इं दरा ते नभया
शहरभर सव

नवरा

उ सवाची सांगता होत होती.

ी श तीचे

तक मान या जाणा या दग
ु ादे वी#या मूत%

&वसजना#या 'मरवणुका (ठक(ठकाणी नघा या हो या. खुप गद- झा याने र

यावर/ल रहदार/चा वेग एकदम

संथ झाला होता. मोठमो3या आवाजात वाज&वले जाणारे गाणे, या#या तालावर बेधंद
ु पणे नाचणार/ त8णाई असे
;च

र तावर होते. गद-तून हळूहळू वाट काढत जाणा या दच
ु ाक? वार त8णी#या अंगाला

गद-तला एक भ त (!) आCण तो ‘नकोसा

पश’ पुसून टाकायचा

य न करत पुढे नघालेल/ ती त8णी..

दे वीचे Fप आहे असे ऐकले Hक HकIयेक वषापूव% नजरे समोर घडलेला
ी Lहणजे दे वीचे Fप, 'य

नाय तु पूMयNते रमNते त

ी ह/

संग आठवत राहतो.

करण ि

यांची सामािजक ि थती काय

Sन नमाण करते. क पना चावला#या अवकाश भरार/चे कौतूक वाचताना मन आनं(दत

होऊन उडायला लागते

याच वेळेला

याच वतमानप ा#या दस
ु या कोप यात सामु(हक बला काराची एखाद/

बातमी धपकन ज'मनीवर आणून आपटते. भारताचे

वातंVय कुमारअव थेत असताना जवळपास १६ वषाYची

पंत धानपदाची कारक?द उपभोगले या इं(दरा गांधीचा गण
ु गौरव केला जातो
ि

याच

दे वता:' अशा घासून गुळगुळीत झाले या सुभा&षतानी

आपणच आप या सं कृतीचे गुणगान करत असताना ‘ नभया’ सारखे
आहे यावर नRयाने

पश करणारा

याच दे शात इं(दरा नावा#या अनेक

या बला कार आCण यानंतर पुढे येणा या संघषाला त[ड दे त असतात. ह/ &वसंगती का? इं(दरा ते नभया हा

भारतीय समाजाचा

वास

अ तशय वेग]या वाटे #या
या

या दोघीह/ ि

या आहे त Lहणून मह वाचा आहे Hक

गती#या वाटे कडे जाणा या

वाशी आहे त Lहणून मह वाचा.

नबंधात मी इं(दरा गांधी ते

ी वगाचा सामाNय घटक असणार/

नभया यांची

ी Lहणून सामािजक

ि थती याचा उहापोह करणार आहे .
भारतीय ि

यांचे समाजातील

इं(दरा ते नभया हा

थान- इ तहास

ीजीवनाचा

वास पाहताना जरा इ तहासाकडे वळून पाहणे संयुि तक ठरे ल. वै(दक काळात

मै ेयी, गाग% सार_या &वदष
ु ींची उदाहरणे जर/ पाहायला 'मळत असल/ तर/ इ तहासात डोकवले तर भारतीय
ि

याचे सामािजक

थान गौण होते हे माNय करावेच लागेल. आजदे खील पौराCणक कथांचा दाखला दे तांना ‘एका

सीतेमुळे रामायण घडले’ Hकं वा ‘ महाभारत घड`यास aौपद/ कारणीभूत होती’ असे Lहणताना रावणाचे कपट
Hकं वा कौरवांची कूटनीती असे अनेक घटक समाजाकडून सहजपणे दल
ु bcले जातात. aौपद/ Lहणजे पांडवांचा मान,
त#या कपडे फेडणे Lहणजे पांडवांचा पुरेपूर बदला घेणे ह/ मान'सकता फार पूव%पासून समाजात आहे हे

तीत

होते.
नंतर#या काळात वेळोवेळी होणा या परक?य आeमणात ि
मह वाचे ठ8 लागले. पण
शोधताना

या मा

याचबरोबर ि

अनेक अ नfट

यांवर अ याचार होऊ लागले. ि

यां#या कcा अ8ं द होत गे या. ि

थां#या जा]यात अडकत गे या.

