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प्रस्तावना 

 प्रयास िी संतथा १९९४ सालापासूर्न आरोग्य, ऊजान, संसािरे्न र्व उपजीशर्वका आशण पालकत्र्व या शर्वषयांमध्ये काम 

करिे आिे. प्रयासचा आरोग्य गट लैंशगक र्व प्रजर्नर्न आरोग्य, एचआयव्िी, गभानियमखुाचा िसेच तिर्नांचा ककन रोग, पयानर्वरणािी 

जोडलेले आरोग्याचे प्रश्न अिा शर्वशर्वि शर्वषयांमध्ये काम करिो. प्रयासचे अमिृा शक्लशर्नक एचआयव्िी आशण त्र्वचारोगांच्या 

उपचारांसाठी गेली 30 र्वष े सरुु आिे. एचआयव्िीसंदभानि इिरिी कािी प्रकल्प सरुू आिेि. त्याि आईकडूर्न बाळाला 

एचआयव्िीची लागण िोऊ र्नये यासाठीचे समपुदिेर्न र्व उपचार, एचआयव्िी असलेल्या िरुणिरुणींसाठी िारुण्यभार्न 

कायनिाळा र्व सिि-मदि गट यांचा समारे्वि आिे.  

 गेल्या ५ िे ६ र्वषाांपासूर्न प्रयास आरोग्य गटारे्न यरु्वागटामिील कायनक्रमांर्ना प्रािान्य दणे्याचे ठरर्वले आिे. त्यामध्ये 

िरुण मलुा-मलुींच्या आरोग्यशर्वषयक गरजा जाणूर्न घेण्यासाठी ‘यथु इर्न ट्राशन्ििर्न’ िा एक अभ्यास िािी घेिला िोिा. 

बदलत्या जीर्वर्निैलीच्या पार्श्नभूमीर्वर िरुण मलंु-मलुी पे्रम, र्नािी, िरीर संबंि याबद्दलचे काय र्व कसे शर्नणनय घेिाि, या 

सगळ्याचा त्यांच्या मार्नशसक िारीररक र्व सामाशजक आरोग्यार्वर काय पररणाम िोिो िे जाणूर्न घेणं िा अभ्यासाचा िेिू िोिा. या 

अभ्यासासाठी एक र्नाशर्वन्यपूणन पद्धि र्वापरली गेली. आयषु्याि घडलेल्या घटर्ना, आलेले अर्नभुर्व आशण एकंदर जीर्वर्निैलीचा 

लेखाजोखा घेि, आरोग्यािी जोडलेल्या, त्यार्वर पररणाम करणाऱ्या र्वागणूकीचा अभ्यास या पद्धिीि केला जािो. यामध्ये  

पणु्यािील १२४० यरु्वक-यरु्विींच्या मलुाखिी घेिल्या िोत्या. र्वयाच्या १० र्वषाांपासूर्न िे आिापयांच्या काळाि आपल्या 

आयषु्याि काय काय घडले िे त्यामध्ये शर्वचारले गेले. र्नात्यांबद्दलचे शर्नणनय, त्याि आलेले अर्नभुर्व, शिक्षण, करीयरबद्दलचे 

शर्नणनय पालकांसोबिचे र्नािे संर्वाद लिार्नपणी लैंशगक अत्याचाराचे अर्नभुर्व, अश्या अरे्नक शर्वषयांबाबिचे प्रश्न िोिे. या 

मलुाखिींमिूर्न िरुणांच्या मर्नाि काय प्रश्न आिेि, त्यांच्या काय अपेक्षा आिेि, काय प्रकारची मदि त्यांर्ना लागू िकिे र्व 

सध्याच्या रचर्ना यासाठी कुठे कमी पडिायेि अश्या गोष्टी समजूर्न घेिा आल्या. या संिोिर्नािूर्न लैंशगक आशण मार्नशसक 

आरोग्यासंदभानि प्रािान्यारे्न काम करायला िरे्व असेिी जाणर्वले. या मलुाखिींमिूर्न असिी लक्षाि आलं की िरुणांबरोबर या 

शर्वषयांबद्दल मोकळा, सािा सरळ, संर्वाद सािण्याची खूप गरज आिे. मलुांर्ना र्नसुिी माशििी दऊेर्न उपयोग र्नािी. माशििी दिेा 

येईलिी पण िेर्वढ्यार्वरूर्निी कािी मित्र्वाचे शर्नणनय घेण्याची परुिेी क्षमिा शमळेल अस े शदसि र्नािी. योग्य माशििीर्वर 

आिारलेली शर्नणनयक्षमिा शमळर्वायला िर िर्वी आशण त्यासाठी कािी प्रयत्र्निी करायला िरे्वि. लैंशगक आरोग्य, लैंशगकिा, 

मार्नशसक तर्वात्य इ. शर्वषयांबद्दल मोकळेपणारे्न बोलिा येिील अश्या जागा, व्यक्ती अजूर्निी आपल्या समाजाि सिज उपलब्ि 

र्नािीि. सर्वनसामान्यपणे िे शर्वषय शमत्रमैशत्रणींमध्ये चेष्टामतकरीच्या सरुाि बोलले जािाि. अरे्नकदा या शर्वषयांसंदभानि योग्य 

माशििी दणेारी सािरे्निी सिजपणे सापडि र्नािीि.  

 या गोष्टींचा शर्वचार करूर्न प्रयास आरोग्य गटािफे टेक्र्नोशपयर र्नार्वाचा प्रकल्प सरुु िाला. योग्य माशििी शमळार्वी, 

त्याचा सयुोग्य र्वापर कसा करार्वा िेिी समजारे्व मात्र िे शिकिार्ना कंटाळर्वाणे र्वाटू र्नये यासाठी कािी िॉटन  शफल्म्स ियार 

केल्या आिेि. या शफल्म्स सध्याच्या िरुणिरुणींर्ना आर्वडिील, अशपल िोिील याची परुपूेर काळजी घेिलेली आिे. या 

शफम्समिले शर्वषय यथु इर्न ट्राशन्ििर्न या संिोिर्नािूर्न शमळालेले आिेि. ह्या शर्वषयांबाबि उपलब्ि असलेले साशित्य िपासूर्न 

उपलब्ि असलेल्या मदु्् ांर्वर भर र्न दणे्याची काळजीिी ह्या शफल्म्स ियार करिार्ना घेिलेली आिे. या शफल्म्स व्यार्वसाशयक 

कलाकार आशण िंत्रज्ांर्नी ियार केलेल्या आिेि. फेसबकु, यट्ुयूब यांसारख्या समाजमाध्यमांर्वरूर्न त्या अशिकाशिक 

लोकांपयांि पोचाव्याि असािी प्रयत्र्न प्रयासरे्न केला आिे.   

 अरे्नकरे्वळा बरचेस े साशित्य उपलब्ि असूर्निी त्याची गरज असलेल्यांपयांि िे पोचि र्नािी, म्िणूर्न रे्वगरे्वगळ्या 

यरु्वागटांसाठी टेक्र्नोशपअर प्रकल्पाि ियार िालेल्या शफल्म्स अरे्नक शठकाणी प्रत्यक्ष दाखरू्वर्न त्याबद्दल प्रयासच्या सदतयांर्नी 

चचान घडर्वल्या. पणु्याि आशण आसपासच्या गार्वांमध्ये यरु्वागटाि काम करणाऱ्या सामाशजक संतथा, मिाशर्व्ालये इथे अिी 

चचाांची सते्र घेण्याि आलेली आिेि. ििरी िसेच ग्रामीण, उच्चभू्र िसेच र्नागरी र्वतत्यांमध्ये रािणार,े १५ पासूर्न िे ३० र्वषन 

र्वयोगटािील शर्वशर्वि यरु्वागट ह्यांच्यासोबि ह्या चचान िाल्या आिेि. आणखीिी अरे्नक शठकाणी अिा चचान घेिल्या जायला 

िव्याि, यासाठी या सत्रांच्या अर्नभुर्वांर्वर आिाररि िी पशुतिका ियार केली आिे. या शफल्म्स दाखरू्वर्न त्याबद्दल चचान किा 
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व्िाव्याि, त्यामिूर्न कोणकोणिे मदु्द ेपढेु यारे्वि, यरु्वागटांपयांि पोचारे्वि, िे सार ेकसे घडरू्वर्न आणारे्व िे या पशुतिकेि शदलेले 

आिे. अिा चचाांमिूर्न मित्र्वाचे मदु्द े सिजपणे समजिाि; इिकेच र्नािी िर चचेि मर्नापासूर्न भाग घेिला की शर्वषयाचे ममन 

दखेील उमजिे. लैंशगक आशण मार्नशसक आरोग्यासंदभानिल्या अिा चचान यरु्वा गटांमध्ये व्िायला िव्याि असे र्वाटि असलेल्या 

कुणालािी िी पशुतिका र्वापरिा येईल. 

 आजच्या काळाि िंत्रज्ार्नामळेु शफल्म्स आमच्या रे्वबसाईटर्वरूर्न घेिा येिीलच, त्यासोबि या पशुतिकेमध्ये प्रत्येक 

शफल्म कश्याबद्दल आिे, त्यािूर्न कोणिा शर्वषय मांडला आिे, त्या शर्वषयासंदभानि कोणिे मखु्य मदु्द ेपोिोचायला िरे्वि आशण 

त्यासंबंिी चचान किी घेिा येऊ िकेल इिकेच र्नािी िर  चचान घेि असिार्ना कोणिे प्रश्न सामान्यपणे शर्वचारले जािाि िेिी 

शदलेले आिे. असे प्रश्न आशण त्या प्रश्नांची उत्तरिेी शदली आिेि.  

सत्र घ्यायची इच्छा असलेल्यांर्ना शलंग-शलंगभार्व, लैंशगकिा, संमिी इत्यादी शर्वषयांबद्दलची सतुपष्ट रै्वज्ाशर्नक माशििी 

असायला िर्वी म्िणजे त्यांची सते्र अशिक पररणामकारक िोिील. यरु्वागटासोबि काम करणाऱ्या सामाशजक संतथांमध्ये काम 

करणार े कायनकिे, शिक्षक, तर्वयंपे्रररि कायनकिे अिा सर्वाांर्ना या पशुतिकेचा आशण शफल्म्सचा उपयोग करिा येईल. लैंशगक 

आरोग्य, लैंशगकिा, मार्नशसक आरोग्य इ. शर्वषयांमिील मलुभूि माशििी या पशुतिकेिूर्न र्व अन्य कािी माध्यमांिूर्न शमळू िकेल. 

एखा्ा शर्वशिष्ट शफल्मसाठी चचान पररणामकारक िोण्याच्या दृष्टीरे्न किी घेिा येईल ह्याचािी अंिभानर्व ह्या पशुतिकेि आिे. 

कोणत्या गटासाठी आपण या माध्यमाचा र्वापर करिो आिोि, त्या गटाची या शर्वषयांबद्दलची आिीची समज काय, त्या गटाला 

आपण केव्िा भेटिो, त्यांच्यािी शकिी जोडलेलो आिोि अश्या गोष्टींच्या आिार े शफल्म्स दाखर्वण्याचा क्रम ठरर्विा येऊ 

िकेल. 

 या शर्वषयांबद्दलची माशििी करूर्न घेण्यासाठीचे कािी इिर स्त्रोि या शफल्म्सच्या रे्वबपेज 

(http://prayaspune.org/health/safejourneys/) र्वरिी शमळू िकिील. 

णिल्म्सवर आधाररत सत्र घेण्यासाठी लागिारी ताांणत्रक तयारी  

 शव्िडीओज र्नीट बघिा यारे्वि यासाठी प्रोजेक्टरची व्यर्वतथा असणे गरजेचे आिे. यासाठीच्या व्यर्वतथांमध्ये लॅपटॉप / 

संगणक आशण त्याला जोडिा येिील असे तपीकसन यांचािी समारे्वि करायला िर्वा.  
 कािी रे्वळा सिभागी सदतयांर्ना सर्वाांसमोर कािी बोलण्यास शकंर्वा प्रश्न शर्वचारण्यास संकोच र्वाटू िकिो. यार्वर उपाय 

म्िणूर्न कािी कोर े कागद सत्र सरुु िोि असिार्नाच गटामध्ये र्वाटल्यास जर कोणाला कािी िंका आल्यास िे त्या िंका 

शदलेल्या कागदार्वर शलिूर्न सत्र घेणाऱ् यांपयांि पोिोचरू्व िकिाि. या कागदार्वर िंका शर्वचारणाऱ् यारे्न आपले र्नार्व शलिीण्याची 

आर्वश्यकिा र्नािी. असे केल्यारे्न सिभागी सदतय अशिक मोकळेपणारे्न प्रश्न शर्वचारिाि असा अर्नभुर्व आिे.  

ह ेणहहडीओज कोिासाठी   

 ियार केलेले शव्िडीओज िे र्वय र्वषन १५ िे ३० या गटाला डोळ्यासमोर ठेऊर्न ियार केले गेले आिेि. सत्र घेिार्ना 

सिभागी सदतय कोणत्या र्वयोगटाचे आिेि िे आिी समजारू्वर्न घेणे उपयकु्त ठरिे. सिभागी सदतयांचे र्वय लक्षाि घेऊर्न 

कोणिा शव्िडीओ सरुुर्वािीला दाखर्वार्वा, त्यार्वरच्या चचेमध्ये कोणत्या मदु्् ांर्वर भर ्ार्वा िेिी ठरर्विा येिे. र्वयोगटासोबिच 

सिभागी सदतयांची सध्याची िैक्षशणक, आशथनक र्व सामाशजक पार्श्नभूमी मािीि असल्यास त्यार्नसुार चचेमिील उदािरणे 

घ्यार्वीि, म्िणजे चचान अशिक रे्नमकी आशण उपयोगाची िोऊ िकेल.  

 एका सत्रासाठी सािारणपणे १५-२० जणांचा गट असल्यास चांगल्या चचान िोऊ िकिाि. गटािील सदतय 

एकमेकांर्ना पूर्वीपासूर्नच ओळखिाि अथर्वा र्नािी, िे सर्वन एकाच र्वयाचे आिेि अथर्वा र्नािीि, त्या सर्वाांचे भार्वशर्वर्श् सािारणपणे 

समार्न आिे का अिा गोष्टींर्वर चचेची पररणामकारकिा ठरि असिे.  

 सत्र ठरर्वि असिार्ना शिथल्या गटाला या शर्वषयांर्वर कश्याप्रकार ेचचान करायला आर्वडेल ह्याचा अंदाज घ्यार्वा. िो गट 

आिीपासूर्नच एकत्र जमणारा असेल िर त्याच शठकाणी आशण त्या रे्वळािच सत्र ठरर्विा येिील. गट जमिार्ना यरु्वक–यरु्विी 

एकत्र जमिाि का, शव्िडीओज मिील शर्वषय एकशत्रि चचान करण्यासाठी त्यांर्ना ठीक र्वाटिील का याबद्दल सत्र ठरर्विार्नाच 

http://prayaspune.org/health/safejourneys/
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तपष्टपणे चचान केल्यास उपयकु्त ठरले. एकत्र जमि असलेल्या गटाला मदु्दाम या सत्रांसाठी यरु्वक-यरु्विी अस े रे्वगळे करणे 

अशजबाि जरूरीचे र्नािी. या सर्वन शर्वषयांर्वर एकशत्रिपणे आशण मोकळेपणारे्न चचान व्िाव्याि िेच अपेशक्षि आिे.      

सत्राचे णनयोजन कसे कराल  

१. प्रतिार्वर्ना - अपेशक्षि रे्वळ = १० शमशर्नटे 

●  सत्राची सरुुर्वाि िमु्िी कोण आिाि र्व आजचे िे सत्र आपण कश्यासाठी घेि आिोि िे सांगूर्न करार्वी. 

●  जर गट संख्येरे्न लिार्न असेल िर गटािील सर्वाांर्नी एकमेकांची ओळख करूर्न घेिल्यास र्वािार्वरण अशिक अर्नकूुल 

बरू्न िकेल.  

●  जर िोच गट प्रत्येक सत्राला समार्न असेल िर गेल्या सत्रांमध्ये कश्याबद्दल आपण बोललो िोिो याबद्दल बोलिा 

येईल. त्याबद्दल इिर शठकाणी, शमत्र-मैशत्रणींमध्ये कािी चचान िाली का इ. बद्दल शर्वचारिा येईल. 

●  त्या सत्रामध्ये कोणत्या शर्वषयाची शफल्म दाखर्वणार आिे िो शर्वषय सांगूर्न त्यासंदभानि सर्वाांच्या मर्नाि काय प्रश्न 

आिेि िे शर्वचारारे्व.  

२. शव्िडीओ दाखर्वणे - अपेशक्षि रे्वळ = १० शमशर्नटे 

३. चचान / प्रश्नोत्तर े- अपेशक्षि रे्वळ = २० शमशर्नटे  

●  शफल्मरं्निर चचान करिार्ना सरुुर्वाि शफल्मबद्दलच्या प्रश्नांर्नी करिा येईल. उदा. शफल्म आर्वडली का? त्यािले काय 

आर्वडले काय र्नार्वडले? कोणिे मखु्य मदु्द े र्वाटले, शफल्म मध्ये दाखर्वलेल्या कोणत्या गोष्टी िमु्िाला िमुच्या 

जर्वळच्या र्वाटल्या, आपल्या आजूबाजूला शफल्ममध्ये दाखर्वलेले प्रसंग घडिाि का इ.  

●  चचान रे्वगरे्वगळ्या प्रकार ेघेिा येऊ िकेल. समोरचा गट आशण त्या सत्राचा शर्वषय र्व शफल्म या गोष्टींर्वर चचान घेण्याची 

पद्धि बदलू िकेल.  

 पद्धि १ : प्रत्येक शफल्मसाठी मखु्य मदु्् ांच्या आिार ेआशण शफल्ममिील त्या त्या मदु्् ांची र्वाक्ये घेऊर्न 

चचान घेणे (प्रत्येक शफल्मचे मखु्य मदु्द ेआशण त्यासाठीची शफल्म मिली र्वाक्ये या पशुतिकेमध्ये पढेु शदलेली 

आिेि ) 

 पद्धि २ : शफल्ममिल्या शर्वषयासंदभानि कािी प्रसंग घेऊर्न त्यार्वर चचान घडर्वि मखु्य मदु्द े पोिोचर्वणे 

(यासाठीचे कािी प्रसंग आशण त्यािूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्दे या पशुतिकेमध्ये पढेु शदलेले आिेि.) 

●  यासोबिच गटािूर्न येणाऱ्या प्रश्नांच्या आिारिेी कािी चचान घेिा येईल. गटािील प्रत्येक जण सर्वाांसमोर तर्वििःचा प्रश्न 

शर्वचारू िकेलच अस ेर्नािी. यासाठी सत्राच्या सरुुर्वािीलाच प्रत्येकाला कोऱ्या शचठ्या शदल्यास त्यार्वर त्यांचा प्रश्न 

शलिूर्न शदला िर सत्र घेणाऱ् याला कल्पर्ना येईल.  

४. सत्र संपर्विार्ना िालेल्या शर्वषयासंदभानि शकंर्वा इिर लैंशगक आरोग्याच्या प्रश्नांसंदभानिली शकंर्वा सेर्वा याशर्वषयीची अशिक    

माशििी दिेा येईल. यासाठी सत्र घेणाऱ् या व्यक्तीकडे कािी संतथांचे संपकन  क्रमांक, कािी संकेितथळे (रे्वबसाईट) इ. ची सूची 

असल्यास त्याचा उपयोग िोईल. अिी सूची प्रयास आरोग्य गटाच्या ‘सेफ जर्नीज’ च्या संकेितथळार्वर शमळू िकेल.  
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णिल्मम १ - कब कब जब जब 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_5 

❖ प्रतिार्वर्ना 

  या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये कािी प्रश्न गटासमोर ठेर्विा येिील :    

 ‘सरुशक्षि’ लैंशगक संबंि म्िणजे काय? (सरुशक्षि किाला म्िणायचे?) 

 शलंगसांसशगनक आजार म्िणजे कोणिे, िे कसे िोऊ िकिाि, त्याची कािी उदािरणे सांगिा येिील.   

 एचआयव्िी बद्दल कािी ऐकले आिे का ? काय?      

❖ चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

 

 

 

 

 

 

❖ या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्ममिील प्रसंग आशण  संर्वादांचा संदभन घेिघेि चचान िोऊ िकेल. उदा. 

शफल्ममिील संर्वाद - प्रभाि रोड र्वर रािणाऱ् यांर्ना  िोि र्नािीि का एस. टी. डी. आजार? 

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा - शलंगसांसशगनक आजार कोणालािी िोऊ िकिाि. जोपयांि त्यासाठीची चाचणी केली जाि र्नािी 

िोपयांि केर्वळ व्यक्तीकडे पािूर्न शकंर्वा िो कुठे राििो, त्याचे शिक्षण काय िाले आिे यांर्वरूर्न िे ठरर्विा / सांगिा येऊ 

िकि र्नािी की त्या व्यक्तीला कोणिा शलंगसांसशगनक आजार शकंर्वा एच.आय.व्िी. आिे अथर्वा र्नािी.  

िी शफल्म मखु्यििः सरुशक्षि लैंशगक संबंि, एच 

आय व्िी आशण इिर शलंगसांसशगनक आजारांचा 

(एस.टी.डी.) िोका र्व त्यासाठी घ्यार्वयाची 

काळजी या शर्वषयांर्वर आिे. अरे्नकदा व्यक्तीला 

एखा्ा प्रसंगाि शलंगसांसशगनक आजार 

िोण्याचा शकंर्वा गभनिारणा रािण्याचा िोका 

असू िकिो िेच मािीि र्नसिे. एखा्ा लैंशगक 

कृिीिूर्न काय जोखीम असू िकेल िे ओळखूर्न 

त्यार्वर आिीच काय काळजी घेिा येऊ िकेल, 

याबद्दल जोडीदारािी बोलणे आशण 

त्यार्नसुारची उपाय योजर्ना करणे याबद्दल िी 

शफल्म बर्नर्वली गेली आिे.  

 

 असरुशक्षि लैंशगक संबंिामध्ये असणारी जोखीम - र्नको असलेली गभनिारणा, शलंगसांसशगनक आजार, मार्नशसक 

िाण  

 गभनिारणा आशण शलंगसांसशगनक आजारांचा िोका कसा ओळखायचा  

 एचआयव्िी कोणकोणत्या प्रकारारे्न िोऊ िकिो 

 प्रत्येक लैंशगक संबंिांच्या रे्वळी शर्नरोि / कंडोम र्वापरणे अशििय गरजेचे आिे 

प्रत्येक णिल्ममप्रमािे सत्र कसे घ्याल? 

 

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_5


8 
 

❖ शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग शफल्ममिील मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

प्रसंग: रे्निा आशण ऋषी यांर्नी एकमेकांसोबि सेक्स करायचे ठरर्वले. दोघेिी पशिल्यांदाच सेक्स करणार िोिे. त्यांर्नी अस े

ऐकले िोिे, की पशिल्यांदा सेक्स करिार्ना कोणिािी िोका र्नसिो, म्िणूर्न त्यांर्नी कंडोम र्वापरायचा र्नािी, अस ेठरर्वले. 

त्यांचा कंडोम र्न र्वापरण्याचा शर्नणनय िमु्िाला योग्य र्वाटिो का?  

या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे: असरुशक्षि लैंशगक संबंिांमध्ये एचआयव्िी, 

शलंगसांसशगनक आजार आशण गभनिारणा िोण्याची िक्यिा असिे. दोन्िी जोडीदार पशिल्यांदाच सेक्स करि असले िर 

एचआयव्िी, शलंगसांसशगनक आजार यांचा िोका कमी (इिर मागाांर्नी एचआयव्िी िालेला असण्याची थोडी िक्यिा आिे)  

असला, िरी गभनिारणा िोण्याची िक्यिा पशिल्या संभोगाच्या रे्वळीिी असिेच. म्िणूर्नच गभनिारणा आशण इिर 

शलंगसांसशगनक आजार टाळण्यासाठी प्रत्येक रे्वळी कंडोम र्वापरायलाच िर्वा. पशिल्या लैंशगक संबंिाच्या रे्वळी मर्नार्वर िाण 

असणार त्याि र्नको असलेला पररणाम घडला िर िो िाण र्वाढू िकेल.  

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

●  दोन्िी जोडीदारांची संमिी असणं िे लैंशगक संबंिांमध्ये अत्यंि मित्र्वाचं आिे. भारिामध्ये, १८ र्वषाांर्वरील - म्िणजेच 

कायदिेीर दृष्टीरे्न सज्ार्न व्यक्तीला, अिी संमिी दणे्याचा पूणन अशिकार आिे.  िसेच दोघांच्या आरोग्याच्या दृष्टीरे्न 

लैंशगक संबंि सरुशक्षि असणेिी शििकेच मित्र्वाचे आिे. सरुशक्षि लैंशगक संबंि म्िणजे ज्यामळेु शलंगसांसशगनक आजार 

(ज्यांि एच.आय.व्िीचािी समारे्वि आिे) पसरि र्नािीि आशण र्नको असलेल्या गभनिारणेचािी िोका शर्नमानण िोि 

र्नािी.  

●  शलंगसांसशगनक आजार म्िणजे लैंशगक संबंिािूर्न पसरणार ेआजार. अस ेआजार असलेल्या व्यक्तीसोबि असरुशक्षि 

लैंशगक संबंि आल्यारे्न िे आजार िोिाि. योर्नीमागानद्वार े (Vaginal), गदुद्वारामागे (Anal) शकंर्वा मखुमैथरु्नाद्वार े

(Oral) येणाऱ्या लैंशगक संबंिांमिूर्न िे आजार पसरू िकिाि. यािील बरचेस ेआजार लैंशगक स्रार्वांिूर्न पसरिाि, 

िर कािी आजार दूशषि रक्त भरल्यारे्न शकंर्वा दूशषि सयुा शकंर्वा उपकरणाचा र्वापर यािूर्निी पसरू िकिाि. 

एच.आय.व्िी िा एक प्रकारचा शलंगसांसशगनक आजारच आिे. शलंगसांसशगनक आजाराची इिर उदािरणे म्िणजे - 

शसशफशलस (गरमी), गर्नोररया (परमा) , एचपीव्िी , िशपनस (ज्र्वर उठणे) इत्यादी. लैंशगक अर्वयर्वांजर्वळ परुळ शकंर्वा चटे्ट 

उठणे, लघर्वी करिार्ना त्रास िोणे, शलंग अथर्वा योर्नीमागानिूर्न रे्निमीपेक्षा परु्वासारखा स्त्रार्व र्वािणे, योर्नी मागानि शकंर्वा 

शिश्नमुंडार्वर जखमा शकंर्वा अल्सर, सेक्स करिार्ना रे्वदर्ना िोणे, िी शलंगसांसशगनक आजारांची कािी लक्षणे आिेि.  

●  कंडोम िे एकच असे सािर्न आिे, ज्याच्या र्वापरारे्न  शलंगसांसशगनक आजार, एच.आय.व्िी. आशण र्नको असलेली 

गभनिारणा टाळिा येिे. मात्र त्यासाठी प्रत्येकरे्वळी आशण योग्यप्रकार ेकंडोम र्वापरणे आर्वश्यक आिे. असे केल्यास 

कंडोम िे जर्वळ-जर्वळ १००% प्रभार्वी सािर्न आिे. सर्वन औषिांच्या दकुार्नांमध्ये, मोठ्या मॉल्समध्ये आशण 

ऑर्नलाईर्नसदु्धा कंडोम  शमळू िकिाि. सरकारी कंडोम शर्नरोि या र्नार्वारे्न शर्वकििी शमळिाि. िे कोणत्यािी 

मिागड्या कंडोम इिकेच शकंर्वा प्रसंगी अशिक चांगले आिेि. िे आर्वजूनर्न सांगायला िरे्व. एचआयव्िी िपासणी 

कें द्ांमध्ये िर शर्नरोि मोफििी शमळिाि. कंडोमशिर्वाय इिर गभन शर्नयोजर्न पद्धिी, उदा. मशिर्नाभर रोज घेण्याच्या 

गभनशर्नरोिक गोळ्या, गभनशर्नरोिक इंजेक्िन्स, कॉपर-टी बसर्वणे इ. र्वापरिा येऊ िकिाि मात्र यामळेु फक्त र्नको 

असलेले गभानरपण टळू िकिे; शलंगसांसशगनक आजारांचा िोका त्यांिूर्न कमी िोि र्नािी.  

●  कोणत्यािी प्रकारच्या लैंशगक सबंंिांिूर्न (Vaginal/Anal/Oral) शलंगसांसशगनक आजार िोऊ िकिाि. त्यामळेु 

प्रत्येकरे्वळी काळजी घेणे म्िणजेच कंडोम र्वापरणे मित्र्वाचे आिे. ओरल सेक्समिूर्न एच.आय.व्िी. िोण्याची िक्यिा 

कािीिी कमी आिे. मात्र इिर शलंगसांसशगनक आजार िोऊ िकिाि.  
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●  शलंगसांसशगनक आजार कोणालािी िोऊ िकिाि. व्यक्तीच्या रगं, रूप, कामिंदा, जाि, िैक्षशणक योग्यिा यासारख्या 

गोष्टींर्वर त्या व्यक्तीस शलंगसांसशगनक आजार आिेि की र्नािी याचा अंदाज घेणं चूक ठरले.  

●  ज्या व्यक्तींचे इिरांिी लैंशगक संबंि आलेले आिेि, त्यांर्नी एच.आय.व्िी. आशण इिर शलंगसांसशगनक आजारांची, 

िपासणी करूर्न घ्यायला िर्वी आशण रे्निमीच सरुशक्षि लैंशगक संबंि ठेर्वायला िरे्वि. पण जर कािी कारणांर्नी 

असरुशक्षि लैंशगक संबंि िालेच, िर पनु्िा एकदा िपासणी करूर्न घ्यायला िर्वी.   

●  एच.आय.व्िी.सि इिरिी शलंगसांसशगनक आजारांच्या चाचण्या सरकारी दर्वाखान्याि मोफि केल्या जािाि. यािील 

अरे्नक चाचण्या या रक्ताची िपासणी करूर्न िोिाि. या चाचण्या अशििय सोप्या आशण सिजररत्या िोणाऱ्या आिेि. 

या चाचण्यांच्या शर्नकालाबाबि गपु्तिा ठेर्वणे डॉक्टरांर्ना काय्ारे्न बंिर्नकारक आिे.  

●  जर िमु्िाला एखादा शलंगसांसशगनक आजार िाला असेल, िर िमु्िी लर्वकराि लर्वकर त्यार्वर उपचार सरुु करायला 

िरे्वि. बरचेस ेशलंगसांसशगनक आजार औषिांर्नी पूणनपणे बर ेिोिाि शकंर्वा सिज शर्नयंत्रणाि येऊ िकिाि. िे आजार 

लैंशगक संबंिांिूर्न पसरू िकि असल्यामळेु एकाला आजार िालेला असला िर त्या व्यक्तीच्या जोडीदारालािी 

त्यांचा िोका असू िकिो. त्यामळेु िे िपासूर्न आर्वश्यकिेर्नसुार औषिे घ्यायला िर्वीि. आजार पूणन बारा िाल्याची 

खात्री डॉक्टर कडूर्न घेिल्याशिर्वाय इिरांिी असरुशक्षि लैंशगक संबंि करू र्नका. पूर्वी उपयोगी पडली म्िणूर्न िीच 

औषिे पढुील रे्वळी रै्व्कीय सल्ल्याशिर्वाय घेऊ र्नका, आपली औषिे इिरांर्ना परतपर दऊे र्नका. 

एच.आय.व्िी.बद्दल अरे्नकांच्या मर्नाि िंका असू िकिाि. एच.आय.व्िी.र्वर आिा औषि े उपलब्ि आिेि, िी 

शर्नयशमिपणे घेिल्यास आपण आपले आयषु्य सर्वनसामान्यपणे जगू िकिो. एच.आय.व्िी.र्वरची औषि ेआशण उपचार 

सरकारी दर्वाखान्याि मोफि उपलब्ि आिेि. िे सर्वन असेल िरी सरुशक्षि लैंशगक संबंि करणे आशण आजार र्न िोऊ 

दणेे, सर्वानि चांगले.  

●  एच.आय.व्िी.बद्दल िमुच्या मर्नाि कािी िंका शकंर्वा प्रश्न असिील िर िमु्िी एड्स कंट्रोल ऑगनर्नायिेिर्नच्या १०९७ 

या िेल्पलाईर्नर्वर संपकन  करू िकिा. 

 सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्ममिील इिर कािी संर्वाद र्व त्यािूर्न सांगिा येिील अस ेमदु्द ेशदलेले आिेि. 
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णिल्मम २ - देखो मगर 

 

 

 

 

 

 

 
 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_9 

 प्रतिार्वर्ना 

      या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये कािी र्वाक्ये गटासमोर ठेऊर्न िी योग्य की अयोग्य अस ेशर्वचारिा येईल-  

 ितिमैथूर्न केल्यारे्न केस गळिाि.  

 ितिमैथूर्न करणे आरोग्यास अत्यंि घािक आिे.  

 फक्त मलुगे ितिमैथूर्न करिाि.  

 पोर्नन शफल्म्स मध्ये दाखर्वल्या गेलेल्या गोष्टी खऱ्याच असिाि.     

 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 या शफल्मर्वरील चचान शफल्ममिील प्रसंग आशण संर्वांदांच्या आिार ेघेिल्यास अशिक पररणामकारक िोऊ िकेल.  

जस ेकी मातटबेिर्न/ितिमैथूर्नाबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी शफल्ममध्ये असलेला खालील संर्वाद र्वापरिा येईल - 

एक र्वीयानचा थेंब बर्नायला जर िजार रक्ताचे थेंब लागि असिील िर लग्र्न िालेले लोक रक्ताच्या बाटल्या घेऊर्नच शफरले 

र्नसिे का?  

िी शफल्म मखु्यििः ितिमैथरु्न आशण 

त्याबद्दलच्या गैरसमजांबद्दल चचान करिे. 

ितिमैथरु्न केल्यामळेु केस गळिाि, िक्ती कमी 

िोिे इ. प्रकारचे गैरसमज अरे्नकांच्या मर्नाि 

असिाि. िे पूणनपणे चकुीचे आिेि. पोर्नन 

शफल्म्स शकंर्वा ‘िॉटशक्लप्स' पािूर्न त्याि 

दाखर्वलेले खर ेआिे का शकंर्वा िे मला पािरे्वस े

र्वाटिे आिे िर िे पािणे योग्य आिे का 

अिासारखे अरे्नक मदु्् ांर्ना तपिन करण्याचा 

प्रयत्र्न या शफल्ममध्ये केलेला आिे. 

 

 

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न केल्यारे्न कोणत्यािी प्रकारचा (िारीररक, मार्नशसक, लैंशगक) त्रास िोि र्नािी.  

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न कोणत्यािी जेन्डरचे लोक करू िकिाि.  

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करणे याि कािीिी चकुीचे र्नािी. मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न र्न करणे याििी कािी चकुीचे 

र्नािी. करायचे का र्नािी िा पूणनपणे रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे.  

 पोर्नन शफल्म्स पािणे शकंर्वा र्न पािणे िा रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे. परिं ुइिर कोणाला बळजबरीरे्न िे पािायला 

लार्वणे अत्यंि चकुीचे आिे.  

 पोर्नन शफल्म्स मध्ये दाखर्वलेली दृश्ये खरी र्नसिाि र्व त्यामध्ये दाखर्वल्याप्रमाणे कोणालािी इच्छेशर्वरुद्ध 

र्वागायला लार्वणे िे अत्यंि चकुीचे आशण अयोग्य आिे.  

 पोर्नन शफल्म्स ियार करणे आशण त्याचा प्रसार करणे या दोर्निी गोष्टी भारिाि बेकायदिेीर आिेि.    

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_9
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      सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्म मिील इिर कािी संर्वाद र्व त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द ेशदलेले आिेि.  

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग शफल्म मिील मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

●  प्रसंग- सिुांि शचंिेि आिे, कारण त्याच्या शलंगाचा िाठरपणा बिुिेक सगळ्या पोर्नन शव्िडीओजमध्ये दाखर्वले जािे 

शििका काळ शटकि र्नािी. िो याशर्वषयी सारखी काळजी करिो आिे, आपला तटॅशमर्ना पोर्ननमिील परुुषांप्रमाणे कसा 

र्वाढर्विा येईल याचा शर्वचार करिो आिे. त्यारे्न काय करारे्व अस ेिमु्िाला र्वाटिे? 

●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे :   

बिुिेक सर्वन पोर्नन शफल्म्स या व्यार्वसाशयक कारणांसाठी शर्नमानण केल्या गेलेल्या असिाि. टीव्िीर्वरील इिर अरे्नक 

शचत्रपटांप्रमाणेच त्या र्वातिर्वर्वादी र्नसिाि. त्यामळेु त्यािील कृिी, कलाकार, लैंशगक कृिींचा काळ िे सर्वन प्रमाण 

म्िणूर्न मार्नणे योग्य र्नािी र्व आपल्या खऱ्या आयषु्यािील गोष्टींिी त्यांची िलुर्ना करणेिी योग्य र्नािी. 

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

 पोर्नोग्राशफक शव्िडीओजमध्ये दाखर्वलेल्या सर्वन गोष्टी मळुीच खऱ् या र्नसिाि. बिुिेक सर्वन पोर्नन शफल्म्स या 

व्यार्वसाशयक कारणांसाठी शर्नमानण केल्या गेलेल्या असिाि. टीव्िीर्वरील इिर अरे्नक शचत्रपटांप्रमाणेच त्या र्वातिर्वर्वादी 

र्नसिाि. त्यािील कृिी, रे्वळ या सगळ्यामध्ये अशिियोक्ती असिे. िसेच सध्या उपलब्ि असलेल्या बऱ्याचश्या पोर्नन 

साशित्यामध्ये शस्त्रयांर्ना एखा्ा र्वतिूप्रमाणे र्वापरलेले शदसूर्न येिे. स्त्रीत्र्वाचा अर्नादर करण्याची र्वतृ्ती शदसिे र्व 

संमिीशिर्वाय केलेल्या, शिंस्र लैंशगक कृिींचे गौरर्वीकरण केलेले असिे. (िे आपल्याला इिर व्यार्वसाशयक 

दृश्यमाध्यमांच्या बाबिीििी जाणर्विे.) पोर्नोग्राफीमध्ये फक्त लैंशगक कृिींर्वरच लक्ष कें शद्ि केलेले असिे. खऱ्या 

आयषु्याि मात्र लैंशगक कृिीस भार्वशर्नक जर्वळीकीची जोड असिे. एकमेकांच्या इच्छा-आर्वडी समजूर्न घ्यायच्या 

असिाि. त्यामळेु पोर्नोग्राफीर्नसुार आपल्या आयषु्याि गोष्टी  घडिील अिी कल्पर्नािी करू र्नये आशण िसे र्न 

िाल्यास र्वाईटिी र्वाटूर्न घेऊ र्नये.   

