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Pooja Ganesh Puri is 19 years (Bubalgaon Village, Bhokardan, Jalna). Since she was in              
the 8th standard, Pooja has managed to bust myths around periods and menstruation in              
her village and amongst her classmates.  
 
Pooja is currently pursuing her Bachelor of Arts in Moreshwar Vidyalaya, Jalna. She             
studied upto Class 10th in the Zilla Parishad School in Bhubalgaon. At home, she lives               
with her father, Ganesh Puri, mother Chandrakala and Mangesh, her younger brother            
who is studying in Standard 9th. She comes from a joint family where her grandparents,               
uncles and their families also live with her. The family practices agriculture. The village              
is about 6 kilometres away from the Bhokardan town and most of the fields here are dry                 
and arid. Drinking water is a primary concern and cause for hardship.  
 
An Inspiring Teacher:  
Around Pooja, and not unlike most of rural Maharashtra, the silence around            
menstruation and women’s health is deafening. Cultural prohibition from a place of            
worship, from touching other family members, from entering the kitchen still pervade.            
When young children curiously ask why a member of the family who is normally allowed               
to do something, and suddenly isn’t, elders give mystical answers like, “She’s been             
touched by a crow/ lizard/ pig” for temporarily allaying their curiosities. The woman who              
is menstruating is also not given any information to understand why her body is              
undergoing such drastic changes. Not even family members like the mother, aunt or             
grandmother are either willing or equipped to share the information.  
 
When Pooja was in the 8th standard Swati Chitte used to teach her English. The               
teacher took it upon herself to host meetings for pubescent girls. The meetings were              
meant for educating girls about their periods and how to maintain bodily hygiene. The              
broad message was about how to not get scared of sudden bodily changes and adapt               



to them. She also mentioned about how it was important to face emotional hurdles              
along with physical ones.  
 
Advocating for Healthy periods 
 
When asked, ‘How did you make your family and friends aware about menstrual             
hygiene?’, Pooja responds, “There’s a deep foreboding silence around periods in rural            
India and the first thing I talked about was maintaining hygiene during my period. For               
example, avoiding heavy and unclean cloth and opting for sanitary pads, which actually             
reduces a lot of our work and doesn’t cause any hindrance. Because the pad is so                
smooth, we avoid rashes and injuries. How does one dispose cloth or sanitary napkins;              
were things I discussed with them. Slowly, girls started opting for pads.” 
 
 
From fear to self-respect:  
 
How did you address the obstacles while raising your voice? Pooja responded, “Since             
there have been awareness and sensitization sessions in school, girls feel confident.            
Not only did Swati Chitte ma’am impart knowledge, she bought pads for us with her own                
money and explained how to use them. Along with this, she also made provisions for a                
‘Changing Room’. That’s why, I felt informed. I also felt like passing on this information.               
So that other girls feel empowered too.”  
 
 
Busting myths at home:  
 
Girls like Pooja are still very much needed in every village, every house because myths               
around menstruation still start from home. When asked about whether and how she             
encountered resistance at home, she shared, “I realized that a lot of this blindfaith              
started from home. My mother and grandmother used to tell me not to touch the pickle                
bottle, or asked me to sit in a corner and not touch people. I discussed with my mother                  
about how all these are just misguided beliefs. What’s important is to stay clean and not                
necessarily to stay ‘pure’. It took awhile for things to change at home, but they did.”                
Pooja relays her experiences with confidence and self-respect.  
 
 
Addressing physical changes 
 



Taking Chitte ma’am’s message forward, Pooja today, talks not just about hygiene but             
about how one’s body reacts as a whole. She discusses about other physical difficulties              
that women go through; swelling on their feet, headaches, mood swings, pelvic pain,             
loss of appetite, loss of concentration are to be expected. Then girls realized that all               
these problems are not just theirs, but they’re fairly common. They felt confident to              
discuss what their bodies were undergoing at home.” Communicating about what they            
were going through at home, in an environment of silence, is the reason why Pooja’s               
experiment can be said to be successful.  
 
The message goes on:  
 
After a while, Pooja went on to study in standard 9th. She continued to discuss               
menstruation with girls in the 8th standard though. Talking about healthy food, nutrition             
and rest, she advised them to visit the doctor if the pain got too bad. The silence and                  
beliefs about ‘impurity’ was naturally affecting the girls’ lives. Pooja shares, “Earlier, they             
used to miss about four days of school because it was almost impossible to              
communicate about their periods. But since Chitte ma’am broke the silence, and I felt              
empowered to break mine, the girls were encouraged too. Today, because of the             
availability of sanitary napkins and the Changing Rooms in school, the rate of             
absenteeism amongst girls has reduced significantly.” Girls in the Bubhalgaon Zilla           
Parishad school are able to focus on studies, whilst not worrying about shame             
associated with periods.  
 
The battle at home:  
 
Once they heard that Pooja was affecting the lives of girls in her school positively,               
women in her house also extended their solidarity to her cause. They in fact, insisted               
that she talk about menstruation with her Aunts and cousins too. Slowly, the myths              
around ‘impurity’ and untouchability started dismantling. Interestingly, they were         
opposed to Pooja’s stance on the issue and today, they have her back. “I’m delighted to                
talk to my younger cousins and sisters about menstruation these days,” she says. She’s              
opened pathways for dialogues around a taboo.  
 
Building new aspirations:  
 
Upon being asked about her future plans, Pooja says that education excites. “Education             
allows us to broaden our perspectives and move away from being narrow-minded. I             
want to work in an organization that works for young girls’ health in the future.” 
 



Speaking about her work, Pooja’s parents share their excitement. “If little girls are not              
going to remain absent or fall ill because of our daughter’s work, we’re extremely proud               
of it. She always has our support in spreading this knowledge further. Today, we’re              
struggling for decent crops from our limited land due to water scarcity, so money will be                
an issue for education. But we’ll ensure that she studies,” they share determinedly.  
 
Starting from her class, to her school, her family and extending upto all girls in her                
village, Pooja continues to talk about menstruation and today periods are yet another             
day in adolescent girls’ lives in Bubhalgaon. Girls like Pooja, who take a lead in               
shattering difficult silences around women’s realities, need to be encouraged in           
pursuing the dreams of their choice!  
 
 

MARATHI 

 

मा�सक पाळीसंबंधी�या अधं��दा दरू क�न  

श�रर �व�छतचेे �बोधन करणार� पजूा 
 

प�रचय: 
नाव- पजुा गणेश परु� (वय 19 रा.बाभळुगाव ता.भोकरदन, िज.जालना) इय�ा आठवीत असताना �श��केने केले�या 
माग�दश�नानंतर इतर वग�म�ै�णींना ‘मा�सक पाळी’ सबंंधी�या गरैसमजतूी व अधं��दा दरू करणार� पजूा स�या भोकरदन 

येथील मोरे� वर महा�व�यालयात बी.ए. (बॅचलर ऑफ आट�) �थम वषा�त �श�ण घेत.े �तचे प�हल� त ेदहावीपय�तचे �श�ण 

गावातील िज.प.शाळेत झाले. घर� आई चं�कला, व�डल गणेश परू�, नववी�या वगा�त �शकणारा लहान भाऊ मगेंश यां�यासह 

आजी �दारकाबाई आजोबा मोठेबा परु� व इतर दोन काका-काकू असा पजुाचा सयु�ंत प�रवार आहे. परु� कुटंूब शतेी क�न 

उदर�नवा�ह करत.े भोकरदन शहरापासनू अव�या 6 �क.मी.अतंरावर बाभळुगाव आहे. येथील बहुतांश ज�मनी कोरडवाहू आहेत. 

