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स्त्री सुरके्षचा जागर 

आज एकविसाव्या शतकामध्ये मरीसा माईर, हिलरी क्लिंटन, मेललिंडा गेट्स, अरिंधती भट्टाचायय, 
सुनीता विल्यम्स यािंच्या सारख्या “िूमन आयकॉन्स” आिेत. 
अनेक क्षेत्ािंत महिलािंचा िािर सिज आणि आत्मविश्िासपूिय 
झाला आिे. आकाशाला किेत घेिारी क्षेत् ेस्त्त्ी श्ती 
पादाक्ािंत करू पाित आिे.  स्त्त्ी सिंसारासाठी नोकरी करते 
आणि स्त्ितिंत् व्यिसायिी करते आिे. ती रस्त्त्यािर उतरून 
आिंदोलन करते अन ्िैमाननक िोऊन गगनात मु्त 
वििारसुद्धा करते आिे. आणि दसुरीकड ेस्त्त्ी अजूनिी नतचे 
पिंख ननभययतेने पसरू शकत नािी, ती मोकळेपिान ेश्िास घेऊ 
शकत नािी. ती अजूनिी स्त्ित:िर िोिारे अन्याय  सिन 
करत राित ेआणि समाजातील Weak Entity म्ििून जगत 
असते. ती नोकरी करत;े पि आर्थयकदृष्टट्या स्त्ितिंत् नािी. ती 

सिाांच ेआरोग्य जपत;े पि स्त्ितःच्या आरोग्याकड ेलक्ष द्यायला 
फुरसतच नसत.े ती िैमाननक तर िोते; पि ह्या जगात ननकश्चिंत िािर शकत नािी.  

 

मला लिानपिापासून भारतभर खूप फफरायला लमळाले. िडील सैन्यात कनयल असल्यामुळे माझ े
बालपि भारताच्या विविध प्ािंतात गेले. लिानपिातच खूप भारत बघायला लमळाले. आई लशक्षक्षका 
असल्यामुळे नतचा आमच्या अभ्यासाकड ेविशषे लक्ष असायच.े आम्िी दोन बहििी. आमच्या घरी 
आई-िडडलािंनी कधीच मुलगा मुलगी भेद केला नािी. माझ्या आई-िडडलािंच ेआम्िाला एकच सािंगिे 
असायच ेकी मुलीिंनी चािंगले लशक्षि घेऊन स्त्ितःच्या पायािर उभे असले पाहिजे. मी सॉफ्टिेअर 
इिंकजननअर झाल ेआणि पुढे नोकरी करू लागल.े मी नोकरी करत असताना माझ्या अितीभोिती 
असलेल्या कस्त्त्या पािू लागल.े कस्त्त्यािंचे विविध पैलू माझ्यासमोर येऊ लागल.े सिंगिक आणि 
इले्रॉनन्स च्या क्षेत्ात कस्त्त्यािंनी तर खूप प्गती केली. स्त्त्ी आत्मविश्िासान ेघराबािेर पडू लागली. 
आणि ती बोडयरम मध्ये धडाडीन ेननिययिी घेऊ लागली. पि स्त्त्ी अर्धकारी असलेल्या हठकािी नतच्या 
िाताखाली काम करिारी पुरष मिंडळी कशी िागतात? आणि कननष्टठ सिकारी स्त्त्ी असेल तर 
नतच्याशी पुरष अर्धकारी कसे िागतात? 

“लाइफ इज़ ब्यटुिफूल” 
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राजा राममोिन रॉय, मिात्मा फुले, शािू मिाराज, हटळक, आगरकर, आिंबेडकर, मिात्मा गािंधी, 
सािरकर अशा अनेक समाजसुधारकािंनी प्यत्नािंची पराकाष्टठा करून समाजात थोडीफार सुधारिा जरी 
झाली असली तरी आजदेखील सिय व्यिकस्त्थत आिे असे म्ििण्याचचे धाडस िोत नािी. आज तरी 
कुठे मुली "सुरक्षक्षत' आिेत? कुठे त्यािंना ि्क आिेत? एकट्या स्त्त्ीकड ेसमाज कोित्या नजरेन े
पाितोय? समाजात कस्त्त्यािंिरील अत्याचार कुठे सिंपल ेआिेत? स्त्त्ीला आजिी नतच्या अकस्त्तत्िासाठी 
लढाि लागतिंय, लशकलेली कमािती असो फकिं िा अडािी. 

