हे मला माहीत हव!ं
मल
ु गी ११-१२ वषाची झाली की ती ‘वयात येऊ लागली’ असे हणतात.
ित या शरीरात व वभावात काही बदल होऊ लागतात. तसेच मािसक पाळी सु
होते. यामळ
ु े ती ग धळून जाते. असे का होत आहे याची नेमकी मािहती ितला सहसा
िमळत नाही. मल
ु ींनाच काय पण अनेक मोठ्या ि यांनाही मािसक पाळी हणजे
काय, ती का येते व जाते हे नीट माहीत नसते. हणनू मािसक पाळी व याबरोबर
वयात येताना मल
ु ी या शरीरात, मनात होणारे बदल यािवषयी शा ीय मािहती या
पिु तके त िदली आहे.
मािसक पाळी हणजे काय हे समजावनू घ्यायचे तर प्रथम ी या
शरीरातील मािसक पाळीशी सबं िं धत अशा अवयवांब ल, जननसं थेब ल मािहती
हवी.

गभार्शय : बोलीभाषेत याला ‘िपशवी’, ‘थैली’, ‘ब चेदानी’ इ. नावांनी
ओळखतात. ी या ओटीपोटात खालील बाजसू गभार्शय असते. बाई गभार्र
नसताना ते समु ारे तीन इचं लांब, दोन इचं ं द व एक इचं जाड असते. जेवणाचा घास
उचलताना आपली मठू जेवढी व या आकाराची असते तसे साधारणतः गभार्शय
असते. गभार्रपणात ही मांसल िपशवी ताणनू मोठी होते. गभार्शयाचे त ड खालील
बाजसू योनीमागार्त उघडलेले असते. ीबीज व पु षबीज यांचा सयं ोग झाला तर
या गभार्ला पोस याचे, सरु िक्षत वाढव याचे काम गभार्शय करते. यासाठी भरपरू
प्रमाणात रक्ताचा परु वठा असणारे एक अ तर गभार्शया या पोकळीभोवती असते.
गभर् रािहला तर हे अ तर वाढत जाते व यापासनू पढु े वार ( लासटा) बनते. या
वारे तनू गभार्ला रक्तपरु वठा होतो. गभार् या वाढीसाठीची पोषक द्र ये या रक्तातनू
गभार्ला िमळतात.
बीजवािहनी

आप या शरीरात अ न पचवले जाते, अशद्ध
ु रक्त शद्ध
ु के ले जाते,
वेगवेग या सवं ेदना मदपू यत पोचव याचे काम के ले जाते. या वेगवेग या प्रकारचे
काम करणार्या िनरिनरा या सं था आप या शरीरात आहेत (पचनसं था,
सनसं था इ.). पचनाचे काम करणार्या अवयवांची िमळून जशी पचनसं था
बनलेली असते, तशीच जननाचे काम करणार्या अवयवांची िमळून जननसं था
बनलेली असते. (जनन हणजे ज म देण)े . प्रजो पादनाचे कायर् ी-पु षां या
जननिद्रयां यायोगे के ले जाते. पैकी गभर्धारणा होऊन बाळाला ज म दे यासाठी योग्य
अशा ी-जननसं थेची रचना खालीलप्रमाणे असते.

बीजग्रंथी
गभार्शयाचे अ तर
गभार्शय
ग्रीवा
(गभार्शयाचे द्वार)
योनीमागर्

ीची जननसं था
योनीमागर्, गभार्शय, बीजवािहनी व बीजग्रंथी हे ी या जननसं थेतील
प्रमख
ु अवयव (जननिद्रये) आहेत. (आकृ ती क्र. १) हे अवयव बाहे न िदसत
नाहीत. यामळ
ु े यांना आतं र-जननिद्रये असे हणतात. काही बाहे न िदसणारी
जननिद्रये असतात. ‘मािसक पाळी’चे शा समज यासाठी यांची मािहती
अस याची गरज नाही. यामळ
ु े या पिु तके त यांचा िवचार के लेला नाही.
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बीजवािहनीचे त ड