 तर्वििःच्या करमणकुीसाठी पोर्नन बघण्याि र्वार्वगे कािी र्नािी. पण त्यािूर्न किीकिी तर्वििःच्या लैंशगक कृिीशर्वषयी 

शचंिा, आपल्या िरीराशर्वषयी, अर्वयर्वांशर्वषयी कमिरिेची भार्वर्ना शर्नमानण िोिार्ना शदसिे. त्यािूर्न चकुीची तर्व-प्रशिमा, 

काळजी, िलुर्ना ह्या गोष्टी घडिाि. आपल्या जोडीदाराची पोर्नोग्राफीिील कलाकारांिी िलुर्ना करणे, त्यांच्याकडूर्न 

पोर्नोग्राफीमध्ये दाखर्वल्याप्रमाणे कृिी करण्याच्या अपेक्षा िरणे, शिथे दाखर्वलेले जबरदतिीरे्न प्रत्यक्षाि करायचा 

प्रयत्र्न करणे िे अशजबाि योग्य र्नािी.  

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करणे िा प्रत्येकाचा व्यशक्तगि शर्नणनय आिे. कुठल्यािी जेण्डरच्या व्यक्तीरे्न 

(स्त्री/परुुष/ट्रान्सजेण्डर अथर्वा कुणीिी) मातटबेट करणे ह्याि कािीच र्वार्वगे र्नािी. त्याचा आरोग्यार्वरिी कुठलािी 

शर्वपरीि पररणाम िोि र्नािी. कुणी जर मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करिच र्नसेल, त्यांर्ना करार्वसं र्वाटिच र्नसेल िर 

त्यामध्येिी र्वार्वगे कािी र्नािी. िेिी र्नॉमनल आिे र्व त्याचािी आरोग्यार्वर शर्वपरीि पररणाम िोि र्नािी.  

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न िी एक खाजगी गोष्ट आिे र्व िी ििीच असार्वी. त्यामळेु सार्वनजशर्नक शठकाणी शकंर्वा शजथे िे 

करण्यास मर्नापासूर्न संमिी र्न शदलेले लोक उपशतथि आिेि अिा शठकाणी मातटबेट करणे शकंर्वा पोर्नन पािणे िे 

अयोग्य र्व शिंसक आिे.  

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करण्यारे्न शकंर्वा पोर्नोग्राफी पािण्यारे्न दृष्टी अिू िोणे, अिक्तपणा, केस गळिी, लैंशगक साम्यन 

र्नािीस ेिोणे, भशर्वष्याि लैंशगक सखु र्न घेिा येणे असा कुठलािी पररणाम िोि र्नािी. थोडे थकल्यासारखे र्वाटले शकंर्वा 

डोके िलके िाल्यासारखे र्वाटले िरीिी िे अगदी थोड्या काळासाठी असिे.  

 मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न शकंर्वा पोर्नन बघण्याबद्दल असलेल्या अरे्नक गैरसमजांमळेु अरे्नक लोकांर्ना आपल्याला त्याचे 

व्यसर्न लागले आिे की काय अस े र्वाटिे. पण िे फारस े खर े र्नािी. िमुचे दरंै्नशदर्न आयषु्य, अभ्यास, काम, छंद, 
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लोकांच्या भेटीगाठी यार्वर पररणाम िोि र्नसेल, िर काळजी करण्याचे कारण र्नािी. परिं ुपोर्नन र्न पाशिल्यास शकंर्वा 

मातटबेट र्न केल्यास िमुचे लक्ष बाकी किािच लागि र्नसेल, िमु्िाला िमुची कामे, शमत्रांच्या गाठीभेटी घेणे िेिी 

करणे जमि र्नसेल, शदर्वसरात्र िमु्िाला त्याशिर्वाय कािीच सचुि र्नसेल िर िज्ज्ांची मदि घ्यायला िरकि र्नािी.  

 शकिी रे्वळा मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करारे्व शकंर्वा लैंशगक उत्तेजर्ना दणेार े (पोर्नोग्राशफक) साशित्य पािारे्व शकंर्वा किा 

पद्धिीरे्न मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करारे्व याचा कािी शर्नयम र्नािी. प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्वडीशर्नर्वडी र्व इच्छांर्नसुार िे 

बदलू िकिे. ज्याला जे योग्य र्वाटेल िस!े    

 दसुरय्ा व्यक्तीची परर्वार्नगी र्नसिार्ना, इच्छा र्नसिार्ना, संमिी र्नसिार्ना त्या व्यक्तीला िसेच १८ र्वषाांिूर्न लिार्न 

र्वयाच्या कोणािी व्यक्तीला पोर्नोग्राशफक र्वा उत्तेजर्ना शर्नमानण करणार ेसाशित्य पाठर्वणे, दाखर्वणे िे मात्र बेकायदिेीर 

आिे. इच्छेशर्वरुद्ध पोर्नोग्राशफक सािीत्य दाखर्वणे, पोर्नन ियार करण्यासाठी एखा्ा व्यक्तीचा खाजगीपणा र्नािीसा 

करणे - म्िणजे त्या व्यक्तीच्या रै्वयशक्तक कृिींचे शचत्रण करणे अशजबाि योग्य र्नािी. एखा्ा व्यक्तीस शिची संपूणन 

मान्यिा र्नसिा लैंशगक तपिन करणे शकंर्वा तपिन करायला भाग पाडणे या अत्यंि चकुीच्या कृिी आिेि र्व िे 

काय्ाच्या दृष्टीरे्न गनु्िेिी आिेि.  

 मर्नामध्ये कोणा व्यक्तींची लैंशगकदृष््टया कल्पर्ना करणे शकंर्वा कािी लैंशगक कृिींची कल्पर्ना करणे यामध्ये कािीच गैर 

र्नािी. याबद्दल जर िमु्िाला अपरािी र्वाटि असेल िर लक्षाि ठेर्वा की जोर्वर िमु्िी दसुऱ्या व्यक्तीस त्रासदायक, 

अर्नादर र्वाटेल अस ेकािी प्रत्यक्ष करि र्नािी, आपल्या मर्नाि ििी कािी कल्पर्ना करिा िोर्वर त्याि कािीच गनु्िा 

र्नािी.   

 लिार्न मलेु असलेले पोर्नोग्राशफक साशित्य ियार करणे, बघणे, इिरांर्ना दाखर्वणे िा फक्त मर्नोशर्वकार र्वा अरै्नशिक 

कृिी र्नािी िर िो कायदिेीर गनु्िादखेील आिे. परिं ु कुणाचा कल अिाप्रकारचा असेल िर त्यासंबंिी मदि 

करण्याचे काम करणाऱ्या संतथा अशतित्र्वाि आिेि. त्याबद्दलची अशिक माशििी पररशिष्टामध्ये जोडलेली आिे.  

      सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये इिर कािी प्रसंग र्व त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द ेशदलेले आिेि.  
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णिल्मम ३ - थाांबा पहा पुढे जा 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_10 
 प्रतिार्वर्ना  

      या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये खालील मदु्दे मांडूर्न गटाचे काय मि आिे िे समजूर्न घेिा येईल -  

  जोडीदार शर्नर्वडिार्ना सर्वनसािारणपणे काय पाशिले जािे? 

  र्नात्यामध्ये असलेल्या दोघांर्ना एकमेकांचे मोबाईल, परर्वार्नगी र्न घेिा िपासण्याचा िक्किी शमळिो का, कोणत्या 

र्नात्यामध्ये शमळिो / कोणत्या र्नात्यामध्ये र्नसिो?       
 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 या शफल्ममध्ये िीर्न रे्वगरे्वगळे प्रसंग दाखर्वण्याि आले आिेि. 

एका प्रसंगाि र्नात्याि असलेले परिं ु गैरसमज िालेले, र्नाराज िालेले 

जोडपे दाखर्वले गेले आिे. याि मखु्यििः र्नात्यामध्ये आिोि म्िणजे मािा 

माझ्या जोडीदारार्वर िक्कच – एक प्रकार ेमालकी िक्क आिे अिी जी 

भार्वर्ना ियार िोिे त्यािूर्न जोडीदारार्वर बंिरे्न घािली जािाि र्व त्यािूर्नच 

र्नात्यामध्ये अरे्नक प्रश्न ियार िोिाि. याशर्वषयी रे्वळच्यारे्वळी बोलले गेले 

र्नािी िर गैरसमज आणखी र्वाढू िकिाि. आपला जोडीदार शर्नर्वडिार्ना 

लोक कोणकोणिे मापदडं लार्विाि आशण लग्र्न या गोष्टीकडे काय दृष्टीरे्न 

पाशिले जािे याबद्दलचा दसुरा प्रसंग आिे. उंची, रगं यासारख्या 

मापदडंांर्वर जोडीदार शर्नर्वडणे, जोडीदारासोबि संर्वाद र्नसणे इ. गोष्टींचा 

र्नात्यार्वर शर्वपरीि पररणाम िोि असिो.    

 दोघांच्या खाण्याशपण्याच्या सर्वयी, भाषा इ. गोष्टी जरी 

रे्वगरे्वगळ्या असल्या िरी दोर्न व्यक्ती एकत्र येऊ िकिाि शकंर्वा 

र्नात्यामध्येिी असू िकिाि. शिसऱ्या प्रसंगािूर्न िेच दाखर्वण्याचा प्रयत्र्न 

केला आिे. जोडीदारांचा एकमेकांिी तपष्ट संर्वाद अशििय गरजेचा आशण 

उपयकु्त आिे अस ेया िीर्निी प्रसंगािूर्न दाखर्वले आिे.   

 
 

 जर्वळकीच्या र्नात्यामध्ये संर्वाद असणे अत्यंि मित्र्वाचे आिे.  

 कोणत्यािी र्नात्यामध्ये एकमेकांचा खाजगीपणा जपणे आशण त्यासाठी प्रत्येकाला मोकळीक शमळणे   खूप 

मित्र्वाचे आिे. परर्वार्नगी र्न घेिा एकमेकांचे मोबाईल िपासण्याचा िक्क िे यािीलच एक उदािरण आिे.  

 जोडीदार शर्नर्वडिार्ना फक्त र्वरर्वरच्या आशण िांशत्रक (रूप, र्नोकरी, शठकाण इ.) मापदडं र्न बघिा 

त्याच्यािी/शिच्यािी संर्वाद सािणे, त्यािूर्न एकमेकांर्ना समजूर्न घेणे अश्या गोष्टींमिूर्न र्नािे अशिक 

आरोग्यदायी घडू िकिे.  

 जाि, िमन, भाषा अश्यासारख्या गोष्टींमळेु जोडीदार र्नाकारणे योग्य र्नािी. दोर्न व्यक्तींमिील फरक िे चचेिूर्न 

समोर येऊ िकिाि आशण त्यार्वर संर्वादािूर्न उत्तरिेी शमळू िकिाि.    

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_10
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 या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्ममिील संर्वादांचा संदभन घेि चचान घेिा येऊ िकेल. उदा. शफल्ममिील 

संर्वाद- गप्पा मारायच्या असिील िर मला कळलं  पािीजेि र्ना काय बोलिाय िे.... 

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा - र्नात्यामध्ये असलाि िरी प्रत्येक व्यक्तीला र्वागण्याचे तर्वािंत्र्य असायलाच िरे्व. र्नात्याि आिोि 

म्िणजे प्रत्येक कृिीर्वर दसुऱ्या व्यक्तीचा अशिकार शकंर्वा िक्क समजायचे कािीच कारण र्नािी. कोणत्यािी प्रकारच्या 

र्नात्यामध्ये एकमेकांर्ना िा अर्वकाि दणेे अत्यंि गरजेचे आिे.   

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग शफल्म मिील मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

●  प्रसंग: र्नािे सरुु िोण्याआिी प्रीिी आशण दीपकची खूप घट्ट मैत्री िोिी. पण र्नािे सरुु िाल्यारं्निरच्या सिा 

मशिन्यांमध्ये प्रीिीचे दीपकला सारखे-सारखे मेसेजेस पाठर्वणे र्व त्याची खबर ठेर्वणे सरुु िाले. रोजच्यारोज 

भेटण्यासाठी शिचा आग्रि सरुु िाला आशण दीपकला त्याच्या शमत्रांसमरे्वि संध्याकाळ घालर्वायची असल्यास 

िसुफूसिी सरुु िाली. आिा दीपकला या सगळ्याचा त्रास िोिो आिे मात्र याशर्वषयी काय करारे्व िे कळि र्नािी. 

त्यारे्न काय करारे्व अस ेिमु्िाला र्वाटिे? 

●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे -  

आपल्या जोडीदाराला मेसेजेस पाठर्वणे, भेटण्याचा आग्रि करणे ह्या गोष्टी त्याच्या/शिच्या संपकानि रािण्यासाठी 

चांगल्याच आिेि मात्र त्याचे प्रमाण मयानदबेािेर गेल्यास घसुमट शर्नमानण िोऊ िकिे. आयषु्यािील र्नात्याशिर्वायच्या 

इिर गोष्टींर्नािी – उदा. छंद, अभ्यास, काम, शमत्रमंडळी - जागा असणे िे र्नात्याच्या सदुृढिेसाठी गरजेचे आिे. 

िमुच्या जोडीदाराच्या सििच्या कॉल्स शकंर्वा मेसेजेसमळेु िमु्िी करि असलेल्या इिर कामांर्वर, शमत्रमंडळींर्वर 

मयानदा पडि असिील िर याशर्वषयी जोडीदारािी तपष्टपणे बोलणे गरजेचे आिे. 

 शफल्म मिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्द े–  

 सदुृढ र्नािे िे ससुंर्वादार्वर आिारलेले असिे. िमु्िाला काय आर्वडिे, काय आर्वडि र्नािी, िमुच्या प्रािान्याच्या 

गोष्टी, कमिरिा, मयानदा या सर्वाांबाबिीि संर्वाद सािणे गरजेचे आिे. िांिपणे र्व संयमारे्न गोष्टी ऐकूर्न घेणे र्व चचेस 

ियार असणे यादखेील संर्वादामिील मित्र्वाच्या गोष्टी आिेि. जर िमु्िी त्रासदायक र्नात्याि असाल, र्नात्यािील 

कुणा एकािी व्यक्तीला िणार्वािूर्न जारे्व लागि असेल िर त्याबद्दल िमुच्या जोडीदारािी बोला. एकमेकांच्या मयानदा 

काय आिेि, एकमेकांर्ना काय र्वागलेले अशजबाि चालणार र्नािी, याशर्वषयीची तपष्टिा असणे खूप गरजेचे आिे.  

 कुठलेिी जर्वळचे र्नािे मार्नशसक आरं्नदासाठी मित्त्र्वाचे असिे. िमु्िाला सिि िणार्वाखाली असल्यासारखे, कािीिरी 

शबर्नसल्यासारखे आशण त्रति र्वाटि असेल िर त्याशर्वषयी एकमेकांिी बोलायला िरे्व.   

 शर्वर्श्ास, आदर आशण समजिुीर्वर आिारलेले र्नािे अशिक सदुृढ असिे िर त्रासदायक र्नािे िे िारीररक र्व 

भार्वशर्नकदृष््टया थकर्वणार े असू िकिे. िमुचे दरंै्नशदर्न जीर्वर्नदखेील त्यामलेु शबघडूर्न जाऊ िकिे. त्रासदायक 

र्नात्यामध्ये सर्वनसामान्यपणे आढळणाऱ्या कािी गोष्टी म्िणजे शर्वर्श्ासाचा अभार्व, संियीपणा, शर्नयंत्रण ठेर्वण्याची र्वतृ्ती, 

रै्वयशक्तक सीमांची तपष्टिा र्नसणे, तर्वििःच्या गोष्टी करण्यासाठी शकंर्वा इिर शमत्रमंडळींर्ना भेटण्यासाठी परुिेी जागा 

र्नसणे, सार्वनजशर्नक जागी अर्वमार्नातपद र्वागणूक, भार्वशर्नक दबार्व, बंिरे्न, िारीररक छळ, आत्मित्या करण्याच्या 

िमक्या इत्यादी.  

 एखा्ा र्नात्यामध्ये असायचे की त्यािूर्न बािेर पडायचे, कोणासोबि असायचे, िमु्िाला र्नात्यामध्ये काय मान्य आिे 

र्व काय मान्य र्नािी ह्याशर्वषयीचे सर्वन शर्नणनय िमु्िी िमुचे तर्विंत्र आशण रै्वयशक्तकप्रकार ेघ्यायचे असिाि.  

 शजर्वाभार्वाची पे्रमाची र्नािी असिील शकंर्वा लैंशगक संबंिापरुिी असिील, थोड्या काळासाठी असिील शकंर्वा अरे्नक 

र्वषाांची असिील, एकमेकांपासूर्न दूर अंिरार्वर रािूर्न क्र्वशचि भेटणारी असिील र्नािीिर एकदाच भेटीि जमलेली 

त्यारे्वळेपरुिी असिील. किी त्याि बांशिलकी असेल िर किी ओपर्न शकंर्वा कॅज्यअुल अिीिी असू िकिील. 
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र्नात्यांच्या ह्या अरे्नक प्रकारांच्या, त्यांच्या र्नार्वांच्या गुंत्याि गुंिण्यापेक्षा आशण त्यांर्ना योग्य- अयोग्यिेच्या चौकटींमध्ये 

बसर्वण्यापेक्षा एक मित्र्वाची गोष्ट सांगार्वीिी र्वाटिे. किािी प्रकारचे र्नािे असण्याि गैर कािीच र्नािी मात्र िमुच्या र्व 

िमुच्या जोडीदारामध्ये याशर्वषयी सामाशयक समजूि असणे गरजेचे आिे. त्यािील अपेक्षांबद्दलची तपष्ट कल्पर्ना 

दोघांर्नािी असार्वी िेर्वढा संर्वाद असणे गरजेचे आिे. र्नािीिर अपेक्षांशर्वषयीचा आशण समजिुींशर्वषयीचा गोंिळ आशण 

त्रास शर्नमानण िोण्याची िक्यिा र्वाढिे.  

 सेक्स करायचा की र्नािी याशर्वषयीचा शर्नणनय िा संपूणनपणे प्रत्येकाचा तर्वि:चा आिे. सेक्स करण्यासाठी जोडीदारांच्या 

र्वयाि अमूक अंिर असारे्व शकंर्वा अशिक र्नसारे्व अस े कािी र्नसिे. र्वयाच्या अठराव्या र्वषाांरं्निर िमुचा लैंशगक 

जोडीदार शर्नर्वडणे िा िमुचा िक्क आिे. िमु्िी सेक्स करण्यासाठी र्व त्याच्या जोडीरे्न येणाऱ्या पररणामांसाठी ियार 

आिाि का, िी मात्र िमु्िी र्व िमुचा/िमुची जोडीदार यांर्नी शमळूर्न ठरर्वण्याची गोष्ट आिे. त्यासाठी र्वय 18 िा र्वयाचा 

टप्पा मार्नलेला आिे. िमु्िाला जोडीदार शर्नर्वडायचाच र्नसेल िर िोदखेील िमुचा िक्क आिे. जोडीदार शर्नर्वडिार्ना 

जाि, र्वगन, िमन, रूप, शलंग, रािण्याची जागा, र्वय िे कुठलेच सूज्  शर्नकष र्नव्िेि. िे समाजारे्न घालूर्न शदलेले साचे 

आिेि र्व त्यांर्ना शकिी मित्र्व ्ायचे िा शर्वचार आपण तर्वििः करायला िर्वा.  

 एखा्ा व्यक्तीचे चाररत्र्य, िील, प्रशिष्ठा इत्यादी शिच्या लैंशगक शर्नणनयांर्वर अर्वलंबूर्न र्नसिे.  

 र्नात्यािली जर्वळीक िी फक्त सके्सर्वर अर्वलंबूर्न र्नसिे पण सेक्स िा जर्वळच्या र्नात्यांमिील एक मित्त्र्वाचा भाग 

र्नक्कीच आिे. एखा्ा व्यक्तीसोबि संबंि ठेर्वले म्िणजे आिा कािीिी िाले िरी त्याच व्यक्तीसोबि कायमतर्वरूपी 

असायला िरे्व अस ेसमाज म्िणिो (र्वागिोच असे र्नािी) पण िमु्िाला जर त्यारं्निरिी र्नात्यािूर्न बािेर पडायचे असेल 

िर िमु्िाला िसा शर्नणनय घेण्याचा अशिकार आिे. 

  सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्ममिील इिर कािी संर्वाद र्व त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द ेशदलेले आिेि.  
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णिल्मम ४ - िॉग लाईट्स 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_6 

 प्रतिार्वर्ना  

      या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये कािी प्रश्न गटाला शर्वचारिा येिील. त्यािूर्न शर्वषयाची सरुुर्वाि िोऊ िकेल- 

 रै्नराश्य म्िणजे काय? िी संकल्पर्ना पाशिमात्य दिेांमिील आिे अस ेर्वाटिे का ? भारिामध्ये अश्या संकल्पर्नांची 

कािी गरज र्नािी असे र्वाटिे का?  

 रै्नराश्य येणे म्िणजे सगळे संपले अस ेआिे का ?    

 मार्नशसक आजार बर ेिोऊ िकिाि का ? त्यासाठीचे िज् कोण असिाि ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िारीररक आरोग्याप्रमाणेच आपल्या मार्नशसक 

आरोग्याकडेिी लक्ष दणेे आशण त्याची काळजी घेणे गरजेचे आिे. 

मार्नशसक आरोग्यािी संबंशिि प्रश्न सोडर्वण्यासाठी सिकायन र्व 

आरोग्यसेर्वा घेणेिी शििकेच मित्त्र्वाचे आिे. र्नािेसंबंिांमध्ये 

घडणाऱ्या अरे्नक गोष्टी, व्यशक्तगि िार्नी, अपयि इत्यादी आपल्या 

मर्नाला आत्यंशिक त्रास दऊे िकिाि आशण या त्रासािूर्न दिुःख, 

शचंिा, िाण-िणार्व, भीिी, थकर्वा, राग, अगशिकिा, रै्नराश्य ह्या 

भार्वर्ना शर्नमानण िोऊ िकिाि. कािी रे्वळा त्यांचे कािी िारीररक 

पररणाम र्व लक्षणेिी शदसू िकिाि. कोणािी िरी बोलूर्न मार्नशसक 

आरोग्याचे प्रश्न अरे्नकदा सटूु िकिाि. मार्नशसक आरोग्याच्या 

प्रश्नांसंबंिीची चचान या शफल्ममध्ये केलेली आिे. अिी मार्नशसक 

िाण असलेली व्यक्ती आपल्यािी बोलायला आल्यास आपण 

त्यांर्ना कसा प्रशिसाद ्ार्वा याबद्दलिी या शफल्ममध्ये कािी गोष्टी 

मांडण्याचा प्रयत्र्न केला आिे.  

 
 

 

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_6
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 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्ममिील संर्वादांचा संदभन घेि चचान घेिा येऊ िकेल. उदा. शफल्ममिील संर्वाद 

- र्वषनभरापासूर्न बघिोय डान्स क्लास बंद आिे, खोलीि कोंडूर्न बसिेस, लेक्चर ला जाि र्नािीस ..   

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा - मार्नशसक तर्वात्य शबघडले असू िकिे िे कािी प्रसंगांमिूर्न समजू िकिे. पूर्वी आर्वडणाऱ्या गोष्टी 

आिा कराव्याश्या र्न र्वाटणे, दरंै्नशदर्न आयषु्यार्वर पररणाम िोणे, एकटे रािणे अश्या सारख्या कािी गोष्टींमिूर्न िी व्यक्ती 

कदाशचि मार्नशसक उलाथापालथीिूर्न जाि असू िकेल अस े म्िणिा येईल. या सगळ्याबद्दल शिच्यािी बोलणे, शिला 

कोणत्या तर्वरुपाची मदि शमळाली िर फायदा िोईल िे त्या व्यक्तीला शर्वचारारे्व. म्िणजे व्यक्तीला त्या अर्वतथेिूर्न बािेर 

पडायला मदि िोऊ िकेल.  

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग  मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

●  प्रसंग: र्वषान िी श्रिुीची कॉलेजमिील मैत्रीण िोिी. कािी काळापासूर्न र्वषानला श्रिुीच्या र्वागण्यामध्ये बदल जाणर्वि 

िोिा. रे्निेमी आरं्नदी र्वतृ्तीची असणारी श्रिुी अचार्नक िरर्वल्यासारखी र्वाटि िोिी िसेच शिच्या िािांर्वरिी 

कापल्याच्या कािी खणुािी शदसि िोत्या आशण िी कसल्यािरी काळजीमध्ये असल्याचेिी जाणर्वि िोिे. र्वषानला 

काय करारे्व िे कळले र्नािी. शिरे्न पशिली गोष्ट काय करार्वी? 

●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे -  

●  िारीररक आरोग्याप्रमाणेच आपल्या मार्नशसक आरोग्याकडेिी लक्ष दणेे आशण त्याची काळजी घेणे गरजेचे आिे. 

मार्नशसक आरोग्यािी संबंशिि प्रश्न सोडर्वण्यासाठी सिकायन र्व आरोग्य सेर्वा घेणेिी शििकेच मित्त्र्वाचे आिे. िाप 

आल्यार्वर आपण डॉक्टरकडे जाऊ िकिो त्याि आशण  मार्नशसक तर्वात्यासाठीिी व्यक्तीरे्न िज्ांची मदि 

घेण्याि कािी फरक र्नािी.   

●  किीकिी मार्नशसक त्रासाला कािी समजेलसे कारण असेलच अस े र्नािी. किीकिी िो त्रास िमुच्या 

शर्नयंत्रणाबािेरिी असू िकिो. त्यािूर्न बािेर पडण्यासाठी अशिक काळिी लागू िकिो र्व तर्वििःचे तर्वििः त्यािूर्न 

बािेर पडणे अिक्यप्राय असू िकिे. अिा रे्वळी मदि घेणे अत्यंि गरजेचे आिे. िी मदि शमत्रमंडळी, भारं्वडे, 

कुटंुबािील व्यक्ती, एखादी ओळखीची अर्नभुर्वी शकंर्वा शर्वर्श्ासािील व्यक्ती यांच्याकडूर्न घेिा येऊ िकिे. 

अडचणीच्या रे्वळी शर्वर्श्ासू आशण ज्यांच्यािी बोलिा येऊ िकेल अश्या व्यक्तींची यादी आपल्या मर्नाि असली िर 

शिचा उपयोग िोईल.  

●  मार्नशसक आरोग्यासाठी रे्वगरे्वगळ्या पद्धिीची मदि उपलब्ि असू िकिे. उदा. समपुदिेक, थेरशपतट शकंर्वा 

मार्नसोपचारिज्ज् (psychiatrist) आशण यािील एकच पयानय सर्वाांसाठी लागू पडेल असे कािी सांगिा येि र्नािी.  

●  मदि कुणाकडूर्न र्व किी शमळर्वायची िा सर्वनतर्वी त्या व्यक्तीचा शर्नणनय आिे. किी शमत्रमैशत्रणी, भारं्वडे, कुटंुबीय 

यांच्यािी बोलूर्निी परुिे. परिं ु त्याद्वार े भागि र्नसेल िर समपुदिेक, शचशकत्सक, मार्नसोपचार िज् ह्यांर्ना त्या 

शर्वषयािली माशििी असल्यारे्न मदि घेिल्याचा िाण आपल्यार्वर र्न येिा िे व्यार्वसाशयकदृष््टया अशिक दजेदार 

मदि करू िकिाि. 

●  मार्नशसक तर्वात्यासाठी मदि मागणे िे आपल्याकडे अजूर्न शििकेसे रूढ र्नािी. मार्नशसक तर्वात्य शबघडले आिे 

म्िणजे िे माणूस रे्वडे िालेले आिे असे त्याकडे िचु्छपणे बशघिले जािे. खर े पाििा अिी मदि मागणे िे 

कमीपणाचे शकंर्वा दबुनलिेचे लक्षण र्नसूर्न िैयानचे आशण िाडसाचे आिे. 
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जर िमु्िाला कोणी तर्वििःला जखमा र्वगैर ेकरूर्न घेि असल्याचे कळले शकंर्वा आत्मित्येचा प्रयत्र्न करू िकेल असे 

र्वाटले िर सर्वनप्रथम त्यांच्यािी जाऊर्न बोला. थेट शर्वषयाला िाि घालण्याऐर्वजी त्यांर्ना काय र्वाटि आिे, िे कस े

आिेि िे शर्वचारणे िी पशिली पायरी असू िकिे. िमु्िाला त्यांची काळजी आिे आशण त्यांर्ना चांगले र्वाटणे 

िमुच्यासाठी मित्त्र्वाचे आिे िे सांशगिल्यास त्यांर्ना बर े र्वाटू िकेल. कोणत्यािी पद्धिीची प्रशिशक्रया आली िरी 

शिच्यासाठी ियार रािा. र्वाईट र्वाटूर्न घेऊ र्नका. िज्ांच्या मदिीचा सल्ला िमु्िी र्नक्कीच दऊे िकिा. पररशतथिी 

खूपच गंभीर र्वाटली िर  कुटंुबीय, शमत्रमंडळी, इिर काळजीर्वािू लोक यांच्यािी बोलण्यास िरकि र्नािी पण त्यापूर्वी  

त्या  व्यक्तीला शर्वचारारे्व िेिी अत्यंि गरजेचे आिे. 

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

●  आपल्या मार्नशसक तर्वात्यार्वर अरे्नक गोष्टींचा आशण घटर्नांचा पररणाम िोऊ िकिो. 

उदा. र्नािेसंबंिांमध्ये घडणाऱ्या अरे्नक गोष्टी, व्यशक्तगि िार्नी, अपयि इत्यादी. या गोष्टी आपल्या मर्नाला आत्यंशिक 

त्रास दऊे िकिाि आशण या त्रासािूर्न दिुःख, शचंिा, िाण, िणार्व, भीिी, थकर्वा, राग, अगशिकिा, रै्नराश्य ह्या भार्वर्ना 

शर्नमानण िोऊ िकिाि. कािी रे्वळा त्यांचे कािी िारीररक पररणाम र्व लक्षणेिी शदसू िकिाि. उदािरणाथन डोकेदखुी, 

अंगदखुी, भकेुमध्ये बदल इ. मात्र लक्षाि ठेर्वायला िरे्व की िे असे र्वाटण्यामध्ये आपली कािी चूक र्नािी, अस े

अरे्नकांर्ना र्वाटू िकिे. अिा अर्वतथेि रोजचे सािे काम- जबाबदाऱ् या घेणेिी अर्वघड र्वाटू िकिे, त्यामळेु त्यािूर्न 

बािेर पडेपयांिचा रे्वळ घेणे आर्वश्यक आिे.  

●  आयषु्य िे अरे्नक प्रकारच्या चढउिारांर्नी भरलेले असल्यारे्न आपले मार्नशसक आरोग्य िे सदरै्व संिशुलिच असेल िी 

गोष्ट कुणासाठीिी अिक्यप्राय आिे. पण िोणाऱ्या त्रासाचा समथनपणे सामर्ना करिा येण्यासाठी कािी गोष्टी करिा 

येऊ िकिील. उदािरणाथन: आपली जीर्वर्निैली सिुारणे, आपल्याला ज्या गोष्टींर्नी बर े र्वाटिे, मजा येिे, त्या 

करण्यासाठी रे्वळ ठेर्वणे, परुिेी िोप घेणे, चांगला आिार घेणे, ज्या लोकांसोबि असण्यारे्न चांगले र्वाटिे 

त्यांच्यासोबि रे्वळ घालर्वणे, रोजशर्निी शलिीणे, शलखाण करणे, छंद जोपासणे, र्वाचणे, ध्यार्न करणे, चालणे-पळणे-

पोिणे-र्नाचणे-मैदार्नी खेळ इत्यादी िारीररक कृिी करणे. किीकिी आपल्या भार्वर्नांकडे थोडे जाति लक्ष 

दणे्याकररिा जगण्याचा रे्वग थोडा मंदार्वण्यारे्निी फायदा िोऊ िकिो.  

●  मार्नशसक आरोग्यािी संबंशिि असणाऱ्या प्रश्नांची व्याप्ती खूप मोठी आिे आशण व्यशक्तगशणक त्यांचा अर्नभुर्विी 

रे्वगरे्वगळा असू िकिो. किीकिी आपल्याला रे्नमके काय िोिे आिे िे समजणे अर्वघड जािे. कािीिरी ठीक र्नािीये 

शकंर्वा आपले आपल्याला िेपि र्नािीये इिकेच कळि असिे. जेव्िा तर्वििःची तर्वििःला मदि अपरुी पडि आिे अस े

जाणर्विे िेव्िा िज्ज्ांची मदि शर्नशििच िोऊ िकिे.  

●  मार्नशसक आरोग्यासाठी रे्वगरे्वगळ्या पद्धिीची मदि उपलब्ि असू िकिे. उदा. समपुदिेक, थेरशपतट शकंर्वा 

मार्नसोपचारिज् (psychiatrist) आशण यांिील एकच पयानय सर्वाांसाठी लागू पडेल अस े कािी सांगिा येि र्नािी. 

समपुदिेर्न िी अशिक ढोबळपणे र्वापरली जाणारी संज्ा आिे. त्यामध्ये सल्ला र्व माशििी दणे्याचा समारे्वि असू 

िकिो. थेरशपतट िे मार्नशसक आरोग्यामिील िज् असूर्न त्यांर्नी ठराशर्वक समपुदिेर्न उपचारपद्धिीचे शर्विेष ज्ार्न 

घेिलेले असिे. कला थेरपी, सायकोथेरपी, र्विनर्न थेरपी, िालचाल थेरपी, मार्नर्विार्वादी थेरपी, संज्ार्नात्मक थेरपी, 

समग्र थेरपी. सायकोथेरपी िी उपचारपद्धिी ठराशर्वक िाशत्त्र्वक रचरे्नर्वरिी आिारलेली असिे जी थेरशपतटरे्न शिकूर्न, 

समजूर्न, अंशगकारलेली आिे. अिा प्रकारचे समपुदिेक र्व थेरशपतट िे समपुदिेर्नाच्या व्यशक्तसापेक्ष पद्धिींचा शर्वचार 

करूर्न त्याची रूपरषेा ठरर्विाि. िी पद्धि उपचार दणेाऱ्या व्यक्तीगशणकिी बदलि असिे. याखेरीज सायकीयशट्रतट 

शकंर्वा मार्नसोपचारिज् िे रै्व्कीय व्यार्वसाशयक असिाि. त्यांर्नी शर्वशर्वि मार्नसोपचारांर्वरील रै्व्कीय सेर्वांचा, 

औषिोचाराचा अभ्यास केलेला असिो. उपचाराची पद्धि म्िणूर्न िे औषिांचा र्वापर सचुरू्व िकिाि. िमु्िाला जर 

सायकीयशट्रतटरे्न एखाद ेऔषि सचुर्वले असेल िर िे सचुर्वण्यामागील कारण र्व त्याचे उपाय र्व अपाय जरूर शर्वचारूर्न 

घ्यारे्वि. िसेच ध्यार्नाि घ्यारे्व की या उपचारांबाबिीि रे्वळ र्व संयम ठेर्वार्वा लागू िकिो.  
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●  मदि कुणाकडूर्न र्व किी शमळर्वायची िा सर्वनतर्वी िमुचा शर्नणनय आिे. किी िमुचे शमत्रमैशत्रणी, भारं्वडे, कुटंुबीय 

यांच्यािी बोलूर्निी उपयोग िोऊ िकिो िर किी समपुदिेक, शचकीत्सक, मार्नसोपचार िज् िेदखेील 

व्यार्वसाशयकदृष््टया मदि करू िकिाि. आपण बऱ्याचदा तर्वििःच तर्वििःच्या आरोग्याचे शर्नदार्न करि असिो. 

किीकिी िे शर्नदार्न अचूक र्नसिे. जसे की आपल्याला उदास र्वाटि आिे याचा अथन आपल्याला रै्नराश्याचा 

(शडपे्रिर्न) चा त्रास िोि आिे असे र्नािी. रै्नराश्य िा एक मार्नशसक आजार आिे ज्याला थेरपी, मार्नसोपचार शकंर्वा 

औषिोपचाराची गरज असिे िे ध्यार्नाि घ्यारे्व. अजूर्निी या शर्वषयाबद्दल खूप मोकळेपणा र्नसल्यारे्न अरे्नक लोक 

व्यार्वसाशयक मदि घेण्यास कचरिाि. कािींर्ना असेिी र्वाटिे की समपुदिेक शकंर्वा मार्नसोपचार िज् िे ‘रे्वड्या’ 

लोकांसाठी असिाि. पण िी समजूि चकुीची आिे. जसे आपल्याला सदी िाली शकंर्वा िाप आला िरी आपण त्या 

शर्वषयािील िज् व्यक्तींची मदि घेिो त्याप्रमाणे आपल्या मर्नाला कािी दखुणे िाले िरी उपचाराची शकंर्वा मदिीची 

गरज असिे. अरे्नकजण अिारे्वळी इंटररे्नटचा र्वापर करू पाििाि पण प्रत्यक्ष लोकांिी बोलणं िे इंटररे्नटर्वर 

सापडणाऱ् या  माशििीिूर्न अशिक उपयोगी ठरू िकिे. िमुची रै्वयशक्तक पररशतथिी समजूर्न उमजूर्न त्यार्वर काम करणं 

इंटररे्नटला िक्य िोईलच असे र्नािी.  

●  िमुच्या जर्वळचे कुणी भार्वशर्नक उलथापालथीिूर्न जाि आिेि अस ेर्वाटल्यास िमु्िी त्यांर्ना किी मदि करू िकाल, 

िे शर्वचारा. कािी जणांर्ना तर्वििःिूर्न मदि मागणे अर्वघड जािे. जर त्यांर्नी आपल्याला िोणारा त्रास िमुच्यासोबि 

िेअर केला िर कुठलीिी मिे र्न बर्नर्विा, संयमारे्न िे ऐकूर्न घ्या. कुठलािरी सल्ला दणेे रे्निमीच गरजेचे असिे असे 

र्नािी. कािी रे्वळा फक्त िांिपणे, लक्षपूर्वनक ऐकूर्न घेिल्यारे्निी मदि िोऊ िकिे. िमु्िाला त्यांचा प्रश्न सोडर्विा येणार 

र्नािी अस ेर्वाटले िर िज्ांच्या मदिीचा सल्ला ्ा.  

●  खूपदा लोक अर्नभुर्वि असलेले मार्नशसक आरोग्यशर्वषयीचे प्रश्न िे त्यांच्या शर्नयंत्रणाबािेरचे असिाि. त्यामळेु ‘शर्वसरूर्न 

जा’, ‘सगळं कािी ठीक िोईल’ ह्या र्वाक्यांर्नी मदि िोईलच अस ंर्नािी. कािीजणांर्ना त्यांच्या मार्नशसक शतथिीिूर्न 

बािेर येण्यासाठी रे्वळ लागू िकिो. अिा रे्वळी मर्नाचा समिोल, लर्वशचकिा आशण आरं्नदी र्वतृ्ती परि शमळर्वण्यासाठी 

संयमाची, दृशष्टकोर्न आशण जीर्वर्निैली बदलण्याची, काळजी आशण आिाराची गरज भासू िकिे.  

●  िमुच्या ओळखीचे कोणी आत्मित्या करू िकेल अिी िक्यिा िमु्िाला जाणर्वल्यास, त्या व्यक्तीची संमिी घेऊर्न 

शिच्यािी बोला. त्या व्यक्तीची संमिी र्नसेल िर मदि करू िकेल अश्या कोणाच्या िरी कार्नार्वर िे घाला. िमुच्या 

मर्नाि जर आत्मित्येचे शर्वचार येि असिील िर िमुच्या शर्वर्श्ासािील कोणािीिरी याबद्दल मोकळेपणारे्न बोला. 