समाजसुधारकांनी सती, बाल&ववाह सार_या

यांवर होणारे अ याचारावर उपाय

वातंVयपूव काळात ghट/शां#या सहाiयाने

थांवर बंद/ आणल/. सा&व ीबाई फुले आCण महा मा फुले यांनी

कfट सोसत 'शcणाची वाट खल
ु / कFन (दल/. ि
'शकू लाग या. 'शcणाने आलेले शहाणपण

यांचे रcण करणे

यांचा

वातंVया#या (दशेने

वास स8
ु झाला. अनेक ि

या &वधायक कामासाठj वापF लाग या. भारत

वतं

या

झा यानंतर

काह/ काळातच इं(दरा गांधी दे शा#या प(ह या म(हला पंत धान बन या. ि

या अनेक cे ात फ त सहभागीच

झा या असे नाह/ तर यश वी दे खील झा या. हा यशाचा आलेख पkरपूण आहे असे वाटत असतानाच कानावर
पडणा या, वाचायला 'मळणा या बला कार, अSल/ल असlय वतन, &वनयभंग, गभातच मुल/ंची होणार/ हIया,
जातीबाहे र लmन केले तर होणार/ हIया, हुंnयासाठj होणारा छळ अशा असं_य गुNpयाची सं_या (दवसq(दवस वाढू
लागल/.
१६ rडसqबर २०१२ रोजी नभया बला कार घडलं तेRहा ि
Sन

नमाण झाला. ि

यांची उuरोuर

निLमताने नमाण झाला. नभायामुळे ि

यांचे भारतातील समाजजीवनात

थान यावर परत

गती होत आहे तो केवळ आभास आहे का? हा
यांचे आधु नक युगातील समाजात

Sन दे खील या

थान काय याची नRयाने चचा

सु8 झाल/.
नभयाचा बळी – नवीन सम या क जुनाच "#न पु%हा न&याने?
बला कारा#या घटना जेRहा जेRहा घडतात तेRहा दोन

कारचे गट (दसतात. एक गट जो पाSचा य सं कृतीचा

भाव, तं vाना#या उपयोगाचे दfु पkरणाम, मुल/ंचे कपडे, मुल/ंचे

वातंVय यावर ट/का करत सुटतो. या गटात

मोडणारे आCण समाजाचे नेत ृ व करणारे राजकारणी, अwयाि मक गु8 वेळोवेळी मु ताफळे ऐकवतात. नवी
(द ल/त ७१ वषा#या ननवर झालेला बला कार, काठे वाडीतील सग]या वयोगटातील बायकांवर झालेला बला कार
( यात त8णीपासून अगद/ ७० वषा#या वy
ृ धेचा समावेश होता), काह/ म(हNयां#या मुल/ंपासून Lहाता या ि

यांवर

होणारे बला कार हे वरती (दले या कारणापल/कडे आहे त.
तर दस
ु रा गट जो समाजात खोलवर 8जले या पु8षसuाक सं कृतीकडे बोट दाखवतो.

याकडे दल
ु c न करता

या#या मुलाशी जाणे गरजेचे आहे .
नभाया#या Fपाने बला कारा#या सम येवर परत लc कq(aत करायला लावणार/ ह/ सम या भारतीय समाजाला
नवीन नाह/. ि
क पना अनेक

यांचे समाजातील दiु यम

थान,

त#यातील यो नशुचीते#या भोवती Hफरणा या

Sन नमाण करतात. बला काराची सम या आज ‘आ’ वासून भारतीय ि

आहे . भारता#या प&व तेबyदल, अwयाि मकतेबyदल ओढ असणारे परदे शी ि

तfठे #या

यांचा बळी घेऊ पाहत

या दे खील यात अडकताहे त.

बला काराची सम या हे भारतात खोलवर 8जले या मान'सकतेचे दfु चe आहे . एका गोfट/चा दस
ु याशी संबंध
नाह/ असे मानता मानता अनंत
१.

Sन समोर उभे राहतात. यातले काह/

Sन खाल/ल माणे आहे .

गभात मार या जाणा या नकोशा मल
ु /

‘Lहातारपणाची काठj’ समज या जाणा या मुलांचा हRयास भारतीय समाजाला नवीन नाह/. एका मुलासाठj
अनेक मुल/ना जNम दे नाचा

घात अनेक वष सु8 होता. पण नंतर काळ बदलला. नवीन तं vान आले.

गभामwये काह/ दोष असतील ते कळावे यासाठj वापर`यात येणारे तं vान गभाचे 'लंग जाणून घे`यासाठj
वापर`यात यायला लागले आCण नकोशा मुल/चे जग गभातच संपू लागले. मुलगी Lहणजे ओझे, ते वेळीच
बाजूला केले पा(हजे अशी भावना यातून जNमाला येत.े
कायyयाने 'लंग नदान चाचणीवर बंद/ घात यावर लपून छपून अशा चाच`या होऊ लाग या. पैशासाठj
आप या Rयवसायाशी दगा करत चाचणी करणारे डॉ टरदे खील ग लोग ल/ सापडू लागले. आज १०००

मल
ु ां#या मागे मल
ु /ंची सं_या ९१७ पयYत रोडावल/ आहे . भ&वfयात अजून संकटं येऊ घालणार आहे त याची
ह/ नांद/ आहे .
२.

