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१. “मी ते�ा सहावीत होतो. शाळेसमोर सौ�या राहायचा. मा�ा�न वयाने फार मोठा न�ता तो. �ा
काळी सीडीज हो�ा. अथा�त गो� खूप जुनी नाही पण मलाच आता काळ लोट�ासारखा वाटतो. एकदा
शाळा सुट�ावर मी आिण सौ�या �ा�ा घरी गेलो. घरी कोणीच न�तं. आ�ी �ा�ा घरी कोणी
नसताना हाफ �ाय िकंवा ऑ�ेट बनवून खायचो. पण �ािदवशी तो �णाला की �ाऐवजी एक
वेगळीच गंमत क�. मला वाटलं एखादा नवीन कं�ूटर गेम असेल, पण �ाने टी�ी लावला. एक सीडी
काढली आिण �णाला, “ये मु�ी तु�ारा लाईफ बदल देगीl”

मी �णालो, होऊन जाऊ�ा!

सीडी सु� झाली. �ाम�े एक �ी व एक पु�ष होता. दोघे वाळवंटा�ा मधोमध उभे होते. ते �ा
वेगवेग�ा गो�ी करत होते, �ा मी कधीच बिघत�ा न��ा. माझी उ�ुकता वाढली.. खूप गरम होत
होतं �णून, आ�ी हळूहळू कपडे काढायला सु�वात केली.. सौ�याने तसे केले �णून मीदेखील केले.
अचानक तो माझेच कपडे काढ�ास मदत क� लागला. मला थोडं थोडं काहीतरी िविच� जाणवायला
लागलं होतं. असं करत �ानी माझे वरचे सव�च कपडे काढले. तो नववीत होता, मा�ा�न मोठा होता,
तरीदेखील गणपतीसाठी एकाच पथकात अस�ामुळे आमचं चांगलं जमायचं. तो खूप मोठा िदसायचा
नाही पण �ाला ह�ीच िम�ा येऊ लाग�ा हो�ा.

“काय? मजा आहे ना?”

माझं �ा�ा ��ाकडे, �ा�ा आवाजाकडे, कशाकडेच ल� न�तं. मा�ाही शरीरात काहीतरी होतंय,
हे मला जाणवू लागलं होतं. पण मा�ापय�त पोचणारी सगळीच मािहती �ँड �ू होती. काही काळाने
ल�ात ये�ाइतपत सौ�याची हालचाल होऊ लागली. तो लोडाला रेलून मागे बसला होता. एक हात
�ा�ा �तः �ा मांडीवर होता आिण दुसरा मा�ा. माझं पूण� ल� आपलं �ीनम�े!

आपण कु�ाला कसं मानेला कुरवाळतो, तसं तो मला क� लागला. माझं फायनली टी�ीव�न ल�
उडालं. आधी वाटलं, हे ब�तेक चुकीचं आहे, पण �ाला कसं आिण काय बोलणार? तो काय करतोय,
हे ही धड कळत न�तं. ब�याच वेळाने मग �ाने माझा डावा हात आप�ा हातात घेतला आिण
�तः �ा… आ�ी ते�ा �ा गो�ीला वेगळाच श� �णत असू…  तो मा�ाकडे बघत माझा हात वर
खाली िफरवत होता.

तो �संग ितथेच संपला



�ानंतर मी सौ�याशी �तः �न कधीच बोललो नाही, पण तो शाळेत िदसला की कसंतरी �ायचं.
सातवीत माझी शाळा बदलली. पु�ा तसा �ाचा आिण माझा काहीच संबंध आला नाही. �ाला मी पु�ा
कधी भेटलोच नाही.

ब�याचदा वाटलं की कुणाशी तरी याब�ल बोलावं. पण काय बोलणार �णजे �ानी जे केलं ते न�ी
चुकीचंच होतं का? असेल तरी माझी �ाला न�ी संमती होती का? �णजे मी काही �ाला थांबवलं
नाही. �य�ही केला नाही. कसा क� शकलो असतो, तेही माहीत नाही. भीती वाटत होती, दातखीळ
बसली होती, गोठून गेलो होतो.”

