािरे जाणार, या कल्पनेनेच मला छान वाटलं. 

नकुतेच एका कॉलेजमध्ये अहसस्टंट प्रोिेसर म्िणनू मी रुज ूझाले िोते हन  तेवढ्यात िी संधी हमळाली.  

पराकोटीचा आनंद, भीती, िूरिूर, ..असं सगळंच िोतं. मखु्य म्िणज ेतयारी कािीच नव्िती. अगदी रजा 

हमळण्यापासनू ते पासपोटव काढण्यापयांत सा-या गोष्टी करायच्या िोती. अनेक छोट्यामोठ्या अडचणींना 

दरू करत अखरेीस सा-या गोष्टी पार पडल्या आहण अखरेीस तो हदवस उजाडला.  

आम्िी १४ मलुी हनघालो मुबंईला. सेक्यरुीटी चेहकंगलाच जवळपास २ तास लागले. माझ्या इच्छेप्रमाणे 

हवन्डो सीट मला हमळाली आहण घरच्यांनी सांहगतलेला हवनोदी सल्ला आठवला-  

“ हवमानातनू िात बािरे काढू नकोस.”  

खरी गम्मत तर पढुेच घडली.  

माझी हवन्डो िोती हवमानाच्या पातीजवळची. हवमान बािरेुन न पािताच आम्िी डायरेक्ट चेकींग 

झाल्यानंतर हवमानात बसलो. हवमान सरुु झालं तसं माझ्या हवन्डोशजेारची पातीिी वगेाने हिरु लागली. 

मला वाटलं, आमच्या हवमानाबरोबर आणखी एक हवमान अगदी आमच्याच समान गतीनं सरुु झालं 

आि.े मी जवे्िा माझी शकंा महैिणींजवळ बोलनू दाखवली तेव्िा एकच िशा हपकला मी माझ्याच 

हवमानाच्या पातीने कन््यजु झाले िोते.  

लंडनमध्ये उतरल्यानंतर Crompton guest house वर आम्िी थांबनू पहिले ३ हदवस थांबनू लंडनचा 

कािी भाग पािणार हन मग १५ हदवस आशा सेन्टर आहण पनु्िा शवेटचे तीन हदवस लंडन !  

असा आमचा प्पलान िोता.  

पणु्यातनू बािरे पडल्यापासनू मी ठरवलं िोतं की माझ्या कोषातनू बािरे पडायचं. कम्िटव झोनच्या बािरे 

येऊन कािी एक हशकण्याचा प्रयत्न करायचा.  

लंडनची लोकसंख्या तशी कमी;पण लोक अहतशय हशस्तहप्रय. वळेेचा सदपुयोग करणारे. कोणी 

वाचताना हदसायच ंतर कोणी टॅब उघडून काम करताना. जमीनीखालनू जाणा-या रेल्वेंना हतथे ट्यबुस 

म्िणतात. यातनू जातानािी आमचा १४ मलुींचा ग्रपु अगदी हबनधास्त गप्पपा गाणी करत असायचा. ते 

पािून लोक आम्िाला हवचारायचे “ Are you from India ?”  

आशा सेन्टरमध्ये वगेवगेळ्या दशेातील तरुणी हवहवध हवषयातील प्रहशक्षण घणे्यासाठी येतात. Ms 

Zerbano Gifford या आशा सेन्टरच्या संस्थाहपका आिते.  

तापमान १५-१६ हडग्री.  



थंड वारा. गोंगाट नािी. शांतता पसरलेली.  

नेिमीपेक्षा खपूच वगेळ्या वातावरणात आम्िी रमलेलो. आशा सेन्टरमधल्या स्वयंसेहवकांना आमची 

ओळख करुन दते िोतो. त्या आम्िाला सेन्टरहवषयी माहिती सांगत िोत्या.  

प्रहशक्षणाची सरुुवात wheel of life यापासनू झाली. या प्रहशक्षणासाठी मला का यावसेे वाटले, काय 

अपेक्षा घऊेन मी इथ ेआल ेआहण भारतात परतल्यावर हशकलेल्या गोष्टी आचरणात कशा आणायच्या, 

यासंदभावने चचावसि झाल.े  

हचिकलेतनू मनातील भाषा हशकता येत,े ि ेऐकून िोते, आशा सेन्टरमध्ये मी ते प्रत्यक्ष अनभुवले.  