बाल &ववाह

मुलगी झाल/ तर/ तची जबाबदार/ लवकर त#या मालक?#या(!) लोकांकडे सोपवावी यातून बाल &ववाहाची
था सु8 झाल/. कुमारवयात आपल/ मुलगी आई बनायला नको

यामुळे तचे लवकर लmन लावून मोकळे

हो`याचा &वचार यामागे असे. बाल &ववाह कायyयाने संमत नसला तर/ अजूनह/ भारतात अनेक (ठकाणी
बाल &ववाह होतात ह/ व तिु थती आहे . यातून अनेक गंत
ु ागंत
ु ी घडत असतात.
लाग`या#या भयापायी वयाने अजाण असणा या मल
ु ांना नRया

तfठे ला ध का

Sना#या गत}त ढकल`यात येत.े

राज थानात १९९२ साल/ गावात होणा या बाल&ववाहास &वरोध के याचा सूड उग&व`यासाठj समाजसे&वका
भंवर/दे वी वर साम(ु हक बला कार कर`यात आला होता. सरकारसाठj काम करत असणा या भंवर/दे वीला
Nयायासाठj अनेक काळ झगडावे लागले.
३.

बाल ल•;गक अ याचार

लहान मुलांवर होणारा हा बला कारच.. फ त कायyया#या तांg क Rयाखेत बसत नस यामुळे
बला कार न Lहणता ल•;गक अ याचार Lहण`यात येत.े नभया

याला

करणानंतर 'सतारवादक अनुfका शंकर (हने

लहानपणी ल•;गक अ याचार झा याची मा(हती (दल/. बला कारा#या घटना घड यावर मुल/नी कसे कपडे
घालावे, कसे वागावे याचे स ले दे णा या लोकांनी Mया लहान मल
ु ांवर ल•;गक अ याचार होत आहे
लcात €यायला हवे. जगाची नीटशी ओळख झाल/ नसताना

यांचे वय

यांचे भाव&वSव उwव त करणारे लोकं बरे चदा

मोकाट Hफरत असतात. लहान मुलं आप या &वरोधात फार बोलू शकणार नाह/ हे जाणून सु8 असले या
अशा घटनांना आळा घाल`यासाठj सतक राह`याची गरज आहे . बंगलोर मधील ‘संवाद’ नावा#या समाजसेवी
सं थेने १९९४ साल/ ३८४ मुल/#या केले या सव}cणात ८३ ट के मुल/नी बाल ल•;गक अ याचार सहन
के याचे न[दवले.
४.

हुंडाबळी आCण संब;धत अ याचार

एकेकाळी

ीला

त#या माहे र#या संपuीत ह क 'मळत नसे तेRहापासून सु8 झालेल/ ह/

सुFच आहे . अनेक समाजामwये मो3या

था अजूनह/

माणात yयाRया लागणा या हुंnयामुळे मुल/चा जNम दख
ु द

मानतात. लmनात आणलेला हुंडा आCण यायोगे
काह/ समाजात तर योmय हुंडा घेऊन न आलेल/

ीला 'मळणार/ वागणूक ह/ मोठj सम या आहे .
ी घरातील सग]या#या सव गरजा भाग&व`यासाठj

वापरल/ जाते. इथेदेखील इƒतीसाठj पो'लसांकडे जा`याचे धाडस दाख&वले जात नाह/.
५.

कामा#या (ठकाणी होणारे ल•;गक शोषण
ी 'शकायला लागल/ तर/दे खील तला योmय ते

व तू आहे असेच ब घत या जाते. ि

थान समाजात 'मळत नाह/. अजूनह/ ती उपभोगायची

यांचे नोकर/ कर`याचे वाढलेले

कामा#या (ठकाणी ल•;गक शोषणाला दे खीर सामोरे जावे लागते.

माण आहे

याच

माणात

यांना

या'शवाय र
एखाद/

यावर होणार/ छे डछाड ह/ दे खील गंभीर सम या आहे .