१

आकृती क्र. १ : ी-जननिद्रये (उभा छे द पुढून बघताना)
योनीमागर् : ही समु ारे चार इचं लांबीची नायचू ी नळी असते. ितचे वरचे
त ड गभार्शयाला जोडलेले असते तर खालचे त ड योनीद्वारे बाहेर मत्रू द्वारा या खाली
उघडते. बाळंतपणा या वेळेस बाळ बाहेर पड यासाठी ही नळी खपू ताणली जाऊ
शके ल अशा प्रकार या नायचंू े तंतू योनीमागार् या पोकळीभोवती असतात. ीपु ष समागम योनीमागार्त होतो.
२

अिभ यक्ती

मािसक ाव

आकृती क्र. २ : मािसक पाळी या अव था

पाळीचा १ला िदवस
ी-बीज

१४वा िदवस

बीजवािह या : गभार्शया या वरील बाजसू साधारण चार इचं लांब, अधार्
इचं जाड अशा दोन न या (डा या व उज या बाजसू प्र येकी एक) जोडले या
असतात. याच बीजवािह या. यां या बाहेर या टोकाचा आकार फनेलसारखा व
काहीसा हाता या पजं ासारखा असतो. बीजग्रंथीतनू बाहेर पडलेले बीज या त डातनू
बीजवािहनीत ओढले जाते व गभार्शयाकडे नेले जाते.
बीजग्रंथी : (अथवा बीजकोश) बीजवािहनी या खाली व थोड्या
आतील बाजसू प्र येकी एक याप्रमाणे दोन बीजग्रंथी असतात. बीजग्रंथी समु ारे दीड
इचं लांब, पाऊण इचं ं द व अधार् इचं जाड हणजे एखाद्या मोठ्या खारके एवढी
असते. बीजग्रंथीम ये हजारो ीबीजे अपिरपक्व अव थेत ी या ज मापासनू च
असतात. मल
ु गी वयात आ यावर दर मिह यास एक ीबीज, आळीपाळीने, एके का
बीजग्रथं ीमधनू पिरपक्व होऊन उदरपोकळीत टाकले जाते. तसेच ी या
जननसं थेचे कायर् यां यावर अवलंबनू असते असे काही सप्रं ेरक (हाम स) िनमार्ण
कर याचे कामही बीजग्रंथी करतात.
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ी-बीज

१९वा िदवस

योनीमागर्

बीजग्रंथी

अ तर

बीजवािहनी

५वा िदवस

मल
ु गी वयात आली की ित या मदतू ील एका ग्रंथीमधनू व बीजग्रंथीतनू
पाझरणार्या काही सप्रं ेरकामळ
ु े मािसक पाळीचे चक्र सु होते व चालू राहते. या
मािसक पाळी या थल
ू मानाने चार अव था असतात. या आकृ ती क्र. २ म ये
दाखिव या आहेत. मािसक पाळी सु झा यानंतर या ५ या िदवसापासनू
गभार्शया या आतनू अ तराची वाढ होऊ लागते. पढु ची पाळी सु हो याआधी
१४ या िदवशी बीजकोषातनू एक ीबीज पिरपक्व होऊन बाहेर, उदरपोकळीत
पडते. (याला बीज िवमोचन असे हणतात.) ते बीजवािहनीत ओढले जाते आिण
गभार्शया या िदशेने प्रवास क लागते. हा प्रवास साधारण ३ िदवसांचा असतो. या
काळात गभार्शयाचे अ तरही अिधक जाड व घट्ट बनते, याचा रक्तपरु वठा वाढतो.
गभर् जनू बाळाची वाढ हो यासाठी के लेली ही तयारी असते. याच काळात
पु षाबरोबर सभं ोग झाला तर पु षा या िलगं ातनू योनीमागार्त जे वीयर् सोडले जाते,
यातील शक्र
ु बीजाचा ीबीजाशी बीजवािहनीत सयं ोग होतो. ते फलले तर
गभर्धारणा होते. शक्र
ु बीज व ीबीज यांचा सयं ोग बीजवािहनीत होतो.

