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हे मला माहीत हवं! 

मलुगी ११-१२ वषाची झाली की ती ‘वयात येऊ लागली’ अस े हणतात. 
ित या शरीरात व वभावात काही बदल होऊ लागतात. तसचे मािसक पाळी सु  
होत.े यामळुे ती ग धळून जात.े अस ेका होत आह ेयाची नेमकी मािहती ितला सहसा 
िमळत नाही. मलुींनाच काय पण अनेक मोठ्या ि यांनाही मािसक पाळी हणजे 
काय, ती का येते व जाते ह ेनीट माहीत नसते. हणनू मािसक पाळी व याबरोबर 
वयात येताना मलुी या शरीरात, मनात होणारे बदल यािवषयी शा ीय मािहती या 
पिु तकेत िदली आह.े 

मािसक पाळी हणजे काय ह े समजावनू घ्यायच े तर प्रथम ी या 
शरीरातील मािसक पाळीशी संबंिधत अशा अवयवांब ल, जननसं थेब ल मािहती 
हवी. 

आप या शरीरात अ न पचवले जात,े अशद्ध रक्त शद्ध केले जात,े 
वगेवगे या सवंेदना मदपूयत पोचव याच ेकाम केले जात.े या वगेवगे या प्रकारचे 
काम करणार् या िनरिनरा या सं था आप या शरीरात आहते (पचनसं था, 
सनसं था इ.). पचनाच े काम करणार्या अवयवांची िमळून जशी पचनसं था 

बनलेली असते, तशीच जननाच ेकाम करणार्या अवयवांची िमळून जननसं था 
बनलेली असते. (जनन हणजे ज म दणे)े. प्रजो पादनाच े कायर् ी-पु षां या 
जननिद्रयां यायोगे केले जाते. पकैी गभर्धारणा होऊन बाळाला ज म दे यासाठी योग्य 
अशा ी-जननसं थेची रचना खालीलप्रमाण ेअसते. 

ीची जननसं था 

योनीमागर्, गभार्शय, बीजवािहनी व बीजग्रथी ह े ी या जननसं थेतील 
प्रमखु अवयव (जननिद्रये) आहते. (आकृती क्र. १) ह ेअवयव बाहे न िदसत 
नाहीत. यामळुे यांना आतंर-जननिद्रये अस े हणतात. काही बाहे न िदसणारी 
जननिद्रये असतात. ‘मािसक पाळी’च े शा  समज यासाठी यांची मािहती 
अस याची गरज नाही. यामळुे या पिु तकेत यांचा िवचार केलेला नाही. 

  

२ अिभ यक्ती

गभार्शय : बोलीभाषेत याला ‘िपशवी’, ‘थैली’, ‘ब चदेानी’ इ. नावांनी 
ओळखतात. ी या ओटीपोटात खालील बाजसू गभार्शय असते. बाई गभार्र 
नसताना ते समुारे तीन इचं लांब, दोन इचं ं द व एक इचं जाड असते. जेवणाचा घास 
उचलताना आपली मठू जेवढी व या आकाराची असते तस ेसाधारणतः गभार्शय 
असते. गभार्रपणात ही मांसल िपशवी ताणनू मोठी होत.े गभार्शयाच ेत ड खालील 
बाजसू योनीमागार्त उघडलेले असते. ीबीज व पु षबीज यांचा सयंोग झाला तर 
या गभार्ला पोस याच,े सरुिक्षत वाढव याच ेकाम गभार्शय करते. यासाठी भरपरू 
प्रमाणात रक्ताचा परुवठा असणारे एक अ तर गभार्शया या पोकळीभोवती असते. 
गभर् रािहला तर ह ेअ तर वाढत जाते व यापासनू पढुे वार ( लासटा) बनते. या 
वारेतनू गभार्ला रक्तपरुवठा होतो. गभार् या वाढीसाठीची पोषक द्र ये या रक्तातनू 
गभार्ला िमळतात. 

