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‘कुसुमबाई मोतीचंद म�हला सेवामाम’ ह� पु�यातील एक नामवंत संःथा! नाना ूकार या दःखांनीु  गांजले%या, प&र'ःथतीने 

होरपळले%या, जीवनाचा माग) चुकले%या, प&र*य+ा अशा अनके ूकार या '.यांना धीर, आधार देणर� ह� संःथा पाह�याचा योग एका 

2या3याना या िनिम5ाने मला आला.  

 

‘सुमती संत’ ह� माझी बलपणापासूनची मैऽीण *या संःथेची काय)वाह होती. ितने संःथेचे सव) आवार मला �हंडून दाख<वले. 

*यात%या दोन दालनातून जाताना मी दरवाजातच थबकले. एका दालनात पाच सहा वषा) या आतली मुले डोळे िमटून, हात जोडून 

ूाथ)ना ?हणत होती. पण *यां या चेह@ यावरचे काA�य, अनाथपण 'ज2हार� लागाव े असेच होते. Bयां या आयांनी *यांना 

उ�करDयावर, ःटेशनवर, बसथांEयावर �कंवा असेच कुठेतर� ‘टाकून’ �दलेले होते ते जाणून मन गलबलून गेले. मुलां या दालनातून 

थोडे चालून गे%यावर एक दालनात काह� मुली पाळणे हलवीत हो*या. *यांचे वय असेल पंधरा सोळा इतकेच. *या पांढर� पातळे 

नेस%या हो*या. िन डोIयावJन पदत घेऊन �कंिचत खाली मान घालून पाळ�याची दोर� ओढत हो*या. ते प�ह%यावर मी सुमतीला 

?हटल,े "अगं, यांना शाळेत पाठवायचे सोडून हे काय काम लावले आहेस तू यां या माग?े" ते2हा ती ?हणाली, "मालती, ह� यांचीच 

मुले आहेत. या मुलींना फस<वणारे, तOडघाशी पडणारे पुAष बहतांशीु  *यां या कुटंबातलेु , जवळचे, दरचेू  आP, शेजार�, एखादा सुप&रिचत 

गाववाला अशांपैकQच आहेत. अशी फसवणूक होऊनह� ‘जग काय ?हणेल?’ या भीतीने "बाई, आता *या माणसाशीच माझे लTन 

लावून Uा" असे काह�जणी ?हणतात. पण ते अनेक कारणांनी शIय नसते. यांची मुले थोड� समज*या वयाची होईतो आ?ह� यांना 

इथे ठेवून घेतो, *यानंतर *यांना ःवतः या पायावर उभे कर�याचा ूयV करतो." सुमतीचे बोलणे ऎकताना .ी ित यावर लाद%या 

गेले%या प&र'ःथतीने �कती अगितक होते, �कती अनाथ, एकाकQ, पोरकQ आ'ण ब�हंकृतह� होते, हा <वचार मला अितशय अःवःथ 

कर�त होता. ती संःथा पा�ह%याला बराच काळ लोटनू  गेला.  

 

गे%या पाच पZनास वषा)त '.यांना िश[ण िमळनू  आिथ)क \ं]या *या ःवावलंबी झाले%या �दसतात. समाजा या <व<वध [ेऽात 

नेत*ृव कर�याइतIया *या समथ) झाले%या आढळतात. तर� आजह� .ीचे जीवन अिधक सुर'[त झाले आहे असे वाटत नाह�. 

एखाद� काडेपेट� वापJन झा%यावर टाकून Uावी, तशीच 'ःथती शहरात काय �कंवा खेDयात काय, अनेक '.यां या निशबी येते. 

याला काय ?हणाव?े व5ृपऽ उघडावे, तर ‘ हंDयासाठ^ु  पVीला जाळल’े, ‘बािलकेवर व_ृाने बला*कार केला’, अशा बात?या प�ह%या 

पानावर छापले%या असतात. बला*का&रत, अपaत, मुbाम वाममगा)ला लावले%या मुलीं या कहा�या वाचताना मन [ुEध, ू[ुEध होते. 

मनात येते, समाजातली ह� वासनांधतेची कQड कध दरू होईल? '.या ःवर[णसमथ) झा%यावर? कठोर कायदे कJन अशा नराधमांना 

कठोर िश[ा �द%यावर? तJण मुलामुलींना लcिगक िश[ण स+Qचे के%यावर? कQ .ी ह� एक उपभोTय वःतू आहे, ह� पुAषांची 

अितशय <वकृत, समाज नासवणर� ओंगळ \dी बदल%यावर? समाजजीवन िनरामय 2हावे ?हणून काय) करणा@ या समाजसेवक-

से<वकांची सं3या वाढायला हवी. .ीला उपे'[ततेची वागणूक देऊन मूळ ूe सुटणार कसा? *यासाठ^ ‘पुAषूधान’ समाज2यवःथेतच 

अमूलाम बदल 2हायला नको का?       

 