गभार्शय

मािसक पाळीचे चक्र

४

अिभ यक्ती

ीबीज फलले नाही तर मात्र, या तयारीचा, अ तरातील वाढीचा काही
उपयोग नसतो. हणनू ते १९ या िदवसापासनू िवरत जाते. हे िवरलेले अ तर योनी
मागार्तनू समु ारे २८ या िदवसापासनू बाहेर फे कले जाते. तो पाळीचा पिहला िदवस.
मािसक पाळी साधारणपणे चार िदवस चालू राहते.
मािसक पाळीचे चक्र साधारणपणे २८ िदवसांचे असले तरी यक्ती यक्तीत
याबाबत फरक आढळतात. याबाबत काळजी क नये. िवशेषतः मािसकपाळी
सु होताना पाळी अिनयिमत असते. यामळ
ु े पाळी कमी जा त िदवसांनी येते
याब ल भीती बाळगू नये. मािसक पाळी ही ी या जीवनातील एक पणू र् नैसिगर्क
बाब आहे व आरोग्या या ीने ती तशीच मानणे योग्य होय. मािसक पाळी येणे
हणजे ‘आई’ हो याची क्षमता ये याची नांदी असते. ही क्षमता ीचे एक
अिभमाना पद वैिश ्य मानता येईल. मािसक पाळीकडे या सकारा मक भिू मके तनू
बघायला हवे. पाळी वरचेवर पधं रा-वीस िदवसांनी येऊ लागली, तर डॉक्टरांचा
स ला घ्यावा.

मािसक पाळी सु होताना
भारतात साधारणतः मल
ु गी १२-१३ वषाची झा यावर पाळी सु होते.
काही मल
ु ींची या आधी तर काहींची १६ वषापयत येते. प्रथम पाळी थोडी
अिनयिमत असते. बीज ग्रंथींतनू पाझरणार्या या इ ट्रोजेन नामक सप्रं ेरकामळ
ु े पाळी
सु होते, याच सप्रं ेरकामळ
ु े मल
ु ी या शरीरात इतर बदल होतात. काखेत व
जांघमे ये के स येतात. जननिद्रयांची (जननसं थे या अवयवांची) व तनांची वाढ
होते. तनां या वाढीब ल अनेक मल
ु ींना इतकी लाज वाटते, की या पोक काढून
चालतात िकंवा घट्ट कपडे घालतात. लिगक िशक्षणाचा अभाव व ि यांकडे
बघायचा चक
ु ीचा पु षी ीकोन यामळ
ु े नैसिगर्क वाढही यनू गडं िनमार्ण करते.
दधु ा या व इतर काही ग्रंथी, दग्ु धनिलका, चरबी यांपासनू तन बनलेले असतात.
चरबी या प्रमाणाव न तनाचा आकार कमी जा त असतो व तो बहुतांशी
आनवु िं शक असतो. या या आकाराव न ीची लिगकता, जननक्षमता इ. ठरत
नाही. याब ल कोणताही गंड बाळगू नये. याच काळात चेहर्यावर मु मांचे फोड
येतात. तेही नैसिगर्क आहे. यासाठी कोण याही जािहरातीला भल
ु नू मलम िकंवा
खास साबण वाप नये. फक्त वारंवार चेहरा धवु ावा. जा त त्रास झा यास डॉक्टरांचा
स ला घ्यावा.
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या शारीिरक बदलांबरोबर वभावातही काही बदल होतात. मल
ु ांब ल
अनािमक आकषर्ण, लाजरे पणा, मैित्रणींबरोबर गजु गो ी, वेशभषू ेब ल अवा तव
जाग कता, पालकांपासनू एकप्रकारचे तटु लेपण इ. बदल होतात . ते पालकांनी
समजावनू घेतले पािहजे. याचबरोबर मल
ु ींनीही लक्षात घेतले पािहजे, की प, वेष,
नटणे-मरु डणे यापेक्षा चौफे र वाचन, मैदानी खेळ, पोह यासारखे यायाम, चौरस
आहार यामळ
ु े च खरे यिक्तम व खल
ु ते व जीवनाचा आनदं लटु ता येतो.