 
आकृती क्र. १ : ी-जननिद्रये (उभा छेद पुढून बघताना) 

 
योनीमागर् : ही समुारे चार इचं लांबीची नायचूी नळी असते. ितच ेवरच े

त ड गभार्शयाला जोडलेले असते तर खालच ेत ड योनीद्वारे बाहरे मत्रद्वारा या खाली 
उघडते. बाळंतपणा या वळेेस बाळ बाहरे पड यासाठी ही नळी खपू ताणली जाऊ 
शकेल अशा प्रकार या नायूचं ेतंत ूयोनीमागार् या पोकळीभोवती असतात. ी-
पु ष समागम योनीमागार्त होतो. 

 

गभार्शयाचे अ तर 

ग्रीवा
(गभार्शयाचे द्वार) 

योनीमागर्

गभार्शय 

बीजग्रंथी

बीजवािहनी बीजवािहनीचे त ड 
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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 बाहरे या टोकाचा आकार फनेलसारखा व 
काहीसा हाता या पजंासारखा असतो. बीजग्रथीतनू बाहरे पडलेले बीज या त डातनू 
बीजवािहनीत ओढले जाते व गभार्शयाकडे नेले जात.े 

बीजग्रथी : (अथवा बीजकोश) बीजवािहनी या खाली व थोड्या 
आतील बाजसू प्र येकी एक याप्रमाण ेदोन बीजग्रथी असतात. बीजग्रथी समुारे दीड 
इचं लांब, पाऊण इचं ं द व अधार् इचं जाड हणजे एखाद्या मोठ्या खारकेएवढी 
असते. बीजग्रथीम ये हजारो ीबीजे अपिरपक्व अव थेत ी या ज मापासनूच 
असतात. मलुगी वयात आ यावर दर मिह यास एक ीबीज, आळीपाळीने, एकेका 
बीजग्रथीमधनू पिरपक्व होऊन उदरपोकळीत टाकले जाते. तसचे ी या 
जननसं थेच ेकायर् यां यावर अवलंबनू असते अस ेकाही सप्ररक (हाम स) िनमार्ण 
कर याच ेकामही बीजग्रथी करतात. 

मािसक पाळीचे चक्र 

मलुगी वयात आली की ित या मदतूील एका ग्रंथीमधनू व बीजग्रथीतनू 
पाझरणार्या काही सप्ररकामळुे मािसक पाळीच ेचक्र सु  होते व चाल ूराहते. या 
मािसक पाळी या थलूमानान ेचार अव था असतात. या आकृती क्र. २ म ये 
दाखिव या आहते. मािसक पाळी सु  झा यानंतर या ५ या िदवसापासनू 
गभार्शया या आतनू अ तराची वाढ होऊ लागत.े पढुची पाळी सु  हो याआधी 
१४ या िदवशी बीजकोषातनू एक ीबीज पिरपक्व होऊन बाहरे, उदरपोकळीत 
पडते. (याला बीज िवमोचन अस े हणतात.) त ेबीजवािहनीत ओढले जाते आिण 
गभार्शया या िदशनेे प्रवास क  लागत.े हा प्रवास साधारण ३ िदवसांचा असतो. या 
काळात गभार्शयाच ेअ तरही अिधक जाड व घट्ट बनत,े याचा रक्तपरुवठा वाढतो. 
गभर् जनू बाळाची वाढ हो यासाठी केलेली ही तयारी असते. याच काळात 
पु षाबरोबर संभोग झाला तर पु षा या िलगंातनू योनीमागार्त जे वीयर् सोडले जात,े 
यातील शक्रबीजाचा ीबीजाशी बीजवािहनीत सयंोग होतो. ते फलले तर 
गभर्धारणा होत.े शक्रबीज व ीबीज यांचा सयंोग बीजवािहनीत होतो. 
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ीबीज फलले नाही तर मात्र, या तयारीचा, अ तरातील वाढीचा काही 
उपयोग नसतो. हणनू ते १९ या िदवसापासनू िवरत जात.े ह ेिवरलेले अ तर योनी 
मागार्तनू समुारे २८ या िदवसापासनू बाहरे फेकले जात.े तो पाळीचा पिहला िदवस. 
मािसक पाळी साधारणपण ेचार िदवस चाल ूराहते. 