�शवाय या भागात पावसाचे �माण अ�य�प असत.े�यामळेु �प�या�या पा�यासाठ� सा� यानांच संघष� करावा लागतोय. 

 

मा�सक पाळीसंदभा�त �श�केकडून �मळाल� �ेरणा... 
 

मा�सक पाळीब�दल �ामीण भागात आजह� मोठे गरैसमज आहे. न�हे तर या �वषयाचे नाव काढताच अनेक मलु� 
�हरमसुतात, लाजतात, �भती वाटत.े �यामळेु मनमोकळेपणाने या �वषयावर चचा�च होत नाह� अशी ि�थती �गत 

महारा��ातील वाडी-व�ती-तां�यासह छो�या गावांम�ये �कषा�ने जाणवत.े �यामळेु �कशोरवयीन मलु� जे�हा प�ह�यांदा या 
�संगाला सामोरे जातात �यावेळी �यां�याम�ये कमाल�ची अ�व�थता आ�ण �यनुगंड असतो. मनाची ‘�या’ चार �दवसात 



होणार� घालमेल �या कुठे �य�तह� क� शकत नाह�त. याबाबत कुटंूबात आई, काकू, मोठ� ब�हण यां�याकडून शा��ो�त 

मा�हती �मळतचे असे नाह�. �ामीण भागात हा �वषय ‘�न�ष�द’ मानला जातो. वा�त�वक ��ीयां�या बाबतीत ह� नसै�ग�क 

शा�रर�क बदलांची ���या घडून येत असत.े आठवीत �शकताना पजुा व �त�या वग�म�ै�णींनीना �वाती �च�े या �श��का 
इं�जी �वषय �शकवत हो�या. �कशोर� �व�याथ�नींसाठ� �च�े यांनी �बोधन वग� घेवनू �यांना ‘मा�सक पाळी’दर�यान 

�यावयाची काळजी, याबाबतची सखोल मा�हती देणे स�ु केले, त�ेहा स�ुवातीला हे ऐकून अनेक मलु�ंना हा �वषय नेमका काय 

असतो हे समज ूशकले नाह�, परंत ु�श��का �च�े यांनी यांनी मलु�ंना आरो�य जपताना श�रराची �व�छता कशी करायची 
असत.े मा�सक पाळी �हणजे नेमके काय? हे पटवनू �दले. या ि�थतीला सामोरे जाताना घाबरायचे नाह� तर शा�रर�क बदलाला 
सामोरे जायचे. पाळीदर�यान शा�रर�क �ासाबरोबरच भाव�नक पातळीवरह� �ास होतो पण �याकड ेदलु�� करायचे नाह� हे 

सांगीतले. स�ुवातीला कठ�ण वाटणारा हा �वषय नतंर पजुा आ�ण �त�या म�ै�णींना कळू लागला. �हणनूच नतंर पजुा या 
�वषयाला सखोलपणे जाणनू घेव ूलागल�. �श��केकडून झाले�या माग�दश�नाची �ेरणा घेवनू �तने मा�सक पाळीसबंधंीचे 

गैरसमज दरू कर�यासाठ� �वत: पढुाकार घेत इतर मलु�ंचे �बोधन स�ु केले. मा� याची सु�ुवात �तने घरापासनू केल�. 
 

अडचणी अनेक पण घरापासनूच केल� स�ुवात.... 

 
�ामीण भागात शा�रर�क �व�छता, आरो�य या गो�ट�कड ेफारसे गांभीय� दाखवले जात नाह�. �यात मा�सक पाळीसार�या 
नाजकू �वषयावर बोलणेह� टाळले जात.े घरात म�हलेला मा�सक पाळी आल� तर बाजलूा बसवले जात.े �शवा-�शव क� �दल� 
जात नाह�. देवपजूा क� नको असे सांगीतले जात.े घरातील लहान मलेु-मलु� हे सारे अनभुवत असतात, उ�सकुतपेोट� त ेअसे 

का? अशी �वचारणाह� करतात, त�ेहा ‘कावळा �शवला आहे’ असे काह�तर� कारण पढेु क�न मलुांची �तत�यापरुती खोट� 
समजतू काढल� जात.े हा तसा साव���क अनभुव. पण मा�सक पाळीबाबतीत कळ�या मलु�ंनाह� मा�हती �दल� जात नाह�. 
आठवीत �शकणा� या पजुा�या घरातह� असेच �च� होत.े शाळेत जे�हा पजुाला �श��केकडून पणु� माग�दश�न �मळा�यानतंर 
मा�सक पाळीसंबंधी�या गरैसमजतूी दरू कर�याचा �तने �नधा�र केला. याची सु�ुवात �तने आप�या घरापासनू केल�. �श��केने 

जसे माग�दश�न केले होत,े �याच प�दतीने पजुाने मा�सक पाळीत कशी काळजी �यायची, याची व�ैा�नक मा�हती आईला 
�यायला स�ुवात केल�. मलुगी जे सांगत ेत ेकळायला �त�या आईलाह� थोडा वेळ लागला. आईचे �बोधन स�ु करतानाच 

पजुाने मा�सक पाळी�या चार �दवसाम�ये पाळ�या जाणा� या अधं��दा कशा चकु��या आहेत,हे ह� सांगीतले. स�ुवातीला �तचे 

कुणी ऐकले नाह�, नतंर �त�या गो�ट� पटू लाग�या, �हणनूच आता �व�छत�ेया चांग�या सवयी �यां�या घर� अ�ंगकार�या 
जात आहेत. ‘मा�सक पाळी’चा �वषय कसा बोलावा, �याचा उलगडा करताना नेमकं कोण�या श�दात सांगाव ंअसे सारे �� न 

समोर असतानाह� पजुाने सो�या श�दातनू व�ैा�नक मा�हती �दल�,�यामळेु बदल होत गेला. 
 

असे केले मलु�ंचे समपुदेशन..... 
 

