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�जनन हे सजीव जीवनाचं मूळ आहे. पण तो एक साधासरळ जीवशा�ीय मु�ा आहे, असं �णून
�ा�ाकडे पाहणं अवघड जातं. �ेम, म�र, �धा�, ल��िगकता, सुख या सा�याचा हा जीवशा�ीय धागा
जणू तुटून गे�ा�माणे आपण �ा�ाकडे पाहात राहातो. परंतु आप�ा शरीर व मना�ा रचनेत तो
भ�म आहे. (�जनन नको असले�ा िकंवा श� नसले�ा समिलंगी वा िभ�िलंगी नातेसंबंधांम�े
देखील!) मा� आपली सामािजक जडणघडण सात�ाने आप�ाला आप�ा भावनांना आवर कसा
घालावा, आप�ा वृ�ीवंर ताबा कसा ठेवावा यािवषयी  ऐकवत असते! हे बरोबर आिण हे चूक अशा
संक�ना आप�ावर लादत राहते. का असे िवचारावे तर �� िवचारणेही गैरच ठरते.

(आ�ा ितचा जोडीदार नसले�ा) एखा�ा पु�षाने एखा�ा �ीस ल��िगक संबंध ठेव�ािवषयी िवचारले
तर ितला काय वाटेल? ब�तक�न �तः चा अपमान वाटेल, राग येईल? भीती वाटेल? कदािचत ल��िगक
अ�ाचारही वाटेल.

दुस� या बाजूने बघाल तर:
(आ�ा �ाची जोडीदार
नसले�ा) एखा�ा �ीने
पु�षास ल��िगक संबंध
ठेव�ािवषयी िवचारले
तर?

आ�य�? उ�ेजना? मनातून
अथवा उघडपणे आनंद?
�ा �ी�ा चा�र�ाब�ल

शंका?

अगदी तट�थपणे, जीवशा�ीय ��ीने बघता, ल��िगक संबंध ठेवणे ही कुठ�ाही �कारे गैर कृती आहे
का?

ती अपमाना�द कृती आहे का? ती करणे हा गु�ा आहे का?

मग  िवचार�ाब�ल या वेगवेग�ा �िति�या का?



पु�ष�धान �व�थेत, ��या आिण पु�ष या दोघां�ाही  ल��िगकतेवर वेगवेगळे िनयं�ण ठेवणारे
सामािजक संदभ� हेच यामागचे कारण आहे.

ल��िगक संबंध ठेव�ासाठी िवचारणा कर�ात चुकीचे काही नाही.

परवानगी मागणे व ती न िदली गे�ास ते साधेपणाने �ीकारणे, यातही अपमान वा अ�ाचार कुठेच
नाही.

खरे तर ही संमती, हा �ा दोन िकंवा अिधक लोकांमध�ा कुठ�ाही ल��िगक कृतीस सु�वात
कर�ापूव�चा आव�क करारच होय.

हा करार करताना तो कोण�ाही दबावाखाली केला गेलेला नसावा, िकंवा कुणी चलाखीने क�न
घेतलेला नसावा आिण अथा�तच म� िकंवा कोण�ाही अंमली पदाथा��ा नशेखाली केलेला नसावा. ही
संमती ती �े�ेने, �खुशीने िदलेली असावी. �खुशीने आिण उ�ाहाने िदलेली संमती यातच �ा
ल��िगक कृतीम�े सहभागी हो�ाची �तः ची इ�ा आहे असे गृहीत आहे. एखादी ��ी ज��ा �ा
कृतीचा अथ� व प�रणाम जाणत असता व मोकळेपणाने नाही �णणे श� असूनही �े�ेने हो �णते;
त��ाच �ा संमतीला खरा अथ� �ा� होतो.

संमती सवा�साठीच मह�ाची आहे, मग तुमचा िलंगभाव कोणताही असो िकंवा ल��िगक कल कुठलाही
असो. पु�षाची संमती असणारच असे गृहीत धरणे �णजे देखील ती लादणेच.

ल��िगकतेिवषयी दुहेरी अथा�ने बोल�ासाठी आप�ाकडे श�च श� आहेत. मराठी भाषेत जवळजवळ
��ेक ि�यापदाचा �यथ� वापर करता येतो असे �णतात, परंतु एक न एकच अथ� जाऊ शकेल अशी,
‘होय. ध�वाद.’ िकंवा ‘नको. ध�वाद.’ इतकी साधी उ�रे दे�ास मा� आप�ाला जमत नाही, मग
अनथा�ला पया�य रहात नाही.