मािसक पाळीच ेचक्र साधारणपण े२८ िदवसांचे असले तरी यक्ती यक्तीत 
याबाबत फरक आढळतात. याबाबत काळजी क  नये. िवशषेतः मािसकपाळी 
सु  होताना पाळी अिनयिमत असते. यामळुे पाळी कमी जा त िदवसांनी येते 
याब ल भीती बाळग ूनये. मािसक पाळी ही ी या जीवनातील एक पणूर् नैसिगर्क 
बाब आह ेव आरोग्या या ीने ती तशीच मानण ेयोग्य होय. मािसक पाळी येण े
हणजे ‘आई’ हो याची क्षमता ये याची नांदी असते. ही क्षमता ीच े एक 
अिभमाना पद विैश ्य मानता येईल. मािसक पाळीकडे या सकारा मक भिूमकेतनू 
बघायला हव.े पाळी वरचवेर पधंरा-वीस िदवसांनी येऊ लागली, तर डॉक्टरांचा 
स ला घ्यावा. 

मािसक पाळी सु  होताना 

भारतात साधारणतः मलुगी १२-१३ वषाची झा यावर पाळी सु  होते. 
काही मलुींची या आधी तर काहींची १६ वषापयत येते. प्रथम पाळी थोडी 
अिनयिमत असते. बीज ग्रंथींतनू पाझरणार् या या इ ट्रोजेन नामक सप्ररकामळुे पाळी 
सु  होते, याच सप्ररकामळुे मलुी या शरीरात इतर बदल होतात. काखते व 
जांघमे ये केस येतात. जननिद्रयांची (जननसं थे या अवयवांची) व तनांची वाढ 
होत.े तनां या वाढीब ल अनेक मलुींना इतकी लाज वाटते, की या पोक काढून 
चालतात िकंवा घट्ट कपडे घालतात. लिगक िशक्षणाचा अभाव व ि यांकडे 
बघायचा चकुीचा पु षी ीकोन यामळुे नैसिगर्क वाढही यनूगंड िनमार्ण करते. 
दधुा या व इतर काही ग्रंथी, दग्धनिलका, चरबी यांपासनू तन बनलेले असतात. 
चरबी या प्रमाणाव न तनाचा आकार कमी जा त असतो व तो बहुतांशी 
आनवुिंशक असतो. या या आकाराव न ीची लिगकता, जननक्षमता इ. ठरत 
नाही. याब ल कोणताही गंड बाळग ूनये. याच काळात चहेर्यावर मु मांचे फोड 
येतात. तेही नैसिगर्क आह.े यासाठी कोण याही जािहरातीला भलुनू मलम िकंवा 
खास साबण वाप  नये. फक्त वारंवार चहेरा धवुावा. जा त त्रास झा यास डॉक्टरांचा 
स ला घ्यावा.  

६ अिभ यक्ती

या शारीिरक बदलांबरोबर वभावातही काही बदल होतात. मलुांब ल 
अनािमक आकषर्ण, लाजरेपणा, मिैत्रणींबरोबर गजुगो ी, वशेभषूेब ल अवा तव 
जाग कता, पालकांपासनू एकप्रकारच ेतटुलेपण इ. बदल होतात . ते पालकांनी 
समजावनू घतेल ेपािहज.े याचबरोबर मलुींनीही लक्षात घतेले पािहज,े की प, वेष, 
नटण-ेमरुडणे यापक्षा चौफेर वाचन, मदैानी खळे, पोह यासारख े यायाम, चौरस 
आहार यामळुेच खरे यिक्तम व खलुते व जीवनाचा आनंद लटुता येतो. 