ात अमंगळ काही नाही
मािसक पाळी हणजे दसु रे ितसरे काही नसनू , गभार्शयातील अ तर
िन पयोगी झा यावर टाकून दे याची िक्रया होय. शक्र
ु बीजाशी सयं ोग झाला, तर
मात्र फललेले बीज गभार्शयात ठे वनू घेतले जाते व पाळी यायची ता परु ती बंद होते.
मािसक पाळीचा ाव अमगं ल िकंवा घाण अस याचा प्र च येत नाही. शरीरातील
काही पेशी व रक्त यांचे ते िम ण असते. मािसक पाळीमागील खरे कारण माहीत
नस याने पारंपािरक भारतीय सं कृ तीत मािसक ावाला व या ीला ‘अमगं ल’
समजले जाते. ी हणजे अमगं ल ही क पनाही ‘िवटाळ’ ा श दामळ
ु े घट्ट होते.
पण िवज्ञानामळ
ु े मािसक पाळीचे शा कळ यामळ
ु े ा गैरलाग,ू कालबा , ीला
अपमाना पद अशा समजतु ी आता सवानी सोडून िद या पािहजेत. मािसक ाव
चालू असताना इतरांना िशवणे, वयंपाक करणे यामळ
ु े देवीचा कोप होईल, आप ी
ओढवेल, अशा प्रकार या क पना खोडून काढ यासाठी जागृत ि यांनी पढु ाकार
घेतला पािहजे. ा चार िदवसांत ीने शेतात काम के लेले चालते; वारी, तांदळ
ु ाची
रोपे वाढवली तर चालतात; पण अ न िशजवलेले चालत नाही! ‘िव ांती िमळावी’
हणनू बाजल
ू ा बस याची पद्धत िनघाली हा यिु क्तवाद खोटा आहे. नाहीतर शेतात
काम करणे, धणु ी धणु े या कामांनासद्ध
ु ा म जाव के ला असता. पाि मा य देशांत ही
प्रथा नाही. सरंजामी पु षप्रधान सं कृ तीचा ती भाग आहे.