मा�सक पाळीबाबत ‘त ुघर� आ�ण मलु�ंचे कसे �बोधन केलेस?’ असे �वचार�यानंतर पजुा �हणाल�, “पाळी�या �या काळात 

�ामीण भागात अजनुह� खलेुपणाने कोणीच कोणाशी चचा� करत नाह�, मा� मला हा �वषय कळ�यानतंर मी पाळीदर�यान 

मलु�ंने कशी �व�छता राखावी हे आधी �यांना सांगीतले. जसे क�, जड आ�ण अ�व�छ कप�यांचा वापर क� नये, �याऐवजी 
सॅनेटर� पॅड वापरावे, �यामळेु कोणतीह� अडचण �नमा�ण होत नाह�. मऊ असणा� या पॅडमळेु जखम होत नाह� आ�ण शा�रर�क 



आरो�य चांगले राहत’े सतुी कप�याचा वापर का करायचा? हे सारे मलु�ंना समजावनू सांगीतले. एक कपडा �कंवा पॅड 

वापर�यानतंर त ेन�ट कसे करावे याबाबत मा�हती �द�यानंतर मलु� सजग होत गे�या, �यातनू �यांना शा�रर�क �व�छतचेे 

मह�व पटत गेले आ�ण मलु� पाळीदर�यान पॅड वाप� लाग�या.” 
 

�भती दरू के�यानंतर मलु�ंना आला आ�म�व� वास 
 

‘मा�सक पाळीसंबधंी मलु�ंम�ये असणार� �भती त ूकशी दरू केल�स, यासाठ� त�ुयापढेु कोणत ेआ�हान होत,े�यावर त ुकशी 
मात केल�स?’ हे सांगताना पजुा �हणाल�,“शाळेत अनेकदा या �वषयावर समपुदेशन झा�याने प�ह�यापे�ा आता मलु�ंम�ये 

आ�म�व� वास �नमा�ण झाला होता. मलु�ंना �श��का �च�े मॅडम यांनी केवळ मा�हतीच �दल� न�हती तर मलु�ंनी पाळीदर�यान 

पॅड वापरावे, यासाठ� काह� मलु�ंना �यांनी �वखचा�तनू पॅड आणनू �दले, �याचा वापर कसा करावा? हे सांगीतले होत,े तसेच 

शाळेत मलु�ंसाठ� ‘चेिजंग �म’ह� तयार केल� होती. �यामळेु  मी �श�ीत झाल� होती. मॅडमने जसे माग�दश�न केले होत,े �याच 

प�दतीने मी स�ुदा याबाबत मलु�ंना मा�हती देत होत.े �याचा चांगला प�रणाम झाला, मलु�ंम�ये पाळी सदंभा�त असणार� �भती 
दरू झाल� होती, �यामळेु �यां�यात आ�म�व� वास �नमा�ण झाला होता”. एकंदरच �व�छता �हणजे नेमके काय असत,े आ�ण 

मा�सक पाळीदर�यान होणारे बदल कसे ि�वकारायचे हे मलु�ंना पजुामळेु कळत गेले होत.े  

 

लोण�याला हात लाव ूनको, घराबाहेर जाव ूनकोस...अशा अधं��दा के�या दरू 
 

मा�सक पाळी संबंधी समाजात अनेक गरैसमजतूी आ�ण अधं��दा �दसनू येतात.�यामळेु शा�रर�क आरो�य आ�ण �व�छता 
या �वषयावर पजुासारखे काम करणा� या मलु�ंची गावोगावी आव�यकता असत.े पजुाला जे�हा �वचारले क�, ‘मलु�ंम�ये 

शा�रर�क �व�छतसंेबधंी �यावयाची काळजी आ�ण पाळीदर�यान पाळ�या जाणा� या �वटाळा�या अधं��दा कशा दरू 
के�यास? ती �हणाल�,“शाळेम�ये असताना वष�भर मा�हती �मळत गेल�, �याचा फायदा मला झाला होता, मा� घरात मला 
अनेक अधं��दा पाळ�या जात अस�याचे ल�ात आले होत.ेकारण घरात याबाबत फार बोलल ंजात न�हतं. ज�ूया परंपरा आहे 

तशाच ि�वकार�या गे�या हो�या, �हणनूच पाळीदर�यान मला आई व आजी ‘लोण�याला हात लाव ूनकोस, घरात कोप� यात 

बाजलूा बस,कोण�याह� व�तलुा �शवा-�शव क� नकोस,’ असे सांगत हो�या. इतकच नाह� तर �वत:च पाणी देखील बाजलूा 
ठेवलं जात होत.ं मा� शाळेतील माग�दश�नाची �शदोर� सोबत �मळाल� त�ेहा मी आधी आईला या सा� या गैरसमजतूी अस�याचे 

ल�ात आणनू �दले. या चार �दवसात �व�छता पाळणे मह�वाचे असत,े बाजलूा बसणे नाह�... श�ररातनू बाहेर पडणारे अश�ुद 

र�त हे घाबर�याचे काम नाह�, ह� सार� नसै�ग�क ���या आहे हे सारे पटवनू �दले. �यामळेु थोडा वेळ ज�र लागला परंत ुघर� 
बदल होत गेला व अधं��दाह� दरू होत गे�या” असे पजुा �हणाल�. हे सारं सांगताना �त�या चेह� यावर आ�म�व� वास �दसत 

होता, ती कुठेह� न घाबरता �� नांची उ�रे देत होती. 
 

शा�रर�क बदलांचीह� �दल� मा�हती 
 

शाळेतील एका �श��केमळेु एखाद� �व�याथ�नी ‘मा�सक पाळी’ या �वषयावर स�ुदा �कती चांगले �ान इतर मलु�ंना देव ूशकत े

याची जाणीव बाभळुगावातील पजुा �गर� या �व�याथ�नीला भेट�यानंतर झाल�. वगा�तील मलु�ंना �तने केवळ पॅड वापरावे, 

अधं��दा दरू करा�यात इतकेच सांगीतले नाह� तर पाळीदर�यान हाता-पायावर सजु येव ूशकत,े डोकेदखुी, �चड�चड होणे, 



ओट�पोटात ती� वेदना होणे, भकू मंदावणे, एका�ता कमी होणे असे �ास होव ूशकतात, परंत ुअशावेळी घाब�न न जाता 
कुटंूबात चचा� क�न आपले �� न सांगावेत हे ह� पजुाने मलु�ंना सांग�यास स�ुवात केल� होती, �यामळेु ��येक मलु�चे 

एकसमान असलेले हे �� न जे�हा ती मांडू लागल� त�ेहा हे तर आप�यालाह� लाग ूहोत ेयाची जाणीव मलु�ंना होव ूलागल� होती, 
शा�रर�क बदलांची मा�हती मलु�ंना होव ूलागल� अन ्‘�या’ चार �दवसाला कसे सामोरे जायचे याचे आि�मक बळह� �मळू 

लागले. पजुाचा हा �योग �हणनूच यश�वी ठरला होता. 
 