र्नािेर्वाईक, शमत्र, जोडीदार, भारं्वडं यापैकी कोणीिी. बािेरूर्न िज्ज्ांची मदि घेणेिी उपयोगाचे ठरू िकेल. २४/७ 

चालणाऱ्या कािी िेल्पलाइन्सिी उपलब्ि आिेि.  

 सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्म मिील इिर कािी संर्वाद र्व प्रसंग आशण त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द े शदलेले 

 आिेि.  

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

णिल्मम ५ - माय वे 

 

 
 

 

 

 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_7 

 प्रतिार्वर्ना  

      या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये कािी प्रश्न गटाला शर्वचारिा येिील. त्यािूर्न शर्वषयाची सरुुर्वाि िोऊ िकेल - 

 सुंदर शदसण्यासाठी बाजाराि असणाऱ्या उत्पादर्नांचा शकिी उपयोग करार्वा ?  

 शमत्राला / मैशत्रणीला त्याच्या / शिच्या शदसण्यार्वरूर्न शचडर्वण्याि कािी गैर आिे का ? 

 सेक्स आशण जेन्डर िे िब्द ऐकले आिेि ? त्यांचा अथन काय ? त्याि काय फरक आिे ?   

 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोण कसा शदसिो शकंर्वा त्याच्या त्र्वचेचा रगं कोणिा 

आिे, िी व्यक्ती कपडे कोणिे घालिे इ. गोष्टींर्वरूर्न 

कोणािी व्यक्तींमध्ये भेदभार्व करणे अत्यंि चकुीचे आिे. 

तर्वििःच्या तर्वििःबद्दलच्या कल्पर्ना या बािेरील गोष्टी शकंर्वा 

मापदडंांर्वर र्न ठरर्विा आपण आिोि िस े सुंदर आिोि 

याप्रकारचा सकारात्मक तर्वप्रशिमेचा शर्वचार प्रत्येकारे्न 

करायला िर्वा. या शफल्ममध्ये याच सर्वन गोष्टींची चचान केली 

आिे. तर्वप्रशिमा, जेन्डर, बािेरील मापदडंांचा आपल्यार्वर 

िोि असलेला पररणाम आशण त्याला काय प्रकार े

िािाळिा येऊ िकेल अस ेमदु्द ेया शफल्ममध्ये मांडण्याि 

आले आिेि.   

 

 

 िारीररक शलंग (शकंर्वा लैंशगक अर्वयर्व) म्िणजे िरीराची रचर्ना र्व त्यामिील अर्वयर्व. त्यार्नसुार व्यक्तींची र्नर, 

मादी शकंर्वा र्नर र्व मादी दोन्िी (उभयशलंगी/intersex) या पद्धिीरे्न र्वगनर्वारी करण्याि येिे. पण शलंगभार्व िी 

सामाशजक संकल्पर्ना आिे. िी प्रत्येकाच्या रै्वयशक्तक र्वागणकुीच्या इच्छेर्वरिी िसंच त्यांर्ना कोणत्या 

सामाशजक भूशमकेि असायचे आिे ह्याच्या शर्नर्वडीर्वरिी अर्वलंबूर्न आिे. शलंगभार्व िी स्त्री शकंर्वा परुुष अश्या 

दोर्नच चौकटींमध्ये बघिा येण्यासारखी गोष्ट र्नािी. िी गोष्ट बदलिी आशण बिुरगंी आिे. 

 शलंगभार्वाच्या ओळखींमिील कािी प्रकार म्िणजे सीसजेंडर - जन्माला येिार्नाचे िारीररक शलंग आशण 

व्यक्तीचा शलंगभार्व िे एकच असिे. ट्रान्सजेन्डर - जन्माला येिार्नाचे िारीररक शलंग आशण त्या व्यक्तीचा 

शलंगभार्व िे एक र्नसिे. र्नॉर्न-बायर्नरी - परुुष अथर्वा स्त्री यांपैकी एकच शलंगभार्व र्न मार्नणारी व्यक्ती. जेंडर 

फ्लईुड - ह्या व्यक्तीचा शलंगभार्व एकाच प्रकाराि मोडेल अस ेर्नािी.  

 लोकांर्ना त्यांच्या िरीराला उद्देिूर्न र्वाईट र्वाटेल अस ेबोलणे याला बॉडी िेशमंग शकंर्वा िरीराचा अर्वमार्न 

अस ेम्िणिाि. जेव्िा आपण एखा्ाला जाड, बारीक, िडकुळे, खूप बारीक, ठराशर्वक रगंाचे असे कािीिी 

म्िणिो िेव्िा आपण त्यांर्ना र्नारे्व ठेर्वि असिो र्व िे अयोग्य आिे. 

 तर्वििःशर्वषयीची सदुृढ प्रशिमा िी िमु्िी कस ेशदसिा यार्वर र्नािी िर िमु्िाला तर्वििःशर्वषयी रे्नमके काय आशण 

कसे र्वाटिे यार्वर अर्वलंबूर्न आिे.  

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_7
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 या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्ममिील प्रसंग र्व संर्वादांचा संदभन घेि चचान घेिा येऊ िकेल. उदा. 

शफल्ममिील संर्वाद - आपण तर्वििःकडे कसे बघिो िे फक्त आपल्या िािाि आिे. कसे शदसायचे, कसे र्वागायचे िे लोकांर्नी 

आपल्यासाठी का ठरर्वायचे ?  

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा - तर्वििःशर्वषयीची सदुृढ प्रशिमा िी िमु्िी कसे शदसिा यार्वर र्नािी िर िमु्िाला तर्वििःशर्वषयी रे्नमके काय 

आशण कस ेर्वाटिे यार्वर अर्वलंबूर्न आिे. लोकांच्या बोलण्यार्वरूर्न आपण आपली तर्वप्रशिमा ियार करणे चकुीचे आिे.  

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग  मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

●  प्रसंग: आशदत्यचे भाऊ त्याच्यार्वर सिि दादागरी करि असि र्व त्याला मारि असि. िे म्िणायचे की िो 

र्नाजूकसाजूक आशण मलुींसारखा शदसिो, त्यामळेु त्याला कणखर आशण परुुषी बर्नर्वण्यासाठी िे अस ेप्रयत्र्न करि 

आिेि. आशदत्यच्या भार्वांचे र्वागणे योग्य िोिे का? 

●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे -  

परुुषारे्न कसे र्वागारे्व र्व स्त्रीरे्न कसे र्वागारे्व याबद्दलच्या कािी ठाम संकल्पर्ना आपल्या समाजाि आिेि. परुुषत्र्व आशण 

स्त्रीत्र्व म्िणजे काय याबद्दलच्या अिाच साचेबद्ध समजिुी त्याला कारणीभूि आिेि. पण स्त्रीत्र्व आशण परुुषत्र्व असे 

कािी दोर्न शभन्र्न ध्ररु्व र्नािीि िर एकाच पटार्वरील सलग गोष्टी आिेि. ह्या पटार्वर आपण प्रत्येकजण कुठे र्ना कुठेिरी 

असिो. आपण कोणिे शलंग घेऊर्न जन्माला आलो याच्यािी त्याचा संबंि र्नािी. िसेच आपल्याला जे र्वाटिे त्या 

आिारार्वर आपण कसे असणार आिोि िा फक्त आपला शर्नणनय असायला िर्वा. आपल्या सर्वाांमध्येच िी अरे्नकशर्वि 

रै्वशिष््टये शदसूर्न येिाि. आपल्या शकंर्वा समाजाच्या परुुषत्र्व शकंर्वा स्त्रीत्र्वाच्या समजिुींर्नसुार कोणाला िमकार्वणे, 

त्यांच्यार्वर दादाशगरी करणे िी शलंगभार्वािाररि शिंसा आिे र्व िसे करणे अत्यंि चकुीचे आिे. 

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

●  रै्वशर्वध्य िे मार्नर्वी जीर्वर्नाचे सर्वानि मोठे सौंदयन आिे. जगामध्ये साििे कोटींिूर्न अशिक लोक आिेि. िे रे्वगरे्वगळे दिे, 

ििर,े संतकृिी, समाज आशण जमािींचे घटक आिेि. त्यांच्या त्र्वचेचा रगं, पोि, िरीराची ठेर्वण आशण आकार, उंची, 

र्वजर्न, डोळ्यांचा रगं, केसांचा रगं, शलंगभार्व, लैंशगक कल, चालीररिी यामध्ये फ़रक आिेि. या रै्वशर्वध्याची आपण 

जाणीर्व ठेर्वायला िर्वी आशण आदरिी करायला िर्वा.  

●  लोकशप्रय माध्यमे कािी ठराशर्वक सौंदयनशर्नकषांर्ना  प्रमाणाबािेर गौरर्विाि  आशण जािीराि करिाि. त्याचा पररणाम 

असा िोिो की आपण त्याला प्रमाण मारू्नर्न त्याच शर्नकषांर्वर तर्वििःला आशण आजूबाजूच्या प्रत्येकाला िोलू लागिो. 

एका ठराशर्वक पद्धिीच्या प्रशिमांचा भडीमार माध्यमांच्या द्वार ेआपल्यार्वर िोि असिो. एकाच प्रकारची त्र्वचा, केस 

यांर्ना सुंदर म्िटले जािे िे पािूर्न आपलािी िसाच गैरसमज िोऊ लागिो. पण व्यशक्तगि पािळीर्वर या िारणांकडे 

पनु्िा एकर्वार  पािण्याची गरज आिे - आपल्यामध्ये असलेल्या रै्वशिष््टयपूणन रे्वगळेपणाकडे तर्वीकाराच्या, आदराच्या 

आशण सन्मार्नाच्या दृष्टीरे्न पािण्यासाठी!  

●  आजूबाजूला सिि एका पद्धिीच्या असण्याला अशिक मित्र्व शदले जाि असिार्ना त्यापलीकडे जाऊर्न तर्वििःकडे 

सिजिेरे्न पिािा येणे खूप अर्वघड जाऊ िकिे. बाजारू मूल्यांचा  प्रभार्व मोठ्याच असमार्निेला जन्म दिेो आशण 

त्यामळेु रै्वशर्वध्याकडे पािण्याची आपली दृष्टीिी िररू्वर्न जािे. उदािरणच ्ायचे िर : गोऱ्या त्र्वचेला मित्त्र्व दणे्याची 

प्रर्वतृ्ती सर्वन जगभराि शदसूर्न येिे. गोऱ्या त्र्वचेच्या लोकांर्ना गडद रगंाच्या लोकांपेक्षा जाति मित्र्व शदले जािे. त्यामळेु 

त्र्वचा अशिकाशिक गोरी करण्यासाठीचे प्रयत्र्न केले जािाि आशण सौंदयन-प्रसािरे्न शर्नमानण करणार ेव्यर्वसाय ह्याचा 

फायदा करूर्न घेि, अशिकाशिक लोकांर्ना आपल्या रगंाबद्दल असलेल्या न्यूर्नगंडास खिपाणी घालि रिािाि. िे 

र्वणनद्वेषाचेिी फशलि आिे. काळ्या र्वणानच्या लोकांर्ना साित्यारे्न भेदभार्वास सामोर ेजारे्व लागिे आिे. दसुऱ्या बाजूला 

िरीराच्या आकारार्वरूर्निी लोकांर्ना भेदभार्वाचा सामर्ना करार्वा लागलेला आिे. िरीराचा एका ठरशर्वक प्रकारचा 
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आकृशिबंि सुंदर आशण त्यािूर्न अल्याडपल्याडचे कािीिी अर्नाकषनक अिा प्रकारची मार्नशसकिा शदसूर्न येिे. 

लोकांर्ना र्नारे्व ठेर्वण्यासाठी, भेदभार्व करण्यासाठी अस े अरे्नक शर्नकष अशतित्र्वाि आिेि. इंग्रजी भाषा अतखशलि 

बोलिा र्न येणे, िरीरार्वर लर्व असणे, शलंगभार्वाच्या साचेबद्ध कल्पर्ना र्न मार्नणे इत्यादी अरे्नक. याउलट समाजाच्या 

साच्यांमध्ये बसणाऱ्या लोकांस त्याचे फायदिेी शमळि रिािाि. उदा. गोर े असण्याबद्दलचे फायद,े सडपािळ 

असण्याबद्दलचे फायद,े इंग्रजी भाषेमध्ये शिक्षण घेिल्याबद्दलचे फायद,े इत्यादी. ददैुर्वारे्न िे फायद े म्िणजे अशिक 

चांगल्या संिी आशण समाजाकडूर्न अशिक तर्वीकृिी! िे सर्वन पिािा, असमार्निा शर्नमानण करणार े िे घटक ओळखूर्न 

त्यांचा र्नाि करायला िर्वा िे खरचे; मात्र त्याची सरुुर्वाि आपल्याला तर्वििःपासूर्नच करायला लागेल. आपणास 

तर्वििःला या साच्यांमिूर्न बािेर काढारे्व लागेल. त्यासाठी तर्वििःच्या िारणांर्ना प्रश्न शर्वचारारे्व लागिील आशण तर्वििःस 

र्व इिरांस र्नारे्व ठेर्वणे थांबर्वारे्व लागेल.  

●  बिुिांिी लोकांर्ना शलंगभार्व िी स्त्री र्व परुुष अिा दोर्नच गटांि र्वगनर्वारी करण्याची संकल्पर्ना र्वाटिे. िी दखेील 

व्यक्तीच्या प्राथशमक र्व दयु्यम लैंशगक अर्वयर्वांर्वर आिाररि. (उदा. व्यक्तीचे शलंग) आशण त्यामळेु जन्मििःच व्यक्तीर्वर 

एकिर स्त्री र्नािीिर परुुष असा शिक्का मारला जािो. परिं ुसर्वाांर्नाच आपल्या शलंगाप्रमाणेच शलंगभार्व र्वाटि र्नािी. 

शलंग र्व शलंगभार्व या दोर्न रे्वगरे्वगळ्या गोष्टी आिेि.  

●  िारीररक शलंग (शकंर्वा लैंशगक अर्वयर्व) म्िणजे िरीराची रचर्ना र्व त्यामिील अर्वयर्व. त्यार्नसुार व्यक्तींची र्नर, मादी 

शकंर्वा र्नर र्व मादी दोन्िी (उभयशलंगी/intersex) या पद्धिीरे्न र्वगनर्वारी करण्याि येिे. पण शलंगभार्व िी सामाशजक 

संकल्पर्ना आिे. िी प्रत्येकाच्या रै्वयशक्तक र्वागणकुीच्या इच्छेर्वरिी िसंच त्यांर्ना कोणत्या सामाशजक भूशमकेि 

असायचे आिे ह्याच्या शर्नर्वडीर्वरिी अर्वलंबूर्न आिे. शलंगभार्व िी स्त्री शकंर्वा परुुष अश्या दोर्नच चौकटींमध्ये बघिा 

येण्यासारखी गोष्ट र्नािी. िी बदलिी आशण बिुरगंी आिे. व्यक्तीचा शलंगभार्व िी शिच्या अरे्नक ओळखींमिली एक 

मित्त्र्वाची ओळख असिे. र्विनर्वणूक, शर्नर्वडी, पेिरार्व इत्यादींिूर्न तर्वििःला कसे व्यक्त करायचे या शर्नणनयाची िी 

अशभव्यक्ती आिे. िी सामाशजक र्नीशिशर्नयमांच्या अपेके्षिूर्निी घडि असिे. शलंगभार्वाप्रमाणेच आपला लैंशगक 

कलदखेील प्रर्वािी असू िकिो पण िी आपण ठरर्वलेली शकंर्वा आपले शर्नयंत्रण असलेली गोष्ट मात्र र्नािी. त्यामळेु 

कोणास जबरदतिीरे्न एका ठराशर्वक प्रतथाशपि पद्धिीरे्न जोडीदार शर्नर्वडायला लार्वणे िे फक्त चकुीचेच र्नािी िर 

मार्नर्वी अशिकाराचेिी उल्लंघर्न आिे.  

●  शलंगभार्वाच्या ओळखींमिील कािी प्रकार म्िणजे सीसजेंडर - जन्माला येिार्नाचे िारीररक शलंग आशण व्यक्तीचा 

शलंगभार्व िे एकच असिे. ट्रान्सजेन्डर - जन्माला येिार्नाचे िारीररक शलंग आशण त्या व्यक्तीचा शलंगभार्व िे एक र्नसिे. 

र्नॉर्न-बायर्नरी - परुुष अथर्वा स्त्री यांपैकी एकच शलंगभार्व र्न मार्नणारी व्यक्ती. जेंडर फ्लईुड - ह्या व्यक्तीचा शलंगभार्व 

एकाच प्रकाराि मोडेल अस े र्नािी. रे्वगरे्वगळ्या व्यक्तींर्ना रे्वगरे्वगळ्या सर्वनर्नामांर्नी संबोिलेले आर्वडिे. िो शकंर्वा िी 

इिकेच र्नािी िर कािींर्ना िे म्िटलेले आर्वडिे. इंग्रजीमध्ये he आशण she याशिर्वाय Hir, Ze अिीिी सर्वनर्नामे 

आिेि. कोणाला किी िाक मारायची ह्याची तपष्टिा आपल्याला र्नसेल िर त्यांर्ना िे शर्वचारणे योग्य ठरले.  

●  लोकांर्ना त्यांच्या िरीराला उद्देिूर्न र्वाईट र्वाटेल असे बोलणे याला बॉडी िेशमंग शकंर्वा िरीराचा अर्वमार्न असे 

म्िणिाि. जेव्िा आपण एखा्ाला जाड, बारीक, िडकुळे, खूप बारीक, ठराशर्वक रगंाचे अस ेकािीिी म्िणिो िेव्िा 

आपण त्यांर्ना र्नारे्व ठेर्वि असिो र्व िे अयोग्य आिे.  

●  प्रत्येकास आपण जसे आिोि िस ेतर्वीकारले जाण्याचा आशण त्यासंबंिी भेदभार्व र्न केला जाण्याचा िक्क आिे. पण 

खेदाची गोष्ट अिी की समाजाच्या घट्ट चौकटींमध्ये आशण प्रमाणांमध्ये र्न बसणाऱ्यांर्ना रे्निमीच अिा पध्दिीच्या 

भेदभार्वास सामोर ेजारे्व लागिे. ठराशर्वक कािडीचा रगं, िरीराचा आकार, केसांचा पोि असणाऱ्या व्यक्तीला रे्निमीच 

अस े भासर्वले जािे की समाजामध्ये तर्वीकारले जाण्यासाठी त्यांर्नी बदलणे गरजेचे आिे. ह्या र्वतृ्तीचा, भेदभार्वाचा 

भाग र्न बर्नण्यासाठी ह्या समजिुींर्ना बळी र्न पडणे गरजेचे आिे, िसेच आपण जसे आिोि िसेच असणे िा आपला 

िक्क आिे याची जाणीर्व असणेिी गरजेचे आिे.  
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●  आपल्या िरीरासंबंिीचे कुठलेिी शर्नणनय घेण्याचा िक्क आपलाच आिे. जोर्वर आपल्यामळेु इिर कुणास त्रास िोि 

र्नािी शकंर्वा कोणाच्या मार्नर्वी अशिकारांचे उल्लंघर्न िोि र्नािी िोर्वर आपल्याला कसे शदसायचे आिे, कोणिा पोिाख 

घालायचा आिे, व्यायाम करायचा आिे शकंर्वा र्नािी, कोणिे अन्र्न खायचे आिे, िा पूणनपणे आपला तर्वििःचा शर्नणनय 

आिे. लोकांच्या सांगण्यार्वरूर्न आपण आपले शर्नणनय बदलू लागलो िर त्याचा आपल्याला त्रासच िोईल. सदुृढ तर्व-

प्रशिमेसाठी आपण आपले िरीर र्व आपल्या लैंशगकिेसि शर्नकोप असणे गरजेचे आिे.  

●  तर्वििःशर्वषयीची सदुृढ प्रशिमा िी िमु्िी कस े शदसिा यार्वर र्नािी िर िमु्िाला तर्वििःशर्वषयी रे्नमके काय आशण कस े

र्वाटिे यार्वर अर्वलंबूर्न आिे. 

       सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्म मिील इिर कािी संर्वाद र्व प्रसंग आशण त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द ेशदलेले आिेि.  
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णिल्मम ६ - यु टनन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_11 

 प्रतिार्वर्ना  

      या शफल्म च्या प्रतिार्वरे्नमध्ये कािी प्रश्न गटाला शर्वचारिा येिील - 

 गभनशर्नरोिक पद्धिी कोणकोणत्या आिेि ?   

 र्नको असिार्ना गभन राशिल्यास काय उपाय करिा येिील ? 

 भारिामध्ये गभनपाि करणे कायदिेीर दृष््टया मान्य आिे का ?  

 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

असरुशक्षि लैंशगक संबंिांमळेु र्नको असलेल्या गभनिारणेचा 

िोका असू िकिो. अरे्नकदा र्वीयन बािेर येण्याआिी शलंग 

बािेर काढूर्न घेणे (शर्वड्रॉर्वल मेथड)  शकंर्वा सेफ शपररअड / 

कॅलेंडर पद्धि र्वापरूर्न लैंशगक संबंि ठेर्वले जािाि. परिं ु

या पद्धिी गभनिारणा रोखण्यासाठी १०० % सरुशक्षि 

र्नािीि. र्नको असलेली गभनिारणा राशिल्यास घाबरूर्न र्न 

जािा गभनपािाचा पयानय घेिा येऊ िकिो. गभनपािाचा 

शर्नणनय िा त्या व्यक्तीचा अशिकार आिे. र्नको असलेली 

गभनिारणा, गभनपाि आशण त्या बद्दलची इिर माशििी 

याबद्दल या शफल्ममध्ये चचान केली आिे.   

 

 

 र्वीयन बािेर येण्याआिी शलंग बािेर काढूर्न घेणे (म्िणजेच शर्वथड्रॉर्वल मेथड) िी गरोदरपण टाळण्याची खात्रीिीर पद्धि र्नािी आशण 

एचआयव्िी शकंर्वा लैंशगक संबंिांिूर्न पसरणाऱ्या इिर आजारांपासूर्न िर िी अशजबािच संरक्षण दिे र्नािी. (कारण र्वीयन पूणन बािेर 

येण्यापूर्वीिी सरुर्वािीला एक द्र्व बािेर येिो, त्याििी िकु्राणू असिाि. त्यािूर्निी गभनिारणा िोऊ िकिे.)  

 सेफ शपररअड शकंर्वा कॅलेंडर पद्धि म्िणजे मशिन्यामिील बीजांडकोषािूर्न बीजांड पररपक्र्व िोऊर्न बािेर येण्याच्या काळामध्ये लैंशगक 

संबंि करणे टाळणे. पण िी पद्धि र्वापरण्यास अर्वघड आिे कारण एखादया स्त्रीचा बीजांड पररपक्र्व िोण्याचा रे्नमका काळ कळेलच 

अस ेर्नािी. िसेच मशिन्याचे चक्र अशर्नयशमि असल्यास िो बदलिािी असू िकिो. िसेच स्त्री-िरीराि प्ररे्वि केलेला िकु्राणू 2 िे 7 

शदर्वसांपयांि जीरं्वि रािू िकिो.  शिर्वाय िी पद्धि एचआयव्िी र्व इिर शलंगसांसशगनक आजारांपासूर्न  संरक्षण दऊेच िकि र्नािी. 

 गभनिारणा र्न रािार्वी यासाठी परुुषांर्नी र्वापरण्याच्या कंडोमव्यशिररक्त इिरिी अरे्नक पद्धिी आिेि. जसे की शस्त्रयांर्नी र्वापरण्याचे 

कंडोम, गभनशर्नरोिक गोळ्या, इंजेक्िन्स, िांबी इत्यादी. डॉक्टरांच्या सल्ल्यारे्नच या पद्धिी र्वापरल्या जाव्याि. िे लक्षाि घ्यायला िरे्व 

की फक्त कंडोमच (परुुषांचे र्व शस्त्रयांचे) गरोदरपणाखेरीज एच आय व्िी आशण संबंिािूर्न पसरणाऱ्या इिर आजारांपासूर्न प्रशिबंि 

करू िकिाि.  

 गरोदरपण सरुु ठेर्वायचे की र्नािी िा ज्याचा त्याचा रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे. िो कुणार्वरिी लादला जाऊ र्नये. िमु्िी जर गरोदर असाल 

िर गभनपाि करायचा की र्नािी िा िमुचा तर्वििःचा शर्नणनय आिे. गरोदर राशिल्यापासूर्न िे पशिल्या र्वीस आठर्वड्यांपयांि (कािी 

बाबिीि २४ आठर्वड्यांपयांि) िसे करणे िे भारिामध्ये कायदिेीर आिे. पण जर गभनपाि करण्याचा शर्नणनय घेिलाि िर रै्व्कीय 

गुंिागुंिीच्या दृष्टीरे्न िो लर्वकराि लर्वकर केला जार्वा. 

 लग्र्न िालेले र्नसिार्ना लैंशगक संबंि ठेर्वारे्वि शकंर्वा र्नािी आशण पढेु गरोदर रािारे्व शकंर्वा र्नािी िा ज्याचा त्याचा रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे 

र्व त्यामध्ये चकुीचे शकंर्वा लज्जातपद असे कािीच र्नािी. 

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_11
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 या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्म मिील प्रसंग र्व संर्वादांचा संदभन घेि चचान घेिा येऊ िकेल. उदा. शफल्म 

मिील संर्वाद - मी िर रे्निमी काढूर्नच घेिो र्ना …....  

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा - र्वीयन बािेर येण्याआिी शलंग बािेर काढूर्न घेणे (म्िणजेच शर्वथड्रॉर्वल मेथड) िी गरोदरपण टाळण्याची 

खात्रीिीर पद्धि र्नािी आशण एचआयव्िी शकंर्वा लैंशगक संबंिांिूर्न पसरणाऱ्या इिर आजारांपासूर्न िर िी अशजबािच 

संरक्षण दिे र्नािी. शर्वथड्रॉव्िल मेथडला काढूर्न घेणे असेिी म्िणिाि. िी पद्धि म्िणजे र्वीयन बािेर येण्याआिीच 

(इजॅक्यलेुिर्न) शलंग योशर्नद्वारािूर्न काढूर्न घेऊर्न, िकु्राणू योर्नीमागन शकंर्वा त्याच्या आसपास पोचू र्न दणेे जेणेकरूर्न 

गभनिारणा रािाणार र्नािी. परिं ुिी पद्धि गभनिारणा टाळण्यासाठी खात्रीलायक र्नािी अस ेलक्षाि आले आिे. याची अरे्नक 

कारणे आिेि. कािी रे्वळा इजॅक्यलेुिर्नच्या रे्नमक्या आिी शलंग बािेर काढणे जमि र्नािी, िसेच रे्नमके किी इजॅक्यलेुिर्न 

िोईल याचा अंदाज येईलच अस े र्नािी आशण इजॅक्यलेुिर्नच्या आिी बािेर पडणाऱ्या र्वीयानमध्येिी (प्री-कम शकंर्वा 

प्रीइजॅक्यलेुिर्न म्िणजे पूणन इजॅक्यलेुिर्न शकंर्वा ऑरगॅिम येण्याआिी येणार े थोडेसे र्वीयन) कािी प्रमाणाि िकु्राणू असू 

िकिाि त्यामळेुिी गभनिारणा रािू िकिे.  

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग शफल्म मिील मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

●  प्रसंग: प्रिीक्षा आशण अणनर्व िे बरीच र्वषे र्नात्यामध्ये िोिे. त्यांर्नी अस े ऐकले िोिे की कंडोम िे १००% प्रभार्वी 

र्नसिाि. त्यामळेु त्यांर्नी गरोदरपण र्न रिारे्व यासाठी कंडोम र्न र्वापरिा इमजनन्सी कॉन्ट्रासेशप्टव्ि शपल्सचा पयानय 

शर्नर्वडला. प्रत्येक संबंिांरं्निर प्रिीक्षा इमजनन्सी पील घ्यायची. िमु्िाला काय र्वाटिे? गरोदरपण टाळण्याचा िा 

सर्वोत्तम मागन आिे का? 

●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे -  

गरोदरपण टाळण्यासाठी इमजनन्सी गभनशर्नरोिक गोळी िी जरी ९५% प्रभार्वी असली िरीदखेील िी फक्त 

इमजनन्सीच्या रे्वळेस म्िणजे एखा्ा रे्वळी कंडोम र्वापरायचा रािीला शकंर्वा फाटला िरच घेण्याची गोळी आिे. सारखी-

सारखी, प्रत्येक इंटरकोसनरं्निर िी घेिल्यास शिचे आरोग्यार्वर शर्वपरीि पररणाम िोिाि. रोजच्या रोज घेण्याच्या 

रे्वगळ्या गभनशर्नरोिक गोळ्यािी असिाि ज्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यारे्न घ्याव्याि. त्या र्न चकुिा घ्याव्या लागिाि र्व 

प्रभार्वीपणे गभनशर्नरोिर्नाचे कायन करिाि. परिं ुयोग्य प्रकार ेआशण प्रत्येक रे्वळी र्वापर केल्यास कंडोम िा गभनिारणा 

टाळण्याचा सर्वानि प्रभार्वी मागन आिे. िसेच कंडोम िी एकच गोष्ट गरोदरपण आशण संबंिांिूर्न पसरणार े आजार िे 

दोन्िी िोण्यापासूर्न थांबरू्व िकिे र्व गभनिारणेपासूर्न गभानरपण, बाळंिपण र्वगैर ेजबाबदाऱ् या शस्त्रयांच्याच असिाि, 

पण शर्नदार्न गभनशर्नरोिर्नाची जबाबदारी शस्त्रयांर्वर पडि र्नािी.  

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

●  कुठल्यािी प्रकारच्या गभनशर्नरोिक सािर्नाशिर्वाय िालेल्या लैंशगक संबंिािूर्न (शिश्न र्व योर्नी यांद्वार ेिालेला संभोग) 

गभनिारणा िोऊ िकिे. गरोदरपण िरे्वस ेअसू िकिे, ठररू्वर्न रािीलेले असू िकिे शकंर्वा र्नकोसे, र्न ठरर्विा रािीलेलेिी 

असू िकिे. जर गभनिारणा र्नको असेल िर लैंशगक संबंि ठेर्विार्ना गभनशर्नरोिकाचा र्वापर व्िायला िर्वा. जर कोणा 

गरोदर व्यक्तीस गरोदरपण र्नको असेल िर िो पूणनपणे शिचाच अशिकार आिे. गभनपाि िा गरोदरपण संपर्वण्याचा मागन 

आिे र्व भारिामध्ये र्वीस आठर्वड्यांपयांि (कािी बाबिीि २४ आठर्वड्यांपयांि) गभनपाि करणे कायदिेीर आिे. पण 

आपल्याकडे लग्र्न र्न िालेल्या व्यक्तींमिील गरोदरपण आशण गभनपाि याकडे बघण्याचा दृशष्टकोर्न कमालीचा 

र्नकारात्मक आिे. त्यामळेु बऱ्याचदा लोक असरुशक्षि आशण िोकादायक पद्धिीरे्न गभनपाि करूर्न घेिाि र्व त्याचा 

त्यांच्या आरोग्यार्वर िीव्र दषु्पररणाम िोऊ िकिो.  

●  जर का किी अपघािारे्न असरुशक्षि संबंि आलेच शकंर्वा कंडोम फाटला िर गरोदरपण टाळण्यासाठी इमजनन्सी 

कॉन्ट्रासशेप्टव्ि शपल (िािडीची गभनशर्नरोिक गोळी) घेिा येिे. िी इंटरकोसनरं्निरच्या ५ शदर्वसांमध्ये (१२० िास) घेिा 
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येऊ िकिे पण िी शजिक्या लर्वकर घेिली जाईल शििकी जाति प्रभार्वी ठरिे. त्यामळेु िक्यिो पशिल्या ७२ 

िासांि िी घ्यार्वी अस ेसचुर्वले जािे. िसेच िी इमजनन्सीसाठीची गोळी एचआयव्िी र्व संबंिािूर्न पसरणाऱ्या इिर 

आजारांपासूर्न संरक्षण दऊे िकि र्नािी.  

●  िमुचे लैंशगक संबंि िाले असिा जर िमुची पाळी चकुली िर गरोदरपणासाठीची िपासणी घरीसदु्धा करूर्न पिािा 

येिे. खात्री करूर्न घेण्यासाठी पाळी चकुल्यारं्निरच्या १०-१२ शदर्वसांमध्ये िी िपासणी करूर्न पिार्वी. गरोदरपण 

आिे की र्नािी िे िपासण्याचे कीट औषिांच्या दकुार्नाि उपलब्ि असिे र्व िे कोणीिी शर्वकि घेऊ िकिे. िे कीट 

र्वापरणे अत्यंि सोपे असिे र्व बिुिेकरे्वळा अचूक असिे. पण डॉक्टरांकडूर्न खात्री करूर्न घेणे चांगले. पाळी 

चकुण्याची गभानरपणाशिर्वाय इिरिी अरे्नक कारणे असू िकिाि त्यामळेु पे्रग्रं्नसी  आिे का िे िपासण्यासाठी 

डॉक्टरांचा सल्ला घेणे सर्वानि चांगले.  

●  सर्वानि मित्र्वाचे म्िणजे गभनपािासाठी िमु्िी योग्य रै्व्कीय सेर्वा घ्यायला िर्वी र्व िज् रै्व्कीय सल्लागारारे्न शदलेल्या 

सल्ल्यार्नसुारच उपचार घ्यारे्वि. िमुच्या आरोग्याला पढेु कािी िोका उत्पन्र्न िोऊ र्नये यासाठी गभनपाि 

सरुशक्षिपणेच व्िायला िर्वा. गभनपाि दोर्न प्रकारचे असिाि: रै्नसशगनक र्व कृशत्रमरीत्या केलेला. रै्नसशगनक गभनपािाला 

इंग्रजीमध्ये शमसकॅरजे असंिी म्िणिाि ज्यामध्ये अचार्नक, आपोआप गभन पडूर्न जािो. िर र्नको असलेले गरोदरपण 

संपर्वण्यासाठी कृशत्रमररत्या गभनपाि केले जािाि. आपण जेव्िा सरुशक्षि गभनपाि अस ेम्िणिो िेव्िा त्याचा अथन िज् 

डॉक्टरांर्नी तर्वच्छिा पाळूर्न, योग्य आशण िदु्ध केलेल्या उपकरणांद्वार,े तर्वच्छ रै्व्कीय शठकाणी, सयुोग्य प्रशक्रयेद्वार े

कृशत्रमरीत्या केलेला शकंर्वा िज्ांर्नी सचुर्वलेल्या योग्य औषिांच्या डोसमाफन ि कृशत्रमरीत्या केला गेलेला गभनपाि िोय.  

●  भारिामध्ये गभनिारणेरं्निरच्या २० आठर्वड्यांपयांि कृशत्रमरीत्या गभनपाि करणे कायदिेीर आिे. कािी ठराशर्वक 

पररशतथिींमध्ये िा अर्विी २४ आठर्वड्यांपयांि र्वाढर्वला जािो. कृशत्रमरीत्या गभनपाि करण्याच्या दोर्न पद्धिी आिेि. 

िोंडार्वाटे गोळी घेऊर्न करायचा गभनपाि आशण िस्त्रशक्रयेद्वार ेकरण्याचा गभनपाि. िोंडाद्वार ेगोळी घेऊर्न करण्याचा 

गभनपाि गभनिारणेपासूर्न सािव्या आठर्वड्यापयांि करिा येऊ िकिो. यारे्वळी डॉक्टसन िपासण्या करूर्न ठराशर्वक 

औषिांचा योग्य डोस दिेाि. र्नोंदणीकृि डॉक्टरांच्या दखेरखेीखालीच त्या गोळ्या घ्यायला िव्याि आशण ह्या 

प्रशक्रयेदरम्यार्नदखेील डॉक्टरांची शर्नगराणी आर्वश्यक आिे कारण यामध्ये गुंिागुंि शर्नमानण िोण्याची िक्यिा असिे. 

िस्त्रशक्रयेद्वार ेकरण्याचा गभनपाि शर्वसाव्या आठर्वड्यापयांि करिा येिो. यामध्ये एकिर योशर्नमागानद्वार ेछोट्या िोषूर्न 

घेण्याच्या र्नळीरे्न गभानियािूर्न गभन काढूर्न घेिला जािो शकंर्वा गभानिय फोसेप्सर्नी िळुर्वारपणे उघडूर्न त्यािूर्न गभन 

काढूर्न घेिला जािो.  

●  जर िमु्िी अठरा र्वषाांच्या र्वरील र्वयाचे असाल िर कुठल्यािी िज् रै्व्कीय सल्लागाराकडे जािार्ना पालकांर्ना घेऊर्न 

जाण्याची कािीच गरज अथर्वा सक्ती र्नसिे. गभनपािाच्या रे्वळी िमुच्या शर्वर्श्ासािील कोणी, िमुच्यासि येण्यासाठी, 

िमुच्या मदिीला ियार असेल िरी चालिे.  जर िमु्िी अठरा र्वषाांपेक्षा कमी र्वयाचे असाल िर मात्र गभनपाि करूर्न 

घेिार्ना िमुच्या कायदिेीर पालकांची लेखी परर्वार्नगी घ्यार्वी लागिे.  

●  र्नको असिार्ना गरोदर रिाणे िा अत्यंि त्रासदायक अर्नभुर्व असू िकिो पण अिा रे्वळी दोषारोप र्न करिा, एकमेकांर्ना 

सिकायन करूर्न त्या प्रशक्रयेिूर्न कुणािी व्यक्तीला िक्य शििक्या सिजिेरे्न जाण्यासाठी र्व सर्वोत्तम आरोग्यसेर्वा 

शमळर्वण्यासाठी प्रयत्र्न करणे गरजेचे आिे. र्नको असलेल्या गरोदरपणाची आशण गभनपािाची जबाबदारी दोघांपैकी 

कुणा एकाचीच र्नािी. िी एकार्वरच लादणे योग्य र्नािी. िी दोघांर्नीिी उचलायला िर्वी. िी एक रै्वयशक्तक गोष्ट आिे र्व 

शिच्याबद्दल कुणािी बोलायचे र्व कुणािी र्नािी िा शर्नव्र्वळ िमुचा शर्नणनय आिे. कोणिेिी रै्व्कीय व्यार्वसाशयक 

िमु्िाला त्याशर्वषयी इिरांर्ना माशििी दणे्याची िमकी दऊे िकि र्नािीि.  

●  सरुशक्षि गभनपािाची सेर्वा सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफि अथर्वा कमी दरामध्ये उपलब्ि असिे.  

●  मात्र बाळाचे शलंगशर्नदार्न करूर्न त्यार्नसुार गभन र्वाढर्वायचा शकंर्वा र्नािी िे ठरर्वणे,आशण त्यार्नसुार गभनपाि करणे, िा 

गैरव्यर्विारच र्नव्िे िर भारिामध्ये काय्ारे्न गनु्िादखेील आिे.  
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●  बाळाला जन्म ्ायचा शकंर्वा र्नािी िा शर्नणनय िमु्िी कुठल्यािी बाह्य दडपणांशिर्वायिी, उदािरणाथन: लग्र्न िालेले आिे 

शकंर्वा र्नािी याचा शर्वचार र्न करिािी घेऊ िकिा. परिं ु बाळ र्वाढर्वण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी िमु्िी सर्वानथानरे्न 

सक्षम आिाि की र्नािी िा शर्वचार मात्र र्नक्कीच करायला िर्वा.  

 सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्म मिील इिर कािी संर्वाद र्व प्रसंग आशण त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द े शदलेले 

 आिेि.  
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णिल्मम ७ - नॉट माय िॉल्मट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_8 

 प्रतिार्वर्ना   

      या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये गटाला कािी प्रश्न शर्वचारूर्न  शर्वषयाची सरुुर्वाि  करिा येईल.  

 आपल्या आजूबाजूच्या समाजाि बाल लैंशगक अत्याचार घडिाि का ?  

 अरे्नकदा लिार्न मलेु जेव्िा मोठ्यांर्ना येऊर्न िे सांगिाि की त्यांर्ना कोणीिरी त्रास दिेो आिे शकंर्वा त्यांच्या मर्नाशर्वरुद्ध 

कोणी मोठी व्यक्ती कािी गोष्टी करिो आिे िेव्िा सर्वनसािारपणे काय प्रशिसाद शदला जािो?  

 बाल लैंशगक अत्याचार मलुग्यांर्वर पण िोऊ िकिाि अस ेर्वाटिे का ?    

 

 

 

 

 

 

 

भारिामिील ५३% लोकांर्वर लिार्नपणी लैंशगक अत्याचार 

िालेले आिेि अस े मशिला र्व बालकल्याण मंत्रालयाच्या 

शर्वभागाच्या सरे्वक्षणाि शदसले आिे. ह्याचा अथन शर्नम्म्या 

समाजाला बालपणाि अश्या अत्याचाराला सामोर े जारे्व लागिे. 

बालकांर्वर लैंशगक अत्याचार करणे िा आपल्या दिेािच र्नािी िर 

जगभर गनु्िा मार्नला जािो. ददैुर्वारे्न बऱ्याचदा ह्या गनु्ह्यांकडे 

दलुनक्ष केले जािे. बालकांर्ना  गप्प केले जािे आशण त्यांच्यार्वर 

िालेले अत्याचार  र्नोंदर्वलेच र्न गेल्यारे्न त्यांची दखल घेिली 

जाि र्नािी. लिार्नपणी िालेल्या अिा  अत्याचाराचा पररणाम िा 

अरे्नकदा दीघनकालीर्निी असू िकिो. लिार्नपणी घडलेल्या अश्या 

प्रसंगाचा मोठेपणी कसा & काय पररणाम असू िकिो आशण 

त्याला त्यारे्वळी कसे िािाळिा येऊ िकिे याचे एक उदािरण या 

शफल्म मध्ये दाखर्वण्याि आले आिे.  

 

 

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_8
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 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्ममिील संर्वादांचा सदंभन घेि चचान घेिा येऊ िकेल. उदा. शफल्म मिील 

संर्वाद - मला आिी का र्नािी सांशगिले? शकंर्वा जाऊद,े सोडूर्न द ेआिा ….  

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा - एखा्ा व्यक्तीरे्न बाल लैंशगक अत्याचाराचा प्रसंग सांशगिल्यास त्याच्या िपिीलाि जाण्याची 

अरे्नकदा गरज र्नसिे. अस ेप्रश्न शर्वचारले गेल्यारे्न त्या व्यक्तीला िो प्रसंग परि परि आठरू्वर्न अशिक त्रास िोऊ िकिो. 

अरे्नकदा प्रशिसाद दिेार्ना त्या व्यक्तीला िोणारा त्रास समजूर्न घेि प्रशिसाद ्ायला िर्वा. त्या प्रसंगामध्ये त्या व्यक्तीची 

कािी चूक र्नािी आशण आिा त्या व्यक्तीला त्यािूर्न बािेर पडण्यासाठी िमु्िी काय मदि करू िकिा अस ेत्या व्यक्तीला 

शर्वचारूर्न िसा प्रशिसाद ्ार्वा.    

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग शफल्म मिील मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

●  प्रसंग: संजर्ना लिार्न असिार्ना शिला लैंशगक छळास सामोर ेजारे्व लागले िोिे पण शिरे्न त्याबद्दल किीच कोणालाच 

सांशगिले र्नािी. आिा शिला िाल्या घटरे्नची आठर्वण येिे आशण खूप त्रास िोिो.  तर्वििःशर्वषयी लाज र्वाटिे, आपण 

अिदु्ध आिोि आशण त्यामळेु आिा कुणार्वर पे्रम करण्याचा, लग्र्न करण्याचा  िक्क र्नािी अस ेशिला र्वाटिे. शिचे िे 

र्वाटणे योग्य आिे का? 

 

 संमिी दऊे िकण्याच्या कायदिेीर र्वयाखालील व्यक्ती म्िणजे बालक िोय. भारिामध्ये िे र्वय १८ र्वष े आिे. 

त्यािूर्न लिार्न बालके कुठल्यािी लैंशगक कृिीस संमिी दऊे िकि र्नािीि. त्यामळेु र्वय र्वषे अठरािूर्न लिार्न व्यक्ती 

सिभागी असलेली कुठलीिी लैंशगक कृिी िा त्या बालकार्वरचा अत्याचारच ठरिो. िो काय्ारे्निी गनु्िा आिे.  

 िमुच्यार्वर बालपणी लैंशगक अत्याचार िालेला असेल िरी एक गोष्ट र्नक्की लक्षाि ठेर्वा, त्यामध्ये कुठल्यािी 

पररशतथिीि िमुची कािीिी चूक र्नािी.  

 बाल लैंशगक अत्याचाराच्या शर्वरुद्ध भारिामध्ये POCSO (Protection of Children from Sexual 

Offenses Act, 2012) िा कायदा आिे. त्यार्नसुार गनु्िेगारास गनु्ह्याच्या तर्वरूपार्नसुार कडक िासर्न िोिे. 

कठोर जन्मठेप, दडं शकंर्वा मतृ्यदुडं िे शिके्षचे कमाल तर्वरूप आिे. ह्या काय्ार्नसुार, बालक जर मार्नशसकदृष््टया 

दबुनल असेल अथर्वा िा अत्याचार शर्वर्श्ासािल्या शकंर्वा बालकाप्रिी अशिकारी व्यक्तीरे्न केला असेल िर (उदा. 

कुटंुबािील व्यक्ती, पोलीस अशिकारी, शिक्षक शकंर्वा डॉक्टर) गनु्ह्याचे गांशभयन अशिक मार्नले जािे. अत्याचार 

करणारी व्यक्ती िी सज्ार्न र्नसेल िरीिी िा गनु्िाच मार्नला जािो. मलुग्यांर्वरिी लैंशगक अत्याचार िोऊ िकिाि 

आशण त्यांचािी अंिभानर्व या काय्ाि केलेला आिे (Ref: National Commission for Protection of Child 

Rights, Government of India, The Protection of Children from Sexual Offences कायदा )  

 आपल्यार्वर िालेल्या लैंशगक अत्याचाराबद्दल कोणी िमुच्यािी बोलले िर लक्ष दऊेर्न आशण संयमारे्न िे ऐकूर्न 

घ्या. त्यांच्या अर्नभुर्वाशर्वषयी िंका असल्याचे दाखर्वणार ेप्रश्न त्यांर्ना शर्वचारू र्नका, िेर ेिर अशजबाि मारू र्नका. 

िमुचा त्यांच्यार्वर पूणन शर्वर्श्ास आिे अिी आर्श्ासकिा त्यांर्ना जाणरू्व ्ा. िमु्िी सल्ले ्ायला शकंर्वा अस े

घडल्यार्वर िमु्िी आिा काय करणार िे लगोलग सांगायला िरे्वच अस ेर्नािी पण शर्नदार्न मर्नापासूर्न ऐकूर्न घेणारी 

व्यक्ती िरी जरूर बर्ना. या प्रकारच्या प्रसंगांमध्ये त्या व्यक्तीची अशजबाि चूक र्नािी िे त्या व्यक्तीला र्नक्की सांगा.  

 चाइल्डलाइर्न िी भारिभरामध्ये बाल लैंशगक अत्याचारासंदभानि काम करणारी संतथा आिे. (1098) या 

क्रमांकार्वर कोणीिी व्यक्ती फोर्न करूर्न मदि मागू िकिे.  
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●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे -  

लैंशगक अत्याचाराच्या अर्नभुर्वारं्निर अरे्नकांर्ना तर्वििःचीच लाज र्वाटू लागिे, शकंर्वा अपरािी र्वाटिे. आिा आपल्याला 

िे शर्नशिि माशििी िालेले आिे की आपल्या बाबिीि लैंशगक छळ िालेला असेल िरी त्यामध्ये आपली कािीिी चूक 

र्नािी. त्याबद्दल आपल्याला अपरािी र्वाटण्याचे कोणिेच कारण र्नािी. समाजामध्ये लैंशगकिा आशण त्याच्यािी 

जोडलेल्या सर्वनच गोष्टींिी लाज आशण अपरािीपणा अश्या भार्वर्ना जोडल्या जािाि आशण त्यामळेु लैंशगक अत्याचार 

िालेल्या  व्यक्तीच्या मर्नाििी अपरािीपणा येिो. मात्र एखा्ा मारिाणीमध्ये आपण दोष मारणाऱ्याला दिेो, मार 

खाणाऱ्याला र्नव्िे. त्याचप्रमाणे लैंशगक अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तीला त्याबद्दल अपरािीपणा, लाज र्वा 

कसलाच दोष तर्वििः:बद्दल र्वाटायचे कारण र्नािी. आपल्यार्वर िालेल्या लैंशगक अत्याचारामळेु आपण अिदु्ध, अपशर्वत्र 

ठरि र्नािी. िदु्ध-अिदु्धिेची िी समजूि कौमायानच्या, योशर्निशुचिेच्या कालबाह्य आशण भाकड संकल्पर्नांमिूर्न येिे. 

असमार्निेर्वर आिारलेली आशण शस्त्रयांर्वरील लैंशगक शर्नबांिांिूर्न जन्माला आलेली िी पूर्वानपार समजूि अत्यंि घािक 

आिे. आपल्या आयषु्यािले र्नर्वीर्न र्नािे शर्नमानण करिार्ना आिीच्या आयषु्याि घडलेल्या लैंशगक अत्याचारांच्या 

अर्नभुर्वामळेु कािी भार्वशर्नक अडथळे येिाििी. मात्र िे कमी करण्यासाठी मदि घेणे, आिार घेणे, थेरपी घेणे याचा 

उपयोग र्नक्की िोऊ िकिो.  

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

●  संमिी दऊे िकण्याच्या कायदिेीर र्वयाखालील व्यक्ती म्िणजे बालक िोय. भारिामध्ये िे र्वय १८ र्वषे आिे. त्यािूर्न 

लिार्न बालके कुठल्यािी लैंशगक कृिीस संमिी दऊे िकि र्नािीि. त्यामळेु र्वय र्वष ेअठरािूर्न लिार्न व्यक्ती सिभागी 

असलेली कुठलीिी लैंशगक कृिी िा त्या बालकार्वरचा अत्याचारच ठरिो. िो काय्ारे्निी गनु्िा आिे. यामध्ये तपिन 

करणे, चुंबर्न घेणे, िािाळणे, शलंगप्ररे्विी संबंि यांसारख्या िारीररक कृिी िर येिािच पण अत्याचारांचे तर्वरूप िे 

िारीररकिेपरुिेच सीमीि र्नािी. बालकाला तपिन र्न करिािी आपले खाजगी अर्वयर्व बालकांस दाखर्वणे, त्यांर्ना 

पोर्नोग्राशफक शचत्रशफिी शकंर्वा शचते्र दाखर्वणे, त्यांच्यासमोर लैंशगक संबंिांचे िोंडी र्वणनर्न करणे, त्यांस अश्लील फोर्न 

शकंर्वा मेसेजेस करणे, त्यांच्या उपशतथिीि ितिमैथरु्न करणे, बालके असलेले पोर्नोग्राशफक सािीत्य ियार 

करणे/बाळगणे/शर्विररि करणे शकंर्वा बालक र्वा बालकाच्या लैंशगकिेस कुठल्यािी िारीररक र्वा भार्वशर्नक पद्धिीरे्न इजा 

करणे िे दखेील बाल लैंशगक अत्याचारच आिेि. यामध्ये कुणीिी र्वयार्नी मोठी आशण त्यामळेु सत्ताशिकारारे्निी र्वरचढ 

असणारी व्यक्ती लिार्न मलुास शकंर्वा मलुीस चलाखीरे्न, जबरदतिीरे्न शकंर्वा आशमष ेदाखरू्वर्न त्याला/शिला दबार्वाखाली 

लैंशगक कृिी करण्यास भाग पाडण्याची िक्यिा असिे.  

●  र्वयारे्न मोठे िोिार्ना आपल्या लैशगकिेशर्वषयी शजज्ासा शर्नमानण िोणे, शिचे आशर्वष्कार पडिाळूर्न पािारे्वस े र्वाटणे िे 

सािशजक आिे. आपल्या िरीराशर्वषयी कुिूिल शर्नमानण िोणे, इिरांशर्वषयी आकषनण र्वाटणे िे िी सर्वन सािशजक आिे. 

त्याि कािीिी चकुीचे र्नािी. परिं ुयामध्ये िोषण र्व अत्याचार घडू र्नये यासाठी POCSO िा कायदा शर्नमानण केला 

गेलेला आिे.  

●  अत्याचार िोण्याची िक्यिा ठराशर्वक जाि, र्वगन, आशथनक-सामाशजक गटाच्या र्वा शलंगाच्या व्यक्तींबाबिच घडिे अस े

अशजबाि र्नािी. कुणािी बालकार्वर असे अत्याचार घडू िकिाि. बाल लैंशगक अत्याचार घडण्याची िक्यिा 

ओळखणे, िे िोण्याआिीच रोखणे, थांबर्वणे आशण िे र्न साििा बालक लैंशगक अत्याचारास बळी पडले िर त्या 

बालकास मदि करणे यासाठी आपल्याकडे कायद े आिेि, शर्नयम आिेि, मागनदिनक ित्रे्व आिेि िसेच कुटंुबीय, 

शमत्रमंडळी र्व तर्वििः बालकांसाठी िेल्पलाइन्सिी आिेि.  

●  बालकाच्या सदुृढ जडणघडणीसाठी पे्रमाचा, सरुशक्षि तपिन अत्यंि मित्त्र्वाचा असिो. पण कािी तपिन मात्र 

बालकांसाठी त्रासदायक आशण अपमार्नकारक असू िकिाि त्यामळेु पालकांर्नी, शिक्षकांर्नी, सांभाळ करणाऱ्यांर्नी 

मलुांिी चांगल्या, र्वाईट, सरुशक्षि, असरुशक्षि, त्रासदायक आशण र्नकोश्या तपिाांबद्दल र्नक्की बोलायला िरे्व. सरुशक्षि 

तपिन िा योग्य प्रकारचा तपिन आिे. अिा तपिानरे्न मलुांर्ना पे्रम जाणर्विे, सरुशक्षि र्वाटिे, कौिकु आशण काळजी 
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समजिे. पाठीर्वरिी शकंर्वा खां्ार्वरिी थोपटणे, डोके थोपटणे, ितिांदोलर्न, आशलंगर्न दणेे, गालार्वर शकंर्वा कपाळार्वर 

मकुा घेणे, कुिीि घेणे िे सरुशक्षि तपिन असू िकिाि. आरोग्य र्व तर्वच्छिेच्या दृष्टीरे्निी कािी रे्वळा बालकांर्ना तपिन 

करणे गरजेचे असिे. अंघोळ घालिार्ना, कपडे घालिार्ना, िरीराची तर्वच्छिा करिार्ना, बडेँज बांििार्ना - काढिार्ना, 

केस शरं्वचरूर्न दिेार्ना दसुऱ्या व्यक्तीचा तपिन सािशजकपणे िोिो. बालक ह्या गोष्टी तर्वििःच्या तर्वििः करण्याच्या र्वयाचे 

िोईपयांि पालकांर्ना िे सर्वन करारे्विी लागिे. कािी रे्वळा मलुांर्ना िे तपिनदखेील असरुशक्षि, र्नकोसे र्वाटू िकिाि. 

त्यामळेु मलुांर्ना िे सांगायला िरे्व की िस ेर्वाटले िर त्यांर्ना िे र्नाकारण्याचा पूणन अशिकार आिे.  

 बालकाच्या िारीररक र्व मार्नशसक तर्वायत्तिेमध्ये ढर्वळाढर्वळ करणारा शकंर्वा त्यांर्ना अतर्वतथ करणारा 

कुठलािी तपिन िा असरुशक्षि िोय. मलुांच्या खाजगी अर्वयर्वांर्ना तपिन करणे, त्यांर्ना दखुार्वणे, ढकलणे, िािा-पायारे्न 

मारणे िे सर्वनच तपिन असरुशक्षि आिेि आशण िी यादी यापरुिी मयानशदििी र्नािी. अरे्नक अत्याचारांमध्ये जरी 

बालकास अशजबाि िारीररक दखुापि िोि र्नसली िरीिी िे तपिन असरुशक्षिच िोि. बालकांर्ना असरुशक्षि, अतर्वतथ 

र्वाटेल अस े तपिन र्नाकारण्याचा, त्याशर्वषयी िक्रार करण्याचा सपूंणन िक्क आिे िे त्यांर्ना मािीि असायला िरे्व. 

अश्यारे्वळी जोराि ओरडणे, शर्वर्श्ासािील व्यक्तीला जाऊर्न काय घडले िे सांगणे असे योग्य उपाय त्यांर्ना मािीि 

असायला िरे्वि र्व ऐर्नरे्वळी िे र्वापरिा येिील अिा प्रकार े त्यांर्ना सज्जिी करायला िरे्व. आपण बऱ्याचदा चांगला 

तपिन आशण र्वाईट तपिन अिी पररभाषा र्वापरिो पण अरे्नकदा तपिन चांगला र्वाटू िकिो, आरं्नद दणेारा र्वाटू िकिो 

पण म्िणजे मलुांसाठी िो सरुशक्षि असेलच, त्यांच्या िारीररक तर्वायत्तिेला िक्का पोचर्वणारा र्नसेलच अस ेर्नािी. 

त्यामळेु मलुांिी बोलिार्ना सरुशक्षि आशण असरुशक्षि याच िब्दांचा र्वापर करार्वा. र्नकोसा तपिन : किीकिी सरुशक्षि 

तपिनिी मलुांर्ना र्नकोसे र्वाटू िकिाि पण िरीिी मलुांर्ना िे र्नाकारण्याचा अशिकार आिेच. उचलूर्न घेणे, कुरर्वाळणे, 

मकेु घेणे अिा गोष्टी िे र्नाकारू िकिाि. त्यामागे कािीिरी शर्नशिि कारण असणार आशण आपण िे समजूर्न 

सोडर्वण्याचा प्रयत्र्न करायला िर्वा. जेव्िा पालकच बालकाला एखा्ा परक्या व्यक्तीला तपिन करण्यासाठी आग्रि 

करिाि की शमठी मार, पापी घे, कडेर्वर जा, मांडीर्वर बस इत्यादी िेव्िा सरुशक्षि तपिन कुठला आशण र्नकोिा तपिानला 

कसा आशण कुणाकडे शर्वरोि र्नोंदर्वायचा याशर्वषयी बालकाचा गोंिळ उडू िकिो. याचा अथन बालकांर्ना कोणीच, 

किीच िाि लार्वायचा र्नािी असा र्नव्िे पण त्याच्या योग्य मयानदा समजूर्न िे िोिे आिे र्ना िे पािारे्व. बालकास 

कुठलािी तपिन र्वा कृिी अतर्वतथ करि असेल िर प्रौढ व्यक्तीरे्न कुठल्यािी प्रकारची बळजबरी करू र्नये अस ेत्या 

प्रौढांस/ र्नािेर्वाईकांस तपष्ट सांगायला िरे्व. बालकाला सरुशक्षि, तर्वतथ र्वाटण्यासच प्रािान्य ्ा. ह्यािूर्न आपल्याला 

अतर्वतथ र्वाटले िर मला असे र्नको आिे, िे तपष्टपणे सांगायला िे शिकिील. आपले र्नािी म्िणणे ऐकले जािे, 

समजूर्न घेिले जािे िा शर्वर्श्ास यामळेु त्यांच्यापयांि पोचेल. यामळेु संमिी दणेे-घेणे आशण व्यक्तीच्या िरीर-मर्नाचा 

आदर करणे या प्रकारच्या र्वतृ्ती आशण शर्वचारिी जोपासले जािील. बालक सक्षम िोण्याचा िा सर्वोत्तम मागन आिे.  

●  कोणीिी व्यक्ती आपल्याला त्यांच्या िरीरास िाि लार्वण्यासाठी भाग पाडू िकि र्नािी. तर्वििःचे खाजगी अर्वयर्व 

दाखरू्व िकि र्नािी, त्यांचे कपडे उिरर्वणे, त्यांच्या इच्छेखेरीज आशण त्यांच्या पालकांच्या परर्वार्नगीखेरीज 

कपड्यांसकट शकंर्वा कपड्यांशिर्वाय बालकाचे फोटो शकंर्वा शव्िडीओज काढू िकि र्नािी िे बालकांर्ना अगदी 

शर्नशििपणे माशििी िरे्व. बालकाचे ओठ, छािी, शिश्न, योर्नी, पार्श्नभाग ह्यांर्ना त्यांचे पालक - बालकाला ज्यांच्यासमरे्वि 

अगदी सरुशक्षि र्वाटिे अश्या जर्वळच्या शर्वर्श्ासािल्या व्यक्ती, सोडूर्न कोणीिी िाि लारू्वच िकि र्नािी.ह्याचबरोबर 

आपण सर्वाांर्नी िे दखेील लक्षाि घ्यायला िरे्व की लैंशगक अत्याचारांच्या बिुिेक उदािरणांमध्ये अत्याचार करणारी 

व्यक्ती अर्नोळखी र्नसिे, उलट बिुिेकरे्वळा अशििय जर्वळच्या माशििीची, ओळखीिली, र्नात्यामिलीच  असिे.  

●  िमु्िाला जर एखा्ा बालकार्वर लैंशगक अत्याचार िोिो आिे असे शदसले र्वा जाणर्वले िर िो थांबर्वण्यासाठी शर्नशिि 

ितिके्षप करा, सर्वनप्रथम बालकाच्या सरुके्षची िमी घ्या, िज्ज् र्व काय्ाची मदि घ्या. चाइल्डलाइर्न (1098) या 

बाल लैंशगक अत्याचारासंदभानि भारिभर काम करणाऱ्या मोफि िेल्पलाईर्नला संपकन  करा.जर कुणी बालकारे्न 

िमु्िाला आपल्याबरोबर घडलेल्या घटरे्नची माशििी शदली िर आपली प्रशिशक्रया, त्याच्या/शिच्यार्वरिी संपूणन शर्वर्श्ास 
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ठेर्वणे र्व बालकास तर्वतथ, सरुशक्षि र्वाटर्वणे, अिीच असार्वी. अिारे्वळी त्या बालकाला ‘ िू शिथे गेलीसच का शकंर्वा 

गेलासच का’  असा दोष मळुीच दऊे र्नये. अश्यारे्वळी बालकास किी मदि करार्वी िे जर िमु्िाला समजि र्नसेल िर 

एखा्ा िेल्पलाइर्नची मदि घ्यार्वी शकंर्वा या शर्वषयािील एखा्ा िज्ज्ािी बोलारे्व. बाल लैंशगक अत्याचाराशर्वरुद्ध 

कोणकोणत्या कायदिेीर िरिदुी आिेि िे समजूर्न घेण्यासाठी POCSO (Protection of Children from 

Sexual Offenses Act, 2012) म्िणजे लैंशगक गनु्ह्यांपासूर्न बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा जरूर र्वाचार्वा. 

अत्याचार िालेल्या बालकाच्या सरुके्षशर्वषयी त्यामध्ये मागनदिनर्न केलेले आिे, त्याचीिी खूप मदि िोईल. POCSO 

काय्ार्नसुार प्रत्येक बाल लैंशगक अत्याचाराचा गनु्िा र्नोंदर्वला जाणे अशर्नर्वायन आिे. ज्याला अश्या गनु्ह्याची माशििी 

आिे त्यारे्न/शिरे्न िो र्न र्नोंदर्वल्यास िे गनु्ह्यास पाठबळ दणेेच ठरिे र्व त्याबद्दल सिा मशिन्याचा िरंुुगर्वास शकंर्वा दडं 

शकंर्वा दोन्िी िोण्याची शिक्षा शमळू िकिे.  

●  लैंशगक अत्याचाराशर्वषयी दसुऱ्या व्यक्तीला कसे सांगायचे याशर्वषयी बालकास अशजबाि माशििी र्नसणे, योग्य िब्द 

मािीि र्नसणे, िे गिृीि िरूर्न िस ेकािी घडिे आिे का, याशर्वषयीच्या िोक्याच्या सूचर्ना बालकाकडूर्न येऊ िकिील 

याबद्दल सिकन  रिा. किीकिी अिा घटरे्नरं्निर बालकांच्या र्वागण्यामध्ये अचार्नक बदल िोऊ िकिो. बालक त्याच्या 

मूळच्या तर्वभार्वापेक्षा कािीिरी रे्वगळे र्वागायला लागू िकिे. िे उगाच खूप शचडशचडे िोिे, भडकिे, मोडिोड करू 

लागिे, अचार्नक अबोलपणे गप्प िोऊर्न बसिे, शकंर्वा एकटे एकटे रािू लागिे. किी अचार्नक प्रौढांप्रमाणे र्वागिे, 

रे्वगळेच िब्द बोलू लागिे. इिरांर्ना शर्वशचत्र र्वाटेल असा तपिन करू लागिे. असे कािी घडि असेल िर त्यारे्न/शिरे्न िे 

कुठे शिकले िे िमु्िी शर्वचारूर्न घ्या. अिा प्रकारचे आकशतमक बदल त्यांच्यामध्ये शदसले िर त्याकडे दलुनक्ष करू 

र्नका. अिारे्वळी िमुच्यापािी येऊर्न बालकारे्न मोकळेपणारे्न बोलारे्व इिके सरुशक्षि त्याला /शिला र्वाटारे्व अस ेप्रयत्र्न 

िमुच्या र्वागण्यामध्ये िमु्िाला करायला िरे्वि.  

●  सिसा लैंशगक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्ती एकाच शदर्वसाच्या ओळखीर्वर अत्याचार करिा र्नािीि. िे आिी बालकाचा 

शर्वर्श्ास कमार्वि जािाि. बालकास भेटर्वतिू दणेे, त्यांच्यािी खेळणे, त्यांर्ना गशुपिे सांगणे, एकमेकांर्ना गशुपिे 

सांगण्याचा खेळ खेळणे या र्वा अश्यासारख्या गोष्टी िे करू िकिाि. मलुांर्नी गप्प रिारे्व, कुणाला सांगू र्नािी 

यासाठीची खबरदारी िे रे्वगरे्वगळ्या प्रकारे घेि रिािाि. किी 'िे आपलं गशुपि आिे’ अस ं भासरू्वर्न िर किी ‘िू 

सांशगिलंस िरी कोणीच िझु्यार्वर शर्वर्श्ास ठेर्वणार र्नािी’ शकंर्वा ‘लोक िलुाच घाण म्िणिील’ इिकेच र्नािी िर किी 

बालकास शकंर्वा त्याच्या/शिच्या कुटंुशबयांस जीरे्व मारण्याची िमकी  दखेील दिेाि.   

●  आपल्यार्वर िालेल्या लैंशगक अत्याचाराबद्दल कोणी िमुच्यािी बोलले िर लक्ष दऊेर्न आशण संयमारे्न िे ऐकूर्न घ्या. 

त्यांच्या अर्नभुर्वाशर्वषयी िंका असल्याचे दाखर्वणार ेप्रश्न त्यांर्ना शर्वचारू र्नका, िेर ेिर अशजबाि मारू र्नका. िमुचा 

त्यांच्यार्वर पूणन शर्वर्श्ास आिे अिी आर्श्ासकिा त्यांर्ना जाणरू्व ्ा. िमु्िी सल्ले ्ायला शकंर्वा असे घडल्यार्वर िमु्िी 

आिा काय करणार िे लगोलग सांगायला िरे्वच अस ेर्नािी पण शर्नदार्न मर्नापासूर्न ऐकूर्न घेणारी व्यक्ती िरी जरूर बर्ना. 

जर कुणी आपल्यासोबि घडलेल्या घटरे्नबद्दल गनु्िा र्नोंदर्वण्याचे ठरर्वले शकंर्वा अत्याचार करण्याऱ्या व्यक्तीस सामोर े

जाऊर्न िसले र्वागण्याबद्दलचा शिक्कार व्यक्त करायचे ठरर्वले िर िमु्िी सोबि आिाि िा शर्वर्श्ास ्ा आशण असा. 

जर कािी कारणारे्न िमु्िाला भार्वशर्नकदृष््टया शकंर्वा इिर कुठल्यािी कारणारे्न सोबि असणे िक्य िोणार र्नसेल िर िस े

सांगा आशण या शर्वषयािील अर्नभुर्व असणाऱ्या आशण अशिक चांगल्या पद्धिीरे्न मदि करू िकेल अिा व्यक्तीची मदि 

शमळर्वण्यासाठी प्रोत्सािर्न ्ा. त्यांच्या मर्नाशर्वरुद्ध कािी करण्यासाठी मागे लागू र्नका शकंर्वा त्यांर्ना र्नको असलेले 

कािीिी करण्यास भाग िर अशजबाि पाडू र्नका. कोणािी बोलण्यासाठी, गनु्िा र्नोंदर्वण्यासाठी, कोणास सामोर े

जाण्यासाठी जबरदतिी करू र्नका. त्यांर्ना त्या घटरे्नशर्वषयी जे कािी करायचे आिे िो अत्याचार िालेल्या व्यक्तीचा 

तर्वििःचा शर्नणनय आिे. िसेच कोणी िमु्िाला त्यांच्यासि िालेल्या अत्याचाराशर्वषयी सांगि असेल िर िे 

िमुच्यार्वरच्या शर्वर्श्ासामळेु िोय. त्यांच्या शर्वर्श्ासाला िडा जाईल अस ेकािीिी किीच र्वागू र्नका. त्यांर्नी ठेर्वलेल्या 

शर्वर्श्ासाचा मार्न ठेर्वा आशण िमु्िाला सांशगिलेले त्यांच्या परर्वार्नगीखेरीज इिर कुणास जाऊर्न सांगू र्नका.  
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●  लैंशगक त्रास शकंर्वा अत्याचार यांचा अर्नभुर्व प्रत्येक व्यक्तीसाठी रे्वगरे्वगळा असू िकिो पण िरीिी दोन्िी प्रकारच्या 

घटर्ना कुठल्यािी शलंगभार्वाच्या व्यक्तीसाठी शििक्याच िक्कादायक असू िकिाि. एखादया मलुग्यास शर्विेषििः 

एखा्ा स्त्रीकडूर्न लैंशगक छळाचा अर्नभुर्व आलेला असेल िर त्याचा अथन “त्याला काय मजाच आली असेल, शकंर्वा 

‘र्निीबर्वार्नच आिे’ असा अशजबाि िोि र्नािी. परुुषांर्ना कुठल्यािी लैंशगक कृिीमध्ये आरं्नदच शमळिो िा मोठा 

गैरसमज आिे. असे म्िणिार्ना आपण त्यािील िोषण, बळजबरी आशण मजीचे उल्लंघर्न िोण्याकडे िर दलुनक्ष 

करिोच पण त्याशिर्वाय परुुषारे्न कुठल्यािी लैंशगक कृिीसाठी रे्निेमी ियारच असारे्व अस ेचकुीचे गिृीिकिी शर्नमानण 

करिो. अत्याचारास बळी पडणाऱ्या परुुषांच्या मर्नाििी यामळेु न्यूर्नगंडाची भार्वर्ना शर्नमानण िोिे. अत्याचाराला बळी 

पडणे म्िणजे कमकुर्वि ठरणे अिा गैरसमजामळेु त्यांर्ना तर्वििःशर्वषयी कमीपणा र्वाटू िकिो. शलंगभार्व आशण 

मदानर्नगीच्या घािक र्व चकुीच्या समजिुींमळेु अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या मर्नािच अपरािी आशण िरमेची 

भार्वर्ना शर्नमानण िोिे. त्यामळेु ह्या समजिुी बदलणे गरजेचे आिे. लैंशगक अत्याचाराची घटर्ना िी कुठल्यािी 

शलंगभार्वाच्या व्यक्तीसाठी घडणे गैरच आिे. लैंशगक अत्याचाराच्या िारीररक, भार्वशर्नक आशण सामाशजक पररणामांकडे 

डोळेिाक करूर्न िे कमी लेखण्याऐर्वजी कुठल्यािी शलंगभार्वाच्या व्यक्तीर्वर िालेल्या शकंर्वा िोण्याची िक्यिा 

असलेल्या अत्याचाराच्या घटरे्नकडे बघण्याची आपली दृष्टी िी समजदार आशण संरे्वदर्निील असार्वी.  

●  लिार्नपणी लैंशगक अत्याचार िालेली व्यक्ती मोठेपणी समशलंगी संबंि ठेर्वणारी शकंर्वा ट्रान्स व्यक्ती बर्निे िी िद्दर्न  

गैरसमजूि आिे. कुठल्यािी व्यक्तीरे्न तर्वििःस गे, लेशतबयर्न, बायसेक्िअुल, शकंर्वा कुठल्यािी शलंगभार्वाशर्वषयी लैंशगक 

आकषनण र्न र्वाटणारी व्यक्ती (एसेक्िअुल) समजण्यािीिी शिच्यासोबि घडलेल्या अत्याचाराचा कािीिी संबि र्नािी. 

प्रत्येक व्यक्तीचा लैंशगक कल आशण शलंगभार्वाची ओळख ठरण्याची प्रशक्रया िी त्या व्यक्तीची जर्नकुीय िाटणी र्व 

व्यशक्तमत्र्व घडिार्ना घडि गेलेल्या अरे्नक जटील घडामोडींची शर्नष्पत्ती असू िकिे. त्याचा ढोबळ संबंि 

अत्याचाराच्या घटरे्निी लार्विा येणार र्नािी.  

●  िमुच्यार्वर बालपणी लैंशगक अत्याचार िालेला असेल िरी एक गोष्ट र्नक्की लक्षाि ठेर्वा, त्यामध्ये कुठल्यािी 

पररशतथिीि म्िणजे अगदी कळिर्नकळि िमु्िी िसे िोण्याला प्रोत्सािर्न शदलेले असले िरीिी िमुची कािीिी चूक 

र्नािी. आपल्याबाबि अस े घडले याला आपणच जबाबदार आिोि अस े र्वाटल्याचे अरे्नक शठकाणी शदसिे; आशण 

त्याबद्दल साित्यारे्न अपरािी र्वाटि रिािे, लाज र्वाटि रिािे, त्याचािी त्रास िोि रिािो. ह्या मार्नशसक आशण 

िारीररक त्रासाचे पररणाम र्नािेसंबि, काम, शिक्षण आशण तर्व-प्रशिमेर्वरिी िोऊ िकिाि. घडलेल्या घटरे्नची र्वाररं्वार 

आठर्वण करूर्न दणेाऱ्या र्वािार्वरणाि रािारे्व लागले असले िर िमुचा त्रास र्वाढि रािू िकिो. एक बाब जरूर लक्षाि 

ठेर्वा की अिी रे्वळ आलेले िमु्िी एकटे र्नािी.  िे अगदी पक्के लक्षाि ठेर्वा. म्िणजे िी गोष्ट दसुऱ् या कोणाला सांगायची 

िरी किी असा प्रश्न मर्नाि आणू र्नका. आपल्या शर्वर्श्ासािल्या कुणािीिरी बोलूर्न, आपल्या भार्वर्ना आशण दिुःख 

िब्दांि व्यक्त केल्याि िर आपले मर्न िलके िोिे आशण मदि शमळण्याची िक्यिा र्वाढिे.   

●  पीडोशफलीया िा एक मर्नोिास्त्रीय आजार आिे यामध्ये १६ र्वषाांर्वरील एखा्ा व्यक्तीस पौगंडार्वतथेखालील र्वयाच्या 

(र्वय-र्वष े १३ र्व त्यािूर्न कमी र्वयाच्या) बालकांप्रिी िीव्र लैंशगक भार्वर्ना र्व आकषनण र्वाटिे. अथानि बालकांर्वर 

अत्याचार करणाऱ्या सगळ्यांर्नाच पीडोशफलीया असिो अस े र्नािी; िसेच पीडोशफशलया असणाऱ्या सर्वनच व्यक्ती 

बालकांर्वर लैंशगक अत्याचार करिील असेिी र्नािी. शपडोशफलीयाच्या रुग्णांची रोग्यांची संख्या र्व त्यांच्या िीव्र 

इच्छांर्वर शर्नयंत्रण शमळर्वण्यासाठी त्यांर्ना किा प्रकार ेमदि केली जार्वी ह्यार्वर काम करण्यासाठी ह्या शर्वषयार्वर अशिक 

संिोिर्न िोणे अत्यंि गरजेचे आिे. ज्या व्यक्तींर्ना बालकांशर्वषयी लैंशगक आकषनण र्वाटिे त्यांच्या मार्नशसक आजारार्वर 

उपचार करण्यासाठीची मदि आिा उपलब्ि आिे. यासाठीची अशिक माशििी पढुील शलंकर्वर शदलेली आिे.  

●  िसेच, त्याउलट आपल्या कृिीरे्न कोणाचा लैंशगक छळ िालेला असेल, शकंर्वा आपण िो केलेला आिे अिी जाणीर्व 

आज िमु्िाला िोि असेल िर त्या व्यक्तीकडे जाऊर्न, पूणन मर्नापासूर्न माफी मागण्यास अ्ापिी उिीर िालेला र्नािी. 

माफी मागण्यारे्न शदलेला त्रास र्नािीसा िोणार र्नसला िरी त्या व्यक्तीला आज िोणारा त्रास आशण िक्का सिर्न 
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करण्यासाठी खूप मदि िोऊ िकेल. िमु्िाला जर लिार्न मलुांप्रिी लैंशगक आकषनण र्वाटि असेल िर त्या आकषनणाचे 

रूपांिर कुठल्यािी कृिीमध्ये िोण्यापासूर्न तर्वििःला रोखा. यासाठी मदि उपलब्ि असिे, शिचा फायदा घ्या म्िणजे 

िमु्िाला या भार्वर्नांर्वर काम करण्यासाठी मदि िोईल. यासाठी िक्य शििक्या लर्वकर या शर्वषयािल्या िज्ज्ांची 

मदि घ्या. बालकांबद्दल लैंशगक आकषनण र्वाटणाऱ्यांसाठी टोल फ्री िेल्पलाईर्न उपलब्ि आिे: 1800-123-8905 

 सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्म मिील इिर कािी संर्वाद र्व प्रसंग आशण त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द े शदलेले 

 आिेि.  
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णिल्मम ८ - ग्रीन णसग्नल 

 

 

 

 

 

 

 

 

या णिल्ममची णलांक - https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_12 

 प्रतिार्वर्ना 

      या शफल्मच्या प्रतिार्वरे्नमध्ये पढुील कािी प्रश्न गटाला शर्वचारिा येिील. 