२. “मला वाटतं की या जगाम�े �ेम सवा��ा वा�ाला येत नाही. कदािचत �ांची लायकीच नसते ती…
असो! ब�तेक तो मु�ाच नाही! मी काय �णत होतो? तर मला नेहमी असं वाटतं, की मी आजवर
मा�ा कुठ�ाच ना�ात मनापासून न�तो. माझी खूप नाती झाली आहेत, असा �ाचा अथ� नाही. पण
जे�ापासून �ाने तसं केलं ते�ापासून… थांबा, मी पिह�ापासून सु� करतो.

मा�ा हे सगळं ल�ात आलं, ते�ा मी पंधरा वषा�चा होतो. मा�ा िम�ांनी शाळा चुकवून मला
�ां�ासोबत ओढून नेलं.  मोबाईल �रपेअर करणा�या एका दुकानापाशी ते मेमरी काड� की काय ते
िमळायचं. ते घेऊन आ�ी एका वडा�ा झाडापाशी आलो. ितथे सगळे ितथे गोल क�न बसलो.
आम�ासमोर फोनवरचा दोन इंचांचा िड��े होता आिण मग �ावर �ा गो�ी सु� झा�ा. मी माझं
डोकं आवळून, डोळे अध�वट िमटून बघत होतो. इतर िम� डोळे फाडफाडून बघत होते. मी थो�ा
वेळाने बघणे सोडून िदले, माझी छाती धडधडत होती आिण मा�ात घशाम�े आवंढा जमला होता.
मला अचानक सगळे डो�ासमोर आले आिण आदीची आठवण झाली.

तो माझा स�ा मोठा आ�ेभाऊ होता. आ�ी सव� सु�ा आजीकडे एक�च घालव�ा हो�ा. मी खूप
लाजाळू मुलगा होतो. मला कोणीच िम� न�ते. आजी दुपारचं औषध घेऊन ढाराढूर झोपायची आिण
मग आ�ी टी�ी बघायचो िकंवा कागद आिण �ेचपेनं घेऊन िच�ं काढत बसायचो. मा�ाकडे
अ�ाउ�ीन�ा काटू�� रंगव�ाचं एक मोठं पु�क होतं. मला आदीसोबत चांगलं वाटायचं. मा�ा
कुटंुबाला माझं वागणं समजत नसेल, तरी पण �ाला मा� मी पूण�पणे कळतो असं मला वाटायचं आिण
मग एका उ�ा�ा�ा सु�ीत �ानं हा खेळ सु� केला. तो �ाला कु�ी �णत असे. पण या कु�ीम�े
तो खूप हळुवारपणे मा�ाशी वागायचा. मला आठवतं ते�ा मे मिह�ाचे िदवस होते. मी सहा वषा�चा
होतो. खूप गरम होत होतं. आ�ी खेळतेवेळी आमचे कपडे काढले. मला याम�े काही अडचण वाटली
नाही. नवी संवेदना, �श� सगळी गंमतच वाटत होती. �ाने मा�ा कानात अ�ंत मृदू आवाजाम�े
सांिगतले, की “हे आपले दोघांचे गुपीत असणार आहे. ओके भैया?” मला तो जसे भै�ा �णायचा ते खूप



आवडायचे. �ाने जो खेळ मला सांिगतला, �ात सु�वातीला थोडे दुखायचे. पण �ानं सांिगतलं होतं की
तो खेळाचा भागच आहे. आमचं खेळून झालं की तो घरी जाताना नेहमी मला पे�ीकोला आणून �ायचा.

आ�ा आ�ी सगळे एका मोक�ा मैदानावरील एकाच वडा�ा झाडाखाली उभे होतो. मुले जोरजोरात
�ास घेत होती. मा�ा पाठी�ा क�ामधून एक लहर सरकली.

खरंतर पूण� �ामािणकपणे सांगायचं तर मला नेहमीच माहीत होतं, की जे घडत होतं ते पूण�पणे यो�
नाहीये.

मला आ�ा हे सव� सहनच होईना. मी ितथून पळून गेलो. कुठे जातो आहे हे माझं मलाही कळत न�तं,
पण मला खूप राग आला होता. मी �तः लाच फसवलं होतं.