िवचारावे कसे माहीत नाही, ��ाला उ�र कसे �ायचे ठाऊक नाही आिण नकार �ीकारायचा कसा
�ाचेही �ान नाही. ‘संमती’ हा िवषय बुचक�ात टाकणारा भासतो, �ामागची खरी अडचण ही आहे.

जसे िवचारणे हा अपमान न�े तसेच नकार देणे हा देखील न�े. िवचार�ाइतकाच तोही एक
���गत िनण�य आहे. नकार न समजणे, न �ीकारता येणे आिण पु�ा पु�ा िवचारणे, हा मा�
न�ीच ल��िगक �ास दे�ाचाच  �कार आहे.



नकार देणे, हा ��ेक ��ीचा अिधकार आहे आिण तसे का अशा ��ाचे उ�र, ती ��ी कुणालाही
देऊ लागत नाही. �ा ��ीचा तसा िनण�य अस�ास, �ा िनण�याचा आदर केलाच पािहजे.

आप�ाकडे आ�ह करक�न खाऊ-िपऊ घाल�ाची प�त आहे. वेळ-काळ न िवचारता दुस�याकडे
हजेरी लावणे �ढ आहे. एकमेकां�ा फोनम�ेही आपण सरा�स डोकावतो. हातात पडलीच तर खाजगी
प�ेही वाच�ास कमी करत नाही. पालकांना मुलां�ा खोलीम�े �वेश करत असताना दार वाजवावेसे
वाटत नाही.

इतके क�नही आपला दावा असा आहे, की आपले �ा ��ीवर �ेम आहे. आप�ाला ितची काळजी
वाटते, आपुलकी वाटते �णूनच आपण असे वागतो.

एकीकडे तो जा�ीचा लाडू नको असताना, आपण आ�हाला बळी पडतो आिण दुसरीकडे हो �णायचे
असता आपण सरळ हो देखील �णू शकत नाही. चहा-पाणी िवचारले असता हवे असूनही आपण
‘नाही-नाही’ करतो. आ�हाची �था चालूच ठेवतो.

खरे तर दुस�याचे काही न िबघडवता आप�ाला हवा तसा आनंद �ा� क�न घेणे, याम�े अपराधी
वाट�ाजोगे काय आहे?

मनापासून भरपूर खाणे, िन��ेश भटकणे, मोठ्मो�ांदा हसणे, र�ावर�ा कोप�यावर कंपू क�न
वेळ घालवणे, �तः सोबत अथवा इतरांसोबत पुढाकार घेऊन केलेली ल��िगक कृती, �माणाम�े
�ायलेले म�, कोणा�ाही सोबतीिशवाय करमणुकी�ा साधनांचा आ�ाद, हॉटेलांम�े जाऊन चहा
मारणे, र�ावरील बाक�ांवर पाय पस�न बसणे, एक�ाने साव�जिनक उ�ानात िहरवळीवर अंग
झोकून देणे, समोर�ाला �ास होणार नाही, अशा प�तीने आप�ाला आकष�क वाटणा�या ��ीनंा
�ाहाळणे.

ब�तेक पु�षांना िवचारले तर �ांना या सव� कृती आनंद देणा�याच वाटतात. ��यांना िवचारले तर
�ात�ा ब�तांश ��या ते आवडतच नाही, असे �णतात आिण उरले�ातील ब�तेक आवडेल, पण
बरे िदसणार नाही �णून करत नाही असे सांगतील. ���ात ��या तसे तुलनेने फारच �िचत करताना
िदसतात कारण करताना िदस�ाच, तर नाराजीची सू�शी आठी उमटलेले कोणी ना कोणी �ा
प�रसरात आढळ�ािशवायही राहाणार नाही.

��यां�ा सुखोपभागाला िथ�र समजणे, हा देखील सामािजक िनयं�णाचाच एक �कार आहे.



या सग�ा गोधंळात �� पडतच राहातो की मला न�ी हवे काय न नको काय?