 संमिी कोणकोणत्या प्रसंगांमध्ये घ्यायलाच िर्वी अस ेिमु्िाला र्वाटिे?  

 प्रत्येक रे्वळी संमिी घेणे शकंर्वा पनु्िापनु्िा िस ेशर्वचारणे यामळेु र्वािार्वरणािली िरलिा जाऊ िकेल असे र्वाटिे का? 

 संमिी कोणकोणत्या प्रकार ेशदली जाऊ िकिे?       

 चचेिूर्न पोिोचर्वण्याचे मखु्य मदु्द े 

 

 

 

 
 या शफल्मर्वर चचान घ्यायची असल्यास शफल्ममिील प्रसंग र्व संर्वादांचा संदभन घेि चचान घेिा येऊ िकेल. उदा. 

शफल्ममिील प्रसंग - डोर्नट खािार्नाचा फोटो काढणे  

पोिोचर्वण्याचा मदु्दा – एका व्यक्तीचा फोटो दसुऱ् यारे्न काढणे िी सिभागी कृिीच आिे. त्याि परर्वार्नगी घेिली जाणे 

आर्वश्यकच आिे. कोणत्यािी प्रकारच्या र्नात्यामध्ये अिी संमिी घेणे अत्यंि गरजेची आिे.   

 शफल्ममिील प्रसंगांशिर्वाय इिर कािी प्रसंग शफल्म मिील मखु्य मदु्दे पोिोचर्वण्यासाठी र्वापरिा येिील. खाली एक प्रसंग 

उदािरणादाखल शदलेला आिे. इिर कािी प्रसंग सोबि असलेल्या पररशिष्टामध्ये शमळू िकिील.  

कोणत्यािी र्नात्यामध्ये शकंर्वा प्रसंगामध्ये संमिी मित्त्र्वाची आशण 

गरजेची आिे िे अिोरशेखि करणारी िी शफल्म आिे. 

खाण्याशपण्याच्या गोष्टींपासूर्न फोटो घेण्याच्या गोष्टीपयांि प्रत्येक 

गोष्टीसंदभानि संबंशिि व्यक्तींची संमिी घ्यायलाच िर्वी. 

कोणत्यािी प्रकारच्या र्नात्याि अरे्नकदा जोडीदाराला गिृीि िरले 

जािे. प्रत्येक र्नात्याि संमिी शर्वचारणे आशण मोकळेपणारे्न 

प्रशिसाद दणे्याची मोकशळक असणे  खूप मित्त्र्वाचे आिे. 

समोरच्या व्यक्तीरे्न एखा्ा रे्वळी संमिी शदलेली असली िर िी 

पढुच्या रे्वळी गिृीि िरिा येणार र्नािी. संमिी शमळाली र्नािी िर 

िी पनु्िापनु्िा मागूर्न ्ायला लार्वणे गैर आिे. संमिी शमळाली 

र्नािी िर िा र्नकार मोकळेपणारे्न र्व सकारात्मकिेरे्न घेणे अत्यंि 

गरजेचे आिे. संमिीबद्दलची िी सारी चचान या शफल्म मध्ये केली 

गेली आिे.  

 

 

 शजथे शजथे एकापेक्षा अशिक व्यक्ती सिभागी असिील शिथे त्या सर्वाांची प्रत्येकी संमिी घेणे अत्यंि गरजेचे आिे. 

 कोणत्यािी प्रकारच्या र्नात्यामध्ये संमिी गिृीि िरणे चकुीचे आिे.  

 एकदा संमिी शदली आिे म्िणूर्न पढेुिी संमिी आिे अस ेगिृीि िरणे अयोग्य आिे.  

 आपल्याला र्नको असल्यास तपष्टपणे र्नािी म्िणणे आशण िरे्व असल्यास िो म्िणणे गरजेचे आिे.  

https://prayaspune.org/health/safejourneys/menulist.html?page=8_12
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●  प्रसंग: अर्वर्नी आशण िभुम यांचे कािी र्वषाांपूर्वी लग्र्न िाले िोिे. अगदी सरुुर्वािीपासूर्न त्यांच्यामध्ये अचार्नक सेक्स 

घडि अस.े त्याबद्दल किी कािी बोलणे िोिच र्नस.े त्यांचे लग्र्न िालेले असल्यारे्न त्यांच्यामध्ये सेक्स िोणे िे 

गिृीिच िरले गेले िोिे. िभुमला िरे्व िेव्िा िो सरुुर्वाि करि असल्यामळेु अर्वर्नीला यामध्ये फार कािी 

म्िणण्यासारखे र्नव्ििे. िभुमला मर्नािूर्न अर्वर्नीरे्न लैंशगक संबंिाि पढुाकार घेणे िरे्व िोिे िर शिला मर्नािूर्न किीिरी 

सेक्स र्नाकारार्वासा र्वाटि असे. त्यांर्नी याबाबिीि काय करारे्व? 

●  या प्रसंगाच्या चचेिूर्न खालील मदु्दा गटापयांि पोचणे अपेशक्षि आिे -  

लग्र्नासारख्या बंिर्नांिूर्न जोडलेल्या र्नात्यांमध्ये अरे्नकदा शर्नर्वड, शर्नणनय, तर्वािंत्र्य, तर्वायत्तिा, संमिी या मदु्् ांकडे 

दलुनक्ष केले जािे. ह्यामळेु कळिर्नकळि लैंशगक छळिी घडू िकिो. शर्वर्वािांिगनि बलात्काराचे िे एक मित्र्वाचे कारण 

मार्नले जािे. लग्र्न शकंर्वा अरे्नक काळ एकत्र राशिले म्िणूर्न  कुणाला संमिीशिर्वाय संबंि ठेर्वण्याची कायमची परर्वार्नगी 

शमळिे अस े मर्नायचे कारण र्नािी. असे करणे म्िणजे मार्नर्वी अशिकाराचे उल्लंघर्न आिे. सदुृढ आशण आरं्नदी 

र्नात्यासाठी दोन्िी जोडीदारांर्नी दोघेिी सामील असलेल्या कुठल्यािी कृिीसाठी एकमेकांची परर्वार्नगी शर्वचारणे 

गरजेचे आिे. यामध्ये लैंशगक संबंििी आलेच. 

 शफल्ममिील शर्वषयासंदभानि पोिोचर्वारे्वि अस ेइिर मखु्य मदु्दे –  

 कन्सेंट शकंर्वा संमिी यासाठीचा सोपा िब्द म्िणजे मान्यिा शकंर्वा परर्वार्नगी. िसे पिािा दसुरी व्यक्ती सिभागी 

असलेली कोणिीिी कृिी करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीची संमिी घेणे आर्वश्यक आिे. मग िे एखा्ाचा फोर्न शकंर्वा 

त्यासारखी इिर कोणिीिी खाजगी र्वतिू र्वापरणे असेल, रै्वयशक्तक पसन-पाकीट उघडणे असेल शकंर्वा एखा्ाचा फोटो 

काढणे, िाि िरणे, शमठी मारणे, चुंबर्न घेणे शकंर्वा इिर कोणिीिी लैंशगक कृिी करणे असेल. इथे आपण प्रामखु्यारे्न 

लैंशगक कृिींमिील संमिीबद्दल बोलणार आिोि. त्या दृशष्टकोर्नािूर्न संमिी िा त्या दोर्न शकंर्वा अशिक लोकांमिल्या 

कुठल्यािी लैंशगक कृिीस सरुुर्वाि करण्यापूर्वीचा करार िोय. आपल्या मर्नाि कािी संभ्रम रािू र्नये यासाठी, एक 

पाऊल पढेु जाऊर्न असे म्िणिा येईल की िा करार करिार्ना िो कोणत्यािी दबार्वाखाली केला गेलेला र्नसार्वा शकंर्वा 

कुणी चलाखीरे्न करूर्न घेिलेला र्नसार्वा आशण अथानिच म् शकंर्वा कोणत्यािी अंमली पदाथानच्या र्निेखाली केलेला 

र्नसार्वा. िी संमिी  तरे्वच्छेरे्न, तर्वखिुीरे्न शदलेली असार्वी. तर्वखिुीरे्न आशण उत्सािारे्न शदलेली समंिी यािच त्या 

लैंशगक कृिीमध्ये सिभागी िोण्याची त्या व्यक्तीची इच्छा आिे अस े गिृीि आिे. एखादी व्यक्ती त्या पररशतथिीि 

मोकळेपणारे्न र्नािी म्िणणे िक्य असिार्ना आशण िसे सांगण्याची क्षमिा असिार्ना त्या कृिीचा अथन र्व पररणाम 

जाणूर्न तरे्वच्छेरे्न िो म्िणिे िेंव्िाच त्या संमिीला खरा अथन प्राप्त िोिो.  

 संमिी कुठल्यािी क्षणी काढूर्निी घेिा येिे. ज्या क्षणी संमिी काढूर्न घेिली जाईल त्या क्षणी िी लैंशगकअथर्वा 

कुठलीिी कृिी थांबलीच पािीजे. त्यारं्निर इिर कुठली कृिी सरुु करण्यापूर्वी दखेील पनु्िा शर्वचारणे आर्वश्यक आिे. 

शजथे कुठे इच्छा र्व संमिी याशर्वषयी संशदग्ििा आिे की काय अिी िंका असेल शिथे लैंशगक शिंसा टाळण्यासाठी तपष्ट 

िब्दांि संर्वाद सािायलाच िर्वा. संमिी तपष्ट िब्दांि शकंर्वा िार्वभार्वांद्वार ेथेटपणे व्यक्त िालेलीिी असार्वी िी किीिी 

गिृीि िरली जाऊ र्नये. एखा्ा व्यक्तीचा पेिरार्व, शिचे दारू शपणे शकंर्वा शतमििातय र्वा घरी एकटे असिार्ना 

येण्यासाठी शदलेला िोकार अिा कुठल्यािी प्रशिसादाचा अथन त्याशिर्वायच्या कुठल्यािी कृिीसाठी संमिी म्िणूर्न 

घेिला जाण्याचे कािीिी कारण र्नािी. िसेच एखा्ा कृिीला संमिी शदली म्िणूर्न इिरिी कृिींर्ना संमिी गिृीि िरिा 

येणार र्नािी. उदा. चुंबर्न घेण्यासाठी शदलेल्या संमिीचा अथन िी व्यक्ती कपडे काढण्यासाठी शकंर्वा लैंशगक 

संबंिांसाठीिी ियार आिे असा अशजबाि िोि र्नािी. संकेिांर्वर आिारलेली गिृीिके अरे्नकदा चकुीची असू िकिाि, 

आपल्या मर्नाि ठसलेल्या संकल्पर्नांर्वर िी आिाररि असू िकिाि आशण त्यािूर्न लैंशगक त्रास शदला जाऊ िकिो. 

त्यामळेु “आपण … करू िकिो का? “ििुी ....करण्याची इच्छा आिे का?” “.आपण ... करुया का?” अस ेतपष्ट 

शर्वचारणे िाच मागन आिे.  
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 िी बाब प्रत्येक व्यक्तीसंदभानि आर्वश्यक आिे. “परुुष रे्निेमीच सेक्स करण्यासाठी ियार असिाि” शकंर्वा “अिी संमिी 

दणेे-घेणे रोजच्या आयषु्याि अर्वघड आिे.” ह्या गैरसमजिुी आिेि. प्रत्येक व्यक्तीला कुठल्यािी कृिीमध्ये सिभागी 

व्िायचे की र्नािी िे ठरर्वण्याचा अशिकार आिे. आपल्याला योग्य र्वाटणारी बाब चालू ठेर्वणे शकंर्वा र्नार्वडलेली गोष्ट 

ित्क्षणी थांबर्वायचा अशिकार आिे. आपल्याला कुणी ‘र्नािी’ म्िणले िी गोष्ट मान्य करायला कािी लोकांर्ना फार 

अर्वघड र्वाटिे िे खरचे आिे. पण िे आर्वश्यक आिे. दसुऱ्यारे्न शदलेला र्नकार िमु्िाला रै्वयशक्तक िार शकंर्वा अपमार्न 

र्वाटि असेल िर शर्वचार करूर्न पिा की एखा्ारे्न िमु्िाला र्नको असिार्ना जबरदतिीरे्न कािी खायला लार्वले िर 

िमु्िाला कसे र्वाटेल?  

 संमिी दऊेर्निी िी रै्वि िरली र्न जाण्याचे कािी प्रसंग आिेि. उदा. अंमली पदाथाांच्या (दारू, ड्रग्ज इत्यादी) 

पररणामाखाली, र्निेच्या िुंदीि शदलेली संमिी िी रै्वि िरली जाि र्नािी. आपल्यािूर्न र्वरचढ व्यक्तीला दबार्वाखाली 

शदलेली संमिी शकंर्वा अिनर्वट िोपेि असिार्ना शकंर्वा बेिदु्ध असिार्ना शदलेली संमिी िी रै्वि र्नािी. मार्नशसक रुग्णारे्न 

शकंर्वा शर्नणनय घेण्याच्या क्षमिेर्वर पररणाम िालेल्या व्यक्तीरे्न शदलेली संमिीिी रै्वि र्नािी. संमिी दणे्याच्या कायदिेीर 

र्वयाखालील व्यक्तीरे्न (भारिामध्ये िे र्वय १८ र्वष ेआिे) म्िणजे बालकारे्न शदलेली संमिीिी रै्वि र्नव्िे.  

 आपल्याला एखा्ा लैंशगक कृिीमध्ये सामील व्िायचे आिे की र्नािी याची बऱ्याचदा आपल्यालाच खात्री र्नसिे. 

अश्या रे्वळी शर्नणनय घेण्यासाठी, आर्वश्यक िो रे्वळ घेण्यासाठी थांबायचे असल्यास िो आपला अशिकार आिे. “मला 

िे िरे्व आिे की र्नािी याची मला र्नक्की खात्री र्नािी.”, “आपण थोडे थांबू िकिो का? शकंर्वा “मला अ्ाप पूणन तपष्टिा 

र्नािी, मला ठरर्वण्यासाठी थोडा रे्वळ िर्वा आिे.” शकंर्वा “मला खात्री र्नािी पण आपण प्रयत्र्न करूर्न पािू िकिो. 

थांबायचे असल्यास मी िलुा सांगीर्न,” इत्यादी गोष्टी म्िणिा येिील, जेव्िा िमु्िी शकंर्वा िमुचा जोडीदार अशर्नशिि 

असाल शकंर्वा िमुचा शर्नणनय िालेला र्नसेल िेव्िा थांबणे शकंर्वा िमु्िा दोघांर्नािी चालणाऱ्या एखादया दसुऱ्या 

शर्वषयाकडे र्वळणे अशिक योग्य.  

 कुणी एखा्ा गोष्टीसाठी संमिी दिेच र्नसेल िर या गोष्टीला गंभीरपणे घ्यायला िरे्व.  िमु्िाला िमुच्या जोडीदारारे्न 

एखादी कृिी करार्वी अिी खरोखर मर्नापासूर्न अपेक्षा असेल परिं ुत्यासाठी त्याची/शिची संमिी र्नसेल िर थोड्या 

काळारं्निर एकदा शर्वचारूर्न पािारे्व. पण ठाम र्नकार ऐकल्यारं्निरिी परु्निःपनु्िा सारखेसारखे मागे लागणे िे दबार्व 

टाकण्यासारखेच आिे. जर िमुच्या जोडीदाराचे मि किी र्ना किी बदलेल अस ेिमु्िाला र्वाटि असेल िर िमु्िी 

“ििेु मर्न बदलल्यास मला सांग.” अस ेम्िणू िकिा.  

 दीघनकाळ एकत्र रिाणाऱ्या जोडीदारांमध्ये संमिी आशण शर्निःिब्द गोष्टीिी समजूर्न घेणे िी प्रशक्रया ियार िालेली 

असिे. अश्यारे्वळी र्नािी म्िणायचे असेल िर तपष्टपणे िसे म्िणणे अत्यंि गरजेचे आिे. िसेच काय िरे्व, काय जाति 

आर्वडिे याबद्दल तपष्टपणे बोलणेिी गरजेचे आिे. िसेच एखादी र्न आर्वडलेली गोष्ट फक्त सर्वयीखािर चालू ठेर्वणे िेिी 

योग्य र्नािी. आपल्या जोडीदारास एखादी गोष्ट मर्नापासूर्न िर्वीय का र्नकोय, जोडीदाराचा उत्सािी प्रशिसाद किाला 

आिे, या सर्वन गोष्टी लक्षाि घेणे गरजेचे आिे आशण त्याि एखादी गोष्ट जोडीदाराला र्नको असेल िर रे्वळीच थांबणेिी 

गरजेचे आिे. कािी रे्वळा रे्नमके र्न समजण्याचा िोका असिोच, असा कािी गोंिळ र्वाटला िर त्याबद्दल तपष्टपणे 

शर्वचारण्याचा पयानय घ्यायलाच िर्वा. प्रत्येक रे्वळी संमिी मागणे जसे मित्त्र्वाचे आिे, िसेच जेव्िा मर्नापासूर्न ‘िो’ 

म्िणायचे िेव्िा िस े म्िणणेदखेील गरजेचे आिे. अस े शदसूर्न येिे की बऱ्याचदा लोक लैंशगक कृिीच्या रे्वळी 

शर्नििःब्दपणे व्यक्त करूर्निी समजेल अस े मार्निाि, िर कािी कुठलाच संर्वाद र्न करण्यार्वर भर दिेाि. यामळेु 

संशदग्ििा र्वाढिे आशण र्नको असलेले प्रसंग घडण्याची िक्यिा शर्नमानण िोिे. िो म्िणारे्वसे र्वाटणे आशण िेव्िा िस े

म्िणणे यामळेु लैंशगकिेसारख्या गोंिळूर्न टाकणाऱ्या शर्वषयाकडे बघण्याच्या दृशष्टकोर्नामध्ये खूप फरक पडेल.  

 सोबि जोडलेल्या पररशिष्टामध्ये शफल्ममिील इिर कािी संर्वाद र्व प्रसंग आशण त्यािूर्न सांगार्वयाचे मदु्द े शदलेले 

 आिेि.  
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पररणिष्ट 

णिल्ममनुसार काही अणधक माणहती 

कब कब जब जब 

 शफल्म मिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा -  

●  संर्वाद - प्रभाि रोड र्वर रािणाऱ्या लोकांर्ना िोि र्नािीि का STDs?  

मदु्दा - एच आय व्िी शकंर्वा इिर शलंग सांसशगनक आजार कोणालािी िोऊ िकिाि. असरुशक्षि लैंशगक संबंिािूर्न िे 

आजार पसरू िकिाि. कोणा व्यक्तीकडे र्नसुिे पािूर्न िे समजू िकि र्नािी की त्याला कोणिा शलंगसांसशगनक आजार 

आिे अथर्वा र्नािी. चाचणी करूर्न घेिली िरच आजार आिे अथर्वा र्नािी िे समजू िकिे. त्यामळेु कोणत्या 

व्यक्तीकडूर्न आपल्याला आजार िोण्याचा िोका आिे िे ठरर्विार्ना त्या व्यक्तीची रािण्याची जागा, शिक्षण, आशथनक 

शतथिी इ गोष्टींर्वर िो िोका र्न ठरर्विा लैंशगक संबंिांच्या रे्वळी शर्नरोि र्वापरणे गरजेचे आिे.  

●  संर्वाद - आम्िी सेफ िोिो .... मग आम्िी काय डेंजर िोिो का 

मदु्दा - प्रत्येक लैंशगक संबंिांच्या रे्वळी शर्नरोि / कंडोम र्वापरणे अत्यंि गरजेचे आिे. त्यामळेु एच आय व्िी, इिर शलंग 

सांसशगनक आजार आशण र्नको असलेले गभानरपण रोखिा येऊ िकिे.   

●  प्रसंग - मलुगी येिार्नाच कंडोम आणिे….  

मदु्दा - कंडोम / शर्नरोि शर्वकि आणणे िी  फक्त मलुग्यांची जर्वाबदारी आिे अस े र्नािी. तर्वििःची काळजी घेणे िी 

प्रत्येकाचीच जर्वाबदारी आिे. त्यामळेु जर आपला जोडीदार कािी कारणांमळेु शर्नरोि र्वापरि र्नसेल शकंर्वा शर्वकि 

आणायला संकोच करि असेल िर आपण तर्वििः िी जर्वाबदारी घेऊ िकिो. कोणत्यािी जेन्डरची शकंर्वा र्वयाची 

व्यक्ती शर्नरोि शर्वकि घेऊ िकिे.  

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - र्वरूण आशण परु्नीि एका पाटीमध्ये भेटले आशण एकमेकांच्या पे्रमाि पडले. िे एकमेकांर्वर अशििय पे्रम 

करायचे आशण एकमेकांबरोबर िोणारा सेक्ससदु्धा त्यांर्ना आरं्नद दिे िोिा. र्वरूण त्याच्या याआिीच्या प्रत्येक 

र्नात्यामध्ये प्रत्येक रे्वळी कंडोम र्वापरायचा. मात्र या रे्वळच्या र्नात्यामध्ये त्याला कंडोम र्वापरायची गरज र्वाटली र्नािी 

कारण िो आशण परु्नीि खरोखरच एकमेकांच्या पे्रमाि िोिे. आशण त्याला असेिी र्वाटि िोिे की परु्नीि चांगल्या 

घरािला मलुगा आिे, त्यामळेु कुठल्याच प्रकारचा िोका र्नसणार. िमु्िाला काय र्वाटिे, िे दोघेिी सरुशक्षि आिेि 

का? 

मदु्दा - िमु्िाला शकंर्वा िमुच्या जोडीदाराला एचआयव्िी शकंर्वा शलंगसांसशगनक आजार आिेि का र्नािी िे बघण्याचा 

एकमेर्व मागन म्िणजे त्याच्या िपासण्या करूर्न घेणे. जर एखा्ा व्यक्तीला यापैंकी इन्फेक्िर्न असेल, िर असरुशक्षि 

सेक्स मिूर्न कोणालािी एचआयव्िी शकंर्वा शलंगसांसशगनक आजारांची लागण िोऊच िकिे. त्याचा िमुच्या रगं, रूप, 

जाि, िमन शकंर्वा आशथनक शतथिी यांच्यािी कािीिी संबंि र्नािी. त्यामळेु कोणत्यािी प्रकार े सेक्स करिार्ना रे्निमी 

कंडोम र्वापरणे अशििय गरजेचे आिे. 

●  प्रसंग - दशेर्वका आशण शर्निांि एकमेकांबरोबर कशमटेड र्नात्यामध्ये आिेि. शर्निांि किीच कंडोम र्वापरि र्नािी. 

दोघांर्नीिी याआिी इिर जोडीदारांसोबि सेक्स केलेला आिे. असरुशक्षि लैंशगक संबंिांमळेु काय िोका आिे िे 

दशेर्वकाला समजिंय, पण िे शर्निांिला कसं समजार्वयाचे िे शिला समजि र्नािी. शिरे्न काय करारे्व असे िमु्िी 

सचुर्वाल? 

मदु्दा - एकमेकांिी मोकळा संर्वाद असणे आशण कंडोम र्वापरण्याबद्दल आग्रि करणे िे गरजेचे आिे. कािी रे्वळा सेक्स 

अथर्वा त्या संबंिी जोडीदारािी बोलणे िे अर्वघड असू िकिे परिं ुअशिक आरं्नददायी लैंशगक संबंिांसाठी िा संर्वाद 
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सािणे अशििय गरजेचे आिे. दोघेिी मोकळेपणार्नी बोलू िकिील अिा रे्वळी या शर्वषयार्वर संर्वाद सािायला िर्वा. 

यासाठी उपलब्ि असणाऱ्या कािी ऑर्नलाईर्न सािर्नांची मदि सदु्धा घेिा येऊ िकेल. दोघांर्नीिी चचेसाठी 

मोकळेपणारे्न बोलणे आशण समोरच्याचे म्िणणे ऐकूर्न घेणे मित्र्वाचे आिे. 

●  प्रसंग - रािुल आशण तमिृी एका पाटीमध्ये एकमेकांर्ना भेटले. रात्री उशिरापयांि दारू शपिा-शपिा त्यांच्या चांगल्या 

गप्पा िाल्या. एकमेकांसोबि अजूर्न रे्वळ घालर्वण्यासाठी िे एकत्र एकाच्या घरी गेले. परुिेी दारू प्यायलेली 

असल्यामळेु संभोगाच्या (सेक्सच्या) रे्वळी िे कंडोम र्वापरायला शर्वसरले. दसुऱ्या शदर्विी सकाळी उठल्यार्वर 

असरुशक्षि संबंिांबद्दल दोघांर्नािी अपरािी र्वाटू लागले आशण त्याचा सर्वन दोष त्यांर्नी दारूर्वर टाकला. अस ेप्रसंग कस े

टाळिा येिील असा प्रश्न त्यांर्ना पडला. िमु्िाला काय र्वाटिे? 

मदु्दा - किीकिी दारुच्या अंमलाखाली असिार्ना शकंर्वा उत्तेजरे्नच्या कािी क्षणांमध्ये/भार्वरे्नच्या ओघाि आपण कंडोम 

र्वापरणे शर्वसरु िकिो. िे टाळण्यासाठीचा उत्तम पयानय म्िणजे अिा प्रसंगांसाठी रे्निमी ियार असणे. आपल्या 

जोडीदारासोबि अथर्वा संभाव्य जोडीदारासोबि डेटला जािार्ना, शकंर्वा त्यांच्यासोबि घरी शचत्रपट बघण्याचे ठरले 

असेल िर आपल्या बॅग,पसन शकंर्वा पाकीटामध्ये कंडोम ठेर्वणे सोयीचे ठरले. जर कुठल्यािी कारणामळेु असरुशक्षि 

लैंशगक संबंि आलाच, िर गभनिारणा टाळण्यासाठी ईमजनन्सी कॉटं्रासेप्टीव्िल म्िणजेच लैंशगक संबंि िाल्यार्वर 72 

िासाच्या आि घेण्याची गभनशर्नरोिक गोळी घेिा येऊ िकिे. अिा प्रसंगाि दोघांर्नीिी एचआयव्िीची िपासणी करूर्न 

घ्यायला िर्वी. जर दोघांपैकी एकाची टेतट पॉशिटीव्ि आली, िर त्र्वररि डॉक्टरांिी संपकन  सािायला िर्वा. अिा रे्वळी 

जोडीदाराला पोतट एक्सपोजर प्रोफलॅशक्ससचे उपचार दिेा येऊ िकिाि. यामध्ये संबंिाच्या रं्निर 72 िासांि 

एचआयव्िीची औषि ेसरुु केली जािाि. त्यामळेु एचआयव्िीच्या ससंगानची िक्यिा खूपच कमी िोिे. 

●  प्रसंग - िीिलला शिच्या योर्नीमागानजर्वळील भागाि (व्िजायर्नल ररजर्नमध्ये) कािी लाल रगंाचे फोड शदसले. िे साि े

रॅि असिील म्िणूर्न शिरे्न त्याच्याकडे दलुनक्ष केले. परिं ुकािी शदर्वसांर्नी त्याि र्वाढ िाली. यामळेु िीिल घाबरली. 

शिचे असरुशक्षि लैंशगक संबंि िालेले असल्यारे्न शिला याकडे दलुनक्षिी करणेिी िोकादायक र्वाटि िोिे. डॉक्टरांचे 

आपल्याबद्दल काय मि िोईल अिी भीिी शिला र्वाटि िोिी त्यामळेु िी डॉक्टरकडे जायला ियार र्नव्ििी. शमत्र-

मैशत्रणींर्ना दखेील सांगारे्वसे र्वाटि र्नव्ििे. कदाशचि िे शिला एकटे पाडिील आशण शिची चेष्टा करिील, अिीिी भीिी 

िोिी. शिरे्न काय करायला िरे्व अस ेिमु्िाला र्वाटिे? 

मदु्दा - जर कोणत्यािी कारणामळेु असरुशक्षि लैंशगक संबंि आलेले असिील, िर लैंशगक आजार िोण्याचा िोका 

र्नक्कीच आिे. कोणत्यािी प्रकारची लक्षणे शदसल्यास त्र्वररि योग्य डॉक्टरचा सल्ला घेणे गरजेचे आिे. कािी रे्वळा 

शर्वशर्वि कारणांमळेु डॉक्टरांकडे जाणे शकंर्वा याबद्दल त्यांच्यार्वर शर्वर्श्ास ठेर्वणे अर्वघड र्वाटू िकिे, परिं ुरं्निरचा त्रास 

र्वाचर्वण्यासाठी िे करणे गरजेचे  

आिे. असरुशक्षि लैंशगक संबंिांमळेु लैंशगक आजार िोऊ िकिाि. या आजारांची कािी लक्षणे म्िणजे लघर्वी करिार्ना 

त्रास िोणे, शलंगाच्या जागी लालसरपणा शदसणे, लैंशगक अर्वयर्वांपािी फोड येणे इ. परिं ुअरे्नकदा अिी सतुपष्ट लक्षणे 

र्नसिाििी. त्यामळेु जर असरुशक्षि लैंशगक संबंि आलेले असिील, िर िपासणी करूर्न घेणे आर्वश्यक आिे.  

●  प्रसंग - शर्विाल आशण सरुभी एकमेकांसोबि शलव्ि-इर्न ररलेिर्नशिपमध्ये राििाि. प्रत्येक रे्वळी सेक्स करिार्ना िे 

योग्य िी सगळी काळजी घेिाि, कंडोम र्वापरिाि. एकदा त्यांच्याकडे कंडोम र्नसल्यामळेु त्यांर्नी फक्त ओरल सेक्स 

करायचा ठरर्वला. त्यांची समजूि िोिी की ओरल सेक्समिूर्न कुठलािी आजार िोि र्नािी. त्यांचा िा समज योग्य 

आिे का? 

मदु्दा - जर जोडीदाराला शलंगसांसशगनक आजार असेल, िर त्याची लागण ओरल सेक्समिूर्निी िोऊ िकिे. . 

क्लमेशडया, गर्नोररया, शसशफलीस, एचपीव्िी िी त्यािली कािी उदािरणे आिेि. त्यामळेु ओरल सके्स करिार्नािी 

रे्निमी कंडोम शकंर्वा डेंटल डॅमस ्र्वापरणे अशििय गरजेचे आिे.  
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 याव्यशिररक्त या शफल्ममध्ये घेण्याि आलेल्या शर्वषयांसंदभानि सर्वनसािारपणे शर्वचारले जाणार े प्रश्न आशण त्यांची उत्तर े

खाली शदलेली आिेि –  

 प्रश्न: मखुमैथरु्न आशण गदुमैथरु्न म्िणजे काय? 

 उत्तर: मैथरु्नाच्या अरे्नक प्रकारांपैकी मखुमैथरु्न आशण गदुमैथरु्न िे दोर्न प्रकार आिेि. मखुमैथरु्नामध्ये स्त्री शकंर्वा परुुष 

जोडीदाराच्या लैंशगक अर्वयर्वांर्ना िोंडारे्न तपिन करूर्न सखु दिेाि. परुुषाचे शलंग जोडीदार िोंडाि िरिे शकंर्वा स्त्रीच्या 

योशर्नला, शक्लटोररसला िोंडारे्न, शजभेरे्न तपिन करूर्न उत्तेजर्ना शर्नमानण केली जािे. मखुमैथरु्नामध्ये लैंशगक अर्वयर्व 

तर्वच्छ असणं आर्वश्यक आिे. िसंच जर िोंडामध्ये जखमा असिील, िीरड्या शकंर्वा दािािूर्न रक्तस्रार्व िोि असेल 

िर एच आय व्िी, एच पी व्िी सारख्या शलंगसांसशगनक आजारांचा िोका असिो. गदुामैथरु्न म्िणजे गदुद्वारामागे 

शलंगप्ररे्वि करणे. यामध्ये परुुष जोडीदार आपल्या स्त्री/परुूष जोडीदाराच्या गदुद्वारामध्ये शलंग सरकर्विो. 

गदुामैथरु्नामध्ये किी किी गदुद्वाराच्या आिल्या भागाि जखमा िोण्याची िक्यिा असिे.योशर्नमागानइिके गदुद्वाराचे 

तर्नायू लर्वशचक र्नसिाि. यासाठी चांगल्या प्रकारचे रं्वगणयकु्त शर्नरोि शकंर्वा जेलसारखे पदाथन र्वापरिा येिाि.  

 प्रश्न: लग्र्नाआिी सेक्स करणे योग्य आिे का? 

 उत्तर: सेक्स शकंर्वा समागम िी एकमेकांर्वरील पे्रमाची, िारीररक ओढीची अशभव्यक्ती असू िकिे. िरीराची गरज 

म्िणूर्नदखेील िरीरसंबंि ठेर्वले जाऊ िकिाि. सेक्स एक आशदम, मार्नर्वी पे्ररणा आिे. कािींर्ना िी िीव्रपणे र्वाटिे 

िर कािींर्ना िी फारिी िीव्र र्नसिे शकंर्वा अगदीच र्नसिेिी. लग्र्न शकंर्वा शर्वर्वाि िा समागम करण्यासाठीचा, िरीरसंबंि 

ठेर्वण्यासाठीचा समाजमान्य मागन समजला जािो. सेक्स करण्याि चांगलं शकंर्वा र्वाईट कािी र्नािी. मात्र दोघा 

जोडीदारांची संमिी आशण एकमेकांर्वर शर्वर्श्ास मात्र िर्वा. सेक्स िी एक जबाबदार शक्रया आिे. स्त्री-परुुषांच्या 

सेक्समध्ये गभन रािण्याची िक्यिा आिे. ह्यासारख्या पररणामांची माशििी त्या दोघांर्ना असायला िर्वी.  

 प्रश्न: शर्नरोि र्वापरल्यामळेु लैंशगक सखुाि बािा येिे का? 

 उत्तर: शर्नरोिचा र्वापर गभनिारणा टाळण्यासाठी िसंच इिर शलंगसांसशगनक आजार टाळण्यासाठी केला जािो. लैंशगक 

संबंिांमध्ये परुुषाचं शलंग िाठर िाल्यार्वर शर्नरोि शलंगार्वर चढर्वला जािो. शर्नरोि चांगल्या प्रिीचा आशण लर्वशचक 

असेल िर त्यारे्न लैंशगक सखुामध्ये बािा येि र्नािी. उलट गभनिारणेची भीिी र्नसल्यामळेु संबंि शर्निोक िोऊ 

िकिाि. 

 प्रश्न: गदुमैथरु्नामध्ये कािी िोका आिे का? 

 उत्तर: गदुामैथरु्नामध्ये परुुषाचे शलंग जोडीदाराच्या गदुद्वारािूर्न आि जािे. गदुद्वाराचे तर्नायू योशर्नमागानप्रमाणे लर्वशचक 

र्नसिाि. त्यामळेु शलंग पढेु मागे करिार्ना त्या तर्नायंूर्ना इजा पोचू िकिे. िे टाळण्यासाठी गदुद्वारामध्ये चांगल्या 

प्रकारचे रं्वगण असणार ेपदाथन र्वापरले पािीजेि. िसंच शर्नरोि र्वापरिार्नािी िो फाटणार र्नािी याची काळजी घेिली 

पािीजे.  

 प्रश्न: एच.आय.व्िी. म्िणजे काय?… 

 उत्तर:िे एका शर्वषाणूचे र्नार्व आिे. ‘ह्यमुर्न इम्यरु्नोडेशफशियन्सी व्िायरस’ या इंग्रजी र्नार्वाचे लिार्न रूप म्िणजे 

एच.आय.व्िी. िा शर्वषाणू िरीरािील प्रशिकारिक्िी कमी करिो. मात्र त्याला अटकार्व करणारी औषि ेएआरटी 

र्नार्वाची उपलब्ि आिेि.  

 प्रश्न: एड्स म्िणजे काय? 

 उत्तर: एड्स म्िणजे ‘अ ॅक्र्वायडन इम्यरु्नोडेशफशियन्सी शसंड्रोम’. एचआयव्िी  ह्या शर्वषाणूमळेु प्रशिकारिक्ती कमी 

िाल्यामळेु िरीराला ग्रासणारय्ा शर्वशर्वि आजारांच्या समूिाला एड्स असे म्िणिाि.  
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 प्रश्न: एच.आय.व्िी.ची लागण किी िोऊ िकिे?… 

 उत्तर: १. एच.आय.व्िी.ची लागण असलेल्या व्यक्तीिी असरुशक्षि लैंशगक संबंि आले िर त्यािूर्न एच.आय.व्िी 

असलेले लैंशगक स्रार्व दसुरय्ा व्यक्तीच्या िरीराि प्ररे्वि करिाि. अिा प्रकार ेदसुरय्ा व्यक्तीला लागण िोण्याची 

िक्यिा असिे. २. एच.आय.व्िी.रे्न दूशषि रक्त दसुरय्ा व्यक्तीस भरले गेल्यास लागण िोऊ िकिे. ३. इंजेक्िर्न 

घेिार्ना अथर्वा शिररे्वाटे मादक द्व्य टोचूर्न घेिार्ना एच.आय.व्िी.ची लागण असलेल्या एखा्ा व्यक्तीसाठी र्वापरलेल्या 

सयुा शर्नजांिकु र्न करिा र्वापरल्यास, दसुरय्ा व्यक्तीला एच.आय.व्िी.ची लागण िोऊ िकिे. ४.एच.आय.व्िी.ची 

लागण असलेल्या स्त्रीच्या गभानियाि र्वाढणारय्ा गभानला, गभानियाि असिार्नाच शकंर्वा बाळंिपणाि शकंर्वा त्या 

बाळाला जन्मारं्निर आईच्या दिुािूर्न एच.आय.व्िी.ची लागण िोण्याची िक्यिा असिे. 

 र्वरील मागाांव्यशिररक्त इिर कोणत्यािी मागानरे्न एच.आय.व्िी.ची लागण िोि र्नािी. 

 प्रश्न: एच.आय.व्िी.ची लागण िाल्यार्वर म्िणजेच या शर्वषाणंूचा िरीराि प्ररे्वि िाल्यारं्निर काय िोिे? 

 उत्तर: रोगप्रशिकारासाठी आपल्या िरीराि पांढरय्ा पेिी काम करि असिाि. ह्या पेिी रे्वगरे्वगळ्या रोगांपासूर्न आपले 

संरक्षण करिाि. या कामाि पांढरय्ा पेिींमिील सी.डी.4 र्नार्वाच्या पेिींचे काम मिि्ि्र्वाचे असिे. पांढऱ् या पेिींच्या 

रोगजंिंूर्ना मारण्याच्या शक्रयेला प्रोत्सािर्न दणे्याचे काम या सीडी4 पेिी करिाि. एच.आय.व्िी. िरीराि गेल्यार्वर या 

सी.डी.4 पेिींमध्ये शिरिाि आशण पेिी-यंत्रणेचा र्वापर तर्वििःच्या परु्नरुत्पादर्नासाठी करिाि. त्यामळेु सी.डी.4 पेिी 

मरिाि. शर्वषाणू मात्र र्वाढि जािाि. सी.डी.4 या रोगप्रशिकारक पेिींची संख्या कमी िाल्यामळेु िरीराची 

रोगप्रशिकारिक्ती कमी कमी िोि जािे. 