ात अमंगळ काही नाही 

मािसक पाळी हणजे दसुरे ितसरे काही नसनू, गभार्शयातील अ तर 
िन पयोगी झा यावर टाकून दे याची िक्रया होय. शक्रबीजाशी सयंोग झाला, तर 
मात्र फललेले बीज गभार्शयात ठेवनू घतेले जाते व पाळी यायची ता परुती बंद होते. 
मािसक पाळीचा ाव अमगंल िकंवा घाण अस याचा प्र च येत नाही. शरीरातील 
काही पशेी व रक्त यांच ेते िम ण असते. मािसक पाळीमागील खरे कारण माहीत 
नस याने पारंपािरक भारतीय सं कृतीत मािसक ावाला व या ीला ‘अमगंल’ 
समजले जात.े ी हणजे अमगंल ही क पनाही ‘िवटाळ’ ा श दामळुे घट्ट होते. 
पण िवज्ञानामळुे मािसक पाळीच ेशा  कळ यामळुे ा गैरलाग,ू कालबा , ीला 
अपमाना पद अशा समजतुी आता सवानी सोडून िद या पािहजते. मािसक ाव 
चाल ूअसताना इतरांना िशवण,े वयंपाक करण ेयामळुे दवेीचा कोप होईल, आप ी 
ओढवले, अशा प्रकार या क पना खोडून काढ यासाठी जागतृ ि यांनी पढुाकार 
घतेला पािहज.े ा चार िदवसांत ीने शतेात काम केलेले चालते; वारी, तांदळुाची 
रोप ेवाढवली तर चालतात; पण अ न िशजवलेले चालत नाही! ‘िव ांती िमळावी’ 
हणनू बाजलूा बस याची पद्धत िनघाली हा यिुक्तवाद खोटा आह.े नाहीतर शतेात 
काम करण,े धणुी धणु ेया कामांनासद्धा म जाव केला असता. पाि मा य दशेांत ही 
प्रथा नाही. सरंजामी पु षप्रधान सं कृतीचा ती भाग आह.े 

मािसक पाळीत घ्यायची काळजी 

मािसक पाळीतील त्रास : मािसक ावा या काळात गभार्शय आकुंचन 
प्रसरण पावत अस याने अनके ि यांना या काळात त्रास होतो. कंबर, पाय, 
ओटीपोट दखुण ेअसा त्रास जा त होत अस यास साधी ‘पॅरािसटॅमॉल’ या नावाची 
वदेनाशामक गोळी (एकावळेी एक िकंवा दोन) घ्यावी. मटेॅिसन, क्रोिसन, कॅलपॉल 
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इ. नावाने या बाजारात िमळतात. अगंाव न फार जात असले (िदवसातनू चार पक्षा 
जा त वळेा पडॅ, घडी बदलावी लागत असले), िकंवा जा त िदवस जात असले, तर 
डॉक्टरांचा स ला घ्यावा. कमी जात असले, तर ‘पणूर् बाहरे पडले नाही’ अस ेसमज ू
नये. मािसक ाव कमी जातो हणनू लठ्ठपणा येतो, पोट सटुते अशी गैरसमजतू आह.े 
उलट काही जणांम ये लठ्ठपणामळुे अगंाव न कमी जात.े कमी जाते हणनू काळजी 
क  नये. पाळी नैसिगर्क िक्रया आह,े या भावनेने वागले तर त्रास कमी होतो. 