पोषक आहार अन ्�व�ांतीचाह� �दला स�ला 
 

पजुा जे�हा आठवीत �श�ण घेत होती, त�ेहा �त�या वगा�त बाभळुगावसह चोरोळा, �लगेंवाडी, खोदोल�, या गावातील 

जवळपास 90 मलु� �श�ण घेत हो�या. मा�सक पाळीसंबधंीचे �ान एकमेक�ंना देणे स�ु के�यानंतर पजुा जे�हा आठवीतनू 

नववी�या वगा�त गेल� त�ेहा ती आठवीत �शकणा� या मलु�ंना मा�सक पाळी हा �वषय नेमका काय? अन ्तो समजनू घेवनू 

आरो�य कसे जपायचे याबाबत �यांचे �बोधन केले.पाळीदर�यान चार �दवसात ता�या भा�या, फळे खावीत, थोडा �यायाम 

आ�ण आराम केला पा�हजे. �शवाय �कृती �बघडत असेल तर वेळीच डॉ�टरांचा स�ला �यायचा असा स�ला ती देत रा�हल�, 
याचे अनकुरण इतर मलु�ंना सु�ु केले. �याचा �यांना पाळीदर�यान फायदा झाला.पाळीसबंधंी�या गरैसमजतूी दरू करतानाच 

शा�रर�क वाढ�दर�यानचे बदल सो�या श�दात सांग�याची हातोट� असले�या पजुामळेु मलु�ंची �भती दरू झाल�. 
 

आधी मलु� शाळेत रहाय�या गैरहजर...मा�हती �मळा�यानंतर उपि�थती वाढल�... 
 

मा�सक पाळीची �भती पजुा�या शाळेतील मलु�ंना सतावत होती. स�ुवातीला यासंंबधंी गरैसमज अस�याने अनेक मलु� पाळी 
काळात चार �दवस शाळेत गरैहजर रहाय�या, �यामळेु �यांचा अ�यास बडुायचा. मा� पजुाने मलु�ंचे �बोधन वग� घेत�याने 

आ�ण वगा�त �यां�याशी याबाबत खलेुपणाने चचा� के�याने अनेक मलु� �यां�या मनातील यासंबधंी�या सम�या मांडू लाग�या. 
‘मलु�ंची शाळेतील हजेर� वाढावी यासाठ� त ुकसे �य�न केलेस?’ असे �वचार�यानंतर ती �हणाल�, “ मलु�ंना या �वषयावर 
सु�ुवातीला कुणीह� जा�त बोलत न�हत,े �यामळेु �यांची घालमेल �हायची. मा� मी मला �च�े मॅडमने जशी मा�हती �दल� 
होती, ती मा�या मा�हती�माणे मी �यांना सांगायचे, मग मलु�ंना �व�छता कशी करायचे, पॅड का वापरायचे, �याने �ास कसा 
कमी होतो हे कळू लागले, नतंर मलु� पाळीदर�यान पॅडचा वापर क� लाग�या, �यांचे गरैसमज दरू होव ूलागले. बदल इतका 
क� पाळीदर�यान मलु�ंची असणार� गैरहजेर� कमी होव ूलागल�, मलु� प�ुहा शाळेत हजर राहू लाग�या.”  
 

कुटंूबाने �दला पाठ�ंबा... 
 

पजुा मलु�ंसाठ� काह�तर� चांगले काम करत अस�याचे �त�या घर� कळले त�ेहा �यांनीह� �तला या कामासाठ� पाठ�ंबा �दला. 
�तची आई-काकू-आजी या सा� यांनी मलु�ंना आरो�याची मा�हती देत जा, असं सांगत पाठ�ंबा �दला. �यामळेु पजुा नतंर 
वगा�तील मलु�ंचे वग� घेवनू �यांना ‘मा�सक पाळीतील आरो�य’ याबाबत मा�हती देव ूलागल�. अथा�त स�ुवातीला तीलाच हा 
�वषय ‘�न�ष�द’ होता हे �वशषे. आता �त�या घरातह� ‘�वटाळ’ पाळला जात नाह�, �तला बाजलूा बस�यास सांगीतले जात 

नाह�. याबाबत पजुा �हणत,े“मी केले�या कामाचे समाधान वाटत,े काह� मलु� पाळीदर�यान मनमोकळं बोलत नसाय�या, पण 



आता बदल झाला आहे.आनदं याचाह� वाटतो क�, आता मा�या लहान ब�हणी मला �व�छत�ेवषयी मा�हती 
�वचारतात.�व�छतचेे पालनह� करतात.  

 

आरो�य �े�ात काम करणा� या सं�थाम�ये काम कर�याचे आहे �व�न 
 

बाभळुगावसार�या �ामीण भागात राहणार� पजुा परु� या �व�याथ�नीला शाळेतील �श�क-�श��क� नी �ो�साहन �दले, �यामळेु 

�तने मा�सक पाळीसंबधंीचे मलु�ंमधील गैरसमज दरू केले. अगद� सव�सामा�य कुटंूबातनू पढेु येवनू आपले �श�ण घेणा� या 
पजुाला म�हला-मलु�ंसबंधंी�या आरो�य�वषयक �� नाबांबत चांगल� जाण अस�याचे �दसनू येत.े ‘तझु े�व�न काय आहे?’ असे 

जे�हा �तला �वचारले त�ेहा ती �हणाल�, “ �श�ण हे ��येकासाठ� अ�यतं मह�वाचे आहे. �श�णामळेु नवे �वषय आ�मसात 

करता येतात. जगात काय बदल होत आहेत, कोणत ेना�व�यपणु� बदल होत आहेत हे कळत,े �ाना�या क�ा �ंदावतात,मलाह� 
�श�णाची आवड �नमा�ण झाल� आहे. भ�व�यात मलु�ं�या आरो�या�वषयी काम करणा� या सं�थेम�ये मलु�ंचे �बोधन करायला 
मला आवडले.” 

 

 

अडचणी अशा झा�या दरू...पण या गो�ट� वाटतात मह�वा�या... 
  

पजुा आप�या कामाबाबत समाधानी �दसत.े �तला मा�सक पाळी हा �वषय ��येक मलु�ने अगोदर न घाबरता �नट समजनू 

�यावा, �यानसुार �व�छता राखावी असे वाटत.े ती �हणाल�,“आम�या मॅडमने शाळेत आम�याशी पाळीसबंधंी �यावयाची 
काळजी याबाबत मनमोकळी चचा� केल�, स�ुवातीला मलु� लाज ूलाग�या, पण मॅडमने �यवि�थत समजावनू सांगीतले, 

�यामळेु ‘�या’ चार �दवसाची तयार� मलु� अगोदरच क� लाग�या, �यामळेु पाळीसंबधंी अडचणी दरू होत गे�या. ‘आता तलुा 
कोण�या गो�ट� मह�वा�या वाटतात?” असे �वचार�यानतंर  पजुा �हणत,े “शासनाने मलु�ंना पॅड मोफत उपल�ध क�न �दले 

पा�हजेत. सव� शाळांम�ये मलु�ंसाठ� चेिजंग �म असल� पा�हजे.” यातनूच पजुाला मलु�ं�या आरो�याची असलेल� काळजी 
ल�ात येत.े 

 

मलु�ंना समजावनू घे�याचा संदेश 
 

मलु�ंना मा�सक पाळीब�दल शा��ो�त मा�हती देवनू �यांचे गरैसमज आ�ण �भती दरू करणार� पजुा परु� ह� �व�याथ�नी 
आरो�या�या बाबतीत सजग आहे, �शवाय हा �वषय इतर मलु�ंना पटवनू देताना �त�यातील नेत�ृव गणुह� अधोरेखीत होतात. 