 प्रश्न: एखा्ा व्यक्तीला एच.आय.व्िी. आिे िे कसे ओळखारे्व?… 

 उत्तर: कोणत्यािी व्यक्तीकडे बघूर्न शिला लागण आिे शकंर्वा र्नािी िे ओळखण्याची कुठलीिी खूण र्नािी. शर्नशिि आशण 

खात्रीलायक शर्नदार्नासाठी त्या व्यक्तीच्या रक्ताची िपासणीच करायला िर्वी. एलायिा या िंत्रारे्न केली जाणारी अॅन्टी 

एच.आय.व्िी. िपासणी करूर्न िे शर्नदार्न केले जािे. 

 प्रश्न: एच.आय.व्िी. आजारार्वर कािी उपाय आिे का? 

 उत्तर: िोय. एच.आय.व्िी. शर्नयंत्रणाि ठेर्वण्यासाठी आिा प्रभार्वी औषि ेउपलब्ि आिेि. त्यांर्ना ‘अटँीरटे्रोव्िायरल 

शट्रटमेंट’ (ए.आर.टी.) अस ेम्िणिाि. आजच्या काळाि एखा्ा व्यक्तीला एचआयव्िी असल्याचे कळल्यार्वर लगेच 

एआरटी सरुू करूर्न आजार शर्नयंत्रणाखाली आणण्याची प्रशक्रया सरुू करिा येिे. या औषिांमळेु आजार पूणनपणे बरा 

िोि र्नसला िरी िो शर्नयंत्रणाि ठेरू्वर्न उत्तम आयषु्य जगिा येिे. मात्र िी औषिे एकदा सरुू केली की कायमतर्वरूपी, 

म्िणजे आयषु्यभर र्व अशििय शर्नयशमिपणे घ्यार्वी लागिाि. 

 प्रश्न: तर्वििःला एच.आय.व्िी.ची लागण िोऊ र्नये यासाठी काय करिा येईल? 

 उत्तर: खालील उपाय करिा येिील – १. अर्नशिकृि रक्तपेढीिूर्न रक्त घेणे टाळारे्व. २. अर्नोळखी व्यक्तीिी असरुशक्षि 

लैंशगक संबंि टाळारे्वि. ३. इंजेक्िर्नसाठी र्वापरल्या जाणार्या सयुा र्व इिर उपकरणे शर्नजांिकु केली आिेि र्ना याची 

खात्री करूर्न घ्यार्वी. ४. गरोदर शस्त्रयांर्ना एच.आय.व्िी. असेल िर त्यांर्नी एआरटी औषिे घ्यायला सरुर्वाि करार्वी. 

बाळांर्नािी जन्मल्यापासूर्न कािी शर्वशिष्ट काळ कािी औषिे डॉक्टरांच्या सल्ल्यारे्न ्ार्वीि. ५. रुग्णसेर्वा दणेारय्ांर्नी 

सार्वनशत्रक दक्षिा घ्याव्याि. 

(कािी प्रश्न- उत्तर ेिथाशप संतथेच्या Let’s Talk Sexuality या संकेितथळार्वरूर्न साभार घेिली आिेि.) 
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देखो मगर 

 शफल्ममिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद -  सारखी सारखी िािचलाखी केलीस िर शदसेर्नासा िोिील..... केस गळिायेि का? .......  

मदु्दा – इथे िािचलाखी िा िब्द ितिमैथरु्नासाठी र्वापरला आिे. मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करण्यारे्न शकंर्वा पोर्नोग्राफी 

पािण्यारे्न दृष्टी अिू िोणे, अिक्तपणा, केसगळिी, लैंशगक साम्यन र्नािीसे िोणे, भशर्वष्याि लैंशगक सखु र्न घेिा येणे 

असा कुठलािी पररणाम िोि र्नािी. थोडे थकल्यासारखे र्वाटले शकंर्वा डोके िलके िाल्यासारखे र्वाटले िरीिी िे 

अगदी थोड्या काळासाठी असिे. 

●  संर्वाद - मला काय र्वाटिे मी addict िालोय र े.... 

मदु्दा - मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न शकंर्वा पोर्नन बघण्याबद्दल असलेल्या अरे्नक गैरसमजांमळेु अरे्नक लोकांर्ना आपल्याला 

त्याचे व्यसर्न लागले आिे की काय अस ेर्वाटिे. पण िे फारसे खर ेर्नािी. िमुचे दरंै्नशदर्न आयषु्य, अभ्यास, काम, छंद, 

लोकांच्या भेटीगाठी यार्वर फार पररणाम िोि र्नसेल, िर काळजी करण्याचे कारण र्नािी. परिं ुपोर्नन र्न पािील्यास 

शकंर्वा मातटबेट र्न केल्यास िमुचे लक्षच बाकी किाि लागि र्नसेल, िमु्िाला िमुची कामे, शमत्रांच्या गाठीभेटी घेणे, 

िेिी करणे जमि र्नसेल. शदर्वसरात्र िमु्िाला त्याशिर्वाय कािीच सचुि र्नसेल िर िज्ज्ांची मदि घ्यायला िरकि 

र्नािी.   

●  प्रसंग - पोर्नन शव्िडीओज बघारे्वस ेर्वाटणे र्नॉमनल आिे शकंर्वा िे बघारे्वस ेर्न र्वाटणे सदु्धा र्नॉमनल आिे. पण त्यािले िलुा 

कािी खर ेर्नािी र्ना र्वाटि? 

मदु्दा - िे लक्षाि घेणे खूप मित्त्र्वाचे आिे की पोर्नोग्राशफक शव्िडीओज मध्ये दाखर्वलेल्या गोष्टी या सिसा अशिरजंीि 

असिाि. बिुिेक सर्वन पोर्नन शफल्म्स या व्यार्वसाशयक कारणांसाठी शर्नमानण केल्या गेलेल्या असिाि. टीव्िीर्वरील इिर 

अरे्नक शचत्रपटांप्रमाणेच त्या र्वातिर्वर्वादी र्नसिाि. त्यािील कृिी, रे्वळ या सगळ्यामध्ये अशिियोक्ती असिे. िसेच 

उपलब्ि असलेल्या बऱ्याचिा पोर्नन साशित्यामध्ये शस्त्रयांचे र्वतिूकरण, त्यांचा अर्नादर करण्याची र्वतृ्ती शदसिे र्व शिंस्र 

लैंशगक कृिींचे गौरर्वीकरण केलेले असिे. (िे आपल्याला इिर व्यार्वसाशयक दृश्यमाध्यमांच्या बाबिीििी जाणर्विे.) 

पोर्नोग्राफीमध्ये फक्त लैंशगक कृिींर्वरच लक्ष कें शद्ि केलेले असिे. खऱ्या आयषु्याि मात्र लैंशगक कृिीस भार्वशर्नक 

जर्वळकीची जोड असिे. एकमेकांच्या इच्छा र्व आर्वडी िे समजूर्न घ्यायचे असिे. त्यामळेु पोर्नोग्राफीस प्रमाण मारू्नर्न 

त्याचा खऱ्या लैंशगक आयषु्यार्वर प्रभार्व पडू दऊे र्नये. 

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - मोकळ्या रे्वळामध्ये रोिीिला इंटररे्नटर्वरील पोर्नन चॅर्नल्स पािायला आर्वडिाि. किीकिी िो त्याच्या 

शमत्रांर्नािी त्यािल्या गोष्टी पाठर्विो. त्याच्या बिुिेक सर्वन शमत्रांर्ना िे आर्वडि र्नािी र्व त्यांर्नी त्याला याबद्दल 

सांशगिलेिी आिे. पण िरीिी त्यारे्न िस ेकरणे चालूच ठेर्वले आिे. िी गोष्ट योग्य आिे का? 

मदु्दा -लोकांच्या परर्वार्नगीशिर्वाय- इच्छेशर्वरुद्ध त्यांर्ना पोर्नन पाठर्वणे अशजबाि योग्य र्नािी. भारिामध्ये पोर्नोग्राफी 

इिरांर्ना पाठर्वणे बेकायदिेीर आिे. 

●  प्रसंग - काव्या िी एक शकिोरर्वयीर्न मलुगी आिे आशण शिला र्नकुिेच मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न (ितिमैथरु्न) म्िणजे काय 

िे उमगले आिे. िी जेव्िा शिच्या बशिणीिी याबद्दल बोलली िेव्िा बशिणीरे्न शिला बजार्वले की मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न 

िरीरासाठी योग्य र्नसूर्न त्यामळेु िॉमोर्नल इम्बॅलन्स शर्नमानण िोिो, केस गळिाि र्व िारुण्यपीशटका इत्यादी 

त्र्वचाशर्वकार उद्भर्विाि. मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न खरोखर िरीरासाठी योग्य र्नािी का? काव्यार्नी र्नक्की काय केले 

पािीजे ? 

मदु्दा - मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न करणे िी आरं्नद दणेारी, रै्नसशगनक र्व तर्वाभाशर्वक गोष्ट आिे. त्याचा िारीररक र्व मार्नशसक 

आरोग्यार्वर कोणिाच शर्वपरीि पररणाम िोि र्नािी. मातटबेिर्न/ितिमैथूर्नामळेु दृष्टी अिू िोणे, केसगळिी, 
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िारुण्यपीशटका, लैंशगक साम्यन र्नािीसे िोणे, संबंिािूर्न पसरणार ेआजार यापैकी कािीिी िोि र्नािी आशण दसु-या 

व्यक्तीसोबिच्या सेक्सर्वरिी त्याचा कुठलािी शर्वपरीि पररणाम िोि र्नािी. 

●  प्रसंग - ज्योिी र्व शतमिा कािी काळ एकमेकींसोबि र्नात्यामध्ये आिेि. कािीरे्वळा त्यांर्ना एकत्र पोर्नन बघायला 

आर्वडिे. ज्योिीला पोर्नन शव्िडीओमध्ये पाशिलेली एक कृिी करूर्न पिायची आिे पण शतमिारे्न तपष्टपणे सांशगिले 

आिे की शिची त्यासाठी मार्नशसक ियारी र्नािी. िरीिी ज्योिीरे्न शिला शर्वचारि रािणे सरुूच ठेर्वले आिे. शतमिारे्न 

काय करारे्व? 

मदु्दा - परतपरांच्या संमिीरे्न िमुच्या जोडीदारासोबि पोर्नोग्राफी पािण्याि र्वार्वगे कािी र्नािी मात्र जोडीदाराला शकंर्वा 

इिर कुणालािी त्यांच्या मजीशर्वरुद्ध पोर्ननमध्ये दाखर्वलेले कािी करायला लार्वणे िे मात्र योग्य र्नािी. मर्नापासूर्न 

शदलेल्या संमिीशिर्वायची कोणिीिी लैंशगक कृिी जोडीदारासोबि करणे योग्य र्नािी. जर िमुचा/ची जोडीदार िमु्िाला 

र्नको र्वाटि असलेली कुठलीिी कृिी करण्याचा आग्रि िरि असेल िर त्याच्यािी/ शिच्यािी याशर्वषयी मोकळेपणारे्न 

बोलण्यास कचरू र्नका. 

प्रसंग - मंगेि त्याच्या जोडीदारासमरे्वि राििो आिे. त्याच्या जोडीदारासोबि चांगले लैंशगक र्नािे असूर्नदखेील 

त्याला मातटबेट करायला आर्वडिे. मंगेिला तर्वििःशर्वषयी काळजी र्वाटिे. िमु्िाला काय र्वाटिे, त्यारे्न काय करारे्व? 

मदु्दा - लैंशगक सखु शमळर्वण्याचा मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न िा अगदी सरुशक्षि मागन आिे. र्नात्यामध्ये असलेले शकंर्वा 

र्नसलेले कोणीिी मातटबेट करू िकिे. िी एक खाजगी, व्यशक्तगि गोष्ट आिे र्व त्याबद्दल आपल्या जोडीदाराला 

सांगायचे की र्नािी िादखेील प्रत्येकाचा व्यशक्तगि शर्नणनय आिे. 

●  प्रसंग - सिुांि शचंिेि आिे, कारण त्याच्या शलंगाचा िाठरपणा बिुिेक सगळ्या पोर्नन शव्िडीओजमध्ये जसे दाखर्वले 

जािे शििका काळ शटकि र्नािी. िो याशर्वषयी सारखी काळजी करिो आिे, आपला तटॅशमर्ना पोर्ननमिील परुुषांप्रमाणे 

कसा र्वाढर्विा येईल याचाशर्वचार करिो आिे. त्यारे्न काय करारे्व असे िमु्िाला र्वाटिे? 

मदु्दा - बिुिेक सर्वन पोर्नन शफल्म्स या व्यार्वसाशयक कारणांसाठी शर्नमानण केल्या गेलेल्या असिाि. टीव्िीर्वरील इिर 

अरे्नक शचत्रपटांप्रमाणेच त्या र्वातिर्वर्वादी र्नसिाि. त्यामळेु त्यािील कृिी, कलाकार, लैंशगक कृिींचा काळ िे सर्वन 

प्रमाण म्िणूर्न मार्नणे योग्य र्नािी र्व आपल्या खऱ्या आयषु्यािील गोष्टींिी त्यांची िलुर्ना करणेिी योग्य र्नािी. 

●  प्रसंग - एकदा बसरे्न प्रर्वास करि असिार्ना गौिम एक पतुिक र्वाचि िोिा. त्या पतुिकािील रसभरीि र्वणनर्नारे्न िो 

उत्तेशजि िाला र्व त्याला मातटबेट करण्याची इछा िाली. िेव्िा शिथेच मातटबेट करण्याशर्वषयी त्यारे्न शर्वचार केला 

कारण बसच्या इिक्या गदीि कुणी त्याच्याकडे पिाण्याची िक्यिा अगदी कमी आिे, अस ेत्याला र्वाटले. त्यारे्न िस े

करारे्व का? 

मदु्दा - मातटबेिर्न/ितिमैथूर्न िी अत्यंि खाजगी कृिी आिे र्व सार्वनजशर्नक शठकाणी िी करु र्नये. संमिी र्नसलेल्या 

लोकांसमोर अर्नपेशक्षिपणे लैंशगक कृिी करणे, िी लैंशगक शिंसा आिे.  

 याव्यशिररक्त या शफल्ममध्ये घेण्याि आलेल्या शर्वषयांसंदभानि सर्वनसािारपणे शर्वचारले जाणार े प्रश्न आशण त्यांची उत्तर े

खाली शदलेली आिेि –  

●  प्रश्न: ितिमैथरु्न म्िणजे काय ? 

●  उत्तर: तर्वििःच्या िरीराला तपिन करूर्न लैंशगक सखु शमळर्वण्याच्या शक्रयांर्ना ितिमैथरु्न म्िणिाि. ितिमैथरु्नामध्ये 

लैंशगक अर्वयर्वांर्ना तपिन करणे, कुरर्वाळणे शकंर्वा घासणे या शक्रयांचा समारे्वि िोिो. या तर्वाभाशर्वक शक्रया आिेि. मलंु-

मलुी, स्त्री-परुुषिी ितिमैथरु्न करिाि. जोपयांि तर्वििःला दखुापि िोि र्नािी शकंर्वा रोजच्या कामाि अडथळा येि 

र्नािी िोपयांि ितिमैथरु्नाि कािी िोका र्नािी. 

●  प्रश्न: ितिमैथरु्न केल्यारे्न र्वीयन र्वाया जािे िर मग िे करणे अयोग्य र्नािी का? 

●  उत्तर: लैंशगक भार्वर्ना शर्नमानण िाल्या शकंर्वा लैंशगक शक्रया केल्यार्वर र्वीयन शलंगािूर्न बािेर पडिं.  र्वीयन सिि ियार िोि 

असिं आशण िे साठरू्वर्न ठेर्विा येि र्नािी. िे अशिक र्वापरारे्न कमी पडि र्नािी.  
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●  प्रश्न: मलुी ितिमैथरु्न करिाि का? शकंर्वा करू िकिाि का? 

●  उत्तर: िो. मलुी आशण शस्त्रया ितिमैथरु्न करिाि / करू िकिाि. मलुींच्या लैंशगक अर्वयर्वांमध्ये शक्लटोररस र्नार्वाचा 

एक अर्वयर्व असिो. लघर्वीच्या जागेच्या र्वरच्या बाजूला िा अर्वयर्व असिो.  याला िाि लार्वला, इिर र्वतिंूर्नी त्याला 

तपिन केला र्व त्यामळेु शक्लटोररस घासले गेले िर लैंशगक उत्तेजर्ना शर्नमानण िोिे. मलुींमध्ये तिर्नागं्रदखेील अशििय 

संरे्वदर्निील असिाि. तिर्नाग्रांर्ना तपिन करणं, िी ओढणं शकंर्वा घासणं यािूर्निी उत्तेजर्ना शर्नमानण िोिे. 

●  प्रश्न: तर्वप्र्नदोष म्िणजे काय? (िोपेि र्नकळि र्वीयन शकंर्वा शचकट द्व्य बािेर येणे) 

●  उत्तर: तर्वप्र्नदोष िा िब्दच चकुीचा आिे. यामध्ये कोणिािी दोष र्नािी. मलुगे र्वयाि येि असिार्नाच्या काळाि किी 

िोपेि असिार्नािी शलंग िाठर िोिे आशण र्वीयन बािेर येिे. जर्नर्नेंशद्यांचे काम र्नीट चालू असल्याचे िे लक्षण आिे. 

याला तर्वप्र्नार्वतथा असा अशिक चांगला िब्द र्वापरिा येईल.  

●  प्रश्न: पोर्नन शव्िडीओज/ ब्लू शफल्म पािणे योग्य का अयोग्य? 

●  उत्तर: ब्लू शफल्म शकंर्वा पोर्नोग्राफी पािण्याि गैर असे कािीच र्नािी. मात्र आपण जे पाििो त्याचा अथन समजूर्न घेिा 

आला पािीजे. अरे्नकदा अिा शचत्रपटांमध्ये लैंशगक संबंि शिंसक पद्धिीरे्न शचशत्रि केलेले असिाि. अरे्नकदा त्यामध्ये 

लैंशगक संबंिांबद्दल अर्वातिर्व अिा कृिी दाखर्वलेल्या असिाि. त्यािूर्न बऱ्याचदा लैंशगक संबंिांबद्दल, सेक्सबद्दल 

शर्वकृि तर्वरुपाची शकंर्वा अर्वाजर्वी अिा कल्पर्ना ियार िोऊ िकिाि आशण प्रत्यक्षाि आपल्या जोडीदाराकडूर्न ििा 

संबंिांची मागणी िोऊ लागिे. िी मात्र गैर आिे. या शफल्म्सकडे लैंशगकिा शर्वषयाबद्दलची माशििी शमळर्वण्याचा स्त्रोि 

म्िणूर्न अशजबाि पािू र्नये.  

●  प्रश्न: जोडीदारासोबि लैंशगक संबंिांची क्लीप करणे योग्य आिे का? त्यार्नी िी अपलोड केली िर मी काय करू? 

●  उत्तर: िमुच्या जोडीदाराबरोबर िमुचे लैंशगक संबंि असणं आशण त्याची िमु्िी शक्लप बर्नर्वणं र्वा र्न बर्नर्वणं िा िमु्िा 

दोघांमिला प्रश्न आिे. िमुच्या लैंशगक शक्रया िा अशििय व्यशक्तगि आशण र्नाजूक प्रश्न आिे. त्यामध्ये इिर कुणीिी 

ढर्वळाढर्वळ करू िकि र्नािी. िसंच िमुच्या दोघांच्या मजीशर्वरोिाि त्या संबंिांचं शचत्रण इिर कुणापयांि पोचणं िा 

दखेील खाजगीपणाच्या अशिकाराचा भंग आिे. िमुचा जोडीदार िी शक्लप अपलोड करले अिी भीिी िमु्िाला र्वाटि 

असेल िर िस ंत्याला तपष्टपणे सांगा आशण िसं करणं िा शर्वर्श्ासाचा भंग असेल. िसंच काय्ारे्नदखेील िा गनु्िा 

ठरले याची त्याला पूर्वनकल्पर्ना ्ा. (इन्फमेिर्न टेक्र्नोलॉजी कायदा, 2000 च्या कलम 66 ई र्नसुार कोणत्यािी 

व्यक्तीबद्दल शिच्या मजीशिर्वाय शिच्या खाजगीपणाच्या अशिकाराचं उल्लंघर्न िोईल अस ंकािीिी प्रसाररि करणे िा 

गनु्िा आिे.) 

 अिा गोष्टींचा गैरर्वापर िोण्याची िक्यिा कायमच असिे. ब्लॅकमेशलंगसाठी, बदला घेण्यासाठी शकंर्वा 

बदर्नामी करण्यासाठी असा गैरर्वापर िाला िर त्यािूर्न िोणारा अपमार्न, दबार्व पढेु आयषु्यभर आपल्या सोबि 

राििाि.  

●  प्रश्न: सेक्स मिला तटॅमीर्ना कसा र्वाढर्वायचा? त्यासाठी बाजाराि येणारी औषि ेशकिी उपयोगी आिेि? 

●  उत्तर: सेक्समिला तटॅशमर्ना र्वाढरू्वर्न आपल्याला परीके्षि शकंर्वा तपिेि भाग घ्यायचा र्नसिो. सेक्समिला तटॅशमर्ना 

र्वाढर्वण्याबद्दल मर्नाि कािी गैरसमज असेल शकंर्वा न्यूर्नगंड असेल िर िो काढूर्न टाकणं आिी गरजेचे आिे.सेक्स िी 

एक आरं्नद दणेारी प्रशक्रया आिे. यामध्ये जोडीदाराबरोबर योग्य िो संर्वाद िोणं, एकमेकांर्ना समजूर्न घेणं, एकमेकांची 

िरीर,ं एकमेकांच्या लैंशगक इच्छा, अपेक्षा ह्यार्ना अशिक मित्त्र्व आिे.  

 बाजाराि सेक्स तटॅशमर्ना शकंर्वा पॉर्वर र्वाढर्वण्याच्या र्नार्वार्वर अरे्नक औषिं उपलब्ि आिेि. परिं ुयोग्य त्या 

रै्व्कीय सल्ल्याशिर्वाय अिी औषि ेघेणं िोकादायक ठरू िकिं. शर्नयशमि व्यायाम, योग्य आिार आशण मर्न आरं्नदी 

रािील अिा कृिींमळेु व्यक्ती शर्नरोगी राििे. शर्नरोगी िरीरािलं रक्ताशभसरण सरुळीि असल्यामळेु शलंगाचा िाठरपणा 

आशण इिर शक्रया सलुभ िोिाि.सेक्स तटॅशमर्ना र्वाढर्वण्यासाठीची औषिं आजारांर्वर उपाय म्िणूर्न र्वापरली जािाि. 

ज्यांर्ना शलंगामध्ये िाठरपणा येि र्नािी त्यांच्यासाठी अिा औषिांचा उपयोग िोिो. ििी कािी समतया असेलच िर 
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डॉक्टरांच्या सल्ल्यार्नसुार आशण सांशगिलेल्या प्रमाणािच औषिे घ्यार्वी लागिाि, कािी समतया र्नसेल िर औषि े

घेण्याची गरज र्नसिे. 

●  प्रश्न: परुुषाच्या शलंगाची लांबी र्व जाडी शकिी असायला िर्वी? िी र्वाढर्वण्यासाठी कोणिे औषि घेिा येईल? 

●  उत्तर: शलंगाची जाडी आशण लांबी र्वाढर्वण्यासाठी घरगिुी उपाय शकंर्वा िास्त्रीय कसोट्यांर्वर उिरलेले एकिी औषि 

बाजाराि उपलब्ि र्नािी. मळुाि परुुषांर्ना आपल्या शलंगाचा आकार का र्वाढर्वायचा असिो यार्वर शर्वचार करायला 

िर्वा. शलंगाची जाडी, लांबी आशण आकार याि व्यक्तीपरत्रे्व फरक असिो. सर्वनसािारणपणे उत्तेशजि/ िाठरिा 

आलेल्या शलंगाची लांबी ३ – ५ इंच असिे. शलंग लिार्न आिे की मोठे यापेक्षा संबंिाच्या रे्वळी त्याि िाठरिा राििे 

का? जोडीदाराला लैंशगक सखु शमळिे का? िे जाति मित्र्वाचं आिे. स्त्री च्या योर्नीमागानच्या सरुुर्वािीच्या कािी 

भागािच संरे्वदर्ना जाणर्विील अश्या पेश्या असिाि, त्यामळेु शलंग शकिी लांब आिे याचा लैंशगक सखुािी कािीिी 

संबंि र्नािी. शलंगाचा आकार, लांबी आशण लैंशगक समािार्न याचा एकमेकांिी कािीिी संबंि र्नािी. बिुिेक रे्वळा पौरुष 

आशण जोडीदाराचे समािार्न करण्याची क्षमिा यांचा संबि शलंगाचा आकार आशण लांबी यांच्यािी लार्विाि. पण िा 

गैरसमज आिे. सेक्समध्ये प्रत्यक्ष संभोगाबरोबरच प्रणय, तपिन, िारीररक जर्वळीक आशण संर्वाद अिा शर्वशर्वि 

प्रकारच्या लैंशगक शक्रयांचा समारे्वि िोिो. यािूर्न जोडीदार परतपरांर्ना आरं्नद दऊे िकिाि. 

●  प्रश्न : ितिमैथरु्न शकिी रे्वळा केलेला चालिो ? 

●  उत्तर:  ितिमैथरु्न शि एक आरं्नद दणेारी गोष्ट आिे. ितिमैथरु्न शकिी रे्वळा आशण किी करार्वा या ज्याचा त्याचा 

रै्वयशक्तक मदु्दा आिे. त्यासाठी ठराशर्वक असा कािी शर्नयम र्नािी. ितिमैथरु्न करायलाच िर्वा असािी कािी र्नािी. परिं ु

आपल्या तर्वििःच्या मर्नाशर्वरुद्ध जर का आपण ितिमैथरु्न करि असू िर िे मात्र बरोबर र्नािी शकंर्वा ितिमैथरु्न 

करिार्ना आपल्या िरीराला कािीिरी त्रास िोि असेल िर िेिी योग्य र्नािी.  

(प्रश्न- उत्तर ेिथाशप संतथेच्या Let’s Talk Sexuality या संकेितथळार्वरूर्न साभार घेिली आिेि.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

थाांबा पहा पुढे जा 

 शफल्ममिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद - गप्पा मारायच्या असिील िर मला कळल्या पािीजे र्ना काय बोलिाय िे  

मदु्दा - कोणत्यािी र्नात्यामध्ये एकेमेकांर्ना मोकळीक दणेे िे अत्यंि मित्र्वाचे आिे. प्रत्येक गोष्ट एकमेकांर्ना शर्वचारूर्न 

शकंर्वा परर्वार्नगी घेऊर्न करणे गरजेचे र्नािी.  

●  संर्वाद - लकु्सप्रमाणे – र्वजर्न उंची सगळे मॅच िोिंय. िी पण पंजाबी आिे मी पण.  

मदु्दा - जोडीदार शर्नर्वडिार्ना अरे्नक रे्वळा फक्त र्वरर्वर शदसणाऱ्या गोष्टी जळुरू्वर्न पाशिल्या जािाि. त्या दोर्न व्यक्तींमध्ये 

संर्वाद िोिच र्नािी. िा संर्वाद िोणे फार मित्र्वाचे आिे. एकमेकांर्ना समजूर्न घेणे िे करणे गरजेचे आिे.     

●  प्रसंग - िमुची प्रमाण भाषा र्नािी का ..... िलुा काय म्िणायचे आिे िे म्िण  

मदु्दा - दोर्न व्यक्तींमध्ये अरे्नक बाबिीि फरक असू िकिो. खाण्याशपण्याच्या आर्वडी, रािणीमार्न इ . मध्येिी फरक 

असू िकिो. परिं ुजेव्िा दोर्न व्यक्ती एकत्र येऊ इशच्छिाि िेव्िा या फरकांर्वर संर्वादािूर्न मागन काढिा येऊ िकिो. 

जाि िमन ििरी - ग्रामीण इ शर्नकषांर्वर आिाररि जोडीदार शर्नर्वडणे योग्य िोणार र्नािी.  

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - श्रेयस आशण भारिी एकाच ट्यिुर्नला जायचे. त्या दोघांची खूप चांगली मैत्री िोिी. श्रेयसला भारिीबद्दल 

कािीिरी र्वाटू लागलं िोिं आशण त्यार्नी एके शदर्विी शिला िसं शर्वचारलंिी. भारिी थोडीिी गोंिळली. शिलादखेील 

िो आर्वडायचा; मात्र  िे मान्य करणं िक्य र्नव्ििं कारण िो शिच्यापेक्षा रे्वगळ्या जािीमिील िोिा. र्नकार दणे्यार्वाचूर्न 

आपल्यापढेु आिा कोणिाच पयानय र्नािी अस ेशिला र्वाटले. िमु्िाला काय र्वाटिे? 

मदु्दा -आपल्यासमोर समाजारे्न घालूर्न शदलेले अरे्नक साचे आिेि, र्वगन, िमन, जाि, रगं इत्यादी. या र्वगनर्वाऱ्यांच्या 

आिार े माणसामाणसाि भेदभार्व केला जािो. र्वषानर्नरु्वषाांच्या पूर्वनग्रिांच्या आिारार्वरिी उभ्या असलेल्या या 

डोलाऱ्याला आपण प्रश्न शर्वचारायला िरे्वि. कुठलीिी जाि, र्वगन, िमन र्वा त्र्वचेचा रगं ह्याि श्रेष्ठ शकंर्वा कशर्नष्ठ असे 

कािीिी र्नसिे. त्यामळेु िा भेदभार्व मर्नाि ठेरू्वर्न केलेली जोडीदाराची शर्नर्वड िी अयोग्य आिे. आपल्या आर्वडीर्नसुार 

जोडीदाराची शर्नर्वड करण्याचा सर्वाांर्नाच अशिकार आिे. आपली पसंिी िी त्या व्यक्तीच्या आर्वडीशर्नर्वडी, समजउमज, 

शर्वर्श्ास, समजूि, व्यशक्तमत्र्व, पे्रम अिा अरे्नक मदु्् ांर्वर अर्वलंबूर्न असेल िर त्या व्यक्तीसि राििार्ना आरं्नद शमळेल.  

●  प्रसंग - अशर्नि आशण गौरी यांर्नी ‘फे्रण्ड्स शर्वथ बेशर्नशफट्स’ अश्या र्नात्याि असण्याचे ठरर्वले िोिे. कािी काळारे्न 

गौरीला िे र्नािे बांशिलकीचे र्व एकमेर्व र्नािे असारे्व असे र्वाटू लागले पण अशर्निला मात्र िसे र्वाटि र्नव्ििे. यामळेु 

गौरीला शिची फसर्वणूक िाल्यासारखे र्वाटले र्व अर्नीिरे्न आपला फायदा घेिला अस े म्िणि शिरे्न अशर्निला दोष 

शदला. िमु्िाला गौरीचे म्िणणे पटिे का? 

मदु्दा - र्नात्यांचे पोि रे्वगरे्वगळे असिाि. शसरीयस, बांशिलकीचे र्नािे, एकास एक र्नात्याची मयानदा र्न मार्नणार ेर्नािे, 

किी अिी कर्वाडे बंद करूर्न घेिलेले र्नािे, िर किी मैत्रीचे परिं ुिारीररक जर्वळकीस र्वार्व दणेार ेर्नािे, किी कसलेच 

उत्तरदाशयत्र्व र्न मार्नणार े र्नािे, िर किी प्रासंशगकपणे सिज जळुले जाणार े र्नािे.प्रत्येक र्नात्याचा पोि, त्यािले 

र्नीिीशर्नयम, त्याची चौकट िी िे र्नािे जगणाऱ्या व्यक्तींर्नी ठरर्वायची असिे. ह्या करारासंबंिी तपष्टिा असणे गरजेचे 

आिे. फसर्वणकुीची भार्वर्ना र्व दिुःख टाळण्यासाठी िे अत्यंि मित्त्र्वाचे आिे. आपल्या जोडीदारारे्न जर प्रासंशगक 

अथर्वा ओपर्न र्नात्यास िोकार शदलेला असेल िर त्यास/िीस बांशिलकीस र्नकार दणे्याचा अशिकार रिािोच. दोन्िी 

बाजंूर्ना िे अशिकार आिेि. अिा रे्वळी ह्या गोष्टीला फसर्वणूक म्िणिा येणार र्नािी. 

●  प्रसंग - मिेि आशण प्रीिमचे एकमेकांिी लैंशगक र्नािे आिे आशण त्यांचे एकमेकांिी चांगले जमिे. परिं ुसेक्सच्या 

दरम्यार्न मिेि करि असलेल्या कािी गोष्टी प्रीिमला आर्वडि र्नािीि. त्याला तपष्टपणे र्नको म्िणायला 

अर्वघडल्यासारखे िोिे पण त्याला या गोष्टी थांबर्वायच्या आिेि. त्यारे्न काय करारे्व? 
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मदु्दा - मोकळा संर्वाद िा प्रत्येक र्नात्यािील मित्त्र्वाचा भाग आिे. सेक्सशर्वषयी थेटपणे बोलणे िे सरुुर्वािीला अर्वघड 

र्वाटू िकिे पण आपल्याला काय आर्वडिे, काय आर्वडि र्नािी, आपले प्रािान्य आशण मयानदा याशर्वषयी बोलणे 

अत्यंि गरजेचे आिे. आशण प्रत्येक कृिीशर्वषयी संमिी घेणेिी अत्यंि गरजेचे आिे, िसेच ज्या गोष्टीला र्नको म्िणायचे 

िीस र्नको म्िणायलाच िरे्व. त्यामळेु लैंशगक गैरर्विनर्न घडि र्नािी र्व र्नािेिी अशिक सदुृढ बर्निे. 

●  प्रसंग -  सदुीप र्व जयश्री एकमेकांसोबि राििाि. गेली अरे्नक र्वष ेिे रािि आिेि. जयश्रीचे सदुीपर्वर आशण सदुीपचे 

जयश्रीर्वर खूप पे्रम आिे िसेच शिचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपली आिे असेिी त्याला र्वाटिे. जयश्री शिच्या 

शमत्रमैशत्रणी र्व आईर्वशडलांर्नािी िरे्व िेव्िा भेटू िकि र्नािी कारण सदुीप रे्वळ असला की त्याला िो सगळा 

जयश्रीसोबि घालर्वायचा असिो. यार्वरूर्न किीकिी त्यांच्याि खटकेिी उडिाि. या भांडणांमध्ये किीकिी 

सदुीपचा िोल सटुिो र्व िो िब्दारे्न र्व किीकिी िारीररकदृष््टयादखेील जयश्रीस दखुार्विो. जयश्रीची यामध्ये अत्यंि 

घसुमट िोि आिे आशण शिला आिा िे र्नािे िोडायचे आिे. पण जेव्िा जेव्िा जयश्री बे्रकअपचा शर्वषय काढिे िेव्िा 

िेव्िा सदुीप शिला आत्मित्येची िमकी दिेो. जयश्रीरे्न काय करारे्व? 

मदु्दा - किीकिी र्नािी शर्नव्र्वळ त्रासदायकच र्नािी िर शिंसक असिाि. संरक्षण करण्याची भार्वर्ना, मत्सर िी भव्य 

पे्रमाची लक्षणे र्नव्िेि परिं ुबऱ्याचदा िी ििी समजली जािाि. पण िा छळ आिे, िो अयोग्य आिे. िी शिंसा िारीररक 

असू िकिे. (िािारे्न मारणे, लाथ मारणे, ढकलणे, र्वतिूरे्न मारणे) शकंर्वा भार्वशर्नक असू िकिे. (िमकी दणेे, अपमार्न 

करणे, कमी लेखणे, शर्नयंत्रणाखाली ठेर्वणे, मर्नाशर्वरुद्ध र्वागायला लार्वणे, शमत्र र्व कुटंुशबयांपासूर्न दूर ठेर्वणे) िसेच िी 

लैंशगकिी असू िकिे. (जबरदतिी करणे). िमु्िी जर र्नात्यामध्ये अिा पद्धिीच्या शिंसेला सामोर ेजाि असाल िर 

जोडीदारािी याबाबि बोलण्याचा प्रयत्र्न करा त्यारे्न मदि िोि र्नसले िर शर्वर्श्ासािल्या लोकांकडूर्न शकंर्वा प्रोफेिर्नल 

मदि शमळर्वणे गरजेचे आिे. 

●  प्रसंग - शर्वशर्निा र्व मर्नोजचे लग्र्न ठरले िोिे िरीिी शिरे्न त्याला र्नकार शदला. मर्नोजला अत्यंि दिुःख िाले, राग आला 

आशण काय करारे्व िे समजले र्नािी. त्यारे्न शिच्या शमत्रमंडळीं िसेच कुटंुशबयांकडे र्नािे पनु्िा जोडूर्न दणे्यासाठी मदि 

मागणे सरुु केले. त्याचा उपयोग िाला र्नािी िेव्िा त्यारे्न शर्वशर्निास िमकी शदली की शिरे्न त्याचे ऐकले र्नािी िर िो 

आत्मित्या करले. िे ऐकूर्न शर्वशर्निा घाबरली पण िी शिच्या शर्नणनयार्वर ठाम िोिी. शर्वशर्निारे्न त्याला भेटण्यास तपष्ट 

र्नकार शदल्यार्वर िो शिच्या कॉलेजबािेर उभा रािूर्न शिची र्वाट पिायला लागला आशण शिच्यािी बोलण्याची गळ घालू 

लागला. िमु्िाला काय र्वाटिे, त्याचे िे र्वागणे योग्य आिे का? 

मदु्दा - बे्रकअपचा अर्नभुर्व िा अत्यंि अर्वघड आशण त्रासदायक असू िकिो पण एखाद ेर्नािे चालू ठेर्वायचे अथर्वा 

र्नािी याचा शर्नणनय घेण्याचा प्रत्येकाला अशिकार आिे. जर िमुच्या जोडीदारास बे्रकअप करायची इच्छा असेल िर 

िमु्िी त्या शर्नणनयाचा आदर करायला िर्वा. त्याला सारखासारखा फोर्न करणे, व्यत्यय आणणे, पाठलाग करणे, 

िमक्या दणेे, त्याच्या/शिच्याशर्वषयी अफर्वा पसरर्वणे िे सर्वन छळाचे प्रकार आिेि आशण िे करणे अयोग्य आिे. 

एखा्ाला/ एखादीला िमु्िाला भेटण्याची, िमुच्यािी बोलण्याची शकंर्वा िमुच्यासि र्नात्याि असण्याची जबरदतिी 

करणे िीदखेील शिंसा आिे. बे्रकअपिी जळुरू्वर्न घेण्याचे अशिक योग्य मागन म्िणजे र्नर्वीर्न गोष्टींमध्ये मर्न रमर्वणे, थेरपी 

घेणे इत्यादी. 
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िॉग लाईट्स 

 शफल्म मिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद - गेल्या र्वषनभरापासूर्न बघिोय, डान्स क्लास बंद आिे, खोलीि कोंडूर्न बसिेस….. 