व छता : मािसक ाव चाल ूअसताना हा रक्तिमि त ाव साच ून दणे े
व व छता पाळण ेआरोग्या या ीने आव यक आह.े साचले या रक्तात लगेच 
रोगजंतुंची वगेाने वाढ होते. कारण अशा वाढीसाठी आव यक ते सवर् घटक रक्तात 
असतात. ह ेहोऊ नये हणनू मािसक पाळी या काळात वापरली जाणारी कापडे 
व छ हवीत. पाळी या आधी १-२ िदवस ती साबणाने व छ धवुनू वाळवनू 
ठेवावीत व पाळी या काळात रोज धवुावीत. ही कापडे धवुायचा त्रास वाचवायचा 
असले, तर जाळीदार कापडात गुंडाळले या कापसा या घड्या वापरता येतात. 
वाप न झा यावर या घड्या उफर्  ‘सिॅनटरी पडॅ्स’ टाकून दतेा येतात. स या बाजारात 
िमळणार् या सिॅनटरी पडॅ्स (घड्या) या एका पडु्याला साठ ते ऐशंी पये पडतात. 
हणजे ती फारच महाग आहते. सिॅनटरी पडॅ्स घरी सहज बनवता येतात व ४ ते ५ 
पयात एका पाळीपरुती पडॅ्स तयार होऊ शकतात. औषधा या दकुानातनू कापसू 
व जाळीदार (बँडेजच)े कापड आणाव.े कापसा या चौकोनी घड्या क न या ा 
जाळीदार कापड्या या तकुड्यात लपटे या की झाले पडॅ तयार! खरं हणजे अगदी 
व तात अशा घड्या बाजारात िमळण ेआव यक आह,े शक्य आह.े अशा घड्या 
बनवायला काहीच खास तंत्रज्ञान लागत नस यामळुे सहकारी त वावर अशा घड्या 
बनवनू योग्य दरात िवकण ेअशा प्रकारच ेउपक्रम मिहला गटांना घतेा येतील. 

मािसक पाळीत िव ांती? – मािसक ाव चाल ूअसताना ि यांनी 
िव ांती घणे ेआव यक आह,े असा गैरसमज आह.े रोजची िबन-अगंमहेनतीची काम े
करायला तर काहीच हरकत नाही. या पलीकडे हणज े खळे, शतेीची काम े
इ यादीनहेी रक्त ाव वाढत नाही. पण यांना गैरसोयीच,े त्रासाच े(कंबर, पाय, पोट 
इ. खपू दखुण,े थकवा येण े इ.) वाटत असले, यांनी जादा महेनत क  नये. 
आप याला काय झपेले ह ेप्र येकीने ठरवावे. 

  

८ अिभ यक्ती

इतर सूचना : मािसक ाव सु  हाय या आधी २-३ िदवस काही 
ि यांना डोके, सांध ेदखुण,े तन जड वाटून नाजकू बनण,े मानिसक तणाव इ. त्रास 
होतो. ी-सप्ररकामळुे शरीरात पाणी साठून हा त्रास होतो. अशांनी या काळात मीठ 
कमी खाव े हणजे पाणी कमी साठून त्रास कमी होईल. फारतर आप या दखु यावर 
एखादी परॅािसटॅमॉलची गोळी घ्यावी. फार त्रास झाला तर त ज्ञ डॉक्टरांचा स ला 
घ्यावा. 

प्रवास, िवशषे काम, परीक्षा या काळात मािसक पाळी येणार असले, तर 
ती पढुे ढकल यासाठी गो या िमळतात. पाळणा लांबव यासाठी या गो या 
िमळतात (ओ हराल, ऑलेर् ट-२८, इ.) याच गो या डॉक्टर यासाठी िलहून 
दतेात. यात इ ट्रोजने व प्रोजे टेरॉन ह े ी- सप्ररक असतात. पाळी या अपिेक्षत 
तारखे या आठ िदवस आधी रोज १ प्रमाण े या सु  करतात. जोपयत पाळी 
लांबवायची असले तोपयत या चाल ूठेवतात. गो या थांबव यावर २-३ िदवसांत 
पाळी येते. क्विचतप्रसगंी या घे यास हरकत नाही. (या गो यांमळुे थोडेसे 
मळमळण,े सांध,े तन ह ेजड, दखुरे वाटण ेइ. त्रास होऊ शकतो.) 