मला यातून बाहेर पड�ासाठी खूप खूप वेळ लागला. मी �तः ला माफ क� शकलो नाही. मी �तः चा
ितर�ार करत रािहलो. मला �तः ची लाज वाटली. �ानंतर मला कुठ�ाही ना�ात काहीच करता
आलं नाही, मला आदी आठवायचा आिण मग ते सगळं … �णजे संपलंच.

�ानंतर ब�याचदा मला आदी भेटला. पण मी �ापासून दूर दूर रा� लागलो. �ाला ते न�ीच कळलं
असणार. आमचा खेळही ितथेच संपला.

या सग�ा �काराला िकती बारा वष� झाली. �ा�ापासून पूण�पणे दूर होणं श�च न�तं. आ�ाला
�ां�ा घरी जावं लागतं, कुटंुबा�ा भेटीगाठी होत राहातात. मी जे�ा जे�ा �ा�ा घरी जातो ते�ा
ते�ा बेल वाजव�ासाठी हात उचल�ावर मला ती सगळी �� डो�ासमोर येऊन जातात. �ाचा
धाकटा मुलगा पाच वषा�चा आहे.  जे�ा जे�ा मी �ाला �ा�ा मुलांशी �ाच मृदू आवाजाम�े
बोलताना पहातो ते�ा ते�ा मा�ा मनात येतं की मी �ा�ा मुला�ा बाबतीत तेच केलं तर? सतत
रोज रोज नाही पण एकदा तरी? ते बरोबर ठरेल का? जशास तसे या �ायानं? पण मी यापैकी काहीच
करत नाही. मी �ा मुलाशी �ेमाने बोलतो, �ा�ा बायकोला भांडी घास�ासाठी मदत करतो आिण
काहीच न घड�ासारखा �ा�ाशी हवा-पाणी, राजकारण आिण ि�केट यािवषयी बोलतो. �ाच सहा
वषा��ा लहान पोरा�माणे, �ाला एक साधं नाही �णता आलं नाही.”

३. “मी नुकताच पाचवीतून सहावीम�े गेलो होतो. इं�जी आिण गिणताचा अ�ास थोडा वाढला होता
आिण घराम�े कुणालाच या िवषयांतले काही येत न�ते. आ�ी शहरामध�ा जु�ा भागात�ा एका
छो�ा वा�ाम�े रहायचो. घराम�े सतत खूप लोक आिण वद�ळ अस�ामुळे, मला अ�ासाला



आम�ा जवळ�ाच �रका�ा �ॅटम�े पाठवत असत. परी�े�ा आधी सु�ीचे संपूण� िदवस मी
एकटाच ितथे अ�ास करत बसायचो. दुपारी एकदा जेवायला आिण रा�ी जेवून झोप�ापुरता घरी येत
असे. �ा �ॅट�ा समोरच एक कुटंुब राहत होते, �ांची मुलगी कॉलेजम�े होती. दो�ी कुटंुबांम�े
घरोबा होता.

ती मा�ासाठी रोज चहा घेऊन येई.

कधीकधी माझे पु�क घेऊन ती माझा अ�ासदेखील घेत असे. मला ित�ाब�ल थोडेसे आदरयु�
कुतूहल वाटायचे. ती खूप अ�ासू होती. एके िदवशी इितहासाचा अ�ास करता-करता, ती मा�ा
अगदी जवळ सरकली आिण मला जवळ घेऊन डोके आप�ा छातीम�े घ� ध�न ठेवले. माझी छाती
धडधडू लागली. ितने आपले तोडं मा�ा कानापाशी नेले व मला �णाली, “इथ�ा िथएटरम�े
लागलेला िसनेमा पािहलास का तू? �ाम�े ते ओठाला ओठ लावतात.” माझी कानिशले कढत झाली
होती. ितने माझा हात काहीवेळ हातात घ� ध�न ठेवला आिण मग आप�ा छातीकडे नेला. खाली
वाकून ितने जसे िसनेमात दाखवले होते अगदी तसेच केले आिण ती घरी िनघून गेली.