मदु्दा - मार्नशसक शतथिी शबघडली असल्यास अरे्नक गोष्टींिूर्न िे समजू िकिे. अरे्नकदा जर्वळच्या व्यक्तींच्या या 

प्रकारच्या शर्नरीक्षणांर्वरूर्न िे समजिे.    

●  संर्वाद - ऑर्नलायीर्न किाला , माझ्यािी बोल र्ना ..  

मदु्दा - अरे्नक रे्वळा तर्वििःच्या भार्वर्ना व्यक्त करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या र्ना कोणत्या माध्यमाची गरज असिे. 

कोणािी िरी बोलल्यारे्न मर्नार्वर िाण बिुिांि रे्वळा िलका व्िायला मदि िोिे. इंटररे्नटर्वरची माशििी अरे्नकदा योग्य 

असेलच अस ेर्नािी.   

●  संर्वाद - मला मजाच येिे र्ना िे सगळे करायला. जीर्वच दिेे मी आिा ...  

मदु्दा - कोणत्यािी पररशतथिीि तर्वििःला त्रास करूर्न घेणे शकंर्वा आत्मित्या करणे िा उपाय असू िकि र्नािी. 

आपल्याला काय िोिंय याबद्दल आपल्याला शर्वर्श्ास र्वाटिो अश्या व्यक्तीिी बोलणे, यािूर्निी उपयोग र्न िाल्यास 

व्यार्वसाशयक मदि ( कॉउन्सेलर, थेरशपतट, मर्नोशर्वकार िज्ज् इ.) घेणे अत्यंि गरजेचे आिे.  

●  प्रसंग - डॉक्टर ? मी काय रे्वडी िालीये का ?  

मदु्दा - मार्नशसक तर्वात्य शकंर्वा मार्नशसक आजार यार्वरिी िारीररक आजारांप्रमाणेच अरे्नक शर्वशर्वि उपाय असू 

िकिाि. जस ेआपण िाप आल्यार्वर डॉक्टरकडे जािो िसेच मार्नशसक िाण शकंर्वा मार्नशसकरीत्या तर्वतथ र्वाटि 

र्नसल्यास डॉक्टरकडे जाण्याि कोणिािी कमीपणा र्वाटूर्न घेण्याचे कारण र्नािी.   

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग -  समुर्न आशण अजय एका र्वषान िूर्न अशिक काळ र्नात्यामध्ये आिेि. समुर्नरे्न अजयच्या मर्नशतथिीमध्ये सिि 

बदल िोिार्ना पाशिलेले आिेि. एका क्षणी िो खूप उत्सािाि असिो िर दसुऱ्या क्षणी अचार्नक अत्यंि शर्नराि 

असिो. एक शदर्वस अजयरे्न शिला सांशगिले की त्याला सिि मूड तर्वीन्ग्स िोि आिेि म्िणजेच त्याच्या मर्नाच्या 

लिरी सिि पालटि रािािाि. समुर्नरे्न अजयला मदि करायचे ठरर्वले र्व िी त्याच्याबरोबर जातिीि जाति काळ 

रािू लागली. मात्र त्याची काळजी घेिा घेिा िळूिळू शिला थकायला व्िायला लागले आशण त्यांच्या र्नात्यार्वरिी याचा 

िाण पडायला लागला. त्यांर्नी काय करायला िरं्व? 

मदु्दा -खूप काळ आपल्या मर्निःतर्वात्यािी िुंजि असलेल्या सर्वाांर्नीच योग्य िी मदि घेिली पािीजे. मदि करण्यास 

ियार असणार े जोडीदार आशण चांगले र्नािे असणे िे पूरकच आिे पण एकािािी काळजी घेिाघेिा अिा 

जोडीदारांर्नािी थकूर्न जायला िोऊ िकिे. त्यामळेु आपल्या जोडीदाराच्या आिारासि िज्ज्ांच्या मदिीचा आिार 

घेणेिी गरजेचे आिे. 

●  प्रसंग - अररफ आशण समीर एकमेकांसोबि र्नात्यामध्ये िोिे. िे एकमेकांसोबि आरं्नदाि िोिे परिं ु जेव्िा जेव्िा िे 

एकमेकांपासूर्न दूर असि िेव्िा िेव्िा समीरला खूप असरुशक्षि र्वाटायचे. िो अररफच्या शचंिेरे्न ग्रासला जायचा. 

काळजीरे्न सारखा अरीफला फोर्न करायचा. अररफ कामाि असेल शकंर्वा कािी कारणारे्न समीरचा फोर्न घेऊ िकला 

र्नािी िर समीरची काळजी अजूर्नच र्वाढायची. अररफला र्वाटायचे की समीरची भीिी अशिियोक्त आशण शर्नष्कारण 

आिे. पण कोणत्याच कारणीमीमांसेरे्न समीरचे समािार्न व्िायचे र्नािी. समीररे्न शकंर्वा अररफरे्न याशर्वषयी काय करारे्व? 

मदु्दा - प्रत्येकाच्या दसुऱ्या व्यक्तीिी भार्वशर्नकदृष््टया जोडले जाण्याच्या पद्धिी रे्वगरे्वगळ्या असिाि. शर्विेषििः त्यांच्या 

जोडीदाराच्या बाबिीि िर शर्नशििच. एकत्र असणे जसे छार्न आिे िसे रै्वयशक्तक गोष्टी करण्याचा अर्वकाि असणेिी 

गरजेचे आिे. जोडीदाराच्या अर्नपुशतथिीि जर असरुशक्षि आशण अतर्वतथ र्वाटि असेल, खूप काळजी र्वाटि असेल 

िर त्याचा र्नात्यार्वरिीिी शर्वपरीि पररणाम िोऊ िकिो. बऱ्याचदा िी भीिी, असरुशक्षििा, काळजी त्या व्यक्तीच्या 

शर्नयंत्रणाच्या बािेर असिाि. आपल्या जोडीदारािी बोलूर्न, या भार्वर्नांचे मूळ िोििा येिे का िे पिाणे मदिीचे ठरले. 
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त्यारे्न जर प्रश्न सटुण्यासाठी मदि िोि र्नसेल िर िज्ज्ांची मदि घेिा येईल. जेव्िा बऱ्याचदा आपली भीिी, 

असरुशक्षििा, शचंिा आशण काळजी यार्वर तर्वििःिूर्न शर्नयंत्रण ठेर्वणे आपल्या आर्वाक्याबािेरचे असिे, अिा रे्वळी 

बािेरूर्न मदि घेणे िेच त्या भार्वर्नांचा सामर्ना करण्यासाठी मदिीचे ठरू िकिे. 

●  प्रसंग - शर्नरर्वला आपला राग काबूि ठेर्वणे खूप अर्वघड जािे. बऱ्याचदा िो शचडशचडलेला असिो आशण बिुिेक रे्वळा 

त्याला खूप आगशिक र्वाटिे. त्याचे कुटंुबीय, शमत्र आशण जोडीदार ह्या सर्वाांर्ना त्याच्या रागीट तर्वभार्वाशर्वषयी मािीि 

आिे त्यामळेु िे त्याच्या अर्विीभर्विी काळजीपूर्वनक र्वागिाि. जेव्िा किी त्याला संिाप येिो िेव्िा िो गोष्टींची 

फेकाफेकी करिो शकंर्वा िोडफोड करिो. कािीरे्वळा िो तर्वििःलाच मारूर्न घेिो शकंर्वा शभंिीर्वरिी ठोस े मारिो. 

सर्वाांर्नाच त्याच्याबद्दल काळजी र्वाटिे पण त्याला कस ेसांभाळायचे िे कुणालाच कळि र्नािी. िमु्िाला काय र्वाटिे 

त्यांर्नी काय करारे्व? 

मदु्दा - राग शकंर्वा संिापाच्या भार्वरे्नच्या मागे कािी मार्नशसक कारणे असू िकिाि. फक्त आजूबाजूच्या लोकांसाठीच 

र्नािी िर राग येणाऱ्या व्यक्तीसाठी तर्वििःदखेील िे सोपे र्नसिे. िारीररक व्यायाम, योग, ध्यार्न ह्या गोष्टी राग 

शर्नयंत्रणाखाली आणण्यासाठी शर्नशिि मदि करू िकिाि पण िे या रागाच्या मळुािी असणाऱ्या कारणा/णांकडे 

पिािािच अस ेर्नािी. त्यामळेु जर िमु्िी शकंर्वा िमुच्या ओळखीचे कोणी अर्नार्वर राग येणे, संिाप येणे या मदु्् ांिी 

िुंजि असेल िर िज्ज् समपुदिेक शकंर्वा थेरशपतटची मदि घ्यार्वी. 

●  प्रसंग - अर्नपेशक्षिपणे पे्रग्र्नन्ट रािील्यारे्न र्वसिुाला गभनपाि करार्वा लागला. िी सर्वन प्रशक्रया शिच्यासाठी 

भार्वशर्नकदृष््टया खूप अर्वघड िोिी. शिला अपरािी र्वाटले, भीिी र्वाटली आशण दिुःख िाले. गभनपािाची सर्वन प्रशक्रया 

सरुळीिपणे पार पडल्यारं्निरदखेील शिला रात्री िोप येईर्ना, िी सारखी आजारी पडू लागली, शिला तर्वििःची लाज 

र्वाटू लागली. शिला याबद्दल कुणािी बोलायचे र्नसल्यारे्न िी गोष्ट मर्नाि ठेर्वणे शिला खूप जड र्वाटू लागले आशण 

शिच्या मर्नार्वर याचा त्रासदायक पररणाम िोऊ लागला. शिरे्न या त्रासािूर्न बािेर पडण्यासाठी काय करारे्व? 

मदु्दा - किी-किी कािी अर्नभुर्व इिके खोलर्वर पररणाम करणार ेआशण गिीर ेअसिाि की एकट्यारे्न त्यांचा सामर्ना 

करणे अर्वघड जािे. अिारे्वळी बािेरूर्न मदि घेणे अशर्नर्वायन ठरिे. िी मदि कोणा ओळखीच्या, जर्वळच्या व्यक्तीची 

असू िकिे. उदा. जर्वळचा शमत्र र्वा मैत्रीण, कुटंुबािील शर्वर्श्ासािन सदतय शकंर्वा जोडीदार. शकंर्वा िी मदि थेरशपतट 

शकंर्वा समपुदिेक अश्या कुणा िज्ज् व्यक्तीकडूर्निी घेिा येऊ िकिे. आपल्या मर्नािले बोलल्यारे्न, मदि माशगिल्यारे्न 

शर्नशिि बर ेर्वाटू िकिे आशण अर्वघड पररशतथिी िािाळण्यास सोपी िोऊ िकिे. 

●  प्रसंग - सरुज आशण रू्नर यांचा र्नकुिाच बे्रकअप िाला. सूरजला त्याचा खूप त्रास िाला. त्यािूर्न कसे सार्वरायचे िे 

त्याला कळले र्नािी. शसरे्नमाि दाखर्वल्याप्रमाणे दारू शपऊर्न आपले दिुःख कमी िोईल अस े त्याला र्वाटले म्िणूर्न 

त्यारे्न दारू शपण्यास सरुुर्वाि केली. कािी काळासाठी त्याला बरसेदु्धा र्वाटले. पण िळूिळू रू्नरच्या आठर्वणीरे्न त्याला 

त्रास िोऊ लागला. दररोज िो अशर्नबांि दारू शपऊ लागला. यामळेु त्याचा त्रास िर दूर िाला र्नािीच उलट बिुिेक 

शदर्वस दारूच्या अंमलाखाली असल्यारे्न त्याला दरंै्नशदर्न गोष्टी करणे अर्वघड िोऊर्न बसले. बे्रकअपमिूर्न बािेर 

येण्याचा िा योग्य मागन आिे का? 

मदु्दा - बे्रकअप्सचा खूप मार्नशसक त्रास िोऊ िकिो. या त्रासाला सामोर ेजाण्याची प्रत्येक व्यक्तीची रे्वगरे्वगळी िऱ्िा 

असिे. पण यािल्या कािी पद्धिी मात्र तर्वििःसाठी खूप िाशर्नकारक असू िकिाि. उदािरणाथन खूप दारू शपणे, 

अंमली पदाथाांचे सेर्वर्न करणे, िमुच्या त्या आिीच्या जोडीदाराला त्रास दणेे, सडुाची भार्वर्ना बाळगणे, अफर्वा 

पसरर्वणे इत्यादी. िे केल्यारे्न आपल्याला बर ेर्वाटेल अस ेजरी आपण समजि असलो िरीिी िसे प्रत्यक्षाि घडि 

र्नािी. बे्रकअपरं्निर सार्वरण्याचे अशिक बर े मागन म्िणजे र्नर्वीर्न गोष्टींमध्ये मर्न गुंिर्वणे शकंर्वा आपले छंद जोपासणे, 

शमत्रांिी बोलणे, त्यांच्यासमोर आपल्या मर्नािले व्यक्त करणे, आपल्या मर्नािल्या भार्वर्ना - दिुःख, राग, रै्वफल्य - 

कागदार्वर शलिूर्न शकंर्वा कुणािीिरी बोलूर्न मोकळ्या करणे, कुटंुबीयांची मदि घेणे, चौरस आिार घेणे, शमत्रांसोबि 

मजा करणे आशण अथानिच या सगळ्याचा कािीच फायदा िोि र्नसेल िर थेरशपतटची मदि घेणे योग्यच. 
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माय वे 

 शफल्म मिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद - अप्सरा आली र्नािी आला ….. 

मदु्दा - कोणत्यािी व्यक्तीला त्याच्या िार्वभार्वांमळेु, शदसण्यामळेु शर्नम्र्न दजानची र्वागणूक दणेे शकंर्वा शचडर्वणे चकुीचे 

आिे. कोणी कसे शदसारे्व शकंर्वा र्वागारे्व िा ज्याचा त्याचा रै्वयशक्तक मदु्दा आिे.   

●  संर्वाद - लोक काय म्िणिील म्िणूर्न आपण आपल्याला जे करार्वस र्वाटिे िे आपण करणे थांबर्वारे्व का? 

मदु्दा - तर्वििःच्या शदसण्याबद्दलचे शर्नणनय िे इिर काय म्िणिील यार्वरूर्न घेऊ र्नयेि. तर्वििः तर्वििःबद्दल समािार्नी 

असणे आशण आपण तर्वििःकडे कसे पािािो या गोष्टी फक्त आपल्याच िािाि आिेि. जसे इिरांच्या बोलण्यार्वरूर्न 

आपण आपल्याबद्दलचे शर्नणनय र्नािी घ्यायचे िसेच आपणिी इिरांच्या बाबिीि िे करू र्नये.   

●  संर्वाद - रगं, उंची इ. बद्दल जर मलाच मािा त्रास िाला िर इिरांच्या बोलण्याचािी मला त्रास िोईल, िो करूर्न घेणे 

चकुीचे आिे  

मदु्दा – रगं, उंची यासारख्या िारीररक रचर्नांसाठी बाजारािील उत्पादर्नांर्वर अर्वलंबूर्न रािणे आशण त्यांचा िरीरास 

घािकप्रमाणाि र्वापर करणे िे टाळायला िरे्व. बाजारािल्या शदसण्याच्या कल्पर्ना या अरे्नक रे्वळा उत्पादर्नांच्या 

जािीरािींमिूर्न बर्नलेल्या असिाि. त्यांचा आपल्या रै्वयशक्तक आयषु्याि शकिी पररणाम करूर्न घ्यायचा िे आपण 

ठरर्वायला िरे्व.      

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - शदिाच्या रगंार्वरूर्न शिला रे्निेमी शचडर्वले जायचे. शिला सारखे सांशगिले जायचे की िी रगंारे्न काळी 

असल्यामळेु शिच्यािी लग्र्न करण्यासाठी कोणी ियार िोणार र्नािी. शिची आई शिच्या चेिऱ्याला रे्वगरे्वगळे पदाथन 

लारू्वर्न शिचा रगं उजळर्वण्याचा प्रयत्र्न करि अस.े शदिाची आिा खात्री पटू लागली िोिी की शिला सुंदर शदसायचे 

असल्यास गोरी त्र्वचा असणे आर्वश्यक आिे. पण काय करारे्व िे शिला कळि र्नव्ििे. शिरे्न काय करारे्व अस ेिमु्िाला 

र्वाटिे? 

मदु्दा - प्रतथाशपि लोकशप्रय माध्यमांमध्ये (शसरे्नमे र्व जािीरािी) जे सांशगिले जािे त्यािूर्न िे रे्वगळे आिे परिं ुिरीराचा 

कुठलाच रगं िा इिर कुठल्या रगंापेक्षा कमी शकंर्वा जाति चांगला र्नसिो. आपण सर्वनच अश्या प्रकारच्या चकुीच्या 

िारणांर्ना बळी पडि असिो. प्रत्येकाचे शदसणे शर्नर्वड करणे आशण शर्नणनय घेणे रे्वगरे्वगळे असिे आशण ह्या शर्वशर्वििेचा 

आपण आदर करायला िर्वा. याशिर्वाय जर कुणीिी िमु्िाला अस े मार्नायला लार्वि असेल की जगारे्न तर्वीकारारे्व 

यासाठी िमु्िाला िमुच्यामध्ये कािी बदल करायला िरे्वि िर िो र्वणनद्वेष आिे त्याला आपण शर्वरोि करायला िर्वा 

●  प्रसंग - िषनच्या र्वजर्नार्वरूर्न रे्निेमीच त्याची थट्टा केली जाई. त्यामळेु त्यारे्न कमी खाणे सरुु केले. आपले र्वजर्न कमी 

िोिे आिे अस ेलक्षाि आल्यार्वर त्यारे्न आणखी कमी खाण्यास सरुुर्वाि केली. आर्वडत्या गोष्टी खाणे सोडूर्न शदले, 

शमत्रांसोबि बािेर जाणे सोडूर्न शदले, किीकिी िर पूणन शदर्वस कािी र्न खािा केर्वळ फळांचा रस शपि अस.े त्याच्या 

कुटंुशबयांर्ना त्याच्याबद्दल काळजी र्वाटू लागली. त्यांर्नी याबद्दल काय करारे्व? 

मदु्दा - आपल्या रे्निेमीच्या खाण्याशपण्यार्वर शर्नयंत्रण ठेर्वणे ह्यामागे र्वजर्न र्वाढण्याची भीिीिी असू िकिे. िे 

आरोग्याच्या दृष्टीरे्न िार्नीकारक ठरू िकिे आशण ह्या र्वागण्याला प्रोत्सािर्न दऊे र्नये. असा शर्नयंशत्रि आिार िा चौरस 

आिार र्नािी. आिारािूर्न सर्वन प्रकारची पोषणमूल्ये शमळायलाच िर्वीि. त्यामध्ये प्रशथरे्न, कबोदके, शतर्नग्ि पदाथन, क्षार, 

जीर्वर्नसत्रे्व इत्यादी सर्वन असायला िरे्व. असंिशुलि आिार मांसपेिीं कमी करिो, त्यामळेु िालचालीि सतुिपणा येिो, 

उत्साि आशण ऊजान कमी िोिे िसेच प्रशिकारिक्तीसिी बािा पोचू िकिे. िमुच्या ओळखीचे कोणी र्वजर्न कमी 

करण्यासाठी असंिशुलि आिार घेि असेल िर त्याचे दषु्पररणाम सांगूर्न चौरस आिार घेण्यासाठी त्यांर्ना प्रर्वतृ्त करा. 
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●  प्रसंग - सयुिला र्वाटायचे की िो खूप बारीक आिे. तर्नायू बळकट करण्यासाठी त्यारे्न शजमला जाण्यास सरुुर्वाि 

केली. त्यारे्न िाकद कमार्वण्यासाठी खूप कष्ट घेिले र्व र्वजरे्न उचलण्याचा व्यायाम सरुु केला. त्यामळेु त्याची िाकद 

र्वाढली पण िरीिी आपल्या शदसण्याशर्वषयी िो र्नाखषुच िोिा. त्यारे्न इिरांर्ना शर्वचारूर्न कािी शतटरॉइड्सची माशििी 

काढली. शतटरॉइड्स घेिल्यारे्न त्याचे तर्नायू सर्वाांर्ना शदसू लागिील मात्र त्याचे िरीरार्वर कािी अपायिी िोिील. 

सयुिरे्न काय करारे्व? 

मदु्दा - तर्नायू बळकट करणे चांगलेच आिे. त्यामळेु िरीराची िाकद र्वाढिे. पण ज्या गोष्टींचे िरीरार्वर िाशर्नकारक 

पररणाम िोऊ िकिाि अश्या गोष्टी केर्वळ आपली िरीरयष्टी र्व रूप बदलण्यासाठी र्वापरणे िे अत्यंि िोकादायक 

आिे. 

●  प्रसंग -  सायलीला र्वजरे्न उचलणे र्व िरीर कमार्वणे आर्वडिे मात्र शजम टे्रर्नर शिला जड र्वजरे्न उचलण्यास मर्नाई 

करि आिे कारण िी मलुगी आिे. शिच्या आईर्वशडलांर्नािी काळजी र्वाटिे की र्वजरे्न उचलूर्न िी शपळदार िरीराच्या 

परुुषाप्रमाणे शदसू लागेल. सायलीरे्न काय करारे्व 

मदु्दा - आपल्या प्रत्येक कृिीस शलंगभार्वाच्या कुठल्यािरी चौकटीि बसर्वले जािे आशण िी चौकट समाजारे्नच 

ठरर्वलेली असिे. अगदी जन्मल्यापासूर्न आपल्या आर्वडीशर्नर्वडी - रगंापासूर्न िे आपण कोणिा व्यर्वसाय शर्नर्वडार्वा 

इथर्वर समाज आपल्यासाठी शर्नणनय घेि असिो. ‘मलुींर्नी र्नाजूक असारे्व’ र्व ‘मलुांर्नी दणकट असारे्व’ ह्या असल्या 

गोष्टी आपण रे्निेमीच ऐकि असिो. पण समिेर्वर आिाररि समाजाच्या शदिेरे्न जािार्ना यासारख्या गोष्टी त्यात्या 

माणसाच्या आर्वडीशर्नर्वडीच्या म्िणूर्न तर्वीकाराव्याि. शलंगभार्वािाररि जरु्नाट संकल्पर्ना चकुीच्या आिेि िा शर्वर्श्ास 

त्या व्यक्तीला आशण र्नािेर्वाईकांर्ना, शिक्षकांर्ना ्ार्वा.  

●  प्रसंग - रणेकुाच्या कंबररे्वरिी िस्त्रशक्रयेरं्निरचा मोठा व्रण आिे. शिला अस ेर्वाटिे की शिरे्न लग्र्न करणे शकंर्वा कुणािी 

र्नािे ठेर्वणे या फंदाि पडू र्नये कारण कुणासिी त्या व्रणामळेु शिच्याबद्दल घणृा र्वाटेल. शिचे िे र्वाटणे योग्य आिे का? 

मदु्दा - खणुा, व्रण, जखमा, िीळ, मस, डाग, परुळ, केस, काळी र्विुनळे, मरुूम, चटे्ट, सरुकुत्या इत्यादी िे आपल्या 

त्र्वचेचा भाग असिाि.  आपले िरीर र्व त्र्वचा जिी आिे ििी आपण तर्वीकारायला िर्वी. त्यामध्ये कािी आजारपण 

असेल िर त्यासाठी त्र्वचारोगिज्ज्ांचा सल्ला घ्यार्वा. लग्र्न करण्यािी या गोष्टीचा संबंि र्नािी. त्याउप्पर रणेकुाला 

र्वाटिच असेल िर डाग काढूर्न घेण्याच्या िस्त्रशक्रया करूर्न शमळिाि. मात्र त्यासाठी अर्वाच्या सर्वा पैसे खचन करारे्व 

लागिाि िसे शर्वर्नाकारण करायची इच्छा असेल िर िो रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे.  
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यु टनन 

 शफल्म मिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद - मी िर रे्निमी काढूर्नच घेिो र्ना...शकिी रे्वळा सांशगिलय िलुा कंडोमशिर्वाय ररतक र्नािी घ्यायची िे...  

मदु्दा - लैंशगक संबंिांच्या रे्वळी र्वीयन बािेर येण्याआिी शलंग बािेर काढूर्न घेणे या पद्धिीमध्येिी गभनिारणेचा िोका 

असूच िकिो. र्वीयन बािेर येण्याआिी जो स्त्रार्व शलंगािूर्न बािेर येिो त्याििी िकु्राणू असू िकिाि. अरे्नकदा र्वीयन 

बािेर येण्याच्या आिी शलंग बािेर काढूर्न घेिा येईल असा संयम असेलच असेिी र्नािी. र्वीयन रे्नमके किी बािेर येईल 

याचा अंदाज चकूु िकिो आशण त्यामळेु या पद्धिीि गभनिारणेचा िोका बराच आिे.    

●  संर्वाद - सारखी सारखी घ्यायला िी काय कॅशल्ियमची गोळी आिे का? सारखंसारखंमेशडकल मध्ये जायला पण 

कसिरी र्वाटिं...   

मदु्दा - असरुशक्षि लैंशगक संबंिांरं्निर गभनिारणा रोखण्यासाठी इमजनन्सी शपल घेिा येऊ िकिे परिं ुिी इमजांसी पील 

आिे िे लक्षाि ठेर्वले पािीजे. गभनिारणा रोखण्याचा शर्नयशमि उपाय म्िणूर्न िी गोळी घेणे अत्यंि चकुीचे आिे. 

असरुशक्षि लैंशगक संबंिारं्निर ७२ िासांच्या आि िी गोळी घ्यायला िर्वी. जेर्वढी लर्वकर घेिा येईल िेर्वढा त्याचा 

पररणाम अशिक िोऊ िकेल. िी गोळी कोणत्यािी व्यक्तीला औषिांच्या दकुार्नाि शमळू िकेल.    

●  संर्वाद - िोपयांि घरी एक टेतट िरी करूर्न घे र्ना... पण असे पे्रगर्नन्सी कीट दिेील का? 

मदु्दा - गभनिारणा िाली आिे अथर्वा र्नािी िे िपासण्यासाठी पे्रगर्नन्सी कीट औषिांच्या दकुार्नांमध्ये उपलब्ि असिे. 

िे कीट र्वापरण्यास अत्यंि सोपे असिे र्व जर्वळ जर्वळ ९० िे ९५ % खात्रीिीर असिे.  

●  संर्वाद - कंपाउंडर र्वगैरचेे मॅटर र्नािीये र्ना ?  

मदु्दा - गभनपाि करण्याचा शर्नणनय िा सर्वनतर्वी त्या व्यक्तीचा शर्नणनय आिे. भारिामध्ये २० आठर्वड्यांपयांि गभनपाि 

करणे कायदिेीर आिे. जर गभनपाि करण्याचा शर्नणनय घेिला िर िो िज् डॉक्टरांकडूर्नच करायला िर्वा.  

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - आकाि र्व रश्मीला सेक्स करिेरे्वळी कॉन्डोम र्वापरणे आर्वडि र्नािी. त्यामळेु िे गरोदरपण टाळण्यासाठी 

शर्वथड्रॉव्िल (बािेर काढूर्न घेणे) िी पद्धि र्वापरिाि. गरोदरपण टाळण्यासाठी िी पद्धि प्रभार्वी आिे का? 

मदु्दा - शर्वथड्रॉव्िल मेथडला काढूर्न घेणे असेिी म्िणिाि. िी पद्धि म्िणजे र्वीयन बािेर येण्याआिीच (इजॅक्यलेुिर्न) 

शलंग योशर्नद्वारािूर्न काढूर्न घेऊर्न, िकु्राणू योर्नीमागन शकंर्वा त्याच्या आसपास पोचू र्न दणेे जेणेकरूर्न गभनिारणा 

रािाणार र्नािी. परिं ुिी पद्धि गभनिारणा टाळण्यासाठी अशजबाि खात्रीलायक र्नािी, याची अरे्नक कारणे आिेि. िी 

म्िणजे: कािी रे्वळा इजॅक्यलेुिर्नच्या रे्नमक्या आिी शलंग बािेर काढणे घडिेच अस े र्नािी िसेच रे्नमके किी 

इजॅक्यलेुिर्न िोईल याचा अंदाज येईलच अस ेर्नािी आशण इजॅक्यलेुिर्नच्या आिी बािेर पडणाऱ्या र्वीयानमध्येिी (प्री-

कम शकंर्वा प्रीइजॅक्यलेुिर्न म्िणजे पूणन इजॅक्यलेुिर्न शकंर्वा ऑरगॅिम येण्याआिी येणार ेथोडेस ेर्वीयन) कािी प्रमाणाि 

िकु्राणू असू िकिाि त्यामळेुिी गभनिारणा रािू िकिे. 

●  प्रसंग - रत्र्नाला िी पे्रग्र्नन्ट असल्याचे समजले. शिला डॉक्टरकडे जाण्याची शकंर्वा कुणािी त्याबद्दल कािी बोलण्याची 

भीिी र्वाटि िोिी त्यामळेु शिरे्न घरच्याघरी गभनपाि करण्याच्या कािी पद्धिी इंटररे्नटर्वर िोिूर्न काढल्या. त्या योग्य र्व 

सरुशक्षि आिेि की र्नािी याची शिला खात्री र्नव्ििी. िमु्िाला काय र्वाटिे? 

मदु्दा - िमु्िाला जर गरोदरपण र्नकोसे असेल िर िमु्िी शर्नशििच योग्य आरोग्यसेर्वा दणेाऱ्या िज्ज्ाकडेच जायला िरे्व. 

गभनपाि िा कािी औषिांद्वार ेअथर्वा िस्त्रशक्रयेद्वार ेकेला जािो. इिर पद्धिींमळेु िरीरास इजा पोचू िकिे र्व त्याचे 

आरोग्यार्वर गंभीर पररणामिी िोऊ िकिाि. 
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●  प्रसंग - सोर्नमला दोर्न मशिन्यांपासूर्न पाळी आलेली र्नव्ििी. शिच्या मैशत्रणींर्नी शिला िी गरोदर आिे अस ेशचडर्वण्यास 

सरुुर्वाि केली. परिं ुत्याआिीचे सिा मिीरे्न शिचे लैंशगक संबंिच आलेले र्नव्ििे. िरीिी अस ेका िोिे आिे िे शिला 

समजले र्नािी. शिरे्न काय करारे्व? 

मदु्दा - पाळी चकुणे याचा अथन गरोदरपण असा असू िकिो. पण िेच एकमेर्व कारण असेल असे र्नािी. जर िमुची 

पाळी चकुली र्व गरोदर र्नसण्याची िमु्िाला खात्री असेल िर संपे्ररकांचे असंिलुर्न, िाणिणार्व, पॉशलशसशतटक 

ओव्िरीयर्न शसंड्रोम, थायरॉईड गं्रथीचे अशर्नयशमि काम अिीिी कारणे असू िकिाि. त्यामळेु पाळी अशर्नयशमि असेल 

शकंर्वा कािी काळ येि र्नसेल िर िज्ज् डॉक्टरकडूर्न िपासूर्न घ्यायला िरे्व. 

●  प्रसंग -  िभु आशण तर्वप्र्ना अरे्नक काळ एकमेकांिी र्नात्यामध्ये िोिे. त्यांर्ना कॉन्डोम र्वापरूर्न सेक्स करणे आर्वडायचे 

र्नािी. संबंिांिूर्न पसरणाऱ्या आजारांसाठीची िपासणी दोघांर्नीिी करूर्न घेिलेली िोिी मात्र काडँोम्स र्न र्वापरिा 

गरोदरपण कसे टाळायचे िे त्यांर्ना कळि र्नव्ििे. 

मदु्दा - गभनिारणा टाळण्यासाठी इिरिी सािरे्न आिेि. िांबी, िोंडाद्वार े घेण्याच्या गोळ्या, गभनशर्नरोिक इंजेक्िन्स 

इत्यादी. ह्या सर्वन गोष्टी डॉक्टरांच्या सल्ल्यारे्नच र्वापराव्या लागिाि. मात्र ह्या पद्धिी संबंिांिूर्न पसरणाऱ्या 

आजारांपासूर्न कािीच संरक्षण दिे र्नािीि त्यामळेु त्यासाठी कॉन्डोम र्वापरणे शकंर्वा असरुशक्षि संबंि ठेर्वण्याआिी 

एचआयव्िी आशण इिर संबंिांिूर्न पसरणाऱ्या आजारांची िपासणी करूर्न घेणे िेच मागन आिेि. भारिामध्ये शस्त्रयांर्नी 

र्वापरण्याचे काडँोम्सदखेील उपलब्ि आिेि. परुुषांर्नी र्वापरण्याच्या काडँोम्सला पयानय म्िणूर्न िे दखेील र्वापरिा येऊ 

िकिाि. 

●  प्रसंग - र्नम्रिाला िी पे्रग्र्नन्ट असल्याचे कळले र्व शिरे्न िी पे्रग्र्नन्सी चालू ठेर्वण्याचे ठरर्वले. िी आशथनकदृष््टया चांगली 

शतथर िोिी र्व भार्वशर्नकदृष््टयादखेील बाळाला र्वाढर्वण्यासाठी र्व त्याची काळजी घेण्यासाठी ियार िोिी. मात्र शिचे 

कुटंुबीय आशण शमत्रमंडळी यांर्नी शिचे लग्र्न र्न िाल्यामळेु िस ेकरण्यास शर्वरोि दिनर्वला. िमु्िाला िा शर्वरोि योग्य 

र्वाटिो का? 

मदु्दा - गरोदर रािण्याचा शर्नणनय घेण्याचा प्रत्येकास अशिकार आिे. िमुचे लग्र्न िाले आिे शकंर्वा र्नािी यार्वर िे 

अशजबाि अर्वलंबूर्न र्नािी. समाजामध्ये लग्र्नाअगोदर िारीररक संबंि ठेर्वण्यास िसेच बाळाला जन्म दणे्यास मान्यिा 

र्नसल्यारे्न िे थोडे अर्वघड जाऊ िकिे पण िो प्रत्येक व्यक्तीचा रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे. मात्र बाळाला जन्म दणे्याआिी 

िमुचे भार्वशर्नक र्व आशथनक तथैयन, सरुशक्षि जागेची उपलब्ििा, बाळाच्या र्वाढ र्व शर्वकासाची जबाबदारी घेण्याची 

मार्नशसक ियारी र्व इच्छा या गोष्टींचा शर्वचार केला जाणे मात्र गरजेचे आिे. 

 याव्यशिररक्त या शफल्ममध्ये घेण्याि आलेल्या शर्वषयांसंदभानि सर्वनसािारपणे शर्वचारले जाणार े प्रश्न आशण त्यांची उत्तर े

खाली शदलेली आिेि - 

 प्रश्न: मलंु जन्माला किी येिाि? लग्र्नाशिर्वायिी मलंु जन्माला येऊ िकिाि का? 

 उत्तर: मलंु जन्माला येण्यासाठी स्त्री बीज आशण परुुष बीज यांचा संयोग िोऊर्न गभनिारणा व्िार्वी लागिे. जेव्िा स्त्री 

आशण परुुष लैंशगक संबंि ठेर्विाि िेव्िाच िे िक्य िोिं. जेव्िा परुुषाचे  शलंग शकंर्वा शिश्न स्त्रीच्या योर्नीमागानिूर्न आि 

शिरिे त्यारं्निर कािी काळारे्न र्वीयन शिश्नािूर्न बािेर पडिे. यामध्ये खूप परुुषबीजं असिाि. िी अशििय सूक्ष्म 

असिाि. परुुषबीजं पोिि-पोिि गभानियाला जोडलेल्या स्त्री बीजर्वािीर्नीपयांि प्रर्वास करिाि. त्यािील एका परुुष 

बीजाचा स्त्रीबीजािी संयोग िोिो. फशलि बीज गभानियाच्या शभंिीमध्ये रुजिे आशण र्नऊ मिीरे्न गभन शिथे र्वाढिो. 

गभानियािील र्नाळेद्वार ेरक्त आशण इिर पोषक घटकांचा परुर्वठा िोिो. बाळाची र्वाढ पूणन िाल्यारं्निर योशर्नमागानर्वाटे 

बाळ बािेर येिे. मूल िोणे िी एक िारीररक घटर्ना आिे. िर लग्र्न िी सामाशजक, सांतकृशिक र्व िाशमनक घटर्ना आिे. 

लग्र्नाशिर्वायिी मलंु जन्माला येऊ िकिाि. कारण मूल लग्र्नामळेु र्नािी िर लैंशगक शक्रयेिूर्न शकंर्वा संभोगािूर्न 

जन्माला येिं. 
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 प्रश्न: जळुी मलंु किी जन्मिाि? 

 उत्तर: स्त्री बीज आशण परुूषबीजाचा संयोग िोऊर्न फशलि बीज ियार िोिं. त्याची र्वाढ िोि असिार्ना जर िे दोर्न 

भागाि शर्वभागलं गेलं िर अगदी एकसारखी जळुी मलंु ियार िोिाि. यांर्ना आयडेशण्टकल ट्शर्वन्स म्िणिाि. कािी 

रे्वळा स्त्रीच्या िरीराि चकूुर्न दोर्न स्त्रीबीजं अंडकोषािूर्न बािेर येिाि. या दोर्न बीजांचा दोर्न परुुष बीजांबरोबर संयोग 

िाला िर दोर्न फशलि बीजं ियार िोिाि. अिा रे्वळी जळुी पण रे्वगरे्वगळे गणुिमन असणारी मलंु ियार िोिाि. िी 

शदसायला एकसारखी र्नसिाि. यामध्ये एक मलुगा आशण एक मलुगीदखेील असू िकिे. यांर्ना फॅ्रटर्ननल ट्शर्वन्स 

म्िणिाि. 

 प्रश्न: िािाि िाि घेिल्यारे्न, शमठी मारल्यारे्न शदर्वस जाऊ िकिाि का? 

 उत्तर: र्नािी. केर्वळ िािाि िाि घेिले, शमठी मारली, चुंबर्न घेिलं िर शदर्वस जाि र्नािीि. परुुषाच्या िरीरािील 

परुुषबीज स्त्रीच्या िरीरािील स्त्रीबीजापयांि जारं्व लागिं आशण शिथे त्यांचा संयोग िोऊर्न फशलि बीज ियार िालं 

म्िणजेच गभन राििो..  

 प्रश्न: एकदाच संबंि आले िरी शदर्वस जाऊ िकिाि का? 

 उत्तर: यासाठी आपल्याला स्त्रीच्या िरीरािले पाळीचे चक्र समजूर्न घ्यारं्व लागेल. स्त्रीच्या िरीराि सािारणपणे 

मिीन्यािूर्न एक स्त्रीबीज ियार िोिं आशण बीजकोषािूर्न बािेर येिं. स्त्रीबीज बीजर्नशलकेमध्ये केर्वळ १२ िे २४ िास 

इिका काळ शजरं्वि रािू िकिं. बीज बािेर येण्याच्या आिीचे चार शदर्वस आशण रं्निरचे दोर्न शदर्वस िा काळ 

‘गभनिारणेचा काळ’ मर्नाला जािो. या  काळाि परुुषबीजाचा संपकन  िाला िर फशलि गभन ियार िोिो. मात्र या 

काळाच्या व्यशिररक्त इिर शदर्विी संबंि आले िर शदर्वस रिाि र्नािीि. मात्र गभनिारणेच्या काळामध्ये र्वीयानचा एक 

थेंबिी परुसेा असिो. कारण एका थेंबामध्येसदु्धा िजारो परुुषबीजं असिाि. परुुषबीजांर्ना िकु्राणू असंिी म्िणिाि. 