गेल्या शतकभरातील सिय चळिळी मािूस म्ििून प्नतष्टठा मागिाऱ्या िोत्या. सामाकजक मानलसकतेत 
बदल करण्याच्या मागिीसाठी त्या िोत्या. स्त्त्ीप्नतष्टठा िा केिळ स्त्त्ीचा प्श्न कधीच नसतो; समग्र 
मानि जातीच्या ननरामयतेचा अन ्स्त्िास्त््याचा तो प्श्न असतो. जगत्जननीच्या पूजे बरोबर स्त्त्ी 
जातीबद्दल आदर ठेिण्याची मानलसकता तयार िोिे अनतशय गरजेचे आिे. मला कस्त्त्यािंिर िोिारे 
अत्याचार सिन िोत नािीत.  मुलगा मुलगी भेद करिे तर पटतच नािी. आपल्या पोटी "मुलगी नको' 
िी सिंकल्पना वपढ्या न ्वपढ्या पुरषप्धान सिंस्त्कृतीत रजली. जन्म घेताना बाळाला काय माहिती की 
ते मुलगी म्ििून जन्म घेिार आिे. मुलीिंना समान सिंर्ध आणि समान ि्क लमळाि ेअसे मला 
िाटत.े  
  

डडसेंबर 2012 मध्ये मी भारतात असताना एके हदिशी "ननभयया 
गँग रेप" ची हदल्लीत घडलेली घटना “बे्रफकिं ग न्यूज” मध्ये आली. 
ह्या बातमीन ेमाझ ेमन अनतशय सुन्न झाल.े सध्या  
ितयमानपत्ातील दोन पान ेिी कस्त्त्यािंिर िोिारे अत्याचार ह्या 
विषयािर असतात. िे सिय िाचून मन कुठेतरी रडत िोत.े एका 
स्त्त्ीच ेआयुष्टय फकती अिघड आिे िे जािित िोत.े कस्त्त्यािंच्या 
ि्कािंसाठी आपि कािीतरी कराि ेअसे मला िाटत िोत.े पि मी 
काय काम करिार िे समजत नव्ित.े कािी हदिसािंनी एक कल्पना 
सुचली - आपल्या आटय मधून महिलािंच्या व्यथा मािंडायच्या. 
मनातल ेविचार प्त्यक्षात कागदािर उतरिायला एक िषय लागलिं. 

समाजातील स्त्त्ीिर िोिारे अगदी नतच्या जन्मापासून ते नतच्या सिंपूिय 
जीिनात घडिारे िेगिेगळे अत्याचार ह्या िर मी एकूि पिंधरा र्चत् ेकाढली. ती क्मश: अशी आिेत: 

“गँग रेप" 
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 "सेव्ि गलय", “चाईल्ड अॅ ब्यजू”, “गँग रेप”, “अॅ लसड अॅ ट क”, 
“डाउरी डथे”, “िमून ि र समेंट”, “डोमेकस्त्टक व्िायोलन्स”, “िकय प्लेस 
ि र समेंट”, “जेंडर डडकस्त्क्लमनेशन”, “िटय”, “डडपे्शन”, “व्िॉट ने्स्त्ट”, 
“िेल्प अस”, “लाइफ इज़ ब्यहुटफूल” आणि “िोप”. समाजात 
अजूनिी ििंशाचा हदिा म्ििून लोकािंना मुलगा ििा असतो. अगदी 
छोट्या खेड्यापाड्यापासून मोठ्या शिरािंपययन्त स्त्त्ी भू्रिह्त्याच्या 
घटना अजूनिी घडत असतात. या विषयािर मी "सेव्ि गलय” िे 
पहिलिं र्चत् काढलिं. 

मी आतापयांत या प्कारची र्चत्िं काढली नव्िती. माझ्यासाठी 
अशी िेदनादायक  र्चत्िं काढिे िे अत्यिंत अिघड िोते. कारि िे 
सिय विषय Serious आणि Sensitive आिेत. िे विषय 

िाताळताना सगळ्यात मित्िाच अिंग म्ििज े- त्यातील िेदना समजून 
ती Abstract Form मध्ये मािंडि. तीन महिने रात्िंहदिस सतत माझ ेमन र्चत्ािंतील रिंग, रिंग-सिंगती, 
र्चत्ािंमधील भाि, कुिं चल्याच ेफटकारे (ब्रश स्त्रो्स), प्काश योजना आणि अशा अनेक विचारािंमध्ये 
गुिंतले िोते. या र्चत्ािंसाठी मी “अॅ फक्ललक ऑन पेपर” िे माध्यम ठरविल.े  त्यात “व्िायबँ्रट 
ईमोशन्स” दाखविण्यासाठी िँड-क्ाफ्टेड पेपर िापरला.  