‘त ुइतर मलु�ंना कोणता सदेंश देशील”? अशी �वचारणा के�यावर पजुा �हणाल�, “ इतर मो�या मलु�ंनीह� आप�या घरात 

मा�सक पाळी �हणजे नेमकं काय असत ंहे �कशोर� मलु�ंना समजावनू सांगीतले पा�हजे. �शवाय घरातील प�ुषांनीह� मा�सक 

पाळी दर�यान मलु� आ�ण म�हलेला समजावनू घेवनू मान�सक आधार �दला पा�हजे.” अशी अपे�ा ती �य�त करत.े  

 

आई-व�डलांना पजुा�या काया�चा आहे अ�भमान 
 



�ामीण भागात शतेी क�न उदर�नवा�ह करणारे परु� कुटंूब मलु�ने केले�या कामाब�दल समाधानी आहे. याबाबत आ�ह� पजुाचे 

व�डल यांना बोलत ेकेले त�ेहा त े�हणाले, “जो �वषय सहसा कोणी घरातह� बोलत नाह�, �या �वषयाब�दल जबाबदार�ने 

मा�हती इतर मलु�ंना देणा� या पजुाचे आ�हाला कौतकू आ�ण �ततकाच अ�भमान वाटतो. �त�यामळेु जर इतर मलु� आजार� 
पडणार नसतील, शाळेत गैरहजर राहणार नसतील तर हे चांगलेच आहे, �यामळेु �त�या कामाला आमचा पाठ�ंबाच होता. 
यासह आता �तला �श�ण चांगले �मळावे असे वाटत ेपण द�ुकाळी ि�थतीमळेु शतेी �पकत नाह�, �यामळेु पशैाची अडचण 

�नमा�ण होत आहे” अशी ��त��या �यांनी �दल�. 
 

 

साराशं:- म�हला-मलु�ं�या आरो�यांचे �� न सोडव�यासाठ� �चडं आशावाद� असले�या पजुाला भ�व�यातह� मलु�ं�या 

आरो�याबाबत काम करणा� या �वयसेंवी स�ंथेम�ये काय� कर�याची इ�छा आहे. परंत ुघरची आथ�क प�रि�थती सव�सामा�य 

अस�याने �तचे हे �व�न साकार करताना अडचणी येत अस�याचे �दसत.े �यामळेु पजुासार�या मलु�ंना गरज आहे ती 
यो�यवेळी यो�य माग� दाखवनू �गतीपथावर घेवनू जाणा� या �यव�थेची. �या पजुाने मा�सक पाळीसार�या न बोल�या 
जाणा� या �वषयावर घरातील गैरसमजतूी दरू के�या, शाळेतील मलु�ंची �भती दरू क�न �व�छतबेाबत माग�दश�न केले. �या 
पजुाचे जे काह� �व�न त ेपणु� होणे आव�यक वाटत.े अशा मलु�ंमळेु �ामीण भागातील आरो�य�वषयक गरैसमजतूीह� दरू होव ू

शकतात. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मा�सक पाळीसंबंधी�या अधं��दा दरू क�न  
श�रर �व�छतचेे �बोधन करणार� पजूा 
 
प�रचय: 
नाव- पजुा गणेश परु� (वय 19 रा.बाभळुगाव ता.भोकरदन, िज.जालना)  इय�ा आठवीत असताना �श��केने 
केले�या माग�दश�नानतंर इतर वग�म�ै�णींना ‘मा�सक पाळी’ सबंधंी�या गरैसमजतूी व अधं��दा दरू करणार� पजूा 
स�या भोकरदन येथील मोरे� वर महा�व�यालयात बी.ए. (बॅचलर ऑफ आट�) �थम वषा�त �श�ण घेत.े �तचे प�हल� 
त ेदहावीपय�तचे �श�ण गावातील िज.प.शाळेत झाले. घर� आई च�ंकला, व�डल गणेश परू�, नववी�या वगा�त 
�शकणारा लहान भाऊ मगेंश यां�यासह आजी �दारकाबाई आजोबा मोठेबा परु� व इतर दोन काका-काकू असा 
पजुाचा सयु�ंत प�रवार आहे. परु� कुटंूब शतेी क�न उदर�नवा�ह करत.े भोकरदन शहरापासनू अव�या 6 
�क.मी.अतंरावर बाभळुगाव आहे. येथील बहुतांश ज�मनी कोरडवाहू आहेत. �शवाय या भागात पावसाचे �माण 
अ�य�प असत.े�यामळेु �प�या�या पा�यासाठ� सा� यानांच सघंष� करावा लागतोय. 
 



मा�सक पाळीसदंभा�त �श�केकडून �मळाल� �ेरणा... 
 
मा�सक पाळीब�दल �ामीण भागात आजह� मोठे गरैसमज आहे. न�हे तर या �वषयाचे नाव काढताच अनेक मलु� 
�हरमसुतात, लाजतात, �भती वाटत.े �यामळेु मनमोकळेपणाने या �वषयावर चचा�च होत नाह� अशी ि�थती �गत 
महारा��ातील वाडी-व�ती-तां�यासह छो�या गावांम�ये �कषा�ने जाणवत.े �यामळेु �कशोरवयीन मलु� जे�हा 
प�ह�यांदा या �सगंाला सामोरे जातात �यावेळी �यां�याम�ये कमाल�ची अ�व�थता आ�ण �यनुगंड असतो. 
मनाची ‘�या’ चार �दवसात होणार� घालमेल �या कुठे �य�तह� क� शकत नाह�त. याबाबत कुटंूबात आई, काकू, 
मोठ� ब�हण यां�याकडून शा��ो�त मा�हती �मळतचे असे नाह�.  �ामीण भागात हा �वषय ‘�न�ष�द’ मानला जातो. 
वा�त�वक ��ीयां�या बाबतीत ह� नसै�ग�क शा�रर�क बदलांची ���या घडून येत असत.े  आठवीत �शकताना पजुा व 
�त�या वग�म�ै�णींनीना �वाती �च�े या �श��का इं�जी �वषय �शकवत हो�या. �कशोर� �व�याथ�नींसाठ� �च�े 
यांनी �बोधन वग� घेवनू �यांना ‘मा�सक पाळी’दर�यान �यावयाची काळजी, याबाबतची सखोल मा�हती देणे स�ु 
केले, त�ेहा स�ुवातीला हे ऐकून अनेक मलु�ंना हा �वषय नेमका काय असतो हे समज ूशकले नाह�, परंत ु�श��का 
�च�े यांनी यांनी मलु�ंना आरो�य जपताना श�रराची �व�छता कशी करायची असत.े मा�सक पाळी �हणजे नेमके 
काय? हे पटवनू �दले. या ि�थतीला सामोरे जाताना घाबरायचे नाह� तर शा�रर�क बदलाला सामोरे जायचे. 
पाळीदर�यान शा�रर�क �ासाबरोबरच भाव�नक पातळीवरह� �ास होतो पण �याकड ेदलु�� करायचे नाह� हे 
सांगीतले. स�ुवातीला कठ�ण वाटणारा हा �वषय नतंर पजुा आ�ण �त�या म�ै�णींना कळू लागला. �हणनूच नतंर 
पजुा या �वषयाला सखोलपणे जाणनू घेव ूलागल�. �श��केकडून झाले�या माग�दश�नाची �ेरणा घेवनू �तने मा�सक 
पाळीसबंधंीचे गैरसमज दरू कर�यासाठ� �वत: पढुाकार घेत इतर मलु�ंचे �बोधन स�ु केले. मा� याची सु�ुवात �तने 
घरापासनू केल�. 
 