मात्र धािमर्कप्रसगंी पाळी येऊ नये यासाठी या गो या घणे ेअयोग्य आह.े 
कारण वर हट याप्रमाण ेमािसक पाळी चाल ूअसताना धािमर्क कायार्त भाग घऊे 
नये ही प्रथा अवज्ञािनक तसचे ि यांना अपमाना पद आह.े 

आधी हट याप्रमाण े मािसक पाळी सु  होण े हणजे आई हो याची 
क्षमता ये याची नांदी असते. पिहले काही मिहने ी-बीज पिरपक्व होत नाही. पण 
ते होऊ लाग यावर (याच ेएक लक्षण हणजे पाळी या वळेी पोट दखु ूलागत)े 
पु षाबरोबर सभंोग केला तर गभर्धारणा होऊ शकते. हणनू िवशषे सावध 
अस याची गरज असते. या वयात आई हो याची शारीिरक, मानिसक, आिथर्क 
अशी कोणतीच पिरपक्वता नसते. यामळुे या लहान वयातील मलुींनी लिगक 
सबंंधापासनू कटाक्षाने दरू रािहले पािहज.े 

तसचे मलुींना/ि यांना पु षी लिगक आक्रमणालाही त ड द्याव ेलागत;े 
हणजेच मलुीची/ ीची इ छा नसताना ितचा हात धरण,े धक्का दणे,े बसम ये वगैरे 
मु ाम िचकटून उभ े राहण े अशा प्रकार या चा यांना त ड द्याव े लागते. ह े
थांबिव यासाठी एकंदिरत लिगक जीवनाकडे, ीकडे पाह याचा समाजाचा 
ीकोन बदलायला हवा. पण अशा लिगक आक्रमणापासनू वतःचा बचाव 
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कर यासाठीच ेपिहले मह वाच ेपाऊल हणज ेकोणीही (मग ती यक्ती आप या 
ना यातली, शजेारची, ओळखीची असले) अशी केलेली सलगी आप याला 
आवडत नाही, हा राग प पण े यक्त केला पािहज.े नसुते आकसण,े दरू जाण,े 
लाजण े परुेस े नाही. दसुरे हणजे या यक्तीकडून असे आक्रमण परत झाले तर 
आप या िव ासातील यक्तीकडे याब ल तक्रार करायला हवी. ग प बसले तर ह े
आक्रमण करणार्याच ेफावत.े 

अकाली लिगक सबंंध, लिगक आक्रमण यां या िभतीने पारंपिरक 
सं कृतीत ीवर बंधने घातली आहते. या बंधनांमळुे मलुीच े यिक्तम व खरुटले 
जात.े सरसकट बंधने न घालता ह ेदो ही धोके टाळले पािहजेत आिण ते टाळता 
येतात. 

  

१० अिभ यक्ती

अिभ यक्ती िवषयी... 

आज २१ या शतकाम ये आप या अनेक मिैत्रणी मोठ्या प्रमाणात 
घराबाहरे पड या आहते. िनरिनराळया क्षेत्रात जबाबदारी या जागा या सांभाळत 
आहते. राजकारणात भाग घऊे लाग या आहते. ह े सवर् आप या पवूर्जां या 
सघंषार्मळुे शक्य झालं. ि यांना अिधकार दे यासाठी यांनी अ यंत कठीण आिण 
मोठमोठे सघंषर् केले, आदंोलन ेकेली आिण अगदी आप या प्राणांच ंबिलदानही 
िदल.ं यासाठी आप या अनेक मिैत्रणींना अपमान सोसावा लागला आह.े यां या 
प्रय नांमळुेच आपण आज अिधक चांगले जीवन जगत आहोत. 

एका बाजलूा अनेक लढाया आपण िजंकलो आहोत तर दसुर्या बाजलूा 
अनेक नवीन प्र  उभ ेराहात आहते. ि यां या नोकरीला आज सामािजक मा यता 
आह.े पण जागितकीकरणा या गे या वीस वषा या काळात सवर्च क्षेत्रांत 
नोकर्यांची चणचण आह.े टाळेबंदी व कामगार कपात यामळुे कामगार वगार्ची 
पिरि थती फारच गंभीर होऊ लागली आह.े अशावळेी कुटुंब चालव यासाठी 
ि यांना कमीत कमी वतेनाचा रोजगार प करावा लागत आह.े प्रचडं वाढणार्या 
महागाईला मिहलांनाच सवात जा त सामना करावा लागत आह.े 