दररोजचा हदवस प्राथवनेने सरुु िोई. हिरवळीवर बसनू प्राथवना म्िणताना मी इतकी तल्लीन िोत असे की ‘ 

मी मज िरपनू बसल ेग..सखी मी मज..’ या ओळीच म्िणणे बाकी.  

आशा सेन्टरमध्ये शतेीदखेील केली जात.े वगेवेगळी पीकं घतेली जातात. हतथंच भाज्या हपकवायच्या 

आहण त्याच जवेणासाठी वापरायच्या असा हतथला हशरस्ता. सगळ्यात मित्वाचा गणु म्िणजे 

वक्तशीरपणा. आम्िी हतथे गेल्यापासनू अगदी पहिल्या हदवसापासनू वळे पाळायला हशकलो िोतो. 

हवचार ससूिूतेचे दखेील प्रकार असतात, ि े आम्िाला YING Yang model च्या माध्यमातून 

दाखवले.  

सकारात्मक हवचारांची ताकद मोठी असते ि ेMr. Samson यांनी I love and respect myself या 

त्यांच्या मांडणीतनू सांहगतलं. खरं म्िणजे मािीत असलेल्याच गोष्टी मला नव्याने कळत असाव्यात 

अशा पध्दतीने ते मी ऐकत राहिले हन भारावनू गलेे. सत्व रज आहण तम या गणुांचा लीडरशीपमध्ये कसा 

उपयोग िोतो, ि ेसांगनू चार टेम्परामेंट इहलमने्टचा वापर करुन व्यहक्तमत्व कसे हवकहसत करता येईल, ि े

त्यांनी पटवनू हदले.  

 

प्रहशक्षण संपल्यानंतर आमची परीक्षा घतेली गलेी. सेशनमध्ये हदलेल्या िव्या त्या हवषयावर आम्िी १०-

१० हमहनटं बोललो. शवेटच्या तीन हदवसात पनु्िा लंडनवारी. हिटीश पालावमेंट, लंडन आय, शॉपींग 

स्रीटस, सायन्स पाकव , ऑक्सिडव यहुनवसीटी,शके्सपीयरचे जन्मस्थान,रोमन बाथ, …अशी बरीच 

हठकाणं पाहिली.  

कुटंुब, काळजी, तणाव,नोकरी…या सा-या सा-यापासनू दरू गले्यामळंु मला माझ्यातल्या ‘मी’ मध्य े

डोकावायला वळे हमळाला. मला मीच नव्यान ेकळले. नेमकं काय घडलं, कसं घडलं माझं मलािी 

कळलं नािी;पण माझ्यातल्या सपु्त स्नेिलची हन माझी भटे घडली त्यादरम्यान.  

भारतात परतल्यावर आम्िी १४ मलुींनी Parent’s day ला आमच्या प्रहशक्षणाचा आढावािी सादर 

केला. पालकांनािी प्रहशक्षणापूवीचे आम्िी आहण त्यानंतरचे आम्िी यात िरक जाणवला.  



लीडरशीप रेहनंगनंतर आम्िी सामाहजक कायावत िातभार लावण्याचा प्रयत्न केला. कॅन्सर पेशटंसाठी, 

आमीतील जवानांसाठी आम्िी सांस्कृहतक कायविम सादर केले. गरीबांना कपडे वाटप केले आहण 

िाउण्डेशनने आखनू हदलेल्या अनेक कायविमात स्वयंसेहवका म्िणनू सिभाग घतेला.  

माझी लंडनवारी खरंतर दोन वषाांपवूीची;पण अगदी काल-परवाच जाऊन आल ेअसाव े इतकं सारं ि े

डोळ्यासमोर ताजं ताजं आि.े माझ्या आयषु्यातला िा एक अहवस्मरणीय अनभुव माझी माझ्याशीच भटे 

घालनू दणेारा !  

 

-स्नेिल पाटील  

( स्नेिल पाटील या कहमन्स इहंजनीयरींग कॉलेजमध्ये अहसस्टंट प्रोिेसर म्िणनू कायवरत आिते.)  



 

 

 

हप्रय 

साहविीमाई 

 

सप्रेम 

नमस्कार, 

काय गंमत आि ेबघ, 

मला अक्षर-ओळख 

िोऊन हकमान २५ 

वषव झाली असतील. 

खरंतर तझु्याचमळेु 

झाली िी अक्षर 

ओळख. एकदािी 

त्याबद्दल तझु्याशी 

बोलले नािी ग; पण 

आज इतक्या वषाांनी 

तझु्याशी बोलावं असं 

वाटतंय. मन मोकळ 

करावं वाटतय. 