मािसक पाळीत घ्यायची काळजी
मािसक पाळीतील त्रास : मािसक ावा या काळात गभार्शय आकंु चन
प्रसरण पावत अस याने अनेक ि यांना या काळात त्रास होतो. कंबर, पाय,
ओटीपोट दख
ु णे असा त्रास जा त होत अस यास साधी ‘पॅरािसटॅमॉल’ या नावाची
वेदनाशामक गोळी (एकावेळी एक िकंवा दोन) घ्यावी. मेटॅिसन, क्रोिसन, कॅ लपॉल
६
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इ. नावाने या बाजारात िमळतात. अगं ाव न फार जात असेल (िदवसातनू चार पेक्षा
जा त वेळा पॅड, घडी बदलावी लागत असेल), िकंवा जा त िदवस जात असेल, तर
डॉक्टरांचा स ला घ्यावा. कमी जात असेल, तर ‘पणू र् बाहेर पडले नाही’ असे समजू
नये. मािसक ाव कमी जातो हणनू लठ्ठपणा येतो, पोट सटु ते अशी गैरसमजतू आहे.
उलट काही जणांम ये लठ्ठपणामळ
ु े अगं ाव न कमी जाते. कमी जाते हणनू काळजी
क नये. पाळी नैसिगर्क िक्रया आहे, या भावनेने वागले तर त्रास कमी होतो.
व छता : मािसक ाव चालू असताना हा रक्तिमि त ाव साचू न देणे
व व छता पाळणे आरोग्या या ीने आव यक आहे. साचले या रक्तात लगेच
रोगजंतंचु ी वेगाने वाढ होते. कारण अशा वाढीसाठी आव यक ते सवर् घटक रक्तात
असतात. हे होऊ नये हणनू मािसक पाळी या काळात वापरली जाणारी कापडे
व छ हवीत. पाळी या आधी १-२ िदवस ती साबणाने व छ धवु नू वाळवनू
ठे वावीत व पाळी या काळात रोज धवु ावीत. ही कापडे धवु ायचा त्रास वाचवायचा
असेल, तर जाळीदार कापडात गंडु ाळले या कापसा या घड्या वापरता येतात.
वाप न झा यावर या घड्या उफर् ‘सॅिनटरी पॅड्स’ टाकून देता येतात. स या बाजारात
िमळणार्या सॅिनटरी पॅड्स (घड्या) या एका पडु ् याला साठ ते ऐशं ी पये पडतात.
हणजे ती फारच महाग आहेत. सॅिनटरी पॅड्स घरी सहज बनवता येतात व ४ ते ५
पयात एका पाळीपरु ती पॅड्स तयार होऊ शकतात. औषधा या दक
ु ानातनू कापसू
व जाळीदार (बँडेजचे) कापड आणावे. कापसा या चौकोनी घड्या क न या ा
जाळीदार कापड्या या तक
ु ड्यात लपेट या की झाले पॅड तयार! खरं हणजे अगदी
व तात अशा घड्या बाजारात िमळणे आव यक आहे, शक्य आहे. अशा घड्या
बनवायला काहीच खास तंत्रज्ञान लागत नस यामळ
ु े सहकारी त वावर अशा घड्या
बनवनू योग्य दरात िवकणे अशा प्रकारचे उपक्रम मिहला गटांना घेता येतील.
मािसक पाळीत िव ांती? – मािसक ाव चालू असताना ि यांनी
िव ांती घेणे आव यक आहे, असा गैरसमज आहे. रोजची िबन-अगं मेहनतीची कामे
करायला तर काहीच हरकत नाही. या पलीकडे हणजे खेळ, शेतीची कामे
