
 

काळं असणं वाईट नाही, 
गोरं असणं वरदान नाही! 
शरीरातील मेलािनन या 

प्रमाणानसुार वचेचा रंग ठरतो. 

िप्रय सखी, 
तू जशी आहसे तशी सुंदर आहेस. जगाला 

तुझा जो काळा रंग, तुझं जाड शरीर, चेहऱ्यावरचे 
फोड आवडत नाहीत, त्या प्रत्यक गोष्टीसिहत तू 
खूप सुं दर आहेस. सौदंयार्चं आकषर्ण जसं 
तुला वाटतं तसं प्रत्यकालाच असतं. 
प्रत्यकालाच वाटतं की आपण जगाने तयार 
केलेल्या त्या सुं दरतेच्या चौकटीत बसावं. 
मग सौदंयर् म्हणजे नक्की काय? 
ती जगाची चौकट कोणती?  

या जगाने सौदंयार्ची एक चौकट 
बनवून त्यात िस्त्रयानंा कैद केलं आहे. 
म्हणूनच “िदसायला कशीये ती . . . नुसती 
काळीकुट्ट!”, “शरीर बघा कसं फुगलयं नुसतं!”, 
“प्रत्यक पुरुषाला गोरीच बायको हवी असते!”, “गोऱ्या 
मुलीनंाच फक्त नाचण्याच्या स्पधेर्त घेतले जाईल.” अशी वाक्य 
आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. कारण समाजात 
गोरी, सडपातळ, लाजरी-बुजरी, सजली-सवरलेली स्त्रीच सुं दर 
समजली जाते. ितचं बाह्य सौदंयर् हेच ितच्या सुं दर असण्याचं मापदंड मानलं जातं. 

सौदंयार्ची व्याख्या सागंणाऱ्या 
फसव्या, खोटारड्या जािहराती पण 
आपल्याला हेच सागंत  असतात. चागंली 
नोकरी हवी? गोरी हो. प्रमोशन हवं? गोरी हो. 
कॉलेजमध्य े िमत्र हवेत? गोरी हो. 
आत्मिवश्वास हवा? गोरी हो. एकंदरीत 

मुलीला ितच्या बुिद्धमत्तने ेजे जे िमळवता येईल, ते तसं न िमळवता गोऱ्या रंगान ेिमळेल हेच 
या फसव्या जािहराती सागंत असतात. कुठल्याही िचत्रपटात / जािहरातीत एखादी नटी 
काळी का नसते? . . . “ये काली काली आखँें . . . ये गोरे गोरे गाल . . .” हचे ऐकत आपण 
लहानाचे मोठे झालो. ही प्रसारमाध्यमं आपल्या मनावर सुं दरतेची खोटारडी व्याख्या ठसवत 
आहेत. हे फक्त रंगािवषयीच नाही बरं का! तर मुलीचंं वजन िकती असावं, छाती िकती 
हवी, पोट कसं सपाटच हवं, केस कस ेअसावे हे पण या जािहराती सागंत असतात. कारण 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी अिभ यक्तीकिरता शक्रवार, िद. ११ ऑग ट २०१७ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

या कंपन्यानंा त्याचंा सौदंयर्प्रसाधनाचंा धंदा जोरात चालवायचा आहे. 
सुं दरतेच्या या खोट्या व्याख्यतेून मग आपल्यात एक न्यनगंड िनमार्ण होतो. िनराशा 

येते. क्षमता, कौशल्य असनूही अनेक मुली आत्मिवश्वास गमावून बसतात. या सगळ्यातून 
येणारं नरैाश्यही भयंकर असतं. आपल्यात काहीतरी कमी आहे असं या ह्या खोटारड्या 
जािहराती सतत आपल्यावर िबबंवत असतात. आज सौदंयार्च्या या साचेबद्ध चौकटीमध्ये 
आपल्याला अडकवलं जात आहे, शोभेची बाहुली बनवलं जात आहे, आपली िवचारशक्ती 
नाहीशी केली जात आहे. 

म्हणूनच समाजाने लादलेली सौदंयार्ची 
ही चौकट आता नाकारायला हवी. आता बास 
झालं! दसुऱ्याच्या नजरेतून स्वतःकडे पाहणं 
थाबंवून आपल्याला शरीरापलीकडे जाऊन 
पाहण्याची नवी नजर जगाला द्यायला हवी. 
आपल्या वागण्यात सौदंयर् आहे, बोलण्यात 
सौदंयर् आहे, आत्मिवश्वासात सौदंयर् आहे, 
स्वावलंबनात सौदंयर् आहे. स्वतःचे िनणर्य स्वत: 
घेण्यात सौदंयर् आहे. हे आता आपण जगाला ठणकावून सागंायलाच हवं. सगळ्यात 
महत्त्वाचं म्हणजे आपण प्रत्यकीने स्वतःच्या शरीरावर, स्वतःवर प्रम करत जगायला हवं. 
चला, जगाला िस्त्रयाकंडे पाहण्याची नवी दृष्टी देऊया . . . 

सखीनंो, िस्त्रयाकंडे पाहण्याची ही अन्यायकारक दृष्टी काही फक्त सौदंयार्पुरतीच 
नाही. तर समाजात आजही िस्त्रयाकंडे दय्यम नागिरक म्हणूनच पािहलं जातं. सवर्च 
पातळ्यावंर िस्त्रयासंोबत भेदभाव, अन्याय होताना िदसतो. हा अन्याय दूर होऊन स्त्री- पुरुष 
समानता यावी असं आम्हाला वाटतं. म्हणूनच दीडशे वषार्ंपूवीर् स्त्री-पुरुष समतसेाठी 
लढणाऱ्या महात्मा फुले व सािवत्रीबाई फुलेंचा वारसा घेऊन, आम्ही गेल्या काही वषार्ंपासनू 
‘अिभव्यक्ती’ संघटनेतफेर्  ह्या सवर् प्रश्नावंर संघिटतपणे काम करत आहोत. आम्ही 
पण तुमच्यासारख्याच सवर्सामान्य मुली आहोत. यात तम्हीही आमच्याबरोबर या! त्यासाठी 
आमच्या खालील पत्त्यावर संपकर्  करा. 

एकीनं एक एक, िनभीर्ड सार् या बना गं! 
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