 

 

 ५. ग्प्रय साग्वत्रीमाई..  

                                         -अहिनी सातव  

 

 

हप्रय साहविीमाई 

सप्रेम नमस्कार, 

 

काय गमंत आि े बघ, मला अक्षर-ओळख िोऊन हकमान २५ वषव झाली 

असतील. खरंतर तझु्याचमळेु झाली िी अक्षर ओळख. एकदािी त्याबद्दल 

तझु्याशी बोलले नािी ग; पण आज इतक्या वषाांनी तझु्याशी बोलावं असं 

वाटतंय. मन मोकळ कराव ंवाटतय. आता ि ेसगळ का वाटतय? का कुणास 

ठाऊक असं मळुीच म्िणणार नािी. अग खपु सारी कारण आिते तझु्याशी 

बोलायची. म्िणनु आज तझु्या जन्महदनी तझु्याशी बोलताना मी स्वताला पण 

शोधणार आि.े तझु्या मदतीन माझ्यातला ‘स्व’ मला शोधायचाय अन 

त्यासाठीच िा सारा अट्टिास बघ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

मी तलुा पािण्याचा प्रश्नच येत नािी. मी तझु्यापेक्षा खपु लिान आपल्या 

दोघींमध्ये कािीश ेवषाांचं अंतर. असं असलं तरी तझुी माझी नाळ हकती घट्ट 

बांधली गलेीये. तलुा पसु्तकामंधनू वाचलं. शालेय अभ्यासिमात भारतातील 

पहिली िी हशहक्षका म्िणनु त ूआमच्यासमोर आली. गमतं माहिती तलुा, एक 

हकंवा दोन माकाांचा प्रश्न असायचा परीक्षेत. तझु्या कायावबद्दल हवचारला जाणार. 

अन तोदखेील ‘एका वाक्यात उत्तर हलिा’ अथवा ‘थोडक्यात उत्तर हलिा’या 

गटात. आमच ं उत्तरपण तोंडपाठ करून घतेलेले असायचं. मग आम्िी 

हलिायचो. ‘साहविीबाई िुले या भारतातल्या पहिल्या िी हशहक्षका. ज्योहतबा 



िुले यांच्या पत्नी. त्यांनी पणु्यात हभडे वाड्यात मलुींची पहिली शाळा सरुु केली.’ शालेय जीवनात एक-दोन 

माकाांपरुताच तझुा माझा संबंध आला बघ. 

 

जसजशी मोठी िोते गलेे तशी शाळेच्या पसु्तकांव्यहतररक्त इतरिी वाचायला लागले. चळवळीत गलेे. हतथं 

तझु्याबद्दल ऐकलं. तेव्िा कुठं तझु्या कायावचा आवाका लक्षात यायला लागला अन मी अवाक झाले. अग 

हकती मोठे उपकार केलेस त ूआमच्यावर. आमच्या हपढीच्या शब्दात बोलायचं तर त ु ‘हसंपली ग्रेट’, ‘य ु

रॉक्ड’, ‘अमहेझगं’ अन खपु कािी  आिसे ! 

 

तझुा काळ म्िणजे १८ व्या शतकातला. अगदीच भयाण म्िणावा असा. जातीभदे, वणवभदे, वगवभदे, 

अस्पशृ्यता, अहशहक्षतपणा यासाऱ्या अहनष्ट रूढी-परंपरानी खच्चनु भरलेला. कट्टर सनातनी हवचारांच्या 

ओझ्याखाली दबलेला. जातीच्या उतरंडीमध्ये मन ु नावाच्या कुण्या इसमानं सगळ्यांना जोखडात बांधनू 

ठेवलेला तो काळ. खालच्या जातीच्या लोकांच जगण ंतर हकती भयाण िोत ग. अन त्यात बायकांचं हजण 

म्िणजे हजतेपणीच्या नरक यातनाच ! मला तर त्या हजण्याची कल्पना सदु्धा करवत नािी बघ. तझु्याच 

शब्दात तो काळ सांगायचा झाला तर,- 

 

‘ पढुे पेशवाई हतचे 

 पढु ेपेशवाई हतचे राज्य आले / 

अनाचार दखेी अहतशदू्र भ्याले / 

स्वथुंकी थुंकाया गळा गाडगे ते / 

खणुानाश या ढुंगणी झाप िोते /  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

हकती भयंकर ग िोत सगळं. मला तर कल्पना करतानाच अगंावर काटा उभा राितोय. काय तर म्िण,े बायांनी 

उंबरा ओलांडायचा नािी, हशकायचं नािी, पतीची सेवा करायची, पती हनधनानंतर सती जायचं, केशवपन 

करायचं, हवधवांनी पनुहवववाि करायचा नािी. हकती सारी िी बंधन. कुण्या मननूं घालनू हदलेली. त्यानच 

ठरवलं, बायांची अक्कल गिाण, शदु्रािून शदु्र कोण तर बाया. मग त्यांचा हवटाळ. अशी सारी पररहस्थती. 