मला �ा रा�ी झोपच आली नाही. सारखे-सारखे जे घडले ते आठवत होते. मी वा�ाम�े बसूनच पुढचे
सव� िदवस कसाबसा अ�ास पूण� केला.

�ा िदवसाची आठवण मा�ा मनाम�े काहीतरी संिम� भावना िनमा�ण करत असे. भीती, ितर�ार
आिण िविच� कुतूहल हे सव�च एक� जाणवे. हे कुणाशी बोलावे हे समजत नसे. खूप पुढे कॉलेज�ा
हॉ�ेलम�े मी िम�ांशी याब�ल बोललो, ते�ा मा�ा पाठीवर शाबासकीची थाप पडली. सवा�म�े मी
अविलया िनघा�ाचे ते बोलू लागले. परंतु एखादी मै�ीण चुकूनही मा�ा जवळ आली, अथवा मला
आिलंगन देऊ लागली तर एखा�ा दगडा�माणे माझे शरीर घ� होऊन जाई.

‘युथ इन ट� ा��झशन’ अ�ासाम�े सहभागी झालेले अनेक त�ण पु�ष, असे लहानपणी झाले�ा ल��िगक
�ासा�ा  अनुभवांब�ल बोलले. �ातील अशा काही घटना.  आयु�ात पिह�ांदाच ते यािवषयी बोलत
होते. याब�ल बोलणे, �तः शीदेखील �ांना सोपे न�ते.

िकतीतरी जण या घटनांना अ�ाचार �णायचे की नाही या िववंचनेतही होते.

�ा�माणे ल��िगकते�ा असमान जािणवा ��यांवर योिनशुिचतेचे ओझे टाकतात �ाच�माणे �ा
पु�षांवर कुठ�ाही ल��िगक कृतीसाठी नेहमी तयार अस�ाचे ओझेही टाकतात. �ांची ‘मनापासून



िदलेली संमती’ िवचारली, ल�ात घेतली जातेच असे नाही. होय, ल�ा�ा ना�ाम�े देखील.

पु�षांचे हे अनुभव �ां�ा मनावर खोलवर प�रणाम करणारे होतेच, परंतु �ाचबरोबरीने अ�ाचाराला
बळी पडणे �णजे कमकुवत ठरणे, अशा गैरसमजामुळे �ांना �तः िवषयी अिधक कमीपणा आिण
अपराधीपणा िनमा�ण करणारे होते. एखादया मुल�ास िवशेषतः  एखा�ा �ीकडून ल��िगक छळाचा
अनुभव आलेला असेल तर �ाचा अथ� “�ाला काय मजाच आली असेल”, अशा �कारची व��े
अनेकांनी ऐकलेली होती व �ां�ा अनुभवांतील शोषण, बळजबरी आिण मज�चे उ�ंघन हो�ाकडे
पूण� दुल�� केले जात होते.

ल��िगक �ास िकंवा अ�ाचारा�ा घटनांचा प�रणाम ��ेक ��ीसाठी वेगवेगळा असला, तरीदेखील
�ा कुठ�ाही िलंगभावा�ा ��ीसाठी ध�ादायक असतातच आिण �ाचबरोबरीने समाजा�ा
असंवेदनशील �िति�याही �ात आणखी भर टाकतात.

र�ाव�न जाताना गद�त होणारे नकोसे �श�, रा�ी�ा वेळी टॅ�ीम�े आलेले ल��िगक अ�ाचाराचे
अनुभवही  अनेक पु�षांनी नोदंवले. परंतु ब�याच जणांनी ते अगदी को�या चेह�याने व �ाने अिजबात
�ास न झा�ा�माणे मांडले. हे सव� �ासदायकच आहे व पु�षही �ाब�ल मोकळेपणाने बोलू शकतो.
तसे कर�ात कोणताच कमीपणा िकंवा चूक नाही, ही जागा मोकळेपणी बोलत असतानाही
ब�तेकजण �तः स देऊ शकत न�ते.