भांडवली यव थेबरोबरच ि यांना पु षस ाक यव थेतील अ यायाला 
सामोरे जायलाच लागत.े ि यांवर होणार्या बला कार व अ य प्रकार या लिगक 
िहसंाचारा या घटना गे या दोन दशकात वाढ या आहते. िद लीला घडले या 
बला कारा या घटनेच े दशेभर पडसाद उमटले तरीही वतर्मानपत्रात रोजच 
बला कारा या घटना वाचायला िमळतात. बला कार ही एक टोकाची िहसंा आह.े 
पण र याव न जाणार्या मलुीकडे पाहून शरेेबाजी करण,े बसम ये सहजपण ेित या 
शरीरावर हात िफरवण,े िकंवा वासने या नजरेनचे अपमािनत करण े ा सद्धा िहसंाच 
आहते या ितला मानिसकिर या घायाळ करतात, ितचा आ मिव ास डळमळीत 
करतात आिण ितच े यिक्तम व तोडतात या लिगक अ याचारांिशवाय ि यांवर 
अ य अनेक प्रकार या िहसंा होतात, या िततक्याच भयानक आहते : कुटुंबांतगर्त 
िहसंा आिण बला कार, वशंाचा िदवा ज माला न घात यामळुे ितला हाकलनू दणे,ं 
मलुींची खरेदी-िवक्री, ीिलंगी गभर्पात, िवधवा व पिर यक्तांना िमळणारी वतर्णकू 
इ. याही पलीकडे जाऊन जे हा जातीय आिण धािमर्क दगंे होतात ते हा या 
जाती या िकंवा धमार् या लोकांना धडा िशकव यासाठी या या जातीतील आिण 
धमार्तील ि यांवरच पिह यांदा िहसंा केली जाते. 
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एक तर अलीकडे ीभ्रणूह या वाढत आहते. दसुरीकडे परजातीतील 
त णावर प्रम केलं हणनू मलुीं या ह या होत आहते. हणजे ीला चोहो बाजूंनी 
असरुिक्षत असणार्या वातावरणात जीवन कंठाव ेलागत आह.े याव न ी कुठेच 
सरुिक्षत नाही ह े प  होत.े ि यांवरील सवर् अ याचारांच े मळू ह े पु षप्रधान 
समाज यव थेम ये आह.े हणजे ी-पु षां यात असलेली असमानता, 
समाजातील ि यांचा दु यम दजार्. ीवर िहसंा होते कारण ीला माणसू मानलंच 
जात नाही. ितला पु षां या वासनेच ेसाधन असलेली एक व त ू हणनू वापरलं जात!ं 
ित याकडे पु षाचा वशं िनमार्ण कर याच ंएक मशीन हणनू बिघतलं जात!ं! 

दःुखदायक गो  ही की ि यासद्धा वतःला दु यम दजार् या नागिरक 
मानतात आिण पु षाला े  समजतात. या वतःला पु षांपक्षा कमजोर समजतात, 
पु षांवर अवलंबनू अस याच ेसमजतात आिण हणनूच पु षांसाठी उपास-तापास, 
तवकै य करतात, मगंळसत्र घालतात, वशंा या ‘िद या’साठी नवसही करतात. 

ि यां या सदंभार्तील अनेक कायद े आपण गे या काही वषाम ये 
िमळवले. पण फक्त कायदा आिण सु यव था सधुा न ि यांकडे बघ याचा हा 
ीकोन बदलणार नाही. खर्या अथार्ने जर आप याला समाजात ि यांवर होणारे 

बला कार आिण इतर िहसंा व अ याचार बंद हायला हव ेअसतील तर पु षस ाक 
यव थेिवरोधात बंड करायला लागेल. 