ी राजकारणात सव…#च पद/ पोहोचल/ असल/ तर/

यामुळे दे शातील सवसामाNय ि

यांची ि थती

बदलल/ असे झाले नाह/. याउलट इं(दरा गांधी यांचा उ लेखदे खील ‘द ओNल/ मॅन इन हर कॅgबनेट’ असा होत
असे. एक

ी Lहणून असले या त#यातील गुणांचा ह/ एक कारे अहवेलनाच होती. ‘आमची मल
ु गी आLहाला

मुलासारखीच आहे ’, ‘ती आमची मुलासारखीच काळजी घेत’े अशी वा य आप याला सतत
आCण

ी#या अि त वाचा

थानाचा &वचार करायला लावतात.

नभायांकडे बघ*याचा सामािजक +,ट.कोन
िज#यावर बला कार झाला आहे

त#याकडे बघ`याचा समाजाचा ‡fट/कोन चेहरा झाकलेल/, गुड€यात डोके

खुपसलेल/, घाबरलेल/, अंधारात बसलेल/ अशीच

तमा छापून येत.े बला कार झाला Lहणजे

मल/न झाल/, आयfु याचे सं;चत लट
ु या गेलं या मान'सकतेतून समाजाने

ीची

तमा

या Rय तीला मदत करायला हवी.

बला कार झाला Lहणून जगणे संपले Hकं वा कुठे त[ड दाखवायला जागा रा(हल/ नाह/ या मान'सकतेतून समाजाने
बाहे र पडायला हवे.
संपेल तेRहा बरे च
बला कार

ी Lहणजे घराची इMजत, तला काह/ झाले तर सग]या घराची इMजत गेल/ हे जेRहा
Sन सुटायला लागतील.

लेसी उद&वन#या ‘इंrडयाज डॉटर’ या डॉ यूमqटर/ मwये

नभया

करणातील आरोपी Lहणतो Hक तला धडा 'शकवायला आLह/ बला कार केला. तीने आLहाला &वरोध

केला नसता तर आLह/ काह/ केले नसते. केवळ धडा 'शकव`या#या उyदे शाने कर`यात आले या बला काराची
याद/ लांबलचक आहे . गावात होणा या बाल&ववाहास &वरोध करणार/ भवर/दे वी, चोर/स &वरोध केला Lहणून
बला कार कर`यात आलेल/ सौLया Hकं वा
चाललेले हे स

ेमास नकार (दला Lहणून होणारे अॅ'सड ह ले..aौपद/#या काळापासून

तथाक;थत आधु नक युगात दे खील थांबत नाह/य.

ीवर बला कार केला Lहणजे तची

तfठा

धुळीस 'मळाल/ हा समज जोवर (टकून आहे तोवर बला कार घडत राहणार. हे एक afु टचe आहे . हे थांबायची
सु8वात ‘नकोशी’ चा गभ खुडताना &वचार करायला हवं अथवा अशी नाव ठे वताना करायला हवा.
नभाया

करणावर आधाkरत ‘इंrडयाज डॉटर’ या डॉ यूमqटर/मwये ‘आम#या समाजात ि

यांना

थान नाह/’,

ीने समाजात कसे वागले पा(हजे’ याचे वणन करणार या वक?लाचे Rय तRय अनेकांना खेदात टाकणारे आहे .
समाजा#या 'शक या घटकाने तर/ असा &वचार कF नये ह/ माफक अपेcा लोकांकडून Rय त होत होती. पण
वक?ल काय, राजकारणी काय Hकं वा अजून इतर लोकं दे खील याच समाजाचा घटक आहे त.
दे खील समाजात राहून बनलेल/ आहे त.
आहे . या मान'सकतेला बदल`यासाठj
काय0यातील

यामळ
ु े

यांची मान'सकता

यां#या व तRयांकडे दल
ु c न करता गांभीयाने घेणे गरजेचे

य न करायला हवेत.

ुट .

अजूनह/ अनेक केसेस फ त चार 'भंतीमागे दबले या हुंy या#या Fपाने उरतात. बला कारासार_या शर/राचे
आCण मनाचे ख#चीकरण करणा या घटनांना चार 'भंतीं#या बाहे र जायची परवानगी दे खील 'मळत नाह/. अशा
अनेक

न सां;गत या

कायyयातील

गेले या

कहा`यामwये

Hकतीतर/

नभया

(दसू

शकतील. सामािजक

कारणां'शवाय

ट
ु / आCण पो'लसांची अना था हे दे खील केस पो'लसांकडे दाखल न कर`याकडे कल आहे .