अडचणी अनेक पण घरापासनूच केल� स�ुवात.... 
 
�ामीण भागात शा�रर�क �व�छता, आरो�य या गो�ट�कड ेफारसे गांभीय� दाखवले जात नाह�. �यात मा�सक 
पाळीसार�या नाजकू �वषयावर बोलणेह� टाळले जात.े  घरात म�हलेला मा�सक पाळी आल� तर बाजलूा बसवले 
जात.े �शवा-�शव क� �दल� जात नाह�. देवपजूा क� नको असे सांगीतले जात.े घरातील लहान मलेु-मलु� हे सारे 
अनभुवत असतात, उ�सकुतपेोट� त ेअसे का? अशी �वचारणाह� करतात, त�ेहा ‘कावळा �शवला आहे’ असे काह�तर� 
कारण पढेु क�न मलुांची �तत�यापरुती खोट� समजतू काढल� जात.े हा तसा साव���क अनभुव. पण मा�सक 
पाळीबाबतीत कळ�या मलु�ंनाह� मा�हती �दल� जात नाह�. आठवीत �शकणा� या पजुा�या घरातह� असेच �च� होत.े 
शाळेत जे�हा पजुाला �श��केकडून पणु� माग�दश�न �मळा�यानतंर मा�सक पाळीसंबंधी�या गरैसमजतूी दरू 
कर�याचा �तने �नधा�र केला. याची सु�ुवात �तने आप�या घरापासनू केल�. �श��केने जसे माग�दश�न केले होत,े 
�याच प�दतीने पजुाने मा�सक पाळीत कशी काळजी �यायची, याची व�ैा�नक मा�हती आईला �यायला स�ुवात 
केल�. मलुगी जे सांगत ेत ेकळायला �त�या आईलाह� थोडा वेळ लागला. आईचे �बोधन स�ु करतानाच पजुाने 
मा�सक पाळी�या चार �दवसाम�ये पाळ�या जाणा� या अधं��दा कशा चकु��या आहेत,हे ह� सांगीतले. स�ुवातीला 
�तचे कुणी ऐकले नाह�, नंतर �त�या गो�ट� पटू लाग�या, �हणनूच आता �व�छत�ेया चांग�या सवयी �यां�या 
घर� अ�ंगकार�या जात आहेत. ‘मा�सक पाळी’चा �वषय कसा बोलावा, �याचा उलगडा करताना नेमकं कोण�या 
श�दात सांगावं असे सारे �� न समोर असतानाह� पजुाने सो�या श�दातनू व�ैा�नक मा�हती �दल�,�यामळेु बदल 
होत गेला. 
 
असे केले मलु�ंचे समपुदेशन..... 
 
मा�सक पाळीबाबत ‘त ुघर� आ�ण मलु�ंचे कसे �बोधन केलेस?’ असे �वचार�यानतंर पजुा �हणाल�, “पाळी�या �या 
काळात �ामीण भागात अजनुह� खलेुपणाने कोणीच कोणाशी चचा� करत नाह�, मा� मला हा �वषय कळ�यानंतर 



मी पाळीदर�यान मलु�ंने कशी �व�छता राखावी हे आधी �यांना सांगीतले. जसे क�, जड आ�ण अ�व�छ कप�यांचा 
वापर क� नये, �याऐवजी सॅनेटर� पॅड वापरावे, �यामळेु कोणतीह� अडचण �नमा�ण होत नाह�. मऊ असणा� या 
पॅडमळेु जखम होत नाह� आ�ण शा�रर�क आरो�य चांगले राहत’े सतुी कप�याचा वापर का करायचा? हे सारे मलु�ंना 
समजावनू सांगीतले. एक कपडा �कंवा पॅड वापर�यानतंर त ेन�ट कसे करावे याबाबत मा�हती �द�यानंतर मलु� 
सजग होत गे�या, �यातनू �यांना शा�रर�क �व�छतचेे मह�व पटत गेले आ�ण मलु� पाळीदर�यान पॅड वाप� 
लाग�या.” 
 
�भती दरू के�यानंतर मलु�ंना आला आ�म�व� वास 
 
‘मा�सक पाळीसबंधंी मलु�ंम�ये असणार� �भती त ूकशी दरू केल�स, यासाठ� त�ुयापढेु कोणत ेआ�हान होत,े�यावर 
त ुकशी मात केल�स?’ हे सांगताना पजुा �हणाल�,“शाळेत अनेकदा या �वषयावर समपुदेशन झा�याने प�ह�यापे�ा 
आता मलु�ंम�ये आ�म�व� वास �नमा�ण झाला होता. मलु�ंना �श��का �च�े मॅडम यांनी केवळ मा�हतीच �दल� 
न�हती तर मलु�ंनी पाळीदर�यान पॅड वापरावे, यासाठ� काह� मलु�ंना �यांनी �वखचा�तनू पॅड आणनू �दले, �याचा 
वापर कसा करावा? हे सांगीतले होत,े तसेच शाळेत मलु�ंसाठ� ‘चेिजगं �म’ह� तयार केल� होती. �यामळेु  मी 
�श�ीत झाल� होती. मॅडमने जसे माग�दश�न केले होत,े �याच प�दतीने मी स�ुदा याबाबत मलु�ंना मा�हती देत होत.े 
�याचा चांगला प�रणाम झाला, मलु�ंम�ये पाळी सदंभा�त असणार� �भती दरू झाल� होती, �यामळेु �यां�यात 
आ�म�व� वास �नमा�ण झाला होता”. एकंदरच �व�छता �हणजे नेमके काय असत,े आ�ण मा�सक पाळीदर�यान 
होणारे बदल कसे ि�वकारायचे हे मलु�ंना पजुामळेु कळत गेले होत.े  
 