आप�ा मानिसक व शारी�रक �ाय�तेम�े ढवळाढवळ करणा�या, अ��थ करणा�या असुरि�त
अनुभवाला कसे नाकारायचे, कसा िवरोध करायचा, कसा आवाज उठवायचा हा �� अनेकांना होता.
तसेच ल��िगक अ�ाचारािवषयी दुस�या ��ीला कसे सांगायचे याही ��ाचे उ�र आजवर िमळालेले
न�ते. फ� बालपणी�ाच न�े, तर �ानंतर�ाही!

�ां�ाशी कधीच याब�ल बोलले गेले न�ते.

यािवषयी�ा धो�ा�ा सूचना समजून घे�ासाठी पालक, िश�क, नातेवाईक वा िम�मंडळीहंी स�म
न�ते. अजूनही नाहीत.

��ी ओळखीची असेल िकंवा िव�ास कमावून बसलेली असेल, तर ही प�र��थती आणखी िबकट
होऊ शकते. ‘खेळ, गुिपते, भेटव�ू’ �ा गो�ी िकतीतरी कथांम�े उप��थत हो�ा.



समाजाम�े अशीही िमथके अ���ात आहेत, की लहानपणी ल��िगक अ�ाचार झालेली ��ी
मोठेपणी समिलंगी संबंध ठेवणारी िकंवा ट� ा� ��ी बनते. कुठ�ाही ��ीने �तः स गे, ले��यन,
बायसे�ुअल, िकंवा कुठ�ाही िलंगभावािवषयी ल��िगक आकष�ण न वाटणारी ��ी (एसे�ुअल)
समज�ाशी ित�ासोबत घडले�ा अ�ाचाराचा खरेतर काहीही संबध नाही. ��ेक ��ीचा ल��िगक
कल आिण िलंगभावाची ओळख ठर�ाची �ि�या, ही �ा ��ीची जनुकीय धाटणी व ���म�
घडताना घडत गेले�ा अनेक जिटल घडामोडी�ंा प�रणामातून घडलेली असते. �ाचा असा ढोबळ
संबंध एका गो�ीशी लावणे अयो� आहे.

दुसरा एक गैरसमज �णजे, बालपणी ल��िगक अ�ाचाराचा अनुभव आलेली ��ी, ही पुढे जाऊन
दुस�यावर अ�ाचार करेल हा! अनेकदा अ�ाचार करणा�या ��ी �त:�ा आयु�ात अ�ाचारास
बळी पड�ा हो�ा असे िदसते, पण �ाचा अथ� सव�च बळी पडलेले लोक इतरांवर अ�ाचार करतील
असा न�े. हा िवचार िन�ळ �ासदायकच न�े, तर अ�ायकारकदेखील आहे. ‘बळी गेले�ालाच
दोषी ठरवणे’, या मनोवृ�ीचाच तो एक भाग आहे.

नको असले�ा कशासही, मग ते सुरि�त असो वा असुरि�त, िवरोध करता ये�ाची जागा बालकास
देता येईल का? बालकाची ठाम बाजू घेऊन �ाची/ितची काही चूक नाही, हे पालकांस श�ांतून,
कृतीतून ठसवता येईल का? ‘मदा�नगी’�ा असमान संक�नांतून �त: बाहेर पडता – आिण इतरांनाही
काढता येईल का? आप�ा अनुभवांकडे िनभ�ळपणे पहाता ये�ासाठी�ा, �ातून बाहेर
पड�ासाठी�ा संवादी जागा अिधकािधक घडतील का?

संशोधनातून समोर आलेले हे ��  सु� करणारे आहेतच, परंतु �ांची िवधायक उ�रे घडवत, िनमा�ण
करत पुढे जा�ाचाच पया�य �ांनी आप�ासमोर ठेवला आहे.

�मशः

मै�ेयी, त�ण मुलामुलीसंमवेत �ां�ा ल��िगक व मानिसक �ा�ासाठीचे काम करतात. या लेखासाठी
अमर देवगांवकर यांचे लेखन सहा� िमळाले आहे.

‘नातेसंबंध आिण ल��िगकता’, या मािलकेतील सव� लेख वाच�ासाठी मै�ेयीअसा सच� �ा िकंवा नावावर
��क करा.