आहण या अशा पररहस्थतीत जोतीबांच्या साथीनं तू हवद्रोिाची हठणगी टाकली. खरं तर स्िोटच केलास. 

व्यक्ती हवरुद्ध नािी तर व्यवस्थेहवरूद्धच. हबथरले की सगळेच सनातनी. अन हबथरणारच की. त्यांच्या सत्तलेा 

सरंुुग लावलास की त.ू थेट अस्पशृांच्या पोरींसाठी शाळा सरुु केली. हभडे वाडयात. मग ि े हबथरलेल े

सनातनी गप्पप कसे बसतील. त्यांनी तलुा अडवण्याचे नाना प्रकार केले. शणेा-मातीचे गोळे, दगड मारले ग 



तलुा. इतकं करूनिी त ू घाबरत नािी म्िटल्यावर त्यांनी हवश्रामबाग वाड्याजवळ तझुा िात धरून थेट 

अिलूाच िात घातला. पण घाबरशील ती त ू कसली ! त ू काढली की चप्पपल. अन पळाले सगळे. त ू

वाघीणच आिसे. हकती अन काय काय केल तू. िसलेल्या हवधवांचा सांभाळ केला. त्यांच्या मलुांसाठी 

अनाथालय काढलं, इतकचं नािी तर एका िसलेल्या हवधवचे्या मलुाला यशवंताला दत्तक घऊेन डॉक्टर 

केलस. तू जोतीबांची सावली नािी राहिलीस तर त्यांनी स्थापन केलेल्या सत्यधमव प्रकाशात तेजानं तळपत 

राहिलीस. त्यांच्यानंतरसदु्धा तू खबंीरपण ेउभी राहिलीस. अजनु हकती केलंस ग. काव्य हलहिलंस. अन ते 

साधे सधुे नािी तर िांतीचं काव्य हलहिलंस. तझु काम आभाळािून मोठं आि.े मला तर ते माझ्या कवते 

सामावनू घतेा येत नािी. म्िणनूच म्िणाल ेना त ूग्रेट आिसे. 

 

अठराव्या शतकात त ूि ेसारे केलं. तझु्याच मळू आज आम्िी चार अक्षर हशकलो. उंबऱ्याबािरे पण पाऊल 

टाकल. त ूमखु्याध्याहपका िोतीस; पण आम्िी तझु्या लेकी दशेाच्या प्रमखु झालो. परकल पोलक. नववारी 

साडी यातनू प्पयांट-शटव मध्य ेआलो. अग सारं आकाशच आम्िी आमच्या मठुीत घऊेन हिरतोय बघ. असं 

कोणतच क्षेि नािी हजथ ंतझु्या या लेकींचा वावर नािी. िरखनू गलेीस का ग ि ेवाचनू? अगदी खशु झाली 

असणार. तझु्या लेकींची िी प्रगती ऐकून. िो ना ? 

 

साहविीमाई तलुा सांग ूका ग, खपू वरवरचं आि ेग ि ेसगळं. अग त ूआम्िाला अक्षर ओळख करून हदली 

स्वतःच्या पायावर उभं रािून गलुामीच्या बेडया तोडता याव्यात म्िणनू. आम्िी आमच्या पायावर उभं 

राहिलोत खऱ्या; पण पायातल्या गलुामीच्या बेडया कािी आम्िाला तोडता आल्या नािीत. मननूं बांधलेली 

हवषमतेची हभतं त ूपाडली; पण आम्िी माि, त्या अदृश्य हभतंीत आजिी अडकून पडलोय. त ूनाकारलेली 

कमवकांडं आम्िी खपू आनंदान ंसाजरी करतोय. 

 

तचू म्िणाली िोतीस, 

नवस कररती / बकरू मशीन 

नवस िेडीन / बाळ जन्मी 

धोंडे मलेु दतेे / नवसा पावती 

लर्गन का कररती / नारी नर 

 

ि े या हवज्ञानयुगातिी आम्िाला उमजलं नािी. अग पोरांसाठीच नािी तर पररक्षेत चांगले माकव  हमळावे. 