आप�ाला ल��िगकता िशकव�ाचा म�ा घेतलेले – आिण आपण आनंदाने तो म�ा िदलेले
जवळजवळ सव� िच�पट सांगतात की पु�षानेच िवचारायचे, पु�षानेच सांभाळायचे, पु�षानेच पेलायचे.
मग �ी �णेल, िकसी और तरह से कहते, थोडा घुमा िफराके कहते तो अ�ा होता. �ी �ट�ावर
ती आधी नाहीच �णेल आिण शेवटी हो! तशीही ित�ा �ण�ाला फारशी िकंमत दे�ाचा िवचार
नाहीच.

मा� सव� िलंगभावां�ा आपणा सवा�ना, हे ‘होय, नाही, कदािचत, ब�तेक’ वाटणे, �णणे आिण ऐकणे
िशकणे गरजेचे आहे, कारण हा सव� जाणीवपूव�क कर�ाचा मामला आहे. यािशवाय आप�ा व
आप�ा जोडीदारा�ा शारी�रक, मानिसक व ल��िगक �ा�ाची कदर करणे हेदेखील िवचारशीलतेचे
ल�ण आहे.

संमतीिवना केलेले ल��िगक संबंध �णजे मा� ल��िगक िहंसा. संमती कुठ�ाही �णी काढूनही घेता येते.
�ा �णी संमती काढून घेतली जाईल, �ा �णी ती ल��िगक कृती थांबलीच पािहजे. �ानंतर इतर कुठली
कृती सु� कर�ापूव� देखील पु�ा िवचारणे आव�क आहे. िजथे कुठे इ�ा व संमती यािवषयी
संिद�ता आहे की काय अशी शंका असेल ितथे ल��िगक िहंसा टाळ�ासाठी �� श�ांत संवाद
साधायलाच हवा.

नाही �णजे नाहीच, या ना�ाची दुसरी बाजू होय �णायचे असता ते �� श�ांत िकंवा हावभावां�ारे
थेटपणे �� झालेले असणे ही आहे. एखा�ा ��ीचा पेहराव, ितचे दा� िपणे िकंवा ��तहा� वा
घरी एकटे असताना ये�ासाठी िदलेला होकार अशा कुठ�ाही �ितसादाचा अथ� �ािशवाय�ा
कुठ�ाही कृतीसाठी संमती �णून घेतला जा�ाचे काहीही कारण नाही िकंवा ल� िकंवा अनेक काळ
एक� रहाणे याचाही अथ� संमती असा न�े.

संमती कुणी �ायची हा ��ही िततकाच मह�ाचा आहे. ती समज�ाचे वय भारताम�े काय�ाने अठरा
असे ठरवले आहे. अठरा वषा�खालील कुणा ��ीने – �णजे बालकाने �ौढास ल��िगक कृती कर�ास
परवानगी जरी िदली तरी ती समजून-उमजून असू शकत नाही, असे कायदा सांगतो.

फ� ल��िगक संमतीच न�े तर �ा वयापूव� आप�ाला गाडी चालवणे, मतदान करणे,
समाजमा�मांवर �तः चे अ��� ��थािपत करणे अशा अनेक गो�ी नाकार�ा जातात �ा याच
कारणासाठी.



स�ा, वय, सामािजक �थान अशा अनेक गो�ी�ंारे �ौढ ��ी बालकांचा गैरफायदा घेऊ शक�ाची
श�ता असते. परंतु याचा अथ� वया�ा अठरा�ा वयापय�त ��ीस ल��िगक भावना नसतात असा घेणे
बरोबर नाही. बालकांना �ेमात पड�ाचा, आप�ा िम�मैि�णीसंोबत ल��िगकतेचा अथ� लाव�ाचा पूण�
अिधकार आहे. ते नैसिग�कच आहे इतकेच न�े, तर स�ान हो�ासाठी ते गरजेचे आहे. स�ान होणे ही
काही अठरा�ा वाढिदवशी  एका िदवसात घडणारी बाब नाही.

परंतु बालकां�ासह कुठ�ाही �कारे शोषण अथवा इ�ेिव�� काही घडत नाही ना, �ाम�े �ौढांचा
सहभाग नाही ना याकडे पालकांनी, आजूबाजू�ा लोकांनी ल� देणे गरजेचे आहे.