गे या वीस वषात जागितकीकरणाने मळुातच असले या पु षस ाक 
यव थेला आणखीन खतपाणी घातले आह.े बड्या दशेी-िवदशेी कंप यांना आपला 
माल िवकायचा असतो. यासाठी ते जािहराती करतात आिण जािहरातींसाठी ी 
दहेाचा वापर करतात. लहान मलुां या डायपरची जािहरात सोडली तर सग या 
जािहरातींम ये कामकुता व ी दहेप्रदशर्न असतेच. बॉडी प्र या जािहरातींब ल तर 
बोलायलाच नको. हया सवर् अिवभार्व आिण आ हानांचा शवेट लिगक पातळीवर 
पु षाला ी िमळाली पािहजे इथे आिण फक्त इथेच होतो. भांडवली समाजातील 
अजनू एक िवकृती आह े : स दयर् पधार्. दशेपातळीपासनू ग लीबोळांपयत 
स दयर् पधाना उधाण आले आह.े जे लोक मिहलांना कुठलाही िनणर्य घ्यायच े
वातंत्र दते नाहीत ते स दयर् पधार् हणजे ी- वातं याची अिभ यक्ती मानतात. 
खरंतर हा र ता शरीरापासनू शरीराकडेच जातो. 
भांडवली समाजात सवर् यवहार पशैाभोवती व पशैा या िहशोबातच मांडले 
जातात. यानसुार ीदहेाचा बाजार मांडून अिधक नफा कमावण ेहा असं कृतपणा 
आह े ह े डोळयाआड क न िन पयोगी, फालत ू िकंवा घातक व तूंचा खप 
वाढव यासाठी ीदहेाचा िवकृत वापर केला जात आह.े ि यांवरील िहसंा 
थांबवाय या असतील थांबवाय या असतील आिण ि यांकडे बघ याचा ीकोन 
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बदलायचा असले तर ी दहेाला व त ूबनवणार्या स दयर् पधार् आिण जािहरातींना 
ठाम िवरोध कर याची गरज आह.े 

समानता, धमर्िनरपक्षता आिण सामािजक याया या त वांवर आधािरत 
आप या भारतीय रा यघटनेचा आधार घऊेन आजपयत आपण आप या 
अिधकारांसाठी लढलो. पण नवीन आले या भाजप सरकारच े ि यांना धमार् या 
चौकटीत परत एकदा अडकव याच े मनवुादी प्रय न सु  झाले आहते. ां या 
पक्षातले साध-ूमहाराज आप याला सांगत आहते की िहदं ू ि यांनी िकती मलुे 
ज माला घालायची. ‘लव िजहाद' िकंवा 'बहू लाओ बेटी बचाओ' अशा घणृा पद 
घोषणा दऊेन जनतेम ये जाती-धमार् या नावाखाली तेढ िनमार्ण कर याचा प्रय न 
चाल ूआह.े 

ि यांकडे बघ या या ि कोनाची पाळेमळुे आप या पु षस ाक 
यव थेम ये आहते. आिण ही यव था मोडायची असले तर एका मजबतू ी 
चळवळीची गरज आह े यात ि यांबरोबरच संवदेनशील पु षही सामील असतील. 
एक असा समाज बनवायला लागेल यात ीला माणसू हणनू जगता येईल, यात 
जाित यव था नसले आिण सगळयांना आप या सवर् क्षमता िवकिसत कर याची 
सधंी िमळेल. ि यां या समान हक्कांची लढाई अजनू सपंलेली नाही, उलट 
नवनवीन आ हानांना सामोरं जा यासाठी स ज हायची ही वेळ आह.े चला तर 
असा समाज िनमार्ण कर यासाठी आपण सवर् त ण, दिलत, क करी, कामगार, 
ि या सवानी एकत्र येऊया. 

 िदडश े वषापवूीर् ी-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 झुजं िदली. आ हीही सािवत्री याच लेकी आहोत. 

आ ही ‘अिभ यक्ती’ हणनू ा सवर् प्र ांवर एक सघंिटत प्रय न करत 
आहोत. तु हीही आम याबरोवर येऊ शकता. यासाठी आम या खालील प यावर 
सपंकर्  क  शकता. 
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