इ यादीनेही रक्त ाव वाढत नाही. पण यांना गैरसोयीचे, त्रासाचे (कंबर, पाय, पोट
इ. खपू दख
ु णे, थकवा येणे इ.) वाटत असेल, यांनी जादा मेहनत क नये.
आप याला काय झेपल
े हे प्र येकीने ठरवावे.

हे मला माहीत हवं!
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इतर सच
ू ना : मािसक ाव सु हाय या आधी २-३ िदवस काही
ि यांना डोके , सांधे दख
ू बनणे, मानिसक तणाव इ. त्रास
ु णे, तन जड वाटून नाजक
होतो. ी-सप्रं ेरकामळ
ु े शरीरात पाणी साठून हा त्रास होतो. अशांनी या काळात मीठ
कमी खावे हणजे पाणी कमी साठून त्रास कमी होईल. फारतर आप या दख
ु यावर
एखादी पॅरािसटॅमॉलची गोळी घ्यावी. फार त्रास झाला तर त ज्ञ डॉक्टरांचा स ला
घ्यावा.
प्रवास, िवशेष काम, परीक्षा या काळात मािसक पाळी येणार असेल, तर
ती पढु े ढकल यासाठी गो या िमळतात. पाळणा लांबव यासाठी या गो या
िमळतात (ओ हराल, ऑलेर् ट-२८, इ.) याच गो या डॉक्टर यासाठी िलहून
देतात. यात इ ट्रोजेन व प्रोजे टेरॉन हे ी- सप्रं ेरक असतात. पाळी या अपेिक्षत
तारखे या आठ िदवस आधी रोज १ प्रमाणे या सु करतात. जोपयत पाळी
लांबवायची असेल तोपयत या चालू ठे वतात. गो या थांबव यावर २-३ िदवसांत
पाळी येते. क्विचतप्रसगं ी या घे यास हरकत नाही. (या गो यांमळ
ु े थोडेसे
मळमळणे, सांध,े तन हे जड, दख
ु रे वाटणे इ. त्रास होऊ शकतो.)
मात्र धािमर्कप्रसगं ी पाळी येऊ नये यासाठी या गो या घेणे अयोग्य आहे.
कारण वर हट याप्रमाणे मािसक पाळी चालू असताना धािमर्क कायार्त भाग घेऊ
नये ही प्रथा अवैज्ञािनक तसेच ि यांना अपमाना पद आहे.
आधी हट याप्रमाणे मािसक पाळी सु होणे हणजे आई हो याची
क्षमता ये याची नांदी असते. पिहले काही मिहने ी-बीज पिरपक्व होत नाही. पण
ते होऊ लाग यावर (याचे एक लक्षण हणजे पाळी या वेळी पोट दख
ु ू लागते)
पु षाबरोबर सभं ोग के ला तर गभर्धारणा होऊ शकते. हणनू िवशेष सावध
अस याची गरज असते. या वयात आई हो याची शारीिरक, मानिसक, आिथर्क
अशी कोणतीच पिरपक्वता नसते. यामळ
ु े या लहान वयातील मल
ु ींनी लिगक
सबं ंधापासनू कटाक्षाने दरू रािहले पािहजे.
तसेच मल
ु ींना/ि यांना पु षी लिगक आक्रमणालाही त ड द्यावे लागते;
हणजेच मल
ु ीची/ ीची इ छा नसताना ितचा हात धरणे, धक्का देण,े बसम ये वगैरे
मु ाम िचकटून उभे राहणे अशा प्रकार या चा यांना त ड द्यावे लागते. हे
थांबिव यासाठी एकंदिरत लिगक जीवनाकडे, ीकडे पाह याचा समाजाचा
ीकोन बदलायला हवा. पण अशा लिगक आक्रमणापासनू वतःचा बचाव
८