ल��िगकता िश�ण �णजे फ� ल��िगकतेिवषयीची शा�ीय मािहती देणे न�े. बालकां�ा कुतुहलास
�ो�ाहन देणे, �ांना �ां�ा वया�ा िम�मंडळीसंोबत ते कुतूहल �� करता येणे, �ािवषयी
�ां�ाशी मोकळा संवाद करत राहणे व संमती ही फ� ल��िगक कृतीशी जोडलेली गो� नाही, �ांना
होय �णायचे ते�ा होय �णता येते, नाही �णायचे ते�ा नाही, गोधंळ �� करायचा ते�ा तो गोधंळ
�� करता येतो व तो आदर व �ेमपूव�क �ीकारला जातो, हे आजूबाजू�ा ��ेक �ौढ ��ीने
आप�ा ��ेक कृतीतून दाखवून देणे हे सव� सु�ढ ल��िगक िश�णात येते.

मुलांना मारहाण करणे, शारी�रक िश�ा यादेखील �ां�ा शारी�रक-मानिसक व पया�याने ल��िगक
�ाय�तेस बाधा पोचवणा�या, �ांना संमती�ा मु�ािवषयी गोधंळवून टाकणा�या गो�ी आहेत.

मुलांचे ल��िगक कुतूहल मा�न आपण सु�ढ समाजाची न�े तर आजारी मनांची जोपासना करत असतो.

��ी-��ीमंधील दुरावलेपणा, ना�ांमधील अ�ा�, मानिसक उपचार देणा�या सं�थांची वाढती
गरज यामागचे हे मह�ाचे कारण आहे.

‘पर�र संमती असताना केलेली कृती �णजे नैितक���ा यो� कृती. जबरद�ी, बळजबरी �णजे
अयो� कृती’. मुला-मुलीनंा नैितकता िशकवत असता हा नैितकतेचा पाया सांगणे गरजेचे आहे. वया�ा
अठरा�ा वषा�आधी मुलीने गरोदर राहणे हा कुठलाही नैितक गु�ा नाही. ते फ� ित�ा �ा�ासाठी
हािनकारक ठ� शकते हा �ातील धोका आहे. �णून कायदेशीररी�ा गु�ा आहे. �ासाठी व ल��िगक
संबंधांतून पसरणारे आजार टाळ�ासाठीची यो� मािहती मुलामुलीनंा देणे गरजेचे आहे.

मुलां�ा ल��िगक उम� मा�न टाक�ाचा उ�ोग िजतका चालेल िततके ल��िगक गु�े, ल��िगक म�र
वाढत राहील. जे िमळत नाही, ते ओरबाडून िमळव�ाची वृ�ी वाढेल आिण िहंसेचेच �माण वाढताना



िदसेल.

बालकांस ल��िगक संमती दे�ा-घे�ाचा अिधकार जरी नसला तरीदेखील संमतीब�लची, आनंदाब�ची,
सुलभ संवादाब�लची, �तः �ा ह�ांब�लची जाणीव-नेणीव घडव�ाचे वय तेच आहे व सु�ढ नाती
आिण सुरि�त भोवताल घडव�ाचा माग�देखील.

(लेखाचे छायािच� �ाितिनिधक ��पाचे)

या अ�ासाशी संबधीत वेब िसरीज सेफ जन�ज येथे पाहता येईल.

समा�

मै�ेयी, त�ण मुलामुलीसंमवेत �ां�ा ल��िगक व मानिसक �ा�ासाठीचे काम करतात.

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

(‘�यास आरो�गट’ या सं�थे�ारे ‘युथ इन ट� ा��झशन’ संशोधना�ा अनुभवावर आधा�रत ‘ने�्स’ (Non-
judgemental, Empowering, Self-reflective, Technology-assistes Spaces) अशी मोफत
�व�था सु� केलेली आहे, जेथे त�णांना आप�ा ��ांब�ल बोलता येईल. हे बोलणे पूण�पणे गोपनीय
असेल व ने�र (संवेदनशीलपणे ऐकून घेणारी ��ी) �ांचे �� सोडव�ास मदत करेल, गरज
पड�ास �ांना एखा�ा आरो�सेवेशी जोडून देता येईल. 7775004350 हा भेटीची वेळ
ठरव�ासाठीचा संपक�  �मांक आहे.)
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