चांगला नवरा हमळावा आहण अजनू काय काय भौहतक सखु हमळावीत म्िणनू आम्िी व्रत, उपवास, नवस 



करतो बघ. तझु्यामळंु साक्षर झालो; पण हववके नािी आला आमच्यात. आम्िी पोथी-परुाण वाचण्यासाठी तू 

हशकवलेल्या अक्षरांचा उपयोग करतोय बघ. 

 

या परुुषप्रधान व्यवस्थेत आजिी आम्िी दयु्यमच. परुुषाची उपभोगाची वस्त ूआिोत. घरचं आहण दारच ं

अशा दोन्िी आघाड्या सांभाळतोय. घडयाळाच्या काटयाप्रमाणं राबतोय सगळीकडे. पण ना हनणवयस्वातंत्र्य 

ना आहथवक स्वातंत्र्य, अशी तर आमची अवस्था. अग अलीकडच्या मलुीना काय, कोणालाच तू पहिली िी 

हशहक्षका िोतीस ि ेमाहित नािी. हवसरत चाललेत सगळे. अग इतरांचं सोड मलािी नव्ितं ग माहित त ू

पणु्यात कुठ पहिली शाळा सरुु केलीस ते. हभडे वाडा मागच्या वषीपयांत पहिला नव्िता. लाज वाटते ग माझी 

मला. त ूज्या हठकाणी पहिली शाळा सरुु केली त्या हभडे वाडयाची अवस्था पािून पाणी आल डोळ्यात. 

अगदी मोडकळीला आलाय तो. आम्िाला जाणच नािी राहिली. तझु्यामळु अगदी आयतं हमळालं सगळं. 

कसलाच संघषव नािी ना करावा लागला. 

 

तलुा माहिती आि ेका ग, तझु्या या लेकींना जन्माचा अहधकारच नाकरला जातोय. ि ड्ंयासाठी आजिी 

त्यांचे बळी हदले जातात. रस्तोरस्तीच नािी तर घरातदखेील त्यांच्या अिचुे हधंडवडे काढल ेजातात. अग 

मलू जन्माला घालण्यासाठी हतच्या मित्वाच्या शरीरधमावचापण हवटाळ मानला जातोय. हतला माणसुपणाची 

वागणकूिी नािी हमळत अजनू. आहण तीिी झगडा करायचा हवसरत चालली बघ. तलुा जोतीबांची साथ 

हमळाली;पण आज तझु्या लेकींना साथ दणेारे जोहतबा शोधाव ेलागतात. 

 

साहविीमाई, पण तझु्या कािी लेकी लढतात या सगळ्याहवरुद्ध.  खपू कमी आिते त्या. अजनू संघहटत नािी 

झाल्या. हवखरुलेल्या आिते. त्यामळेु कदाहचत त्यांना त्यांची ताकद लक्षात येत नसेल. कािी जणी करतात 

प्रयत्न एकि येऊन लढण्याचा. करतात संघषव आत्मसन्मान हमळवण्यासाठी. मीिी ठरवलंय या साऱ्या 

लेकींना एकि आणायचं. त ू हदलेला ज्ञानाचा वसा न्यायचा पढु.े तझु्याजोहतबाप्रमाणं माझा जोहतबा दतेोय 

मला साथ. 

 

खपु बोलले ना ग. पण अजनू खपू कािी बोलाव ंवाटतंय.;पण शब्द अपरेु पडतात. मन मोकळं झाल्यासारखं 

वाटतंय. झाकोळलेलं आभाळ दरू झाल्यासारखं वाटतंय. आता बोलत रािीन तझु्याशी अधनू मधनू. घईेल 

प्रेरणा लढण्याची तझु्या कायावतनू. 

 

तझुीच लेक, 

 



अहिनी    

   अहिनी सातव-डोके 

 

 satavashwini@gmail.com 

 

(अहिनी या झुजंार तरुण पिकार असनू राष्र सेवा दलाच्या त्या मिामिंी आिते. या वषीचा हपंपरी 

मिानगरपाहलकेच्या वतीने दणे्यात येणारा साहविीबाई िुले स्मतृी परुस्कार त्यांना हमळाला असनू 

साहविीबाईचं्या जयंतीहनहमत्त हवहवध कायविमांचं त्या आयोजन करत असतात.)  
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