अिभ यक्ती

कर यासाठीचे पिहले मह वाचे पाऊल हणजे कोणीही (मग ती यक्ती आप या
ना यातली, शेजारची, ओळखीची असेल) अशी के लेली सलगी आप याला
आवडत नाही, हा राग प पणे यक्त के ला पािहजे. नसु ते आकसणे, दरू जाणे,
लाजणे परु े से नाही. दसु रे हणजे या यक्तीकडून असे आक्रमण परत झाले तर
आप या िव ासातील यक्तीकडे याब ल तक्रार करायला हवी. ग प बसले तर हे
आक्रमण करणार्याचे फावते.
अकाली लिगक सबं ंध, लिगक आक्रमण यां या िभतीने पारंपिरक
सं कृ तीत ीवर बधं ने घातली आहेत. या बधं नांमळ
ु े मल
ु ीचे यिक्तम व खरु टले
जाते. सरसकट बंधने न घालता हे दो ही धोके टाळले पािहजेत आिण ते टाळता
येतात.

हे मला माहीत हवं!
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अिभ यक्ती िवषयी...
आज २१ या शतकाम ये आप या अनेक मैित्रणी मोठ्या प्रमाणात
घराबाहेर पड या आहेत. िनरिनराळया क्षेत्रात जबाबदारी या जागा या सांभाळत
आहेत. राजकारणात भाग घेऊ लाग या आहेत. हे सवर् आप या पवू जर् ां या
सघं षार्मळ
ु े शक्य झालं. ि यांना अिधकार दे यासाठी यांनी अ यंत कठीण आिण
मोठमोठे सघं षर् के ले, आदं ोलने के ली आिण अगदी आप या प्राणांचं बिलदानही
िदल.ं यासाठी आप या अनेक मैित्रणींना अपमान सोसावा लागला आहे. यां या
प्रय नांमळ
ु े च आपण आज अिधक चांगले जीवन जगत आहोत.
एका बाजल
ू ा अनेक लढाया आपण िजंकलो आहोत तर दसु र्या बाजल
ू ा
अनेक नवीन प्र उभे राहात आहेत. ि यां या नोकरीला आज सामािजक मा यता
आहे. पण जागितकीकरणा या गे या वीस वषा या काळात सवर्च क्षेत्रांत
नोकर्यांची चणचण आहे. टाळे बंदी व कामगार कपात यामळ
ु े कामगार वगार्ची
पिरि थती फारच गंभीर होऊ लागली आहे. अशावेळी कुटुंब चालव यासाठी
ि यांना कमीत कमी वेतनाचा रोजगार प करावा लागत आहे. प्रचडं वाढणार्या
महागाईला मिहलांनाच सवात जा त सामना करावा लागत आहे.
भांडवली यव थेबरोबरच ि यांना पु षस ाक यव थेतील अ यायाला
सामोरे जायलाच लागते. ि यांवर होणार्या बला कार व अ य प्रकार या लिगक
िहसं ाचारा या घटना गे या दोन दशकात वाढ या आहेत. िद लीला घडले या
बला कारा या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले तरीही वतर्मानपत्रात रोजच
बला कारा या घटना वाचायला िमळतात. बला कार ही एक टोकाची िहसं ा आहे.
पण र याव न जाणार्या मल
ु ीकडे पाहून शेरेबाजी करणे, बसम ये सहजपणे ित या
शरीरावर हात िफरवणे, िकंवा वासने या नजरे नचे अपमािनत करणे ा सद्ध
ु ा िहसं ाच
आहेत या ितला मानिसकिर या घायाळ करतात, ितचा आ मिव ास डळमळीत
करतात आिण ितचे यिक्तम व तोडतात या लिगक अ याचारांिशवाय ि यांवर
अ य अनेक प्रकार या िहसं ा होतात, या िततक्याच भयानक आहेत : कुटुंबांतगर्त
िहसं ा आिण बला कार, वश
ु े ितला हाकलनू देण,ं
ं ाचा िदवा ज माला न घात यामळ
मल
ु ींची खरे दी-िवक्री, ीिलगं ी गभर्पात, िवधवा व पिर यक्तांना िमळणारी वतर्णक
ू
इ. याही पलीकडे जाऊन जे हा जातीय आिण धािमर्क दगं े होतात ते हा या
जाती या िकंवा धमार् या लोकानं ा धडा िशकव यासाठी या या जातीतील आिण
धमार्तील ि यावं रच पिह यांदा िहसं ा के ली जाते.
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एक तर अलीकडे ीभ्रणू ह या वाढत आहेत. दसु रीकडे परजातीतील
त णावर प्रेम के लं हणनू मल
ु ीं या ह या होत आहेत. हणजे ीला चोहो बाजनंू ी
असरु िक्षत असणार्या वातावरणात जीवन कंठावे लागत आहे. याव न ी कुठे च
सरु िक्षत नाही हे प होते. ि यांवरील सवर् अ याचारांचे मळ
ू हे पु षप्रधान
समाज यव थेम ये आहे. हणजे ी-पु षां यात असलेली असमानता,
समाजातील ि यांचा दु यम दजार्. ीवर िहसं ा होते कारण ीला माणसू मानलंच
जात नाही. ितला पु षां या वासनेचे साधन असलेली एक व तू हणनू वापरलं जात!ं
ित याकडे पु षाचा वश