लोण�याला हात लाव ूनको, घराबाहेर जाव ूनकोस...अशा अधं��दा के�या दरू 
 
मा�सक पाळी संबधंी समाजात अनेक गरैसमजतूी आ�ण अधं��दा �दसनू येतात. �यामळेु शा�रर�क आरो�य आ�ण 
�व�छता या �वषयावर पजुासारखे काम करणा� या मलु�ंची गावोगावी आव�यकता असत.े पजुाला जे�हा �वचारले 
क�, ‘मलु�ंम�ये शा�रर�क �व�छतसेबंधंी �यावयाची काळजी आ�ण पाळीदर�यान पाळ�या जाणा� या �वटाळा�या 
अधं��दा कशा दरू के�यास? ती �हणाल�,“शाळेम�ये असताना वष�भर मा�हती �मळत गेल�, �याचा फायदा मला 
झाला होता, मा� घरात मला अनेक अधं��दा पाळ�या जात अस�याचे ल�ात आले होत.ेकारण घरात याबाबत 
फार बोललं जात न�हत.ं ज�ूया परंपरा आहे तशाच ि�वकार�या गे�या हो�या, �हणनूच पाळीदर�यान मला आई व 
आजी ‘लोण�याला हात लाव ूनकोस, घरात कोप� यात बाजलूा बस,कोण�याह� व�तलुा �शवा-�शव क� नकोस,’ असे 
सांगत हो�या. इतकच नाह� तर �वत:च पाणी देखील बाजलूा ठेवलं जात होतं. मा� शाळेतील माग�दश�नाची �शदोर� 
सोबत �मळाल� त�ेहा मी आधी आईला या सा� या गरैसमजतूी अस�याचे ल�ात आणनू �दले. या चार �दवसात 
�व�छता पाळणे मह�वाचे असत,े बाजलूा बसणे नाह�... श�ररातनू बाहेर पडणारे अश�ुद र�त हे घाबर�याचे काम 
नाह�, ह� सार� नसै�ग�क ���या आहे हे सारे पटवनू �दले. �यामळेु थोडा वेळ ज�र लागला परंत ुघर� बदल होत गेला 
व अधं��दाह� दरू होत गे�या” असे पजुा �हणाल�. हे सारं सांगताना �त�या चेह� यावर आ�म�व� वास �दसत होता, 
ती कुठेह� न घाबरता �� नांची उ�रे देत होती. 
 
शा�रर�क बदलांचीह� �दल� मा�हती 
 
शाळेतील एका �श��केमळेु एखाद� �व�याथ�नी ‘मा�सक पाळी’ या �वषयावर स�ुदा �कती चांगले �ान इतर मलु�ंना 
देव ूशकत ेयाची जाणीव बाभळुगावातील पजुा �गर� या �व�याथ�नीला भेट�यानतंर झाल�.  वगा�तील मलु�ंना �तने 
केवळ पॅड वापरावे, अधं��दा दरू करा�यात इतकेच सांगीतले नाह� तर पाळीदर�यान हाता-पायावर सजु येव ू
शकत,े डोकेदखुी, �चड�चड होणे, ओट�पोटात ती� वेदना होणे, भकू मदंावणे, एका�ता कमी होणे असे �ास होव ू
शकतात, परंत ुअशावेळी घाब�न न जाता कुटंूबात चचा� क�न आपले �� न सांगावेत हे ह� पजुाने मलु�ंना सांग�यास 



स�ुवात केल� होती, �यामळेु ��येक मलु�चे एकसमान असलेले हे �� न जे�हा ती मांडू लागल� त�ेहा हे तर 
आप�यालाह� लाग ूहोत ेयाची जाणीव मलु�ंना होव ूलागल� होती, शा�रर�क बदलांची मा�हती मलु�ंना होव ूलागल� 
अन ्‘�या’ चार �दवसाला कसे सामोरे जायचे याचे आि�मक बळह� �मळू लागले. पजुाचा हा �योग �हणनूच यश�वी 
ठरला होता. 
 
पोषक आहार अन ्�व�ांतीचाह� �दला स�ला 
 
पजुा जे�हा आठवीत �श�ण घेत होती, त�ेहा �त�या वगा�त बाभळुगावसह चोरोळा, �लगेंवाडी, खोदोल�, या 
गावातील जवळपास 90 मलु� �श�ण घेत हो�या. मा�सक पाळीसंबंधीचे �ान एकमेक�ंना देणे स�ु के�यानंतर पजुा 
जे�हा आठवीतनू नववी�या वगा�त गेल� त�ेहा ती आठवीत �शकणा� या मलु�ंना मा�सक पाळी हा �वषय नेमका 
काय? अन ्तो समजनू घेवनू आरो�य कसे जपायचे याबाबत �यांचे �बोधन केले.पाळीदर�यान चार �दवसात 
ता�या भा�या, फळे खावीत, थोडा �यायाम आ�ण आराम केला पा�हजे. �शवाय �कृती �बघडत असेल तर वेळीच 
डॉ�टरांचा स�ला �यायचा असा स�ला ती देत रा�हल�, याचे अनकुरण इतर मलु�ंना सु�ु केले. �याचा �यांना 
पाळीदर�यान फायदा झाला.पाळीसबंधंी�या गरैसमजतूी दरू करतानाच शा�रर�क वाढ�दर�यानचे बदल सो�या 
श�दात सांग�याची हातोट� असले�या पजुामळेु मलु�ंची �भती दरू झाल�. 
 
आधी मलु� शाळेत रहाय�या गैरहजर...मा�हती �मळा�यानंतर उपि�थती वाढल�... 
 
मा�सक पाळीची �भती पजुा�या शाळेतील मलु�ंना सतावत होती. स�ुवातीला यासंंबंधी गरैसमज अस�याने अनेक 
मलु� पाळी काळात चार �दवस शाळेत गरैहजर रहाय�या, �यामळेु �यांचा अ�यास बडुायचा. मा� पजुाने मलु�ंचे 
�बोधन वग� घेत�याने आ�ण वगा�त �यां�याशी याबाबत खलेुपणाने चचा� के�याने अनेक मलु� �यां�या मनातील 
यासबंधंी�या सम�या मांडू लाग�या. ‘मलु�ंची शाळेतील हजेर� वाढावी यासाठ� त ुकसे �य�न केलेस?’ असे 
�वचार�यानंतर ती �हणाल�, “ मलु�ंना या �वषयावर सु�ुवातीला कुणीह� जा�त बोलत न�हत,े �यामळेु �यांची 
घालमेल �हायची. मा� मी मला �च�े मॅडमने जशी मा�हती �दल� होती, ती मा�या मा�हती�माणे मी �यांना 
सांगायचे, मग मलु�ंना �व�छता कशी करायचे, पॅड का वापरायचे, �याने �ास कसा कमी होतो हे कळू लागले, नतंर 
मलु� पाळीदर�यान पॅडचा वापर क� लाग�या, �यांचे गरैसमज दरू होव ूलागले. बदल इतका क� पाळीदर�यान 
मलु�ंची असणार� गरैहजेर� कमी होव ूलागल�, मलु� प�ुहा शाळेत हजर राहू लाग�या.”  
 
कुटंूबाने �दला पाठ�ंबा... 
 