लोकसंखे#या
हो`याचे

माणात पोल/स आCण Nयायाधीशांची परु े शी सं_या नसणे आCण

यामळ
ु े Nयाय 'मळ`यास &वलंब

माण दे खील अ;धक आहे . ‘त8णपणी बला कार झाले या मल
ु /ला Lहातारपणी Nयाय 'मळतो’ अशा

आशयाची क&वता NयायRयव थे&वषयी बरे च काह/ बोलून जाते.
हाताळ`यासाठj फा ट ˆक कोटाची

नभया केस नंतर बला कारा#या केसेस

थापना कर`यात आल/ आहे . नदान यामुळे तर/ Nयाय लवकर 'मळ`यास

मदत होईल अशी अपेcा आहे .
कायyयाने ‘बला काराची’ ठर&वलेल/ Rया_या अनेकदा
वेळोवेळी

सुधारणा

करायला

हRयात.

कॉमनवे थ

ोटक ठरते. ि
pयूमन

बला कारा#या घटनांवर जो अहवाल सदर कर`यात आला

राई‰स

यांशी संबं;धत अनेक कायyयांमwये
इ न'शएट/Rह

(सीएचआरआय)

तफ}

यानुसार बहरतात दर अwया तासाला एक बला कार

होतो. समजा तुLह/ ३ तासाचा ;च पट पाहायला गेलात तेवŠया वेळात ६ ि

यांवर बला कार झालेला

असेल. असा &वचार ध कादायक वाटत असतानाच या घटना रोख`यासाठj परु े से मनfु यबळ भारतात उपल‹ध
नाह/ ह/ दद
ु Œ वी बाब आहे . बला कार झा यानंतर ठरा&वक वेळेत टे ‰स न झा यामुळे मोकाट सुटणा या
गुNहे गारांची सं_या दे खील लcणीय आहे .
नभया - शेवट क प2रवतनाची सु3वात?
एक शेतकर/ होता.
व•नं पाहत असे.

या#या शेतातील जमीन एकदम सुपीक होती. तो

या ज'मनीत चांगले &पक उगवायचे

याकkरता तो मेहनत घेत असे. &पकं जसजसे वाढू लागे तसतसे शेतात तण दे खील उगवत

असे. चांग या बहF पाहणा या &पकात तण ब घतले Hक शेतकर/ ते तण कापून फेकत असे. तण झटपट कापून
झाले Hक शेतकर/ खूष होत असे.
याचा वैताग र

याचा थोडा काळ सुखात जाई पण पुNहा काह/ (दवसात नवीन तण हजर.

याने जाणारा साधू बघत असे. एकदा साधू

या#याजवळ थांबून Lहणाला, ‘तण कापून

टाक`यापेcा मुळासकट उपटून फेक आCण पkरणाम बघ’. शेतक याने साधूचा स ला ऐकायचे ठर&वले.
शेतक याला नेहमीपेcा जा त कfट पडले. वेळह/ खुप लागला,

चंड घाम गाळावा लागला. पण तण आधी#या

जोमाने फोफावले नाह/.
बला कारासार_या घटना रोखाय#या असतील तर कराटे
कापणारे उपाय कर`यापेcा
कुठ याह/ साधू#या स
तसेच

'शcण, केवळ म(हलांसाठj टॅ सी सु&वधा असे तण

Sना#या मुळाशी जाऊन ते समूळ नfट कर`यावर भर (दला पा(हजे.

यासाठj

याची गरज नाह/.

गती#या संकु;चत, खु]या क पनेतून ि

यांनीदे खील बाहे र पडले पा(हजे. जो काह/ बदल करायचा, जी

काह/ मान'सकता बदलायची ती पु8षांनी बदलावी आCण ि
भांडवल करावे असे नाह/. आज केवळ सवंग

यांनी आप या

'सyधी#या हRयासापोट/

वगाची पत खाल/ आणणा या अनेकांना वेळीच लगाम घालायला हवा.

ीपणाचे, नाजूकतेचे हवे तसे

वतःची आCण पयायाने सम त

ी

याकkरता फुले, कव} यांनी घेतले या

कfटांची जाण सग]यांनी ठे वायला हवी.
कुठ या सं थे#या आकडेवार/नुसार भारताचा नंबर जगात Hकतवा लागतो? आप या दे शातील ह/ सम या जेवढ/
दाख&व या जाते तेवढ/ गंभीर नाह/, असे मान`याने आपण आ याच पायावर ध[डा माFन घेत आहोत. सम या
आहे आCण

याचे नराकरण करणारे उपाय

ामाCणकपणे शोधायचे ठर&व यास ‘इं(दरा ते नभया’ ऐवजी ‘इं(दरा

ते सायना’ असा ि

यां#या

गतीचा आलेख दश&वणारे

नबंध 'ल(हता येतील. आCण ख या अथाने

गती#या (दशेने वाटचाल होईल.

-'श पा गडमडे
•ांकफुट, जमनी

ीची