ं िनमार्ण कर याचं एक मशीन हणनू बिघतलं जात!ं !
दःु खदायक गो ही की ि यासद्ध
ु ा वतःला दु यम दजार् या नागिरक
मानतात आिण पु षाला े समजतात. या वतःला पु षांपक्ष
े ा कमजोर समजतात,
पु षांवर अवलंबनू अस याचे समजतात आिण हणनू च पु षांसाठी उपास-तापास,
तवैक य करतात, मगं ळसत्रू घालतात, वश
ं ा या ‘िद या’साठी नवसही करतात.
ि यां या सदं भार्तील अनेक कायदे आपण गे या काही वषाम ये
िमळवले. पण फक्त कायदा आिण सु यव था सधु ा न ि यांकडे बघ याचा हा
ीकोन बदलणार नाही. खर्या अथार्ने जर आप याला समाजात ि यांवर होणारे
बला कार आिण इतर िहसं ा व अ याचार बंद हायला हवे असतील तर पु षस ाक
यव थेिवरोधात बंड करायला लागेल.
गे या वीस वषात जागितकीकरणाने मळ
ु ातच असले या पु षस ाक
यव थेला आणखीन खतपाणी घातले आहे. बड्या देशी-िवदेशी कंप यांना आपला
माल िवकायचा असतो. यासाठी ते जािहराती करतात आिण जािहरातींसाठी ी
देहाचा वापर करतात. लहान मल
ु ां या डायपरची जािहरात सोडली तर सग या
जािहरातींम ये कामक
ु ता व ी देहप्रदशर्न असतेच. बॉडी प्रे या जािहरातींब ल तर
बोलायलाच नको. हया सवर् अिवभार्व आिण आ हानांचा शेवट लिगक पातळीवर
पु षाला ी िमळाली पािहजे इथे आिण फक्त इथेच होतो. भांडवली समाजातील
अजनू एक िवकृ ती आहे : स दयर् पधार्. देशपातळीपासनू ग लीबोळांपयत
स दयर् पधाना उधाण आले आहे. जे लोक मिहलांना कुठलाही िनणर्य घ्यायचे
वातंत्र देत नाहीत ते स दयर् पधार् हणजे ी- वातं याची अिभ यक्ती मानतात.
खरंतर हा र ता शरीरापासनू शरीराकडेच जातो.
भांडवली समाजात सवर् यवहार पैशाभोवती व पैशा या िहशोबातच मांडले
जातात. यानसु ार ीदेहाचा बाजार मांडून अिधक नफा कमावणे हा असं कृ तपणा
आहे हे डोळयाआड क न िन पयोगी, फालतू िकंवा घातक व तंचू ा खप
वाढव यासाठी ीदेहाचा िवकृ त वापर के ला जात आहे. ि यांवरील िहसं ा
थांबवाय या असतील थांबवाय या असतील आिण ि यांकडे बघ याचा ीकोन
हे मला माहीत हवं!
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बदलायचा असेल तर ी देहाला व तू बनवणार्या स दयर् पधार् आिण जािहरातींना
ठाम िवरोध कर याची गरज आहे.
समानता, धमर्िनरपेक्षता आिण सामािजक याया या त वांवर आधािरत
आप या भारतीय रा यघटनेचा आधार घेऊन आजपयत आपण आप या
अिधकारांसाठी लढलो. पण नवीन आले या भाजप सरकारचे ि यांना धमार् या
चौकटीत परत एकदा अडकव याचे मनवु ादी प्रय न सु झाले आहेत. ां या
पक्षातले साध-ू महाराज आप याला सांगत आहेत की िहदं ू ि यांनी िकती मल
ु े
ज माला घालायची. ‘लव िजहाद' िकंवा 'बहू लाओ बेटी बचाओ' अशा घृणा पद
घोषणा देऊन जनतेम ये जाती-धमार् या नावाखाली तेढ िनमार्ण कर याचा प्रय न
चालू आहे.
ि यांकडे बघ या या ि कोनाची पाळे मळ
ु े आप या पु षस ाक
यव थेम ये आहेत. आिण ही यव था मोडायची असेल तर एका मजबतू ी
चळवळीची गरज आहे यात ि यांबरोबरच संवदे नशील पु षही सामील असतील.
एक असा समाज बनवायला लागेल यात ीला माणसू हणनू जगता येईल, यात
जाित यव था नसेल आिण सगळयांना आप या सवर् क्षमता िवकिसत कर याची
सधं ी िमळे ल. ि यां या समान हक्कांची लढाई अजनू सपं लेली नाही, उलट
नवनवीन आ हानांना सामोरं जा यासाठी स ज हायची ही वेळ आहे. चला तर
असा समाज िनमार्ण कर यासाठी आपण सवर् त ण, दिलत, क करी, कामगार,
ि या सवानी एकत्र येऊया.
िदडशे वषापवू ीर् ी-पु ष समता व सामािजक याय प्र थािपत
कर यासाठी महा मा फुले व सािवत्रीबाई फुलनी चळवळ उभा न त कालीन
ढीिप्रय समाज यव थेशी कडवी झजंु िदली. आ हीही सािवत्री याच लेकी आहोत.
आ ही ‘अिभ यक्ती’ हणनू ा सवर् प्र ांवर एक सघं िटत प्रय न करत
आहोत. तु हीही आम याबरोवर येऊ शकता. यासाठी आम या खालील प यावर
सपं कर् क शकता.
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