मुलीच्या आयुष्टयात असे हृदयद्रािक प्सिंग घडताना पािून, त्या कुटुिंबातील लोकािंना मरिप्ाय यातना 
सिन कराव्या लागत असतील. मुलीिरील अत्याचार, सामाकजक 
अििेलना, राजकीय दडपशािी, शासकीय ननकष्टक्यता आणि आर्थयक 
गािंजििूक या चक्ातून वपळिटून गेलेल्या कोिािी सामान्य मािसाला 
स्त्ित:च्या आयुष्टयाची, स्त्ित:च्या नलशबाची, पररकस्त्थतीने लादलेल्या 
नाकतेपिाची, समाजाच्या अललप्ततचेी लाज न्कीच िाटत असेल. 
मला तर फ्त र्चत् ेकाढताना एिढा मनाला त्ास झाला तर ह्या 
कस्त्त्या जयािंच्यािर िे अत्याचार िोतात त्यािंचे तर काय िोत असेल 
ह्याची कल्पना पि करिे श्य नव्ित.े  

 "त्या" स्त्त्ीच्या भािना मी “िटय”, “डडपे्शन”, “व्िॉट ने्स्त्ट” ह्या 
र्चत्ातून व्य्त करण्याचा प्यत्न केला आिे. ह्या सीरीज़ मधलिं पुढचिं 

“सेव्ह गलल" 

“हेल्प अस” 
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“िेल्प अस” िे र्चत्.  ह्या र्चत्ामध्ये आगीत जळिारी बाग दाखिली आिे. बागेतील फुले म्ििज े
कस्त्त्या आिेत जया आपल ेिात िर करन टािो फोडत आिेत. 

  

मला या  सीरीज़ चा शिेट एका आशनेे करायचा िोता. सीरीज़ मधलिं पुढचिं र्चत् “लाइफ इज़ 
ब्यहुटफूल” िे अन्यायामु्त ,स्त्ितिंत्, स्त्िच्छिंद  आणि आनिंदी स्त्त्ीचे र्चत् आिे.  

सीरीज़ चा शिेट “िोप” ह्या 7 पीस ऑईल आटय ने केला आिे. 
ह्यात सात क नव्िास जोडून एक छान िकृ्ष तयार िोतो. िा िकृ्ष 
ह्या पृ् िीिरील सिय लोकािंनी लमळुन उभा केलेला आिे जो  
Positivity आणि Peace च ेप्तीक आिे.  

 भारतात असतानाच दोन सिंस्त्थािंनी या र्चत्ािंच े प्दशयन 
आयोकजत केले. दोन्िी प्दशयनािंना अनतशय चािंगला प्नतसाद 
लमळाला. इथ ेयू.एस. ला नोव्िेंबर 2014 मधे “न शनल 
ओगयनाइज़ेशन फॉर िूमन” ने न्यू ज्रसी मधे िे सोलो प्दशयन 
भरविल ेिोते. त्यानिंतर डडसेंबर 2014 मधे "इिंडडयन कोंसुलेट" 

ने न्यू यॉकय  मधे िे सोलो प्दशयन आठ हदिसािंसाठी भरविल ेिोते. 
त्या प्दशयनास भारताच ेतीन राजदतूानी भेट हदली. न्यू ज्रसी आणि न्यू यॉकय  मधील अनेक 
मान्यिरािंनी देखील भेट हदली. प्दशयनास उत्तम प्नतसाद लमळाला. ह्याच प्द्रशयनात इिंडस अमेररकन 
बॅंक ने मला ह्या आटय सीरीज़ साठी "अॅ वप्लसएशन अॅ िॉडय" हदले. विशषे आभार मीडडया चे जयािंनी 
िा विषय भारतात आणि इथ ेलोकािंपयांत पोिोचविण्याची मदत केली.  

“होप” 
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“Women’s Rights and Empowerment” 
सीरीज़ काढतानाचा माझा प्िास स्त्ित:साठी एक 
फार िेगळा अनुभि िोता. प्त्येक र्चत् पूिय 
झाल्यािर “Sense of Satisfaction” पेक्षा 
“Sense of Realization” ची भािना जास्त्त 
िोती.     

कस्त्त्यािंिर िोिाऱ्या अत्याचारािंची आणि त्यािंच्या 
िेदनािंची जािीि करून देण्यासाठी िा माझा 
छोटासा प्यत्न ! 

(िी सिय र्चत्िं माझ्या िेब साईट www.diptiarts.net िर बघता येतील)!   

- सौ. दिप्ती कुलकर्णी – िेशमुख 

d_for_dipti@yahoo.com 

"इंडियन कोंसलेुि" च्या प्रदर्लनाच ेउद्घािन कोंसलु 
जनरल श्री ज्ञानेश्वर मळेु आणि राजदतू गौरी र्कंर 

गपु्ता यांच्या हस्त ेकरताना 

भारताच्या पवूल-राजदतू सौ. ननरूपमा 
राओ यांची प्रदर्लनास भेि 

इंिस अमेररकन बॅंक तफे "अॅ प्रप्रससएर्न अॅ वॉिल" 
घेताना
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