पजुा मलु�ंसाठ� काह�तर� चांगले काम करत अस�याचे �त�या घर� कळले त�ेहा �यांनीह� �तला या कामासाठ� 
पाठ�ंबा �दला. �तची आई-काकू-आजी या सा� यांनी मलु�ंना आरो�याची मा�हती देत जा, असं सांगत पाठ�ंबा �दला. 
�यामळेु पजुा नतंर वगा�तील मलु�ंचे वग� घेवनू �यांना ‘मा�सक पाळीतील आरो�य’ याबाबत मा�हती देव ूलागल�. 
अथा�त स�ुवातीला तीलाच हा �वषय ‘�न�ष�द’ होता हे �वशषे. आता �त�या घरातह� ‘�वटाळ’ पाळला जात नाह�, 
�तला बाजलूा बस�यास सांगीतले जात नाह�. याबाबत पजुा �हणत,े“मी केले�या कामाचे समाधान वाटत,े काह� 
मलु� पाळीदर�यान मनमोकळं बोलत नसाय�या, पण आता बदल झाला आहे.आनदं याचाह� वाटतो क�, आता 
मा�या लहान ब�हणी मला �व�छत�ेवषयी मा�हती �वचारतात.�व�छतचेे पालनह� करतात.  
 
आरो�य �े�ात काम करणा� या सं�थाम�ये काम कर�याचे आहे �व�न 
 
बाभळुगावसार�या �ामीण भागात राहणार� पजुा परु� या �व�याथ�नीला शाळेतील �श�क-�श��क� नी �ो�साहन 
�दले, �यामळेु �तने मा�सक पाळीसबंधंीचे मलु�ंमधील गरैसमज दरू केले. अगद� सव�सामा�य कुटंूबातनू पढेु येवनू 



आपले �श�ण घेणा� या पजुाला म�हला-मलु�ंसबंंधी�या आरो�य�वषयक �� नाबांबत चांगल� जाण अस�याचे �दसनू 
येत.े ‘तझु े�व�न काय आहे?’ असे जे�हा �तला �वचारले त�ेहा ती �हणाल�, “ �श�ण हे ��येकासाठ� अ�यतं 
मह�वाचे आहे. �श�णामळेु नवे �वषय आ�मसात करता येतात. जगात काय बदल होत आहेत, कोणत ेना�व�यपणु� 
बदल होत आहेत हे कळत,े �ाना�या क�ा �ंदावतात,मलाह� �श�णाची आवड �नमा�ण झाल� आहे. भ�व�यात 
मलु�ं�या आरो�या�वषयी काम करणा� या सं�थेम�ये मलु�ंचे �बोधन करायला मला आवडले.” 
 
 
अडचणी अशा झा�या दरू...पण या गो�ट� वाटतात मह�वा�या... 
  
पजुा आप�या कामाबाबत समाधानी �दसत.े �तला मा�सक पाळी हा �वषय ��येक मलु�ने अगोदर न घाबरता �नट 
समजनू �यावा, �यानसुार �व�छता राखावी असे वाटत.े ती �हणाल�,“आम�या मॅडमने शाळेत आम�याशी 
पाळीसबंधंी �यावयाची काळजी याबाबत मनमोकळी चचा� केल�, स�ुवातीला मलु� लाज ूलाग�या, पण मॅडमने 
�यवि�थत समजावनू सांगीतले, �यामळेु ‘�या’ चार �दवसाची तयार� मलु� अगोदरच क� लाग�या, �यामळेु 
पाळीसबंधंी अडचणी दरू होत गे�या. ‘आता तलुा कोण�या गो�ट� मह�वा�या वाटतात?” असे �वचार�यानंतर  पजुा 
�हणत,े “शासनाने मलु�ंना पॅड मोफत उपल�ध क�न �दले पा�हजेत. सव� शाळांम�ये मलु�ंसाठ� चेिजंग �म असल� 
पा�हजे.” यातनूच पजुाला मलु�ं�या आरो�याची असलेल� काळजी ल�ात येत.े 
 
मलु�ंना समजावनू घे�याचा संदेश 
 
मलु�ंना मा�सक पाळीब�दल शा��ो�त मा�हती देवनू �यांचे गरैसमज आ�ण �भती दरू करणार� पजुा परु� ह� 
�व�याथ�नी आरो�या�या बाबतीत सजग आहे, �शवाय हा �वषय इतर मलु�ंना पटवनू देताना �त�यातील नेत�ृव 
गुणह� अधोरेखीत होतात. ‘त ुइतर मलु�ंना कोणता सदेंश देशील”? अशी �वचारणा के�यावर पजुा �हणाल�, “ इतर 
मो�या मलु�ंनीह� आप�या घरात मा�सक पाळी �हणजे नेमकं काय असत ंहे �कशोर� मलु�ंना समजावनू सांगीतले 
पा�हजे. �शवाय घरातील प�ुषांनीह� मा�सक पाळी दर�यान मलु� आ�ण म�हलेला समजावनू घेवनू मान�सक 
आधार �दला पा�हजे.” अशी अपे�ा ती �य�त करत.े  
 
आई-व�डलांना पजुा�या काया�चा आहे अ�भमान 
 
�ामीण भागात शतेी क�न उदर�नवा�ह करणारे परु� कुटंूब मलु�ने केले�या कामाब�दल समाधानी आहे. याबाबत 
आ�ह� पजुाचे व�डल यांना बोलत ेकेले त�ेहा त े�हणाले, “जो �वषय सहसा कोणी घरातह� बोलत नाह�, �या 
�वषयाब�दल जबाबदार�ने मा�हती इतर मलु�ंना देणा� या पजुाचे आ�हाला कौतकू आ�ण �ततकाच अ�भमान 
वाटतो. �त�यामळेु जर इतर मलु� आजार� पडणार नसतील, शाळेत गरैहजर राहणार नसतील तर हे चांगलेच आहे, 
�यामळेु �त�या कामाला आमचा पाठ�ंबाच होता. यासह आता �तला �श�ण चांगले �मळावे असे वाटत ेपण 
द�ुकाळी ि�थतीमळेु शतेी �पकत नाह�, �यामळेु पशैाची अडचण �नमा�ण होत आहे” अशी ��त��या �यांनी �दल�. 
 
 
साराशं:- म�हला-मलु�ं�या आरो�यांचे �� न सोडव�यासाठ� �चडं आशावाद� असले�या पजुाला भ�व�यातह� 
मलु�ं�या आरो�याबाबत काम करणा� या �वयसेंवी स�ंथेम�ये काय� कर�याची इ�छा आहे. परंत ुघरची आथ�क 
प�रि�थती सव�सामा�य अस�याने �तचे हे �व�न साकार करताना अडचणी येत अस�याचे �दसत.े �यामळेु 
पजुासार�या मलु�ंना गरज आहे ती यो�यवेळी यो�य माग� दाखवनू �गतीपथावर घेवनू जाणा� या �यव�थेची. �या 
पजुाने मा�सक पाळीसार�या न बोल�या जाणा� या �वषयावर घरातील गरैसमजतूी दरू के�या, शाळेतील मलु�ंची 



�भती दरू क�न �व�छतबेाबत माग�दश�न केले. �या पजुाचे जे काह� �व�न त ेपणु� होणे आव�यक वाटत.े अशा 
मलु�ंमळेु �ामीण भागातील आरो�य�वषयक गरैसमजतूीह� दरू होव ूशकतात. 
 