म्िणूर्नच एकदा संबंि आले िरीिी गभनिारणेची िक्यिा असिे. 

 प्रश्न: पोटािले मूल बािेर कसे येिे? 

 उत्तर: स्त्रीच्या िरीराि गभानिय असिं, ज्यामध्ये गभन र्वाढिो. सािारणपणे र्नऊ मिीरे्न पूणन र्वाढ िाल्यार्वर गभानियाचे 

तर्नायू आकंुचर्न-प्रसरण पार्वायला लागिाि. र्वाढ िालेल्या गभानला योशर्नमागानच्या शदिेरे्न ढकलायला सरुूर्वाि िोिे. 

योर्नीमागन िळूिळू उघडिो आशण सामान्यपणे प्रथम बाळाचे डोके बािेर येिे. किी किी बाळ पोटाि आडरं्व असिं. 

अिा रे्वळी िस्त्रशक्रया करूर्न बाळ बािेर काढारं्व लागिं. त्याला ‘शसिेररयर्न सेक्िर्न’ अस ंम्िणिाि. 

 प्रश्न: मलंु र्नको असेल िर कािी उपाय करिा येिाि का? 

 उत्तर: मूल र्नको असेल िर कािी सािरं्न र्वापरिा येिाि. यािील कािी पद्धिी शस्त्रयांसाठी िर कािी परुुषांसाठी 

असिाि. गभनिारणा िोऊ र्नये र्व गभन रुजू र्नये म्िणूर्न केल्या जाणाऱ्या उपायांर्ना ‘गभनशर्नरोिर्न’ अस ं म्िणिाि. 1. 

स्त्रीबीज शकंर्वा परुुषबीज ियार र्न िोऊ दणेे, 2. स्त्रीबीज आशण परुुषबीजाचं शमलर्न रोखणे शकंर्वा 3. फशलि गभन 

गभानियामध्ये रुजू र्न दणेे अिा शर्वशर्वि पद्धिींर्नी आपण गरोदरपण रोखू िकिो. परुुषांसाठी शर्नरोि शकंर्वा कंडोम िे 

सािर्न र्वापरले जािे. शर्नरोि िी एक शर्वशिष्ट प्रकारच्या रबरापासूर्न (लॅटेक्स) ियार केलेली शपिर्वी असिे. त्याला 

रं्वगण लार्वलेलं असिं, ज्यामळेु शर्नरोि सिजपणे शलंगार्वर चढर्विा येिो. िरीरसंबंिांच्या रे्वळी शलंग िाठर िाल्यार्वर 

र्वीयन बािेर येण्याच्या आिी शर्नरोि शलंगार्वर चढर्वार्वा लागिो. यामळेु जेव्िा शलंगािूर्न बािेर आलेले र्वीयन शर्नरोिच्या 

फुग्याि साठिे. योर्नीमध्ये जाि र्नािी. र्वीयानचा योशर्नमागानला तपिन र्न िाल्यारे्न त्यािील परुुषबीजं दखेील योर्नीमागानि 

पोचि र्नािीि. अिा रीिीरे्न शर्नरोि र्वापरूर्न परुुषबीज आशण स्त्रीबीजाचं शमलर्न रोकिा येिं. शस्त्रयांसाठी असणाऱ्या 

पद्धिी मात्र रे्वगळ्या रीिीरे्न काम करिाि. स्त्रीबीज ियार िोऊ र्नये म्िणूर्न कािी कृशत्रम संपे्ररकं गोळ्यांर्वाटे रोज घेिा 

येिाि. या कृशत्रम संपे्ररकांमळेु स्त्रीबीज बीजकोषांिूर्न बािेर येि र्नािी आशण गभानिारणेची िक्यिा टळिे. 

गभनिारणेरं्निर गभानियाच्या शभंिीर्वर फशलि गभन रुजिो आशण शिथेच त्याची र्वाढ िोिे. िे िोऊ र्नये म्िणूर्न 
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गभानियामध्ये िांब्याची एक इंग्रजी टी आकाराची िार बसर्विाि. या सािर्नाला कॉपर टी शकंर्वा िांबी म्िणिाि. या 

सािर्नामळेु गभानियाच्या शभंिीर्वर गभन रुजू िकि र्नािी.  

 प्रश्न: शस्त्रयांच्या कुटंुब शर्नयोजर्न िस्त्रशक्रयेि र्नक्की काय करिाि? 

 उत्तर: कुटंुबशर्नयोजर्न िस्त्रशक्रयेि बीजकोष (ओव्िरी) र्व गभानिय यांच्यामिील बीजर्नशलकेला छेद शदला जािो. 

जेणेकरूर्न िकु्राणू र्व स्त्रीबीज यांचा संयोग िोि र्नािी. यासाठी बीजर्वािकर्नशलका कापूर्न शकंर्वा मडुपूर्न त्याची टोकं 

बांिली जािाि. 

 प्रश्न: गभनशर्नरोिक र्वापरणे चांगलं का र्वाईट? 

 उत्तर: आपल्याला मूल िरं्व का र्नको िे ठरर्वण्याचा अशिकार प्रत्येक जोडप्याला आिे. खास करूर्न शस्त्रयांर्ना िा 

अशिकार आिे कारण पोटाि मूल र्वाढरू्वर्न िे जन्माला घालण्याचं काम स्त्री करिे. त्यामळेु मूल िरं्व का र्नको िे 

ठरर्वण्याचा अशिकार स्त्रीला असायला िर्वा. गभनशर्नरोिकांचे आपल्या िरीरार्वर कािी पररणाम िोिाि. त्यामळेु त्याचा 

शर्वचार करूर्न आशण त्याची माशििी  करूर्न घेऊर्न गभनशर्नरोिकांचा र्वापर करायला िर्वा. परुुषांसाठीचा शर्नरोि िी 

सर्वानि सरुशक्षि पद्धि मार्नली जािे. शर्नरोि कसा र्वापरायचा िे र्नीट समजूर्न घेिले िर र्नको असलेल्या 

गभनिारणेपासूर्न आशण लैंशगक सबंंिािूर्न पसरणाऱ्या आजारांपासूर्न आपण आपले संरक्षण करू िकिो. शर्नरोि 

र्वापरल्यारे्न लैंशगक सखुामध्ये बािा येि र्नािी. उलट संसगानची शकंर्वा गभनिारणेची भीिी र्नसल्यारे्न संबंि जाति 

सखुकर िोऊ िकिाि. 

 प्रश्न: गेल्या मशिन्याि मािे आशण माझ्या शमत्राचे संबंि आले िोिे. या मशिन्याि मािी पाळी आलेली र्नािी. मला 

शदर्वस गेले असिील का? 

 उत्तर: शदर्वस जाण्यासाठी स्त्री बीजाचा आशण परुुष बीजाचा संयोग िोणं गरजेचं असिं. लैंशगक सबंंिांमध्ये जेव्िा 

परुुषाचं शलंग स्त्रीच्या योशर्नमागानिूर्न आि जािं िेव्िा कािी काळारं्निर त्यािूर्न र्वीयन सोडलं जािं. र्वीयानमध्ये लाखो 

परुुष बीजं असिाि. िमुचे शमत्राबरोबर संबंि आले िेव्िा त्याचं शलंग योशर्नमागानमध्ये गेलं िोिं का आशण त्यािूर्न र्वीयन 

बािेर आलं िोिं का िे आठर्वा. िसंच पाळी चक्राच्या सािारणपणे कोणत्या काळाि संबंि आले िेिी पिा. पाळी 

येण्याच्या सािारण दोर्न आठर्वडे (12-16 शदर्वस) आिी अंडोत्सजनर्न िोिं. िमुच्या पाळीचक्राच्या सािारण शकिव्या 

शदर्विी िमुचे संबंि आले िे िपासूर्न पिा. अंडोत्सजनर्नाच्या आिीचे चार आशण रं्निरचे चार शदर्वस जर्नर्नक्षम मार्नले 

जािाि. म्िणजेच या काळाि गभनिारणा िोऊ िकिे. अंडोत्सजनर्नाच्या आसपास िमुचे संबंि आले असिील आशण 

त्यारं्निर 17 शदर्वसािूर्न अशिक काळ उलटूर्न गेला असेल िर गरोदरपणाची िपासणी करूर्न घ्या. 

 प्रश्न: गभनपाि कसा करिाि?  गभनपाि करणे योग्य आिे का? 

 उत्तर: भारिामध्ये गभनपाि काय्ारे्न मान्य आिे. कािी शर्वशिष्ट पररशतथिीि गभनपाि करण्यास रै्व्कीय गभनपाि 

कायदा परर्वार्नगी दिेो. भारिामध्ये 20 व्या आठर्वड्यापयांि गभनपाि करण्याची परर्वार्नगी आिे. 12 आठर्वड्यापयांि 

केलेला गभनपाि सरुशक्षि असिो. गभनिारणा, मूल पोटाि र्वाढर्वणं आशण िे जन्माला घालणं िी सर्वन स्त्रीला करारं्व 

लागिं. त्यामळेु शिची त्यासाठी ियारी असणं आर्वश्यक असिं. जर शिच्या मजीशर्वरोिाि शिला शदर्वस गेले असिील 

िर िोणारा गभन पोटाि र्वाढर्वायचा का र्नािी आशण मूल जन्माला घालायचं का र्नािी िे ठरर्वण्याचा अशिकार स्त्रीकडे 

असणं आर्वश्यक आिे. 

 गभनपाि करण्याच्या शर्वशर्वि पद्धिी आिेि. लर्वकराि लर्वकर आशण 12 आठर्वड्याच्या आि केलेला 

गभनपाि सरुशक्षि असिो. १२ आठर्वड्यांपयांि डॉक्टरांकडे जाऊर्न गोळ्यांद्वार े गभनपाि केला जािो. या गोळ्या 

डॉक्टरांसमोर घ्यायच्या असिाि. मॅन्यअुल व्िॅक्यमु अॅशतपरिेर्न िी गभनपािाची दसुरी पद्धि आिे. त्यामध्ये एका 

शसररजंच्या मदिीरे्न गभानियाच्या शभंिीर्वरील आर्वरण ओढूर्न घेिले जािे. क्यरुशेटंग िी गभनपािाची मोठ्या प्रमाणार्वर 

र्वापरली जाणारी पद्धि आिे. यामध्ये एका चमच्यासारख्या उपकरणारे्न गभानियाचं आर्वरण खरर्वडूर्न काढूर्न घेिलं 
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जािं. कािी प्रकारच्या गोळ्यांचा र्वापर करूर्निी गभनपाि केला जािो. या सर्वन पद्धिी िज् र्व प्रशिशक्षि व्यक्तीरे्न करणं 

आशण त्यासाठी दर्वाखार्ना ससुज्ज असणं आर्वश्यक असिं. 

 गभानियामध्ये काड्या घालूर्न, पोटार्वर दाब दऊेर्न शकंर्वा उड्या मारूर्न गभनपाि िोि र्नािी. उलट या 

उपायांमळेु गभानियाला आशण इिर अर्वयर्वांर्ना गंभीर इजा िोऊ िकिे. गभनपािाचा अशिकार शस्त्रयांच्या आरोग्याचा 

आशण लैंशगक र्व प्रजर्नर्न अशिकारांचा मित्त्र्वाचा भाग आिे. 

 प्रश्न: माशसक पाळी येण्याच्या शकिी शदर्वस आिी शकंर्वा रं्निर लैंशगक संबंि ठेर्वारे्वि? सबंि ठेर्वण्याचा सरुशक्षि काळ 

कोणिा? 

 उत्तर: या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी पाळी चक्र समजूर्न घ्यारे्व लागिे. पाळीचक्राची लांबी,  अंडोत्सजनर्न रे्नमकं किी िोिं 

यार्वर िा काळ अर्वलंबूर्न असिो. पाळी चक्र जर 30 शदर्वसांचं असेल, म्िणजेच एक मशिन्यारे्न पाळी येि असेल िर 

सािारणपणे पाळी सरुु िाल्यापासूर्न सािारणपणे १५-१६ व्या शदर्विी अंडोत्सजनर्न िोण्याची िक्यिा आिे. त्याच्या 

आिी चार शदर्वस आशण रं्निर चार शदर्वस म्िणजेच पाळी सरुू िाल्यापासूर्न १२ व्या िे २० व्या शदर्वसापयांि 

गभनिारणा िोण्याची िक्यिा असिे. त्यामळेु या काळाि संभोग टाळार्वा शकंर्वा शर्नरोि आशण इिर िकु्राणूर्नािक 

गोळ्यांचा र्वापर करार्वा. पण पाळी चक्र जर लिार्न असेल िर पाळी सरुू िाल्यापासूर्न अगदी ७ व्या शदर्विीसदु्धा 

अंडोत्सजनर्न िोऊ िकिं. त्यामळेु आिी तर्वििःच्या पाळीचक्राचा र्नीट अभ्यास करार्वा लागेल आशण त्यारं्निरच 

अंडोत्सजनर्नाचा काळ ओळखिा येईल. िोपयांि शर्नरोि र्वापरणं किीिी उत्तम. 

(प्रश्न- उत्तर ेिथाशप संतथेच्या Let’s Talk Sexuality या संकेितथळार्वरूर्न साभार घेिली आिेि.) 
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नॉट माय िॉल्मट 

 शफल्म मिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद/शफल्म मिला प्रसंग - चिा ओिू जाणे, कपडे दोरीर्वरूर्न काढिार्ना खाली पडणे इ.   

मदु्दा - जर्वळच्या व्यक्तीच्या रोजच्या र्वागण्या बोलण्यािूर्न कािीिरी शबर्नसले आिे शकंर्वा मर्नाि कािीिरी रे्वगळे चालू 

आिे िे आपल्याला जाणर्विे. अरे्नकदा तर्वििःिूर्न कोणािीिरी मर्नािले बोलणे प्रत्येकाला जमेलच असे र्नािी. लिार्न 

लिार्न प्रसंगािल्या शर्नरक्षणांर्वरूर्न त्या व्यक्तीला बर ेर्वाटेल शकंर्वा रुचेल त्या पद्धिीरे्न िे शर्वचारल्याचा उपयोग िोऊ 

िकेल.   

●  संर्वाद -  मला आिी का र्नािी सांशगिले?  

मदु्दा - बाल लैंशगक अत्याचाराच्या घटर्ना त्या व्यक्तीसाठी फार त्रासदायक असू िकिाि. एका्ा व्यक्तीरे्न अिी घटर्ना 

सांशगिल्यास त्याच्या अशिक िपिीलाि जाण्यारे्न त्या व्यक्तीला अशिक त्रास िोऊ िकिो. घटरे्नच्या िपिीलाि र्न 

जािा िमु्िी त्या व्यक्तीची किी मदि करू िकाल िे शर्वचारारे्व. िे मला आिीच का र्नािी सांशगिले अस ेर्न शर्वचारिा 

ज्या रे्वळी िमु्िाला कळेल त्यापढेु त्या व्यक्तीची मदि करण्याचा प्रयत्र्न करार्वा.     

●  प्रसंग - लिार्नपणी िालेल्या घटरे्नबद्दल आिा बोलूर्न काय िोणार?े  

प्रसंग - जाऊद ेसोडूर्न द े…  

मदु्दा - बाल लैंशगक अत्याचाराच्या घटर्नांमध्ये किीिी लिार्न मलुाची चूक र्नसिे िे आपण लक्षाि घेिले पािीजे. या 

घटर्नांचा त्या व्यक्तीच्या मर्नार्वर अशििय खोलर्वर पररणाम िोऊ िकिो आशण िा पररणाम दीघनकाळ  शटकणारा असू 

िकिो. अरे्नकदा या शर्वषयी बोलूर्न बर ेर्वाटू िकिे. या शर्वषयी बोलण्यासाठी कोणिीिी रे्वळ अयोग्य र्नािी.   

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - प्रीिम एकत्र कुटंुबामध्ये रिािो. िो घरािल्या सगळ्या लिार्न मलुांसमरे्वि खेळिो, त्याििी मकुुल िा त्याचा 

भाचा त्याचा सर्वानि जाति लाडका िोिा. मकुुललादखेील शप्रिमकाकासमरे्वि रे्वळ घालर्वायला आर्वडायचे . 

प्रीिमच्या लक्षाि येऊ लागले िोिे की शर्विेषििः मकुुलबरोबर असिार्ना त्याला लैंशगक उत्तेजर्ना येिे. त्यारे्न प्रत्यक्ष 

कािी केले र्नसले िरीदखेील िे शर्वचार त्याच्या मर्नाि र्वाररं्वार येि राििाि आशण त्यांचे काय करारे्व िे त्याला कळि 

र्नािी. िमु्िाला काय र्वाटिे? प्रीिमरे्न काय करारे्व? 

मदु्दा - किीकिी आपले शर्वचार, कल्पर्ना, तर्वप्र्नरजंर्न िे त्रासदायक आशण अतर्वतथ करणार े असू िकिे. त्याचा 

पररणाम इिर व्यक्तींर्ना मार्नशसक र्व िारीररक त्रास िोण्याि व्िायला र्नको. कािी लोकांस लिार्न मलुांमध्ये 

लैंशगकदृष््टया रस असू िकिो पण त्याबद्दलची जाणीर्व आशण काळजी र्न घेिल्यास म्िणजेच या गोष्टीकडे दलुनक्ष 

िाल्यास त्यांच्याकडूर्न गनु्िािी घडू िकिो. अश्यारे्वळी मार्नशसक आरोग्याच्या के्षत्रामध्ये काम करणाऱ्या एखा्ा 

व्यक्तीच्या मदिीरे्न , शर्विेषििः या शर्वषयामध्ये शर्विेष जाण असणाऱ्या िज्ज्ाकडूर्न मदि शमळर्वणे गरजेचे आिे. ज्या 

लोकांर्ना लिार्न मलुांप्रिी लैंशगक आकषनण र्वाटिे त्यांच्या मदिीसाठी ( 1800-123-8905 ) िा टोल फ्री क्रमांक 

आिे. 

●  प्रसंग - ििांकला बालपणी लैंशगक अत्याचाराचा अर्नभुर्व आलेला आिे. त्याला त्याच्याकडूर्निी कुणाबाबिीि लैंशगक 

अत्याचार घडू िकेल अिी त्याला भीिी र्वाटिे आिे . ज्यांच्या बाबिीि अत्याचाराच्या घटर्ना घडिाि त्यांच्याकडूर्न 

इिरांर्वर अत्याचार िोण्याची िक्यिा सर्वानि जाति असिे अस ेत्यारे्न ऐकलेिेिी आिे, या मदु्् ाबद्दल िमु्िाला काय 

र्वाटिे? 

मदु्दा - अरे्नकदा अत्याचार करणाऱ्या व्यक्ती तर्वि:च्या आयषु्याि अत्याचारास बळी पडल्या िोत्या अस े शदसिे पण 

त्याचा अथन सर्वनच बळी पडलेले लोक इिरांर्वर अत्याचार करिील असा र्नव्िे. एखा्ा बळी पडलेल्या व्यक्तीबद्दल 

कुणी अिी ठाम समजूि करूर्न घेणे अत्यंि त्रासदायक आशण अपमार्नातपद आिे. बळी पडलेल्या अरे्नक व्यक्ती 
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त्यािूर्न सिक्तपणे बािेर येिाि, इिकेच र्नािी िर कािी समाजािील लैंशगक अत्याचार कमी करण्याचा सजगपणे 

प्रयत्र्निी करिाि. 

●  प्रसंग - गौरीला लिार्नपणी लैंशगक अत्याचाराचा अर्नभुर्व आलेला िोिा पण िी याशर्वषयी कुणािीच बोललेली र्नव्ििी. 

. पण जेव्िा शिरे्न आशण रर्वीरे्न लग्र्न करण्याचे ठरर्वले िेव्िा शिला अस ेर्वाटले की रर्वीला याशर्वषयी माशििी असारे्व. िी 

रर्वीला एक र्वषनभरापासूर्न ओळखि िोिी पण िो यार्वर काय प्रशिशक्रया दईेल याचा शिला अंदाज र्नव्ििा. सांगारे्व की 

र्नािी याबद्दल शिच्या मर्नाि गोंिळ शर्नमानण िाला िोिा. शिरे्न काय करारे्व असे िमु्िाला र्वाटिे? 

मदु्दा - आपल्या लैंशगक छळाच्या अर्नभुर्वाशर्वषयी जोडीदार शकंर्वा कुणािीिी बोलायचे की र्नािी, िा त्या व्यक्तीचा 

रै्वयशक्तक शर्नणनय आिे. त्या व्यक्तीरे्न कािी चूक शकंर्वा गनु्िा केलेला र्नािी की ज्याची कबलुी त्यारे्न/ शिरे्न ्ायची गरज 

असार्वी. घडलेल्या घटरे्नचे कुठल्याच प्रकारचे ओिे शकंर्वा जबाबदारी त्या व्यक्तीच्या डोक्यार्वर असिा कामा र्नये. 

रे्वगरे्वगळे लोक रे्वगरे्वगळ्या प्रकार ेआपल्या प्रशिशक्रया व्यक्त करिाि आशण त्यासाठी आपण ियार आिोि की र्नािी, 

याचा शर्वचार मात्र प्रत्येकाला तर्विंत्रपणे करार्वा लागेल. आपण सर्वनचजण एकाच सामाशजक पररशतथिीि जगि 

असल्यारे्न, त्यािल्याच मार्नशसकिेचा भाग असल्यामळेु कदाशचि जोडीदारालािी ह्या गोष्टी समजूर्न घेणे आशण सदुृढ 

दृशष्टकोर्न शर्नमानण करणे यासाठी रे्वळ लागू िकिो. पण जोडीदार, शमत्र र्व कुटंुबीयांर्नी िे लक्षाि ठेर्वणे मित्त्र्वाचे आिे की 

त्यांर्नी िा रे्वळ घेऊर्न अत्यंि संरे्वदर्निीलपणे, समजूिदारपणारे्न च प्रशिशक्रया ्ार्वी. ज्याला त्रासािूर्न जारे्व लागले 

आिे त्याच व्यक्तीर्वर अशर्वर्श्ास दाखर्वणे, शिला दोष दणेे िे िर कदापीिी करू र्नये. आशण सर्वनिोपरी सोबि, मदि 

आशण बर ेर्वाटण्यासाठी सिकायन करण्याची ियारी दाखर्वार्वी. 

●  प्रसंग -  ररचा िी एक शकिोरर्वयीर्न जलिरणपटू िोिी. एका संध्याकाळी िी एकटीच असिार्ना शिच्या शिक्षकारे्न शिला 

लैंशगकप्रकारे तपिन केला. त्या िक्क्यामळेु अक्षरििः गोठूर्न गेली, शिला काय करारे्व िे कािीच कळेर्नासे िाले. शिला 

र्वाटले आपलेच कािीिरी चकुले शिच्या मर्नामध्ये गोंिळ उडाला. शिला िक्का बसला िोिा खराच, परिं ुत्या क्षणी 

आपल्यािी िरीरामध्ये लैंशगक संरे्वदर्ना शर्नमानण िाल्याचे शिला जाणर्वले. ज्याअथी आपल्याला असे र्वाटले त्याअथी 

िा लैंशगक अत्याचार र्नािी िी असे शिच्या मर्नारे्न ठरर्वले. िे खर ेआिे का? 

मदु्दा - कािी रे्वळा लैंशगक अत्याचाराच्या घटर्ना गोंिळूर्न टाकणाऱ्या असू िकिाि कारण आपल्या िरीराकडूर्न 

गुंिागुंिीचा प्रशिसाद येऊ िकिो. लैंशगकदृष््टया िरीराला तपिन िोिो शकंर्वा िरीराच्या संरे्वदर्निील भागांर्ना जेव्िा 

तपिन िोिो िेव्िा र्नापसंि असूर्निी िरीराला िे सखुदायी र्वाटू िकिे. लैंशगकदृष््टया पढुाकार घेिार्ना, एखादी कृिी, 

तपिन, िार्वभार्व करिार्ना दसुऱ्या व्यक्तीची मर्निःपूर्वनक संमिी असणे अत्यंि गरजेचे आिे. ररचा १८ र्वषाांिूर्न लिार्न 

असेल िर शिला आरं्नद र्वाटला िरीिी िो  लैंशगक छळच आिे, गनु्िाच आिे. िसेच अश्या प्रसंगामध्ये ह्या त्रासास 

सामोर ेगेलेल्या व्यक्तीची ररचाची कािीिी चूक र्नािी.  

●  प्रसंग - अशभर्नर्वला त्याच्या कुटंुबािील अत्यंि जर्वळच्या व्यक्तीकडूर्न अरे्नकदा लैंशगक त्रासास सामोर ेजारे्व लागले 

िोिे. त्यारे्न पालकांर्ना याशर्वषयी सांगण्याचा प्रयत्र्न केला िेव्िा त्यांर्नीिी त्याच्या बोलण्याकडे दलुनक्षच केले. 

त्याच्यार्वरिी शर्वर्श्ास ठेर्वला र्नािी. आिा त्याला इिर लोक आजूबाजूला असले की अत्यंि अतर्वतथ र्वाटिे. 

कुणार्वरिी शर्वर्श्ास ठेर्वणे त्याला अर्वघड जािे. कुणािी जर्वळीकीचं र्नािं शर्नमानण व्िारं्व अिी त्याच्या मर्नाची ियारीिी 

िोिा र्नािी. रात्री िांि िोपिी लागि र्नािी. त्याला यािूर्न बािेर पडण्याची इच्छा आिे मात्र कसे िे कािी त्याला 

समजि र्नािी. िमु्िी काय सचुर्वाल? 

मदु्दा - लिार्नपणी लैंशगक छळाचा अर्नभुर्व आला असेल िर प्रौढपणीदखेील दरंै्नशदर्न आयषु्यािी जळुरू्वर्न घेिार्ना, 

जर्वळचे र्नािेसंबंि शर्नमानण करिार्ना अर्वघड पडिे अस ेबऱ्याचदा घडिार्ना शदसिे. शर्विेषििः आपण शर्वर्श्ास टाकलेली 

मोठी माणस ेजेव्िा आपली काळजी घेण्यास असमथन ठरिाि िेव्िा िर कुणार्वर शर्वर्श्ास टाकणेच अर्वघड आिे असे 

र्वाटिे, शर्वर्श्ासाला मोठाच िडा बसिो आशण इिर लोकांपासूर्निी अंिर राखले जाऊ लागिे. दसुरीकडे िे एकटेपण 

त्या व्यक्तीच्या मार्नशसक तर्वात्यासाठी अडचणीचेिी ठरू लागिे. म्िणूर्न त्याला शकंर्वा शिला मदि र्व आिार शमळणे 
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गरजेचे आिे. िी मदि शर्वर्श्ासािली शमत्रमंडळी, जोडीदार शकंर्वा कुटंुबािील व्यक्ती र्नक्कीच दऊे िकिाि पण अिी 

कुणी व्यक्ती उपलब्ि र्नसल्यास मार्नशसक आरोग्यािील िज्ज् व्यक्ती िाच सर्वानि योग्य पयानय आिे. यासारख्या 

पररशतथिीिूर्न जारे्व लागलेल्या व्यक्तींचे कािी सपोटन  ग्रपु्सिी उपलब्ि आिेि. िमु्िी 

bolabreakthesilenceindia@gmail.com या सपोटन ग्रपुला शलिू िकिा. 
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ग्रीन णसग्नल 

 शफल्म मिील संर्वाद आशण प्रसंगांच्या आिार ेचचान घायची िाल्यास खालील मदु्् ांचा र्वापर करार्वा - 

●  संर्वाद/शफल्म मिला प्रसंग - डोर्नट खािार्ना फोटो काढणे….. र्न शर्वचारिा डोर्नट घेणे ..   

मदु्दा - कोणत्यािी प्रकारच्या र्नात्यामध्ये समोरच्या व्यक्तीची संमिी घेणे अगदी आर्वश्यक आिे. समंिी कोणत्यािी 

कृिीसाठी घ्यायला िर्वी. कोणत्यािी र्नात्यामध्ये संमिी गिृीि िरिा कामा र्नये.     

●  संर्वाद - (मर्नािल्या मर्नाि ) - िे काय करिोय िा … अग बघािीयेस काय र्नसुिी िाि िर त्याचा ….  

मदु्दा - एखादी गोष्ट र्नको असल्यास त्या रे्वळी त्या गोष्टीला तपष्टपणे शर्वरोि करणे फार मित्र्वाचे आिे. कोणत्यािी 

र्नात्यामध्ये र्नको ला र्नको म्िणणे आशण एखादी गोष्ट िर्वी असल्यास िसे सांगणे गरजेचे आिे. तपष्टपणे सांगण्यािूर्न 

समोरच्याला िमु्िाला जे र्वाटिंय िे समजू िकेल.       

●  प्रसंग - कुल्फी आिी िर्वी िोिी आिा र्नकोय ... ?  

मदु्दा - संमिी प्रत्येक रे्वळी घेणे आर्वश्यक आिे. आिी एखा्ा गोष्टीसाठी शदलेली संमिी रं्निरच्या एखा्ा गोष्टीसाठी 

गिृीि िरणे चकुीचे आिे.    

 प्रसंग घेऊर्न चचान करिार्ना खालील प्रसंग र्व त्यािूर्न पोचर्वारे्वि असे मदु्द ेर्वापरिा येिील -  

●  प्रसंग - श्रीकांि आशण अपूर्वानची मैत्री िोिी. श्रीकांिला अपूर्वान आर्वडायची आशण शिच्यासोबि र्नािे सरुु करण्याची 

त्याला इच्छा िोिी. श्रीकांिरे्न जेव्िा शिला शर्वचारले िेव्िा शिरे्न र्नकार शदला. श्रीकांिला खूप र्वाईट र्वाटले पण िो 

अपूर्वानचा शर्नणनय बदलू िकेल असा त्याला शर्वर्श्ास िोिा. त्यामळेु त्यारे्न शिला भेटर्वतिू पाठर्वण्यास सरुुर्वाि केली. 

अरे्नकदा कॉल करू लागला आशण त्याला शिरे्न एक संिी ्ार्वी अिी शर्वरं्निी करू लागला. एकीकडे श्रीकांि शिचा 

पाठपरुार्वा करि िोिा िर दसुरीकडे शिच्या शर्नणनयाििी बदल िोि र्नव्ििा. अिा रे्वळी श्रीकांिरे्न काय करारे्व? 

मदु्दा - कोणीिरी आर्वडणे, त्या व्यक्तीस र्नात्यासाठी शर्वचारणे, डेट करण्यासाठी शर्वचारणे याि कािीच चकुीचे र्नािी. 

समोरच्या व्यक्तीस आपल्यामध्ये रस आिे की र्नािी िे पािण्याचा िो मागनच आिे. मग त्या व्यक्तीचे उत्तर िोकाराथी 

असेल िर कािी प्रश्नच र्नािी, पण जर िे उत्तर ‘कदाशचि, बिुिा असे संशदग्ि असेल िर कािी काळारं्निर पनु्िा 

शर्वचारारे्व. िे उत्तर शर्नशिि र्नािी अस ेअसेल िर पनु्िा-पनु्िा पटर्वण्याचा, मर्न र्वळर्वण्याचा प्रयत्र्न करिा रािणे अत्यंि 

चकुीचे आिे. र्नकार दणेे िा प्रत्येक व्यक्तीचा अशिकार आिे. आशण िसे का अिा प्रश्नाचे उत्तर िी व्यक्ती कुणालािी 

दऊे लागि र्नािी. त्या व्यक्तीचा िसा शर्नणनय असल्यास त्या शर्नणनयाचा आदर केलाच पािीजे. 

●  प्रसंग - अमिृ आशण र्नीरज एका डेशटंग साईटर्वर भेटले आशण त्यांर्नी एकमेकांसि जेर्वायला भेटायचे ठरर्वले. त्या 

दोघांर्नी शमळूर्न जेर्वणारं्निर सेक्स करण्याचेिी ठरर्वले पण जेर्वणारं्निर र्नीरजला सेक्स करू र्नये अस ेर्वाटले. त्यामळेु 

त्यारे्न अमिृची माफी माशगिली. अमिृला या गोष्टीचा राग आला आशण िो म्िणाला की दोघांर्नी एकत्र शमळूर्न 

घेिलेल्या शर्नणनयािूर्न आिा र्नीरज माघार घेऊ िकि र्नािी. िे बरोबर आिे का? 

मदु्दा - किालािरी िोकार दणेे, मग िो सेक्सशर्वषयी असो शकंर्वा इिरिी किािीशर्वषयी, त्याचा अथन असा र्नव्िे की िी 

व्यक्ती त्यारं्निर आपले मि बदलूच िकि र्नािी. जर एखा्ा व्यक्तीरे्न कािी रे्वगळा शर्नणनय घेिला िर िो त्याचा/शिचा 

शर्नणनय आिे र्व त्याला उलटा सर्वाल करणे योग्य र्नािी. आिी िोकार शदला िोिा या कारणासाठी एखा्ा व्यक्तीर्वर 

रं्निर जबरदतिी करणे िे गैर आिे, िस ेकरूच र्नये. 

●  प्रसंग - कल्पर्ना र्व पूजा घरी शसरे्नमा पिाि िोत्या. थोड्या रे्वळारे्न दोघी शर्नर्वांि असिार्ना पूजारे्न कल्पर्नाला शर्वचारले 

की शिला चुंबर्न घेिलेले चालेल का? कल्पर्नारे्न िोकार शदला. चुंबर्न सरुू असिार्नाच कल्पर्नारे्न पूजाचे कपडे 

काढण्याचा प्रयत्र्न केला परिं ु पूजारे्न शिला थांबर्वले. शिला त्यापढेु जायचे र्नव्ििे. कल्पर्ना यामळेु दखुार्वली गेली. 

शिला र्वाटले की ज्याअथी पूजारे्न चुंबर्नाला परर्वार्नगी शदलेली आिे त्याअथी त्यापढेु जाण्यासिी शिची िरकि र्नसार्वी. 

शिचे मि बरोबर आिे का? 
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मदु्दा - संमिी िी जोडीदारांमिील एकदाच दणे्याची शकंर्वा घेण्याची गोष्ट र्नािी. िी साित्यारे्न पनु्िा पनु्िा करार्वी 

लागणारी संर्वादाची प्रशक्रया आिे. दसुरी व्यक्ती सामील असलेल्या लैंशगक शकंर्वा इिरिी कुठलीिी कृिीसाठी संमिीची 

आर्वश्यकिा असिे. एका गोष्टीसाठी िोकार दणेे म्िणजे त्या व्यक्तीस इिरिी कोणत्या गोष्टीमध्ये रस असेलच शकंर्वा 

इिर कुठल्या गोष्टीसाठीिी शिचा िोकार असेलच असे र्नािी. 

●  प्रसंग - अंकीि र्व शिखा एकत्र रिायचे. त्यांच्यामध्ये एक समजूि आशण संर्वाद शर्नमानण िाला िोिा.  त्यांच्यामध्ये 

लैंशगक संबंि अरे्नकदा येि. मात्र कािी रे्वळा अंकीिला संबंि करारे्वस ेर्वाटि र्नसि पण शिखारे्न पढुाकार घेिल्यास 

त्याला र्नािी म्िणिा येि र्नसे. परुुषारे्न सेक्सला र्नािी म्िणणे िे परुुषासाठी कमीपणाचे आिे अस ेत्याला र्वाटे. त्याचे 

र्वाटणे खर ेआिे का? 

मदु्दा - संमिी सर्वाांसाठीच मित्र्वाची आिे मग िमुचा शलंगभार्व कोणिािी असो शकंर्वा लैंशगक कल कुठलािी असो. 

परुुष सेक्ससाठी र्नािी म्िणि र्नािीि िा एक शर्वशचत्र गैरसमज आिे. कुठल्यािी प्रकारच्या लैंशगक कृिीमध्ये सिभागी 

व्िायचे की र्नािी िे त्या व्यक्ती तर्वििःच ठररू्व िकिाि. मग िे चुंबर्न घेणे असो शकंर्वा िाि िरणे, शमठी मारणे, 

शलंगप्ररे्विी शकंर्वा शलंगप्ररे्वि र्नसलेल्या लैंशगक कृिी मध्ये सामील िोणे अस े कािीिी असो. जेव्िा त्यांर्ना आपल्या 

मयानदा तपष्ट करार्वयाच्या असिील िेव्िा र्नािी म्िणणे प्रत्येकारे्नच शिकायला िरे्व िसेच कोंडीची, त्रासदायक 

पररशतथिी टाळायची असेल िेव्िािी. भाकड र्व चकुीच्या शलंगभार्वािाररि समजिुींर्वरूर्न कोणाला शचडर्वणे, र्नारे्व ठेर्वणे 

िेिी चकुीचेच आिे. 

●  प्रसंग -  रे्श्िा आशण समीर, समीरच्या घरी एकत्र रे्वळ घालर्वण्यासाठी भेटले िोिे. रे्श्िाला र्वाटि िोिे की समीरला 

कीस करारे्व, मात्र शिला त्याला िसे शर्वचारणे जमले र्नािी. कारण शिला अस ेर्वाटि िोिे की मलुींर्नी कुठल्यािी लैंशगक 

कृिीमध्ये पढुाकार घ्यायचा र्नसिो. िसेच रं्निर जेव्िा समीररे्न शिला कीस केले िर चालेल का असे शर्वचारले िेव्िािी 

शिरे्न िोकार शदला र्नािी.कारण लगेच पिील्यांदाच िो म्िणणे म्िणजे उिार्वीळपणा दाखर्वण्यासारखे आिे असे शिला 

र्वाटले. रे्श्िाचे र्वाटणे बरोबर आिे का? 

मदु्दा - ज्याप्रमाणे संमिी घेणे र्वा परर्वार्नगी मागणे गरजेचे आिे त्याचप्रकार ेिो म्िणायचे िेव्िा िस े म्िणिा येणेिी 

मित्र्वाचे आिे. शस्त्रयांच्या लैंशगकिेच्या भोर्विी असलेल्या गैरकल्पर्नांमळेु, शर्नशषद्धिेमळेु तर्वििःिूर्न पढुाकार घेणे शकंर्वा 

मर्नापासूर्न परर्वार्नगी दणेे शस्त्रयांर्ना अशिकच अर्वघड जािे. िे बदलण्यासाठी शस्त्रयार्नी उत्सािारे्न संमिी दणेेिी 

शिकायला िरे्व. मर्नापासूर्न संमिी दणेे, आपली ििी इच्छा असल्यास पढुाकार घेणे िे गैर आिे अस े मार्नणाऱ्या 

सामाशजक गैरसमजिुींर्ना शर्वरोि करणे अत्यंि गरजेचे आिे. 

 
 
 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



62 
 

सिे जनीज 

प्रणिक्षि पुणस्तका  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

प्रयास िी संतथा गेली २५ र्वषन आरोग्य, ऊजान, संसािरे्न र्व उपजीशर्वका आशण पालकत्र्व या शर्वषयांमध्ये काम करिे. प्रयास 

आरोग्य गट मखु्यििः एच आय व्िी, लैंशगक आरोग्य, गभानिय मखुाचा ककन रोग अिा अरे्नक या शर्वषयांमध्ये काम करिो. अशिक 

माशििीसाठी - http://www.prayaspune.org/health/index.php 
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